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FRAPCOIM-2 NA DETERMINAÇÃO DE UM MODELO CONSERVATIVO

PARA AS RECARGAS DE ANGRA I
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Sumario

O código de computadores FRAPCON-2 apresenta uma cpção que permite
ao usuário obter estimativas de incertezas em variáveis de saída
do programa, em função de incertezas inerentes a dados de entrada,
a correlações de propriedades materiais e a modelos existentes no
código. Esse estudo, denominado análise de incertezas, é baseado
no método de superfície resposta.
'Jm estudo de incertezas foi realizada para uma barra de conbustí-
vel típica t'a I- recarga de Angra-1. Os resultados obtidos foram
então comparados aos gerados Telos modelos conservativos CEM] exij=_
tentes no código FRAPCON-2, As comparações mostraram que os mode-
los EM são suficientemente conservativos, podendo ser utilizados
na: análises de recargas de Angra-1.

Abstract

An uncertainty analysis option has been developed for the steady-
state fuel rod behavior code FRAPCON-2, so that a user may obtain
estimates of the uncertainty in calculated code outputs due to
uncertainties in models, material property correlations, and code
input data. The uncertainty analysis calculations are based on the
response surface method.
An uncertainty study was performed to a typical Angra-1 reload
fuel rod. The results were then compared with the generated ones
by tne FRAPCON-2 evaluation models CEM). The comparisons showed
that the £'*< predictions are conservative enough to be used in the
Angra-1 re loads analyses.



1. RESPOSTA E SUPERFÍCIE DE RESPPSTA

Qualquer variável de saída de um programa de computadores po-
de ser chamada uma resposta. Suponhamos que uma das respostas de
um programa seja função de 2 variáveis de entrada, XI e X2. Imagi-
nemos que um usuário conheça as distribuições de incertezas de XI
e X2, em torno dos respectivos valores nominais, e deseje verifi-
car a influência dessas incertezas nos resultados das respostas,
Y(X1, X21. Para cada par de valores de entrada, (XI, X2), o código
calculará uma resposta YiCXl, X2). Rodando o programa para todas
as combinações possíveis de CXI, X2), teremos como resultado, uma
distribuição de valores de Y(X1, X2]. Esses valores definirão uma
superfície no espaço das variáveis de entradas daí o nome superfí-
cie resposta dado ao método.

A distribuição das respostas geradas pelas N rodadas, que for
mam a denominada superfície verdadeira, ê uma incógnita para o uŝ u
ário. A tarefa do mesmo será obter a melhor estimativa possível pa
ra a superfície verdadeira, ou seja, obter uma superfície resposta
aproximada. 0 método de superfície resposta consiste, portanto, de
uma amostragem sistemática da superfície verdadeira, a qual é apro
ximada por uma equação polinomial. Como pode ser visto na referên-
cia 1, essa equação polinomial é uma série de Taylor, truncada à
partir dos termos de 2- ordem.

2. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE SUPERFÍCIE RESPOSTA : LICENCIAMENTO DE

RECARGAS

Um dos objetivos da opção de análise de incertezas do código
FRAPCON-22 é utilizar os modelos realistas (BE] para quantificar o
grau de conservantismo dos modelos EM3 ["evaluation models") exis-
tentes no programa. Com este intuito, o código foi rodado para uma
barra de combustível típica da recarga de Angra-1, com os modelos
EM ligados. A barra foi submetida a um regime de potência constan-
te, durante cerca de 1 ano. A máxima energia armazenada na pasti-
lha obtida foi igual a 398 J/g.

Posteriormente, uma análise de incertezas foi realizada para
a mesma barra, submetida às mesmas condições operacionais. 0 obje-
tivo dessa análise foi verificar as incertezas associadas ao cálcjj
Io BE da energia armazenada, devido a perturbações em 19 parâme-
tros, englobando dados de entrada, propriedades materiais e mode-
los utilizados pelo código. Os resultados foram os seguintes:

a. Valor médio : 310 J/g
b. Desvio padrão : • 17 J/g

Além disso, dentre os 19 fatores utilizados na análise, os
que mais influenciaram o cálculo da variância da distribuição da
superfície resposta foram:

condutividade térmica da pastilha C 51 % ) Í densidade da pastilha
(15%); coeficiente de transferência de calor da folga (12%) j r£
io da pastilha (11%)» expansão térmica da pastilha (8%) e rugo-
sidade da pastilha (2%).
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_ 4
Utilizando-se o código SutRP , verificou-se que a função de

distribuição das energias armazenadas em torno do valor médio é
uma gaussiana. A partir desta constatação, um cálculo simples mos-
tra que a probabilidade de se obter valores realistas superiores
ao valor determina-do pelo cálculo conservativo i, praticamente» n£
Ia. Portanto, os modelos EM são suficientemente conservativos, po-
dendo ser utilizados, com segurança, nas análises de recargas de
Angra-1 .
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Sumário

É apresentado o trabalho
da metodologia de análise
tores à água pressurizada
nalmente desenvolvidos pe
de versões licenciáveis,
xigidos pela CNEN, órgão
pilcada a um caso básico
qualificação.

desenvolvido por FURNAS para qualificação
de APRGR, para licenciar recargas de rejj
. Programas Computacionais básicos, origi^
la NRC, foram modificados para obtenção
as quais atendem a todos os requisitos e-
licenciador no Brasil. A metodologia é a-
de Angra 1 para conclusão do processo de

Abstract

This report is presented to demonstrate the methodology for LOCA
analysis developed by FURNAS and its qualification procedure
for reload licensing purposes. Digital computer codes developed
primary by NRC and published collectively as the WREN package were
modified to get licenseed versions that comply to each requirement
of Brazilian Licensing Criteria. FURNAS' LOCA caleu lational proce-
dure as applied to Angra 1 is used to conclude the methodology
qualification.
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METODOLOGIA DE ANÁLISE DO ACIDENTE DE PERDA DE REFRIGERANTE POR

GRANDES RUPTURAS (APRGR1 E SUA QUALIFICAÇÃO PARA LICENCIAMENTO DE

RECARGAS DE REATORES A AGUA PRESSURIZADA (RAP)

1. INTRODUÇÃO

No processo de licenciamento de uma Usina Nuclear deve-se de-
monstrar, através de uma análise de APRGR, que o Sistema de Refri-
geração de Emergência do Núcleo CSREN] está atendendo aos critéri-
os exigidos pelo órgac licenciador, considerados básicos para ope-
ração segura da mesma.

A licença de operação deve ser obtida a cada recarga, tornan-
do evidente a necessidade do desenvolvimento de uma metodologia de
cálculo própria.

2. CÕOIGQS UTILIZADOS E SUAS MODIFICAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE VER-

SOES LICENClAVEIS

A metodologia desenvolvida tomou como marco um conjunto de
programas computacionais (WREM - Water Reactor Evaluation Model),(1)
originalmente gerados pela NRC (Nuclear Regulatory Commission - ór
gão licenciador nos Estados Unidos). ~

Modificações foram feitas nas versões originais dos respecti-
vos programas, com objetivo de obter-se um modelo licenciável inte
gralmente consistente com as normas brasileiras de licenciamento.
Os novos modelos desenvolvidos se fixaram principalmente no regime
de transferência de calor, para compatibilizar o reator em análi-
se, com dados experimentais disponíveis. Foram inseridos modelos
matemáticos genéricos, como a refrigeração por vapor para taxas in_
feriores à 1 in/seg e para a região acima da ruptura do elemento
combustível, e correlações específicas para o reator de Angra 1 ,
como o caso da correlação FLECHT desenvolvida pela Westinghousp es_
pecialmente para geometrías 17x17, e válida para configurações
16x16. Paralelamente a estas modificações básicas, foram realiza-
das alterações de caráter geral, como por exemplo, capacidade grá-
fica de parâmetros específicos, adaptação para utilização de pro-
gramas de interface ampliando, d.essa forma, a flexibilidade dos có_
digos computacionais utilizados.

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO SREN

São três as etapas básicas que fazem parte do processo de ca_l_
culo gerado por FURNAS para análise de APRGR, com objetivo de qua-
lificar o sistema de Refrigeração de Emergência do Núcleo e demon£
trar sua adequação às normas brasileiras de licenciamento.

Na primeira fase são estabelecidas as condições iniciais do £
lemento combustível que será submetido a um acidente desse tipo .
As informações necessárias são geradas com auxílio do código
FRAPCON, para diferentes condições de queima, utilizando-se aquela
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que conduza a máxima energia armazenada ou máxima temperatura de
revestimento. As condições de contorno necessárias para o cálculo
térmico do pino quente, são estabelecidas na segunda etapa, onde a
análise termohidráulica do núcleo 6 realizada pelos códigos
RELAP-4/M0D-3F-EM.(5na fase de despressurização, e RELAP-4/I1QD-3F-
FLOOD^Va fase de reinundação, A fase de reenchimento é examinada
pelo emprego de modelos auxiliares com a utilização do RELAP-4/H0£
3F-STAN0ARD. Na terceira e última etapa é feita a análise térmica
do elemento combustível de maior fator de pico, pelo RELAP-4/M0D-
3F-EM na fase de despressurização e pelo TOODEE-2F^5à fases de r£
enchimento e reinundação. 0 comportamento termodinâmico da conten-
ção é determinado pelo programa computacional CONTEMPT-LT-26.

A conclusão da metodologia de cálculo é feita através da uti-
lização de um caso básico, de preferência o mais drástico, com as
hipóteses mais pessimistas possíveis, na busca de um cenário de
largo espectro. 0 acidente, assim postulado, foi uma quebra tipo
guilhotina (coeficiente de descarga igual a 1.0] na tubulação pri£
cipal do Sistema Primário de Angra 1, entre a bomba de refrigera-
ção e o vaso do reator»

4. PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO

0 processo de qualificação da metodologia de análise de APRGR
inicia-se com o licenciamento dos códigos computacionais a serem u_
sados nos cálculos. 0 objetivo é verificar o adequação dos mode-
los matemáticos empregados na representação dos fenômenos físicos
com as exigências estabelecidas pelo órgão competente.

Na segunda etapa são discutidos todos os requisitos constan-
tes na legislação vigente e sua aplicabilidade; quer nos modelos
intrínsecos aos códigos, quer nos dados de entrada e/ou opções uti
lizadas no caso exemplo escolhido. Uma vez definidas as interfaces
entre os códigos e um conjunto básico de dados Co mais abrangente
possível) são executados estudos de sensibilidade como, intervalos
de tempo, nodalização espacial da modelagem geométrica, perfil de
potência axial e espectro da quebra.

5. LICENCIAMENTO DE RECARGAS

Com a completa definição do modelo final para análise de
APRGR, configurado pela qualificação da metodologia junto ao órgão
responsável, procede-se ao licenciamento da recarga. Nesta etapa a
diretriz é determinar uma envoltória para todos os parâmetros de-
pendentes do ciclo e usados nos modelos de cálculo, de tal forma
que a operação da Usina a 100% de potência, seja sempre garantida
a cada recarga e as análises realizadas válidas para o maior núme-
ro possível de recargas.

6. CONCLUSÕES

A metodologia de análise do Acidente de Perda de Refrigerante
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por Grandes Rupturas, desenvolvida par FURNAS, 'atende a todos os
requisitos exigidos nas normas estabelecidas pela CNEN. 0 processo
ÚB qualificação se encontra em andamento, sendo que os códigos com
putacionais empregados na análise já foram licenciados pelo órgão
responsável. Uma vez concluído, FURNAS estará apta a proceder o lî
cenciamento de recargas de Angra 1.
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SUMARIO

Foram implementados modelos de cálculo de velocidade de subida de bolhas
para cálculo de evaporação, e de escoamento crítico de massa para cálculo de
descarga pelas válvulas de alívio e segurança no pressurizador do ALMOD, códi-
go para simulação do circuito primário de um reator do tipo PWR em transito-
rios operacionais e acidentes sem perda de refrigerante. Estes modelos podem
ser utilizados alternativamente, conforme sejam as necessidades requeridas pa-
ra a condição transiente a ser analisada.

ABSTRACT

Models to estimate bubble rise velocity for evaporation, and critical
mass flow for pressurizer relief and safety valves discharge calculation
were implemented in ALMOD, a digital code developed to perform primary loop
simulation of a PWR type during operational transients or accidents without
loss of coolant. These models can be utilized alternatively, depending on
the requirements for the analyzed transient condition.
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1. INTRODUÇÃO

O Código ALMOD é utilizado no Departamento de Reatores da CNEN (Grupo de
Transitorios e Termohidráuli^a), como uma ferramenta para simulação de transi-
torios operacionais e acidentes sem perda de refrigerante, objetivando o liceii
ciamento das usinas do tipo PWR aqui existentes [1].

Este trabalho é concernente a algumas modificações introduzidas no modelo
do prersurizador do ALMOD.

As modificações referidas podem ser divididas em duas partes: 1) Modelos
de Cálculo de Velocidade de Subida de Bolhas para Cálculo de Evaporação e 2)
Modelos de Escoamento Crítico de Massa para Válvulas de Alívio e Segurança.

Para o desenvolvimento da primeira parte acima descrita, o próprio modelo
de subida de bolhas havia sido introduzido no ALMOD, dada a importancia de sua
consideração para casos de grandes despressurizações, tendo sido apresentado
um trabalho sobre o assunto [2].

Na ocasião, o modelo desenvolvido por Wilson, Grenda e Patterson [3] foi
o escolhido para estimar a velocidade de subida de bolhas.

Em continuação a esse trabalho, algumas alterações foram introduzidas no
modelo, notadámente no que concerne ao cálculo da velocidade de subida de bo-
lhas.

Utilizou-se para isso, o trabalho desenvolvido por Wilson e Meyer [4], tra_
balho esse aplicável a uma faixa de pressão mais elevada, condizente com a faj_
X3 de pressão normalmente existente no pressurizador.

A segunda parte das modificações fo; motivada pelo interesse em se ident^
ficar os modelos anteriormente utilizados para cálculo de escoamento de massa,
através das válvulas de alívio e segurança.

Devido ã linearidade das equações existentes no ALMOD para a simulação do
fenômeno, novas equações foram criadas a partir da aplicação, a uma ampla fai-
xa de pressão, de um programa utilizando o método dos mínimos quadrados para
ajustar polinomios aos valores obtidos por três dos modelos mais utilizados pa
ra estimativa de escoamento crítico (homogêneo, Moody, Henry-Fauske), disponí^
veis em forma de tabela [5],

2. RESULTADOS

2.1 Modelos de Cálculo de Velocidade de Subida de Bolhas !

A figura [1j mostra, nas três curvas apresentadas, os resultados obtidos '
para velocidade de subida de bolhas, em um caso postulado de abertura indevida '
de válvulas de alívio do pressurizador (despressurização acidental do Sistema
de Refrigeração do Reator - SRR).

Cabe salientar que Wilson e seus colaboradores, em 1961 e posteriormente
em 1964, desenvolveram correlações para cálculo de fração de vazio (o), pelo
processo de borbulhar vapor, através de água saturada, no interior de um vaso
de pressão. A velocidade superficial das bolhas contidas nessas correlações,
deve ser explicitada para a avaliação da velocidade de subida de bolhas, esta
se ido o quociente da divisão da velocidade superficial das bolhas pela fração
de vazio.

Na figura [1] duas das três curvas são referentes ao mesmo modelo (desen-
volvido por Wilson ê Grenda), com a velocidade superficial de subida de bolhas '?
explicitadae formulada de duas maneiras: uma delas (IA) conforme encontrada na f
literatura disponível; a outra (1B), da forma como foi desenvolvida para este J
trabalho. \

0 segundo modelo (Wilson e Meyer), curva (2), vem sendo utilizado, pois,
além de ser desenvolvido para a faixa de pressão de funcionamento do pressuri-
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zador, tem fornecido bons resultados, inclusive em confronto com valores expe-
rimentais, na simulação de testes de partida de Angia-1. Entretanto, todas as
curvas apresentadas estão implementadas . J ALMOD.

-IJ3 ' : í<-£3

I I I r-
1.90 12.00 tt.oo

TEUM ill

10.00 ¿4.00

FICUfcA i l l - VELOCIDADE BC SUlilífl CE W.WW <U8>

«IPKSSUFIZ-XKi fCIffiNTHL DO SR»

2.2 Modelos de Escoamf-nto Crítico de Massa

A figura (2) adiante demonstra os resultados obtidos numa ampla faixa de
pressão para título de vapor igual a i . , para os três modelos testados, mais
os resultados obtidos com a primeira equação existente no ALMOD. Como se vê, o
modelo original do ALMOD procura reproduzir a curva de Moody na faixa de pres-
são entre 150 e 180 Bar. Como se trata de uma equação linear, ela só poderia
se restringir a uma pequena faixa de pressão.

Com as modificações implementadas, o ALMOD pode agora simular os três mo-
delos testados para uma faixa de pressão de 60 a 180 Bar, e para diferentes ti
tulos (x • 0. ou x - 1.).

Poderá também simular outros modelos de escoamento crítico dt massa, nes-
ta mesma amplitude, desde que sejam calculados coeficientes adequados aos p o H
nômios do quarto grau implementados no ALMOD.

0 erro máximo encontrado, comparando-se os resultados fornecidos pelas ta
belas com os obtidos através dos polinomios, incidiu sobre o modelo de Henry-
Fauske para x*0., com um desvio de 6.3% relativo ao escoamento crítico (Kg/m2s).

Considerou-se este, um bom resultado em termos numéricos, além de que es-
te erro, encontrado para a pressão de 160 Bar, não é representativo da média
dos erros existentes (1.8%) na faixa total de pressão para a qual os coeficieii
tes foram calculados.
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Sumário

Apôs o acidente de TMI houve uma preocupação em melhorar os as-
pectos operacionais e administrativos das válvulas de alivio do
pressurizador (PORVs) a fim de diminuir 03 riscos de as mesmas
falharem abertas. Neste trabalho apresentamos uma análise pr£
babilística de freqüência de pequeno LOCA pela PORV e válvula
de segurança para Angra I em condições operacionais pré e põs-
TMI.

Abstract

After the TMI event efforts were aimed towards improvements in
the operational and administrative procedures related to the
power operated relief valves (PORVs) in order to decrease the
probability of a small-break loss-of-coolant accident (LOCA)
caused by stuck-open power operated relief valve. This paper
presents a frequency probabilistic analysis of a small break
LOCA due to a stuck open PORV and safety valve to the Angra I
nuclear power plant in operating conditions pre-TMI and post-
TMI.
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1. INTRODUÇÃO

Apôs o evento em TMI houve uma preocupação por parte da in-
dustria nuclear em melhorar os aspectos operacionais relaciona-
dos com as válvulas de alívio do pressurizador (PORVs). Estas
válvulas encontram-se nas linhas que coneetam o pressurizador
ao tanque de alivie do pressurizador. São válvulas pneumáticas
acionadas a ar comprimido que têm como função o alívio de pres-
são do sistema primário em caso de sobrepressurização do mesmo.
A Westinghouse emitiu um relatório genérico/l/ onde descreve
as modificações operacionais recomendadas para a atuação das
PORVs de encontro aos requisitos exigidos pelo item II..K.3.2 do
NUREG-0737. 0 objetivo destas mudanças é diminuir a probabili-
dade de ocorrências de pequeno LOCA pela falha da PORV aberta.
Usando-se a técnica de estudo probabilístico o trabalho procura
interpretar os aspectos gerais do relatório da Westinghoure e
adaptá-lo â usina de Angra I fazendo uma avaliação da segurança
da central com relação a ocorrincia de pequeno LOCA pelas PORVs
baseada nas modificações adotadas.

2. METODOLOGIA EMPREGADA NA ANALISE

0 trabalho foi desenvolvido usando-se a metodologia de árvo
res de eventos que consiste em se partir do evento iniciador,no
caso os diversos transientes, e se estudar os eventos subsequen
tes determinando-se as seqüências de interesse. ~

0 evento será considerado um pequeno LOCA se a magnitude e
duração do transiente é suficiente para automaticamente atuar a
injeção de segurança por baixa pressão no pressurizador. Simul£
ções com o programa RETRAN/2/ demonstram que o tempo de duração
do decréscimo de pressão entre o valor inicial de fechamento da
PORV e atuação da injeção de segurança por baixa pressão no
pressurizador é aproximadamente 1 minuto para Angra 1/3/.

A estrutura da árvore áe eventos usado no trabalho é nostra
da na Figura 1. As freqüências dos eventos iniciadores que po£
suem o potencial de atuar as válvulas foram obtidos numa visão
conservativa das referências 1, 4 e 5. Para os demais ramos
das árvores seguiu-se o modelo proposto na referência 1 adaptaii
do-se os dados ãs condições de Angra 1/6/

As conseqüências das seqüência* LB10 e LNB são classificadas
como pequeno LOCA pela PORV enquanto a seqüência VSFA represen-
ta um pequeno LOCA pela válvula de segurança.

3. CONCLUSÕES E RESULTADOS

Há um decréscimo da ordem de 70% na freqüência de pequeno
LOCA pela PORV reflexo da implementação das modificações em
Angra I. 0 decréscimo na freqüência de pequeno LOCA pela vál-
vula de segurança é da ordem de 50%.

Há ainda um potencial de redução da ordem de 85% na frequên
cia de pequeno LOCA pela PORV após a primeira recarga da usina
admitindo-se a implementação do dispositivo automátivo de
bloqueio da PORV. Verificar a Tabela 1.
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Os resultados de pequeno LOCA pela PORV e válvula de segu-
rança obtidos para Angra I nio sio contribuidores significantes
para a probabilidade total de pequeno LOCA dado pela rfediana do
WÀSH-1400 de 10~3/reator.ano./7/

TABELA 1

RESUMO DOS RESULTADOS
Freqüência (probabilidade/reator.ano)

PRÊ-TMI

PÕS-TMI-
Bloqueio Manual

PflS-TMI
Bloqueio Automático

LOCA PORV

1.7xlO"4

5.2x10

7xl0~6

-5

LOCA VALV.SEGURANÇA

1.3xlO~6

6.5x10-7

6.5x10-7
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Sumario

Desenvolveu-se através do código RETRAN, um modelo que determina
a distribuição da concentração de boro no circuito primário de
um reator tipo PWR a medida que o boro injetado se dilui e e
tranportado através do mesmo.
São utilizados blocos de controle para o cálculo das concentra-
ções em condições estacionarias e transitórias. 0 valor da rea-
tividade associada ao boro é calculada a partir da concentração
no núcleo e é utilizada nos cálculos de cinética puntual do
RETRAN.
0 modelo foi testado em uma análise tipo FSAR para um acidente
de Ruptura na Linha Principal de Vapor em Angra I e seu desem-
penho revelou-se satisfatório.

Abstract

A PWR boron concentration model has been developed for use with
RETRAN code. The concentration model calculates the boron mass
balance in the primary circuit as the injected boron mixes and
is transported through the same circuit.
RETRAN control blocks are used to calculate the boron concentra-
tion in fluid volumes during steady-state and transient condi-
tions. The boron reactivity worth is obtained from the core
concentration and used in RETRAN point Kinetics model.
A FSAR type analysis for a Steam Line Break Accident in Angra I
plant was selected to test the model and the results obtained
indicate a sucessfull performance.
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1. ESTRUTURAS UTILIZADAS NO IDDELO

1.1. Representação do Transporte de Boro

Os volumes associados ao Transporte de Boro podem ser ^
dos usando-se a estrutura DLY(FCs)=e~T ) existentes nas opções dos
blocos de controle do RETRAN com a opção para constante de tempo
variável. A constante de tempo variável ê simplesmente calculada
usando-se um bloco divisor (DIV) que utiliza como entradas a massa
líquida e as vazões de saída do volume respectivamente.

Por conveniência esta combinação dos blocos DLY e DIV será
chamada COLY no diagrama simplificado a ser apresentado no item 2.

r

y J=.

1.2. Representação da Dispersão de Boro

A dispersão do Boro nos volumes i usualmente representada
pelo RETRAN através da função LA G. (F (s ) «l/(l*Ts ) ), No entanto o
código não permite uma constante de tempo variável associada ao
bloco LAG.

Pode ser provado matematicamente que esta limitação pode
ser superada através da seguinte combinação de estruturas, a ser
referenciada por CLA G:

m

SIJM INT DIV

2. REPRESENTAÇÃO ESQUEfÃTICA SIfPLIFICADA DO fODELO DE CONCENTRA-

ÇÃO DE BORO

A figura 2 a seguir fornece uma visualização simplificada atra-
vés das unidades CDLY e CLAG do modelo utilizado pare representar
os processos de diluição e transporte do Boro injetado no circuito
primário de uma central PWR, no caso, especificamente para Angra I.
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3. SinULAÇAO DO ACIDENTE RUPTURA NA LINHA PRINCIPAL DE VAPOR

(RLPV)

A análise do acidente RLPV i feita para assegurar limites na
excurçâo de potência do Reator pela inserção de reatividade posi-
tiva devido ao resfriamento do primário. 0 apagamento do Reator
é efetuado através da injeção de Boro pelo Sistema de Injeção de
Segurança. Com o presente modelo de Boro incorporado ao modelo
de dois circuitos de Angra 1 para o código RETRAN foi simulado
o acidente RLPV com e sem energia externa.

Os resultados obtidos mostraram que o cálculo da distri-
buição de boro ao longo do circuito primário é apropriado mesmo
com vazões reduzidas, assegurando assim a sua possível utilização
em outros acidentes/transitórios que necessitem de injeção de
boro.

Na comparação dos resultados do código RETRAN com os apresen-
tados pela Westinghouse no RFAS, observou-se perfeita concordân-
cia no caso de zero por cento de potência no Reator sem perda de
energia externa, enquanto que no caso de zero por cento de potên-
cia no Reator com perda de energia externa uma segunda excursão
de potência, não prevista pela Westinghouse, foi obtida, evidencjL
ando a melhor representação física do transporte do Boro, já, que
os atrasos no circuito são bem maiores neste caso.

4. BIBLIOGRAFIA
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SUMARIO

Na análise de Segurança de um reator de pesquisa é importante estudar a po£
sibilidade de ocorrer a fusão do encamisamento da vareta combustível, e conse-
qüente liberação dos produtos radiotivos, no evento de um acidente drástico,
tal como a perda total de refrigerante do núcleo (LOCA) num período de tempo r£
lativamente curto.

A finalidade deste trabalho é verificar se o calor removido pela circulação
natural do ar e calor radiante será suficiente para evitar a fusão do revesti-
mento (Zircaloy) das varetas combustíveis de um reator de 4 MW, no caso de um
LOCA, através do código 3D-AIRLOCA, desenvolvido pelo Laboratorio de Argonne.

ABSTRACT

One of the postulated accidents for pool-type research reactors is a piping
break which results in drainning of all of the pool water in a relatively short
time period .

In such a loss-of-coolant accident, the 3D-A1RLOCA code, developed at ANL,
is used to verify that the residual decay heat can be removed by air natural
circulation and radiative heat transfer, without shroud melting of a 4 MW re-
search reactor.
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1. INTRODUÇÃO

A localização de reatores de pesquisa em áreas de razoável ou mesmo gran-
de densidade demográfica, torna necessário um estudo profundo sobre possí-
veis liberações de produtos radioativos para o meio ambiente.

A perda de refrigerante de um reator de pesquisa pode levar ã fusão do en
camisamento da vareta combustível, liberando produtos radioativos, devido às
altas temperaturas provocadas pelo calor residual de decaimento.

0 código 3D-AIRLOCA é utilizado para calcular as temperaturas de pico dos
elementos combustíveis (tipo varetas) de um reator de pesquisa, durante um
acidente de perda total de água da piscina do núcleo.

2. CARACTERÍSTICAS DO CÓDIGO 3D-AIRL0CA

Para simular o período apôs a secagem do núcleo, o código 3D-AIRL0CA é
capaz de simular três componentes básicos de um reator do tipo piscina: a gra
de, o elemento combustível ou refletor do núcleo e os segmentos de condução
(Figura 1) .

A grade serve como meio de condução entre os elementos combustíveis, os
componentes estruturais e os absorvedores externos de calor. Para simular a
grade inferior (ou superior) que suporta os elementos do núcleo, a grade é d_i
vidida em uma matriz N(colunas) x M(linhas) de nós da grade.

0 elemento do núcleo, utilizado para simular elementos combustíveis e re-
fletores, é dividido em J seções axiais de comprimento arbitrário e conside-
ra-se transferência de calor por condução axial, por convecçao com o fluxo de
ar, por radiação dos lados expostos ao meio ambiente, etc.

0 segmento de condução, utilizado para simular vigas de suporte, é divicU
do em K nos e a energia proveniente da grade é transferida por condução.

3. RESULTADOS

0 intervalo de tempo decorrido entre o desligamento do reator e o esvazia
mento total da piscina do núcleo ê denominado de tempo de atraso.

Para os testes realizados, considera-se um reator de 4 MW, com 64 elemen-
tos combustíveis (52 completos, 8 parciais, 4 com barras de controle), cuja
distribuição de potência de decaimento e proporcional ã distribuição normal
do Reator. Devido I simetria, foi possível simular apenas 1/4 do núcleo (Figu_
ra 2).

A Figura 3, mostra o comportamento da temperatura do revestimento (Zirca-
loy) do elemento mais quente (#14), no nó axial mais quente (centro da parte
ativa ) para tempos de atraso de 60, 600 e 1200 segundos.

A Figura 4, mostra o comportamento da temperatura do elemento #14, no nó
axial mais quente do revestimento (R), da vareta (V) e do ar interno (A), pa-
ra um tempo de atraso de 600 segundos.

4. CONCLUSÕES

Nas condições dos testes realizados, nao deverá ocorrer a fusão do reves-
timento de Zircaloy do elemento mesmo quando 4 piscina ficar completamente se_
ca em apenas um minuto.

5. BIBLIOGRAFIA
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Sumario;

Os sistemas que compõem o ciclo ãgua-vapor de uma usina nuclear a-

presentam características semelhantes aqueles de urna usina termo-

elétrica convencional.

Alguns dos sistemas e componentes do ciclo ãgua-vapor sao requeri-

dos para a operação segura da usina nuclear, sendo, por conseguin-

te, projetados de acordo com os criterios de segurança, diretrizes

e regulamentos aplicados a instalações nucleares.

0 objetivo deste trabalho é apresentar as características de segu-

rança do ciclo água-vapor de centrais nucleares com reator a água

pressurizada, no caso particular de usinas nucleares do tipo Angra

2 e 3.

Abstract:

The water-steam cycle in a nuclear power plant is similar to that

used in conventional power plants. Some systems and components

are required for the safe nuclear power plant operation and

therefore are designed according to the safety criteria, rules

and regulations applied in nuclear installations.

The aim of this report is to present the safety characteristics

of the water-steam cycle of a nuclear power plant with pressurized

water reactor, as applied for the design of the nuclear power

plants Angra 2 and Angra 3.
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INTRODUÇÃO

O ciclo água-vapor de centrais nucleares é em sua essência com-

posto de sistemas e componentes cuja função básica é garantir

uma maior eficiência no processo de transformação de energia te£

mica em energia elétrica.

Alguns destes sistemas assumem, entretanto, função adicional pa-

ra o atendimento aos requisitos de segurança da central.

CRITERIOS DE SEGURANÇA

Os critérios de segurança para centrais nucleares contêm princí-

pios para o estabelecimento de requisitos de segurança a seven

usados como base para o projeto de centrais nucleares, visando:

- Garantir o desligamento seguro do reator, mantendo-o nesta cori

diçãc.

- Remover o calor residual.

- Evitar a possibilidade de liberação de substâncias radioativas

para o exterior.

Tais critérios impõem aos sistemas, descritos a seguir, funções

específicas de segurança, caracterizando a importância para o

projeto destes sistemas de todos os aspectos relacionados a:

- Controle de Qualidade

- Testabilidade

- Funcionamento em caso de impactos externos e internos, mesmo

os de baixa probabilidade de ocorrência.

- Funcionamento em caso de perda de suprimento de energia elétr^

ca pela rede normal.

- Funcionamento em caso de perda de refrigerante (LOCA).

- Acionamento pelo sistema de proteção do reator.

- Atuações pela sala de contrae principal e pela sala de contro

le de emergência.
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SISTEMA DE VAPOR PRINCIPAL

O sistema de vapor principal tem a função operacional de acionar

o grupo turbo-gerador.

Entre os geradores de vapor e a turbina estão instaladas estações

de válvulas com função especifica de segurança e localizadas em

compartimentos justapostos ao predio do reator. 0 projeto e cons

trução destes compartimentos, bem como o projeto e fabricação da

estação de válvulas, obedecem aos mesmos requisitos de segurança

do predio do reator e circuito primário respectivamente.

A estação de válvulas de vapor principal garante a remoção de ca-

lor do reator pela descarga para a atmosfera do vapor gerado, em

caso de não disponibilidade do condensador (fonte principal de re_

jeição de calor).

SISTEMA DE ÃGUA DE ALIM MTAÇÃO

0 sistema de água de alimentação para a partida e parada normal

da usina tem características de segurança ligadas ao resfriamento

do reator no caso de perda da rede elétrica normal.

Tal função é garantida pelo fornecimento de energia elétrica pa-

ra bombas e válvulas do sistema pelo grupo diesel-gerador I de

emergencia (quatro conjuntos independentes), e pelo volume de á-

gua de cerca de 700 m^ armazenado para este fim, no tanque de ã-

gua de alimentação e nos tanques de água desmineralizada.

Através da alimentação de água para o gerador de vapor e a poste-

rior descarga do vapor para atmosfera se garante a remoção de ca-

lor do reator até que esta função seja assumida pelo sistema de

remoção de calor residual.

SISTEMA DE ÃGUA DE ALIMENTAÇÃO DE EMERGENCIA

0 sistema de água de alimentação de emergência é projetado para

assegurar a remoção de calor do reator, via geradores de vapor,

nos eventos internos ou externos ã usina em que o sistema de água

de alimentação para partida e parada não esteja disponível. Ele

garante também a refrigeração do grupo diesel-gerador II de emer-
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gência (quatro conjuntos também independentes), que fornece ener-

gia elétrica para os consumidores essenciais ao desligamento segu

ro da usina.

0 grupo diesel-gerador II de emergência e o sistema de alimenta-

ção de emergência estão localizados num prédio com as mesmas ca-

racterísticas do prédio do reator; os canais de interligação en-

tre os dois prédios têm também tais características.

Considerações adicionais de segurança são aplicadas ao sistema,

cuja filosofia de projeto é definida considerando a operação au-

tárquica por um periodo de 10 horas, sem necessidade de interven-

ção dos operadores, para o evento "terremoto de segurança" assod

ado a ondas de pressão devido a falha do tanque de ãgua de alimen

tação.

Para garantir à autarquia mencionada são armazenados no próprio

prédio, os volumes de agua e óleo diesel requeridos (700 m3 e

14 m3 respectivamente).

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Complementando os sistemas do ciclo água-vapor necessários ao de£

ligamento seguro da planta, situam-se os sistemas de refrigeração

seguro e de emergência que operam refrigerando o diesel I de emer

gencia e os equipamentos necessários ao desligamento, fazendo pair

te integrante da cadeia de refrigeração de emergência.
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Sumario

A análise de segurança baseada em cálculos independentes desempenha um
papel muito importante no processo de licenciamento de usinas nucleares
realizado na CNEN. Como ilustração i apresentada uma descrição sumária
das atividades na área de análise de transitórios e acidentes. Uma es-
colha consciente e cuidadosa da metodologia de cálculo é necessária pa-
ra a revisão de projeto de diferentes conceitos de usinas nucleares.

Abstract

Safety analysis based on independent calculations plays a very important
role on the licensing process of nuclear power plants at CNEN. This work
presents an overview of activities in the field of transient and accident
analysis. A careful choice of a calculational methodology is needed in
order to perform safety analysis of different nuclear power plant design
concepts.
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? ANXLISE DE ACIDENTES PARA FINS DE LICENCIAMENTO DE CENTRAIS NUCLEARES

1. INTRODUÇÃO

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN - e o órgão normativo
e fiscalizador do setor nuclear brasileiro, responsável, entre outras a-
tribuições :

a. pelo licenciamento de instalações nucleares ;
b. pela proposição e promulgação de normas, padrões, especificações

e critérios de segurança visando ao uso seguro da energia nuclear
no Brasil.

Cabe ao Departamento de Reatores da CNEN coordenar as atividades re-
lativas ao licenciamento e fiscalização de reatores nucleares de potencia.
Entre estas atividades destaca-se a fiscalização durante a construção e o-
peração de centrais nucleares, bem como a revisão do projeto em várias ã-
reas de engenharia, desde a escolha do local até os primeiros testes inte-
grados dos sistemas para a verificação de seu desempenho, com vistas a e-
missão da licença de operação comercial.

Esta revisão abrange a análise do desempenho dos sistemas técnicos
de segurança, tanto durante acidentes limites postulados, quanto durante
transitórios operacionais com maior probabilidade de ocorrência.

Desde os primeiros estágios do licenciamento da Usina Angra-1, a
possibilidade de realizar esta análise de segurança através de cálculos
independentes desempenhou um papel muito importante no trabalho desenvol-
vido na CNEN.

Com mais de cem códigos computacionais, cobrindo quase todas as S-
reas de revisão de projeto, o^potencial do sistema de cálculo do Departa-
mento de Reatores da CNEN será exemplificado pela sua aplicação na área
de análise de acidentes.

2. ACIDENTES LIMITES DE PROJETO

As atribuições básicas nesta área abrangem a revisão da análise de
acidentes queenvolvam perda de refrigerante primário e/ou atuação do sis-
tema de^injeção de segurança, a avaliação das conseqüências internas e ex-
ternas ã contenção decorrentes destes acidentes, bem como a verificação de
projeto dos sistemas técnicos de segurança envolvidos em tais acidentes
quanto a concordância com critérios gerais de projeto, normas e"regulamen-
tações aplicáveis.

Para o licenciamento de Angra-1 foi desenvolvida na CNEN uma metodo-
logia de cálculo, baseada no conjunto de códigos WREM /l/, com modifica-
ções introduzidas visando não só a satisfazer normas de licenciamento como
também a aperfeiçoar os modelos analíticos existentes nas versões origi-
nais.
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Esta metodologia tem sido empregada coin sucesso pela CNEN. Entretan-
to, ela não é diretamente aplicável a análise de segurança de usinas nu-
cleares com injeção de segurança tanto nas pernas frias como nas pernas
quentes do circuito de refrigeração do reator, como e o caso das usinas
Angra-2 e Angra-3.

Tendo em vista este fato, bem como o objetivo de se manter atualiza-
do com relação ao rápido desenvolvimento de métodos analíticos para cálcu-
los de acidentes, incluindo aqueles mais severos que os acidentes base de
projeto, novos códigos têm sido implementados e incorporados à metodologia
de análise de acidentes.

Paralelamente foram definidas diretrizes para a qualificação de pro-
gramas de cálculo para a análise de acidentes de perda de refrigerante ,
visando padronizar as normas existentes, independentemente da origem e fa-
bricação da usina c ser licenciada.

3. INCIDENTES E TRANSITORIOS OPERACIONAIS

0 principal objetivo nesta análise é verificar a habilidade dos sis-
temas de controle e proteção do reator em garantir a integridade do ele-
mento combustível durante transitórios postulados e incidentes operacio-
nais ocorridos.

Para a realização desta análise quantitativa a CNEN utiliza os pro-
gramas de cálculo ALMOD 3W2 /2/ e COBRA IIIP /3/.

0 programa ALMOD 3W2 é uma versão aperfeiçoada de um código alemão
obtido pela CNEN em 1979, que simula transitórios com grandes desvios nas
variáveis de processo dos circuitos de refrigeração do reator.

Diversas modificações tiveram que ser introduzidas na versão origi-
nal deste código para que pudesse ser aplicado na simulação de transitó-
rios em Angra-1, especialmente quanto a diferenças existentes entre cen-
trais KWU e Westinghouse com relação aos sistemas de controle e proteção
do reator.

Uma detalhada analise termo-hidráulica do núcleo do reator, corres-
pondente a cada transitório, é feita com o auxilio do programa COBRA IIIP
que, através de um eficiente método numérico, é capaz de modelar detalha-
damente um grande número de canais de refrigeração no interior do reator.

0 comportamento de Angra-1 durante testes de partida e transitórios
operacionais tem\sido usado para comprovação e ajuste dos modelos de cál-
culo, aumentando q confiabilidade dos códigos como ferramentas para aná-
lises quantitativa*.

Baseado na experiência adquirida durante o processo de licenciamen-
to de Angra-1 e no trabalho já efetuado na área de análise de acidentes,
o processo de qualificação de códigos nesta área esta ainda em desenvol-

\
\
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4. OBSERVAÇÕES FINAIS

Como conseqüência do esforço desenvolvido desde os primeiros está-
gios do licenciamento de Angra-1, o Departamento de Reatores da CNEN pos-
sui atualmente uma capacidade de cálculo comparável a nível internacional
para análises independentes de questões específicas de segurança em rea-
tores nucleares de potencia.

Esta capacidade de cálculo deve ainda se aprimorar, ã medida em
que o processo de licenciamento de Angra-2 se desenvolver, principalmen-
te ao ser atingida a sua fase de comissionamento.

Através de uma escolha cuidadosa e consciente da metodologia de
calculo, tem-nos sido possível analisar diferentes conceitos de projeto
de usinas nucleares^ e ê nossa convicção que, com a experiência adquirida
através da realização de cálculos independentes para Angra-1 e Angra-2 ,
como também com um intercâmbio contínuo com instituições, nacionais ou
estrangeiras, também envolvidas com análises de segurança de usinas nu-
cleares, nos podemos contribuir decisivamente para garantir o emprego
seguro da energia nuclear no Brasil.
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I - ARRANJO GERAL DOS PRÉDIOS DE UMA USINA NUCLEAR PWR 1300 MW

í ARRANJO PADRÃO E FATORES DE INFLUENCIA

'•. O conceito de arranjo padrão de uma usina nuclear tipo PWR de 1300 MW sera apre_

i sentado levando-se em consideração os diversos fatores de influência na escolha

* de tal arranjo.

f

A aparência externa de uma usina nuclear tem sido determinada nao somente por

; sua coerência funcional, mas também pelas idéias de engenharia de projeto envol_

vidas. Padronização da construção de usinas nucleares diz respeito ao arranjo

dos prédios no sítio, bem como do arranjo dos componentes dentro de cada estru

• tura da usina. Tais conceitos do projeto e o arranjo dos dutos para cabos e tu

bulaçoes que interconectam os sistemas e estruturas individuais da usina sao

partes do processo de licenciamento das autoridades competentes. Como consequen_

cia pode-se dizer que a tentativa de padronização na área de projeto, resulta

: também numa simplificação no processo de licenciamento e num menor esforço na

área de projeto.

Quais aspectos devem ser levados em consideração na preparação do arranjo geral

dos prédios?

Existem duas fases principais na preparação do arranjo geral para uma usina nu

clear.

í
l - fase 1: Concentração dos prédios principais para se obter uma unidade funcio_

nal.

- fase 2: Integração da usina no meio ambiente e adaptação ãs condições locais

do sítio, tais como condições do sub-solo, água de refrigeração, 1¿

nas de transmissão, meios de transporte existente, etc...

A descrição que segue diz respeito ã fase 1 ã qual leva ao projeto da usina

"padrão". Na fase 2 o arranjo geral dos prédios restantes deve ser planejado e£

pecificamente para cada sítio separadamente.

Existem um número de fatores que têm influência no arranjo dos prédios entre si

e no projeto de cada prédio separadamente, Esses fatores incluem o seguinte:

- Concentração dos sistemas e componentes que são interconectados
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- Otimização do comprimento das tubulações e cabos dentro da usina

- Separação física das linhas e dutos para os sistemas redundantes

- Consideração da radioatividade e necessidade de blindagem

- Separação da área controlada

- Manutenção da segurança interna e externa na usina: medidas contra terremoto,

ondas de pressão devido I explosões, ruptura das paletas da turbina, aumento

de pressão no prédio do reator, etc...

- 0 arranjo deverá assegurar um bom acesso ã área nuclear e facilidade na manu

tenção

- Assegurar fases de construção e montagem independentes, para os predios indj_

vi dua Intente.

A concentração dos prédios que formam a área controlada, a localização do pré

dio turbo-gerador e do prédio de controle em posições funcionais em relação ã

área controlada, o posicionamento do prédio do diesel de emergência perto do

prédio de controle, a localização do prédio de alimentação de emergência no Ia

do oposto do prédio do reator mantendo uma distância considerável do prédio de

controle e do diesel de emergência, constituem meidas especiais contra influên

cias externas.

0 fluxo energético revela claramente os fatores que determinam o arranjo dos

prédios entre si:

- Conexões curtas dentro da área controlada; encaminhamento direto das linhas

de vapor do gerador de vapor no prédio do reator para o conjunto turbo ger£

dor no prédio da turbina; localização central do prédio de controle incluindo

a sala de controle e computador; passagem livre para a água de refrigeração

dos condensadores e linhas de transmissão.

0 suprimento de água de refrigeração para os condensadores no prédio da turtú

na, é adaptado ãs condições locais do sítio. 0 projeto civil e o arranjo dos

prédios que compõem o sistema de água de refrigeração, podem ser padronizadosnu

ma escala bem menor do que os prédios mencionados anteriormente.

Os sistemas de suprimento de água desmineralizada, ar comprimido, vapor aux¿

liar e água quente, bem como as oficinas e laboratórios estão localizados em

prédios auxiliares cujo arranjo é variável e podem ser construídos como unid£

des separadas.
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Os predios principaisda usina são dispostos de uma maneira tal, que haja espaço

suficiente para a movimentação dos equipamentos da construção civil e rotas de

transporte/acesso. Levando-se em conta esse fator, a dependência do cronograma

civil dos prédios individualmente é evitada em grande parte, bem como a depen

dência do cronograma de montagem mecânica.

A figura abaixo esquematiza a planta de uma usina de 1300 MW. Os principais flu

xos energéticos sao indicados.

Nomenclatura:

UJA/UJB - Prédio do Reator
UKA - Prédio Auxiliar do Reator
UBA - Prédio de Controle
UMA - Prédio Turbo Gerador
UBA - Prédio Diesel de Emergência
ULB - Prédio de Alimentação de Emergência

- Fluxo energético: Vapor
Água de Alimentação
Água de Circulação
Linhas de Cabo
Elementos Ativos
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Sumário

Os componentes mecânicos de centrais nucleares necessitam apresentar alta qua_
lidade e segurança devido a presença da radioatividade.
Além do perfeito funcionamento durante as rígidas condições a que serão subnre
tidos ao longo do tempo de utilização, são considerados nos seus projetos car_
regamentos nao convencionais, como terremotos e acidentes de perda de liquido
refrigerante.
0 trabalho tem intenção de descrever'conceitos e desenvolvimento de projeto e
cálculo estrutural desses componentes, interações com os projetos de tubulação
e civil, bem como suas influências no processo de licenciamento perante as au-
toridades.

Abstract

The mechanical components of a nuclear power plant roust show high quality and
safety due to the presence of radioactivity.
Besides the perfect functioning during the rigid operating conditions, some
postulated loadings are foreseen, like earthquake and loss of coolant acc¿
dents, which must be also considered in the design.
In this paper, it is intended to describe the design and structural calcula -
tions concept and development, the interactions with the piping and civil
designs, as well as their influences in the licensing process with the autho-
rities.
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1. INTRODUÇÃO

Adicionalmente a geração de energia, tem-se como objetivo fundamental
do projeto de usinas nucleares a garantia de funcionamento seguro.

Parte dos componentes mecânicos são comumente encontrados em usinas
termo-elétricas convencionais, outros equipamentos estando em contato com
fluidos radiativos ou sendo importantes para a segurança da usina requerem
cálculos extremamente elaborados, para os quais considera-se cargas de ope_
ração, emergência e até condições de mínima probabilidade de ocorrência.

2. CARREGAMENTOS

As solicitações previstas no projeto dos componentes mecânicos são, a-
lcm das de operação e emergencia comuns a outras unidades industriais, aque_
Ias com muito baixa probabilidade de ocorrência, mas que são postuladas pa-
ra sistemas comprometidos com a segurança da usina.

2.1. Carregamentos de Operação

são aqueles que ocorrem durante o funcionamento normal, como peso pró_
prio, pressão e temperatura e seus respectivos transientes, esforços
provenientes de linhas de tubulação, vibrações em internos, etc. .

2.2. Carregamentos Especiais

São oriundos de acidentes de baixa probabilidade de ocorrência e que
são postulados conjuntamente pelas empresas construtoras e projetistas
e pelo órgão licenciador da Central Nuclear.

Os carregamentos postulados incluem terremotos, ondas de pressão e aci_
dentes causados por rupturas de componentes e tubulações ditos de "al-
ta energia".

3 . PROJETO i)E COMPONENTES

3 . 1 . Requis i tos Básicos

De modo a atingir os objetivos de funcionalidade e segurança dos com-
ponentes mecânicos, os seguintes requisitos básicos, como prescrito
nas especificações, devem ser garantidos:

; - Adoção de um Sistema de Garantia da Qualidade rigoroso
• - Materiais de alta qualidade
;. - Adoção de projetos que permitam uma distribuição de tensões favo-
\ rãvel
l - Preparação de análise detalhada e precisa de carregamentos e tensões
I - Otimização de processos de fabricação, técnicas de inspeção e teste
| - Compatibilizaçao dos materiais com os meios internos e externos aos

componentes

3.2. Desenvolvimento de Projeto

Oê projetos de componentes devem adaptar-se ao cronograma global de
construção da central nuclear, compatibilizando-os com prazos previs-
tos relativos às diferentes interfaces, como as fundações do prédio
onde serão instalados e de tubulações as quais serão conectados. Co-
mo exemplo pode-se citar o caso de vasos de pressão, que, em geral,
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estão defasados em relação aos projetos civil e de tubulação. 0 cál-
culo inicial dos componentes ê, normalmente, feito a partir de méto-
dos simplificados, que permitem o detalhamento geométrico do equipa-
mento e determinação das reações nos suportes a fim de se fornecer
dados para o projeto civil. Leva-se em conta o peso próprio e carre-
gamentos como cargas de tubulação e terremoto.

0 problema criado pela defasagem entre os projetos dos componentes e
linhas de tubulação a eles conectadas e contornado através da defini_
ção de cargas de referencia a serem respeitadas por ambos os proje-
tos. Tais cargas são estimadas com base em experiências anteriores e
permitem o desacoplamento dos projetos. Para os componentes são elas
consideradas como solicitações externas com influência para o cálcu-
lo dos bocais, flanges, estabilidade estática e suportes. Para a tu-
bulação, as cargas de referência são limites máximos para as reações
nos bocais dos componentes, considerados como ancoragens do modelo
das linhas de tubulação,e esforços máximos nas juntas flangeadas.

4. CALCULO ESTRUTURAL

Os carregamentos citados no item 2 não são considerados no cálculo do com
ponente de modo uniforme. Cargas de operação frequentesdevem ser absorvidas
com um nível de segurança, evidentemente,superior ao de acidentes com baixa
probabilidade de ocorrência.

Os níveis de segurança são estabelecidos nas especificações dos diferen-
tes equipamentos, que estão sujeitos ã aprovação das autoridades, sendo que
no cálculo prova-se que os níveis de tensões induzidos pelas diferentes combi
nações de carregamentos mencionados a seguir estejam abaixo dos limites esta"
belecidos nessas especificações :

a) Efeitos de peso próprio, pressão e temperatura

Os métodos de cálculo para estes carregamentos sao os mesmos utiliza-
dos em projetos convencionais.
Os transientes de temperatura são importantes no cómputo das tensões
térmicas. Seus efeitos, somados aos do peso e pressão,são considera-
dos na verificação das tensões primárias e secundárias, além da deter_
minação de vida útil do componente através da análise de fadiga.
Efeitos localizados provenientes, p.e., de cargas de tubulação ou su-
portes, são cuidadosamente analisados no projeto de equipamentos para
centrais nucleares, o que implica em grande esforço adicional de cál-
culo.

b) Efeitos de terremoto

Ao analisar-se um componente para cargas sísmicas é necessário se
conhecer como este deve suportá-las, ou seja, se deve manter seu fun-
cionamento, estanqueidade, ou se ê apenas necessário que os efeitos
de sua falha não danifiquem sistemas importantes a sua volta.
Com base nos critérios acima, faz-se a verificação para cargas de ter_
remoto a partir das excitações transmitidas pelas ancoragens do compo_
nente. Para cada ponto da usina existem disponíveis a variação das a-
celerações, velocidades e deslocamentos ao longo do tempo (história
no tempo) ou seus máximos como função da freqüência natural do equipa
mento (espectro de resposta). A verificação dos efeitos das excitações
acima é feita através de modelos matemáticos de componentes. Existe,
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para certos componentes de menor porte a possibilidade de testá-los
em mesas vibratorias.
Em certos casos as acelerações devidas a terremoto sao tao altas
que passam a ser o fator diraensionante do componente.

c) Efeitos de Rupturas Postuladas

Dentre os acidentes postulados, os mais críticos para a estabilidade
dos componentes são os de fissuras em componentes ditos de "alta ener_
gia", ou seja, que operam a altas pressões ou altas temperaturas, e
rupturas das tubulações conectadas aos bocais desses componentes.

Evidentemente esses acidentes são de baixíssima probabilidade de ocor_
rência, pois as sóidas são submetidas a rigoroso controle de qualida-
de no projeto e execução, além de inspeções periódicas durante o co-
missionamento e a operação da central.

Os esforços provenientes das rupturas sao determinados a partir de pro_
gramas para calculo de transientes termo-hidráulicos e sua variação ao
longo do tempo é apresentada em forma de curvas, as quais são ut i l iza-
das como excitação no calculo dinâmico do componente.Esse cálculo é
feito com programas de análise estrutural, através do modelo de eleme£
tos finitos do componente.

5. LICENCIAMENTO

0 l icenciamento é o processo nc qual demonstra-se as autoridades da nação
que os requisitos de seguianca da usina estão satisfeitos. 0 licenciamento
processa-se durante os períodos de planejamento e construção.

Dentro deste processo o cálculo de componentes e suas interações tem im-
, Rprtância fundamental.

Conforme mencionado no item 4, através do cálculo demonstra-se que os
requisitos estabelecidos nas especificações são atingidos.

Tais cálculos sao submetidos a aprovação por parte de um perito indepen-
dente (TÜEV/IBQN/ Entidad es Técnicas), reconhecidos pela autoridade licencia^
dora (CNEN). A autoridade licenciadora, por sua vez, reserva-se o direito
de, por meios próprios, examinar o cálculo. 0 processo obriga a rígido con-
trole de documentos gerados durante o projeto, de modo que quaisquer mudan-
ças sejam consideradas em todas as partes afetadas.

0 licenciamento exige ã nação o estabelecimento de grupos independentes,
com profundo conhecimento'de usinas nucleares para a geração de energia.
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ABSTRACT

One of the most important items to be considered in order to guarantee
the safety conditions of a Nuclear Power Plant is the design of the
civil structures, the electrical and mechanical components and piping
systems taking into account non-conventional loading cases, e.g.
earthquakes and explosions pressure waves.

In this paper the general procedures used in the structural dynamic
analysis of Nuclear Power Plants are presented, specially for seismic
and explosion loads.
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1. INTRODUCTION

The aim of this work is the presentation of the general procedures employ_
ed in the dynamic analysis of the structures of a Nuclear Power PlantCNPP).

The case of non-conventional loads such as seismic excitations and the
impact of burst pressure waves due to the explosion of pressurized tanks or
explosive substance is emphasized.

The civil structures as well as the important components and piping sys-
tems roust be dimensioned considering these dynamic loadings in order to fulfil
the safety requirements*

In figure 1 a schematic flow diagram considering the most Important steps
of the dynamic analysis is presented. In the following sections each one of
these steps are explained briefly in order to show a general picture of the
dynamic analysis considering the above mentioned load cases.

Finally, the application of the results obtained from the dynamic analysis
to the dimensioning of structures is commented.

SUPERSTRUCTURE
ANALYSIS

INPUT
EARTHQUAKE
BURST PRESSURE
WAVE

FLOOR RESPONSE
SPECTRA ANALYSIS

1

- MEMBER FORCES
- DISPLACEMENTS

•

MATHEMATICAL
MODEL

DESIGN OFs

- CIVIL STRUCTURES
- MECHANICAL COMPONENTS
- ELECTRICAL COMPONENTS
- PIPING SYSTEMS

- FLOOR DESIGN
RESPONSE SPECTRA

Figure 1

2. LOAD CASES

2.1 Seismic Excitation

The seismic excitation which represents the effects of an earthquake
consists of the action of acceleration time histories applied at the foundation
of the buildings.

These acceleration time histories are defined considering the seismic
history and the earthquake potential which can occur in the region where the
NPP is located. Two different seismic load cases are considered in the analysis:
QBE (Design Basis Earthquake! and SSE (Safe Shutdown Earthquake].
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In the regions where there is no earthquake records, the use ofartificial"
acceleration time histories is necessary. These time histories can be generated
from Design Response Spectra which is defined by the seismologists based on the
characteristics of the site.

2.2 Explosion

Explosion is the release of a great amount of energy in a short time inter-
val within a limited space. As a consequence of the explosion, compressive
waves are produced.

Explosion can be caused by accidents during the transportation, handling
or storage explosive substances, generating pressure waves.

Burst pressure waves can also be originated as a consequence of the
explosion of pressurized tanks.

The pressure wave can be represented by a pressure time function which is
defined for each event.

3. MATHEMATICAL MODEL

The structure which is submitted to the previous dynamic loads must be
modeled in order to permit a mathematical approach.

This mathematical model must include not only the properties of the struc-
ture itself but also the characteristics of its foundation because one of the
most important part of the design of a NPP is the evaluation of the effects of
the soil-structure interaction on the seismic response.

This interaction must involve the relationship between the characteristics
of the earthquake ground motions, the local soil and geological conditions at the
site, and the response of the structures to the ground motions.

The soil-structure interaction analysis can be made either by means of a
complete interaction analysis, or by an inertial analysis.

In the complete interaction analysis or direct solution methcd, only a
single mathematical model involving a significant part of the soil below the
structure and the structure itself is considered.

In the second possible approach, i.e., the inertial interaction analysis
also known as the spring method, the calculation is done in three steps.

In the first step (kinematic interaction] the ground motion at the
foundation level is determined. The modelling of the soil deposit considering
the embedment, requires the use of a 2-D or 3-D finite element models.

In some cases of structures with direct foundations resting on the surface
of the soil deposit (or rock], or with shallow embedment, the kinematic inter-
action effects (first step] can be neglected.

In the second step (subgrade impedances], the foundation is modeled by
springs and dashpots which represent the stiffness and the damping of the
foundation respectively.

The third step (inertial interaction] comprises the computation of the
responses of the structure supported on the frequency dependent springs and
dashpots (2nd step), subjected to the motions computed in step 1.

The mathematical model of the superstructure should reflect the stiffness
and mass characteristics of the structure, and it can be represented either by
a lumped mass beam model or a 3-D plate or a shell finite element model.

In the lumped mass beam model, the mass of each level is concentrated at
the center of mass of the level and tbe stiffness characteristics of each
level are represented by a beam element located at the shear center of the
walls. This model besides its simplicity and low computer costs, gives generad
ly good global response, being therefore the most commonly used model for
dynamic analysis.

A 3-D plate or shell finite element model is recommended for the determi-
nation of local effects or for the floor response spectra calculation in case
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of very st i f f foundation.

4. ANALYSIS PROCEDURE

The dynamic analysis of a structure consists of solving the mathematical
problem represented by the following system of differential equations.

Mx + Cx + Kx = F

where
X,x,x : accelerations, velocities and displacements time histories (vectors

of the nodal points unknows)
F : excitation function: force x time in case of pressure wave or in case

of seismic excitation CF=JJ X S where x3 is the ground acceleration)

M,C,K : mass, damping and stiffness matrix for the foundation-structure model.

The two main methods used to solve this problem are the modal superposition
technique and the direct 'methods.

In the first case the" equations are decoupled by a coordinate transforma-
tion and finally the calculations are reduced to an eigenvalue problem.
Different methods for the. solution, of the eigenvalue problem are available,
for instance, Lanczos, HQR', etc.

A useful procedure which permits the reduction of the dynamic degress of
freedom concentrating the masses only in some chosen nodal points was proposed
by Guyan. The composite modal damping is compLted by standard energy principles.

In the second group of methods the differential equations of the movement
are integrated directly,step by step.' These methods are more expensive in the
rase of the seismic analysis than the modal superposition method, and they are
used in case of short duration loads and in case of nonlinear analysis.

The results of the dynamic analysis are the accelerations, velocities and
displacements time histories at the nodal points.

With these time histories the curces on the structural elements are deter-
mined and together with the forces comming from the remaining load cases: the
civil structures can be dimensioned.

With the (acceleration time histories, it is possible to calculate the
floor response spectra at each level--of the buildings.

These spectra together with the maximum displacements are used for the
dimensioning of the important mechanical and electrical components as well as
the piping systems. They are used also for the determination of some forces
acting in the civil structures.

5. CONCLUSIONS

The response of structures submitted to dynamic loads such as earthquakes
and burst pressure waves is determined by the described procedure.

The civil structures and the important components are dimensioned in such
a way to satisfy the high safety requirements of a NPP.

The knowledge of the dynamic response allows the engineers to design the
structures and their supports so that the final project becomes more safe and
less expensive.
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Sumário

Em usinas nucleares, alguns sistemas e componentes são projetados para resistir
a impactos externos.

Tais sistemas e componentes são aqueles que devem funcionar mesmo durante e
após a ocorrência de evento externo, p.ex. um terremoto, possibilitando desta
forma que os objetivos básicos de segurança possam ser atingidos e evitando a
liberação indevida de material radioativo para o meio ambiente.

Este trabalho se propõe a apresentar a filosofia de segurança e princípios báŝ i
cos do projeto de sistemas e componentes para desempenharem suas funções duran-
te e após a ocorrência de terremoto, tais como empregados pela NUCLEN no proje-
to das usinas de Angra 2 e 3.

Abstract

In nuclear power plants, some systems and components are designed to withstand
external impacts.

Such systems and components are those which have to perform their functions
even during and after the occurrence of an earthquake, for example, fulfilling
the safety objectives and avoiding the release of radioactive material to the
environment.

The aim of this report is to introduce the safety philosophy and design princi-
ples for systems/components to perform their functions during and after the
occurrence of an earthquake, as applied by NUCLEN for Angra 2 and 3.
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I Em usinas nucleares, determinados sistemas e componentes, os quais são
l essenciais para o desligamento seguro da usina, sao concebidos de forma que po£
: sam superar não só acidentes internos, mas tambán eventos extemos. Constitui
i objeto deste trabalho apresentar a filosofia de segurança e princípios básicos
, do projeto de sistemas e componentes para desempenharem suas funções durante e
' após a ocorrência d» tal evento, a saber um terremoto.adotados pela NUCLEN no
• projeto das usinas de Angra 2 e 3.

• CONCEITO GERAL DE PROTEÇÃO DA USINA

: 0 conceito para proteção da usina (caso de Angra 2 e 3) considera os se-
guintes eventos externos:

DBE: Terremoto de projeto (Design Basis Earthquake)

Ê definido como sendo aquele de máxima intensidade que tenha ocorrido no pass£
do até uma distância não superior a 50Km do local da planta considerada.

SSE: Terremoto de segurança (Safe Shutdown Earthquake)

,' E definido como senrlo aquele de máxima intensidade, de acordo com os conheci -
f mentos científicos, o qual pode ocorrer no local da planta ou num raio de até
'. 200km.

? SSB: Terremoto de segurança combinado com ondas de pressão (BPW) devido a fa-
I.ia do tanque de água de alimentação. BPW é postulado como falha secundáriad£
vido a SSE.

• SSE e SSB são os eventos externos tomados como base para o conceito de prote -
1 ção e dimensionamento de sistemas e componentes.

, Em função da localização da usina são definidas as acelerações a serem
utilizadas para cálculo dos sistemas, componentes, estruturas e prédios rela -

; clonados com a segurança para resistirem aos eventos postulados.

> MEDIDAS PARA GARANTIA DOS OBJETIVOS DE SEGURANÇA

Os seguintes objetivos de segurança devem ser garantidos durante e após a oco£
r§ncia de eventos externos a fim de que se proteja o meio ambiente contra a li
beração não permitida de materiais radioativos.

a) Desligamento seguro do reator e manutenção da subcriticalidade a longo pra
zo.

b) Remoção de calor residual
c) Confinamento de radioatividade

Para tal, os sistemas e componentes necessários para o atendimento aos objeti-
vos de segurança, bem como os sistemas de forn3cimento de energia elétrica de
emergência e a estação de controle de emergência são localizados e montados em
prédios os quais também são projetados para resistirem aos eventos externos po_s
tulados. 0 prédio do reator, o compartimento de válvulas dos sistemas de va-
por principal e água de alimentação, e o prédio de alimentação de emergência
são projetados para resistir a SSE e SSB.

a) Desligamento do reator e manutenção da subcriticalidade

Qualquer defeito causado por evento externo resulta em geral no fato de que d£
terminado valor limite é atingido p.ex.: "nível baixo de água no gerador de
vapor", o que vem causar atuação do sistema de desligamento do reator. Isso é
assegurado mesmo que o evento externo cause falha de energia elétrica Já que
qualquer interrupção no fornecimento de energia para as bobinas de retenção das
barras de controle provoca a queda das mesmas por gravidade e o desligamento do
reator, o qual passa então ã condição de desligado quente.
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Para garantia de subcriticalidade a longo prazo á injetado um absorvedor de ne\¿
trons durante a fase de resfriamento do reator para compensar o ganho de ativi-
dade devido ao coeficiente de temperatura negativo. Esta função é executada pe
lo sistema suplementar de injeção de boro, disponível em 4 redundâncias.

b) Remoção de calor residual

A remoção de calor residual, após a iniciação do evento durante operação com p£
tincia, é levada a termo pela injeção de água desmineralizada do predio de ali-
mentação de emergencia para o lado secundario dos geradores de vapor e descarre
gando-se o vapor para a atmosfera.

Para a transferencia de calor do núcleo para os geradores de vapor é necessário
que seja mantida a circulação natural. Para isso, o sistema de refrigeração pri
mário deve ser mantido continuamente cheio com água. Os vazamentos em selos e
válvulas e o volume de água correspondente a contração do refrigerante durante
o resfriamento devem ser compensados. 0 sistema suplementar de injeção de água
borada atende a ambas as funções.

A fim de que as conseqüências de um SSB possam ser contornadas durante um inter
valo de tempo postulado de 10 horas sem depender de qualquer ação externa dos
operadores, quantidade suficiente de água desmineralizada para remoção de calor-
residual, bem como estoque suficiente de combustível (óleo diesel) para opera -
ção dos geradores de emergência estão também disponíveis no prédio de alimenta-
ção de emergência.

As ações necessárias para desligamento seguro do reator e para remoção do calor
residual são iniciadas automaticamente de forma que o reator é mantido na condi
ção de desligado quente pelo menos até 10 horas após ocorrência do SSB, sem ne-
cessidade de ação ou controle manual.

c) Confinamento de Radioatividade

A maior parte do inventário de material radioativo da usina como um todo está
contida no prédio do reator (parte interna do vaso de contenção), o qual é es_
truturalmente protegido contra os eventos externos postulados.

0 prédio auxiliar do reator não contem sistemas os quais são necessários para
asspgurar o desligamento do reator e para remoção do calor residual mas contém
determinado inventário radioativo nos sistemas de purificação do refrigerante
primário e de processamento de rejeitos líquidos, sólidos e gasosos.

Análises radiológicas desenvolvidas para dispersão atmosférica com base em libe
ração real e condições ambientais e levando em consideração o nível de inala_
ção, demonstram que as doses de referência especificadas no artigo 28.3 da Ra -
diological Protection Ordinance não são excedidas no evento de liberação postu-
lada devido à destruição do prédio auxiliar do reator e seus equipamentos.

Pelas razões expostas torna-se desnecessário que o projeto do prédio auxiliar do
reator e seus equipamentos considere os eventoa SSE ou DBE.

PROJETO DE SISTEMAS / COMPONENTES

Os sistemas e componentes, que devem ser protegidos são aqueles cuja disp£
nibilidade para operação é assegurada através do projeto, considerando-se que
os mesmos são necessários para preencherem os objetivos de segurança.

i

Os componentes em questão são classificados da forma seguinte:

Classe I - componentes classe I, inclusive as estruturas suportando ou conectar^
do tais componentes, são todos aqueles necessários para o preenchimento de obj¿
tivos de segurança, durante ou após a ocorrência de eventos externos. "~
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Classe IIA - a classe IIA inclui os componentes que não são diretamente relaci£
nados à segurança da usina mas que podem entretanto afetar componentes classe I
como conseqüência de impactos e danos que possam sofrer.

Classe II - esta classe inclui todos os componentes que não foram definidos nas
classes I e HA.

Os objetivos de proteção são assim definidos:

a) Estabilidade (S)

Estabilidade é definida como sendo a capacidade de um componente de resistir a
cargas que tendem a mudar a orientação ou localização do mesmo (ex. cair, tom -
bar).

b) Estanqueidade (0)

0 termo estanqueidade denota a função passiva de confinamento de fluido, neces-
sária para que se contorne o acidente. 0 requisito para D inclui o requisito pa_
ra S.

c) Função CF)

Este objetivo reflete a capacidade de operação de um sistema ou parte do mesmo
incluindo todos os sistemas auxiliares de suporte e fornecimento de energia, pa_
ra o preenchimento das funções de segurança requeridas. 0 requisito para F. in.
clui também os requisitos para _D e ^.

A função como objetivo de proteção é requerida em geral para componentes classe
I. A função de determinado componente deve ser considerada somente para as con-
dições do sistema nas quais a função ativa ou passiva é necessária para atender
aos objetivos de segurança.

Uma verificação final da classificação sísmica, é executada pelo engenheiro de
sistemas durante a verificação dos desenhos dR tubulação, ocasião em que são <J£
tectados, p.ex., lucais onde existem componentes com funções de segurança [clas_
se I) que podem estar sendo ameaçados por outros que não necessitem atender a
esses requisitos (classe II). Eventualmente componentes classe II são reclassifi^
cados para IIA.

Para tubulações de pequeno diâmetro e acessórios de pequeno porte a verificação
da resistência contra terremoto pode também ser executada experimentalmente em
bancada com utilização de mesas vibratórias para simulação do impacto externo.

Para componentes é feita uma análise sísmica através de cálculos utilizando- se
códigos de computador e aplicando-áe as tensões admissíveis adequadas, de acor-
do com a função de segurança e condições de operação a serem desempenhadas por
estes componentes.
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Sumário

Neste trabalho é apresentada uma verificação do programa para
cálculo de forças TUBF0RC/NR1 , desenvolvido pelos autores, por
comparação com as forças calculadas com o programa FORCE,
utilizado para esse fim tanto na NUCLEN como na KRAFTWERK UNION
(RFA). 0 caso utilizado para este estudo corresponde a um
transiente de despressurização resultante de ruptura postulada no
circuito primário da Central Nuclear de Angra II.

Abstract

In this paper a verification of the force calculation code
TUBF0RC/NR1, developed by the authors, is performed by comparison
with results obtained with design code FORCE, used for this
purpose at NUCLEN as well as at KRAFTWERK UNION. The case
utilized in the verification is a depressurization transient
resulting from a postulated rupture in the primary circuit of NPP
Angra II.
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j INTRODUÇÃO

' O programa de computador TUBFORC/NR1 IA > foi desenvolvido
" para calcular os esforços em tub ições sujeitas a
* despressurização, a partir dos históri. • das propriedades
; termohidráulicas que ocorrem durante o '.^siente. Coa o objetivo

de avaliar a capacidade do programs de produzir resultados
confiáveis, realizou-se uma corp ração dos resultados do

\ TUBFORC/NR1 com os do programa FORC \ que ê o código para cálculo
das forças tanto na NUCLEN como n .RAFTWERK UNION.

PROGRAMA DE COMPUTADOR TUBFORr :-...\_

Os modelos de cálcul utilizados no desenvolvimento do
programa TUBFORC/NR1, foram baseados nos trabalhos de Strong e
Baschiere HIt e outros trabalhos relacionados na mesma
referência. 0 programa calcula as forças de onda de pressão,
"blowdown" e de gravidade, e faz os balanços das forças nos

; volumes de controle, onde ocorre mudança de direção de fluxo, do
' sistema de tubulação analisado.

; DESCRIÇÃO DA VERIFICAÇÃO DO TUBFORC/NR1

0 programa FORCE, acoplado ao programa LECK que simula o
, transiente termohidráulico de despressurização, foi utilizado para
l cálculo das forças nas tubulações do sistema primário, na análise
i de acidentes da Central Nuclear de Angra II. Na figura Ia
f mostra-se um esquema simplificado do sistema para o qual

simulou-se o acidente, assumindo-se ruptura da tubulação principal
após o gerador de vapor. Na figura 1b mostra-se o segmento de

1 tubulação analisado. Foram utilizados como dados de entrada do
TUBFORC/NR1 os mesmos históricos de propriedades termohidráulicas

• utilizados nos cálculos com o FORCE. A menos dos históricos de
densidade que foram calculados para o TUBF0RC/NR1, considerando
temperatura constante de 5999K em toda perna quente, durante os
0,25 segundos de acidente. Nas figuras 2a e 2b /4/ são
representadas as curvas de vazão e pressão nos volumes 1 e 3,
geradas pelo programa LECK, as quais foram utilizadas como dados
de entrada pelos programas FORCE e TUBF0RC/NR1 para cálculo de
forças.

ANALISE DOS RESULTADOS

Na figura 3a estão representadas as forças no volume de
controle 1 da figura Ib; a diferença relativa entre as curvas foi
de 1,21% no. início do transiente, aumentando para 5% depois dos
JO,188 segundos. Na figura 3b representam-se as curvas das forças
no volume de controle 3 as quais apresentam una pequena defasagem
no tempo, com uma diferença relativa de 1,192. A consideração no
cálculo com o TUBFORC/NR1, de temperatura constante durante todo o
transiente em toda perna quente, utilizada na obtenção das
densidades a partir da tabela de propriedades termohidráulicas da
água, pode ser a causa dos desvios observados nas figuras 3a e 3b.
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Fig. la - Esquema do circuito
primário

lo.no

Fig. 1b - Nodalizaçâo do se¿
mentó de tubulação

Fig. 2a - Históricos de vazão
dos volumes 1 e 3

Fig. 2b - Históricos de pres
são dos volumes 1"
e 3

• - TWFMC/MH

• t» ».n ».n «•» '•>*. • • •

Fig. 3a - Forças no volume 1 Fig. 3b - Forças no volume 3
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CONCLUSÃO

Da verificação, pode-se afirmar que o programa TUBF0RC/NR1 ê
plenamente confiável no cálculo de esforços em tubulações sujeitas
a despressurização, jâ que seus resultados apresentaram ótima
semelhança qualitativa e quantitativa, com diferenças não
superiores ã j* 5% quando comparados com os resultados obtidos com
o programa FORCE.
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SUMARIO

No contexto do estudo probabilístico da segurança de Angra 1, resultante do esfor
ço conjunto da CNEN, Furnas e COPPE/UFRJ, percebeu-se a necessidade de analisar lT
eventos iniciadores para avaliar a freqüência de degradação do núcleo da central.
A identificação das milhares de seqüências pertinentes levou-nos à tarefa de desen
volver software adequado para obter de maneira rápida e eficiente todos os resulta*
dos de interesse. ~
A filosofia empregada para tal foi a de "grandes árvores de eventos/pequenas ãrvo
res de falhas", o que nos conduziu à manipulação de árvores de eventos com condi
çoes de contorno para sistemas de suporte (e.g., potência elétrica), sistemas dê
linha de frente (e.g., sistema de ventiladores da contenção) e vetores de impacto,
que avaliam os impactos provocados nos sistemas de linha de frente pelas várias
combinações de estados dos sistemas de suporte (falhas e sucessos totais »/ou par-
ciais).
Como exemplo ilustrativo, apresentamos os resultados obtidos para a árvore de even
tos do iniciador "pequeno LOCA". ~

ABSTRACT

In the context of the probabilistic safety analysis for the Angra 1 nuclear plart,
which has resulted from the joint effort by CNEN, Furnas and COPPE/UFRJ, 11 initi
ating events have been identified for analysis, in order to evaluate the plant
core-degradating frequency. As thousands of accident sequences had to be
identified and evaluated, a computer code had to be developed so as to furnish
all the relevant results in an efficient and quick fashion.
The concept employed has been the "great event trees/small fault trees" one, so
Mat event trees with boundary conditions have been used wh'ich were developed from
the ideas of support systems (e.g., electric power), front-line systems (".g., con
tainment fan cooler system) and impact vectors, which assess the impacts induced
on the front-line systems by the failure-success combinations of the support
systems.
The results obtained for the small-break LOCA initiator are presented as an illus
trative example. —
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1. INTRODUÇÃO

Para o desenvolvimento do estudo probabilistic© de Angra 1, (CNEN, 1985),
foi desenvolvido o programa de computador ETAP 1 (FRUTUOSO E MELO et alii,
1984) de modo a permitir a análise dos 11 eventos iniciadores relevantes. 0
objetivo deste trabalho ê apresentar a metodologia empregada e ilustrá-la com
a análise realizada para o evento iniciador "pequeno LOCA", enfatizando os
seus passos mais importantes, os quais são fornecidos pelo programa supracita-
do.

2. METODOLOGIA

0 programa ETAP 1 foi desenvolvido com o objetivo de construir e quantifi
car árvores de eventos, utilizando-se da metodologia empregada no estudo prob¿
bilístico da segurança de Angra 1. Neste estudo, a filosofia empregada foi a
de "grandes árvores de eventos / pequenas árvores de falhas". Devido ao gran-
de número de seqüências envolvidas, a técnica de vetores de impacto (FRUTUOSO
E MELO et alii, 1984) foi utilizada. Nesta técnica os sistemas envolvidos na
análise foram divididos em dois grupos; no primeiro grupo, são colocados os
sistemas chamados de "sistemas de suporte", que fornecem as condições mínimas
(potência elétrica, resfriamento, etc.) para o funcionamento dos sistemas de
linha de frente", os quais compõem o segundo^grupo. Estes sistemas são os res
ponsáveis diretos pela mitigação das conseqüências decorrentes do evento ínicT
ador em questão.

Para cada um desses grupos, ê desenvolvida uma árvore de eventos e a sua
interligação é feita atravSs de vetores de impacto, os quais representam os
efeitos qjue as combinações de falhas dos sistemas de suporte causam nos siste
mas de linha de frente.

Sendo assim, o primeiro passo no desenvolvimento da análise para um even-
to iniciador é a construção e quantificação da árvore de eventos para os siste
mas de suporte. A seguir, são identificados e quantificados os vetores de im-
pacto e finalmente é construída e quantificada a árvore de eventos para os sis_
temas de linha de frente.

Com o objetivo de elaborar um programa que realizasse todas as etapas des_
ta análise, foi necessário codificar todos os tipos de dependências funcionais
existentes entre os sistemas envolvidos.

A Figura 1 mostra a matriz de dependências para o iniciador "pequeno L0-
CA"¿ onde as dependências existentes entre os sistemas envolvidos na análise
estão mostradas. Nesta matriz "0" significa independência entre os sistemas.
A dependência tipo "1" indica total dependência entre os sistemas (Trem 1^ de
HPIS não funciona se o trem 1 de AC POWER não estiver disponível). Dependên-
cias do tipo_"2" representam a situação em que o sistema só é necessário quan-
do o outro não está disponível (o terceiro trem do SECONDARY COOLING só e ne
cessãrío quando os trens 1 e 2 não estão funcionando). A dependência "3" indi_
ca que o sistema necessita do funcionamento de pelo menos um dos dois sistemas
dos quais eles dependem (o HPRS depende do funcionamento de pelo menos um dos
trens do HPIS). As dependências "Q" e "q" são dependências de ^quantificação,
onde "Q" indica que o valor da indisponibilidade de um sistema é alterado quan
do o sistema do qual ele depende não funciona e "q" indica uma interdependên
cia entre os sistemas. Assim, os valores de indisponibilidade de um trem dõ"
AC POWER depende do estado do outro.

Além dos dados fornecidos pela matriz, são também necessários a freqüên
cia do evento iniciador os valores de indisponibilidade dos sistemas (forneci-
dos através de análise por árvores de falhas) e o critério de sucesso. 0 cri.
tério de sucesso é necessário para que sejam identificadas as seqüências que
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levam ã degradação do núcleo. Este criterio é estabelecido levando-se eo con
ta a posição do sistema na árvore de sistemas de linha de frente. Na Figura T
esta mostrada a expressão lógica para o critério de sucesso do "pequeno LOCA".
Nesta expréssão¿ S(

nl significa que o sueessodo n-ésimo sistema de linha de
frente é necessário para o sucesso na mitigação dos efeitos do evento inici-
ador.
A partir destes dados, o programa ETAP 1 fornece as seqüências possíveis para
a árvore dos sistemas de suporte, os vetores de impacto associados e as se-
qüências da árvore de sistemas de linha de frente. A seguir, as seqüências
de sucesso são identificadas e eliminadas. As seqüências que levam ã degrada
ção do núcleo são então ordenadas decrescentemente pela freqüência e a soma
de suas freqüências resulta na freqüência total de degradação do núcleo. Para
o exemplo do "pequeno LOCA" estes resultados são mostrados a seguir.

3. RESULTADOS

Para o cálculo das freqüências de ocorrência das seqüências que conduzem
ã fusão do núcleo considerando o iniciador "pequeno LOCA", foram utilizados
dois tipos de informações: primeiramente, a freqüência de ocorrência anual
do iniciador "pequeno LOCA", qual seja, 3,54 x 10~2/ano e as indisponibili-
dades médias dos sistemas envolvidos (para os casos de falhas parciais ou to
tais), obtidas a partir de análises por árvores de falhas.

Os resultados globais obtidos foram os seguintes: considerando os 11 even
tos iniciadores, a freqüência de degradação do núcleo obtida foi de l,18xlO~3/
ano (valor médio). Em contrapartida, o iniciador em questão contribui com
26,6% desse resultado (valor médio: 3,14 x 10"Vano). A tabela 1 apresenta
as seqüências dominantes das cerca de 690 que conduzem ã degradação do núcleo
(resultado que foi obtido por meio do programa_ETAP-l). Pode-se perceber dessa
tabela que os sistemas de injeção e recirculação de alta pressão (HPIS e HPRS)
desempenham um papel fundamental.

TABELA 1

RESULTADOS PRINCIPAIS PARA A FREQÜÊNCIA DE FUSÃO DO NÚCLEO,
DADO 0 EVENTO INICIADOR "PEQUENO LOCA"

SEQÜÊNCIA

SLl

SL2

SL3

SL4

SL5

SISTEMAS

HPIS

HPRS

CCS, e

HPIS

HPIS2

FALHOS

HPRS*

e HPRS2

e HPRSi

FREQÜÊNCIA
DE

OCORRÊNCIA

1,097 x IO"4

1,035 x IO"4

2,158 x IO"5

1,393 x IO"5

1,116 x IO"5

CONTRIBUIÇÃO PARA
A FREQÜÊNCIA DE

FUSÃO DO NÚCLEO

9,3

8,8

1,8

1,2

0,9

CCS. - trem 2 do Sistema de Resfriamento de Componentes
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4. CONCLUSÕES

Foi apresentada neste trabalho a metodologia de analise de árvores de
eventos empregada no estudo probabilistico da segurança de Angra 1. 0 software
desenvolvido permitiu agilizar consideravelmente todo o esforço conjunto inclu
sive no que tange às diversas análises de sensibilidade desenvolvidas, com o
intuito de realizar uma primeira avaliação do papel desempenhado pelos vários
sistemas de segurança envolvidos. 0 exemplo do "pequeno LOCA" foi apresentado
visando ilustrar a metodologia.
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Sumário

0 propósito deste trabalho ê descrever o projeto de um sistema au
xiliar de monitoração de três parâmetros da água do sistema de r£
frigeração e do percentual da potência do reator nuclear de pes-
quisa IPR-Rl'
A água de refrigeração, por ser de grande importancia para a ope-
ração do reator, deve ter alguns de seus parâmetros permanentemen
te monitorados. Estes parâmetros são os seguintes: condutividade,
temperatura e níveis máximo e mínimo da água.
A monitoração de um quarto parâmetro, corrente da câmara de ioni-
zação não compensada, que fornece a indicação do percentual de p£
tência, tem por finalidade impedir a operação do reator, sem que
o sistema de refrigeração esteja ligado.

Abstract

This paper deals with the description of the control of three
cooling water parameters, as well as the percent power fraction
of the nuclear research reactor IPR-R1.
In order to keep the reactor in good operation conditions, a •
permanent and accurate control of the cooling water is needed.
This is achieved through this system, which allows the
simultaneous measurement of the water parameters such as;
conductivity, temperature and the maximum and minimum water
levels.
The monitoring of a fourth parameter, the percent power fraction,
is obtained through the control of the uncompensated ion chamber
current and aims to avoid the operation of the reactor without
running the cooling system.
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1 . INTRODUÇÃO

O Reator IPR-R1 do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear ê um reator do tipo poço, refrigerado a água leve desmine
ralizada.

Entre os vários dispositivos de segurança e controle existejn
tes, destaca-se a monitoração de alguns parâmetros da água de re-
frigeração, de grande importância para a operação do reator, den-
tro de limites de segurança prefixados.

A principal finalidade desta monitoração ê aumentar a segu-
rança do pessoal e do próprio reator, durante uma operação, em
qualquer nível de potencia até o limite nominal de 100 kW.

2. DESCRIÇÃO GERAL DO REATOR

0 IPR-R1 é um reator TRIGA, modelo MARK I, fabricado pela Ge
neral Atomic Company/USA, refrigerado a água leve desmineralizada.

0 elemento combustível-moderador, atualmente em uso no IPR-
R1, é constituído por uma mistura homogênea de urânio e hidreto
de zircônio, contendo 8% em peso de urânio enriquecido a 20%.

Além do controle intrínseco proporcionado pelo coeficiente
pronto de temperatura, que caracteriza a operação do Reator IPR-
R1 , existe também um sistema de controle manual para operação. E¿
te controle atua em três barras de carboneto de boro, que se des-
locam verticalmente no núcleo do reator.

A refrigeração do núcleo do reator se processa por convec-
ção natural da água do poco.

A água do poco do reator é refrigerada por um sistema de re-
frigeração constituído por um circuito primário, pelo qual flui a
água desmineralizada do reator, e por um circuito secundário, por
onde flui a água comum da rede.

A água do poço, além de refrigerar o núcleo do reator, fun-
ciona também como moderador e blindagem biológica. Deste modo, é
importante que se faça o controle de alguns de seus parâmetros,
para que se evitem danos aos elementos combustíveis e ao núcleo do
reator [1].

3. SISTEMA ORIGINAL DE MONITORAÇÃO

0 sistema original de controle da qualidade da água é consd
tuído de apenas dois indicadores de temperatura, sendo um no cir-
cuito primário e outro no circuito secundário; um indicador de
condutividade no circuito primário e um indicador, com alarme so-
noro, de nível de radiação gama na superfície do poco.

Embora este sistema'fosse adequado, alguns parâmetros de se-
gurança não estavam sendo controlados, sendo estes de importância
para a operação do reator. Foi então elaborado o projeto para que
pudesse ser melhorada a segurança do reator, com respeito ao sis-
tema de refrigeração.
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4. MELHORIAS INTRODUZIDAS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

0 projeto de melhoria das condições de segurança da água de
refrigeração do reator acrescentou, ao sistema original de monit£
ração*, as seguintes melhorias:

. alarmes sonoros nos indicadores de temperatura;

. alarmes sonoros nos pressostatos dos circuitos primário e secun
dáric;

. indicador de condutividade da água do poço, com alarme sonoro e
visual;

. indicador de temperatura da água do poço, com alarme sonoro e
visual;

. indicador de níveis máximo e mínimo permissíveis, com alarme s£
noro e visual;

. indicador de potincia do reator, com alarme sonoro e visual e
intertravamento com os circuitos primário e secundário - FIGURA
1.

Esse sistema permite que seja prontamente detectada qualquer
falha eventualmente existente nos circuitos de refrigeração da á-
gua, tal como excesso de condutividade ou variação do nível da á-
gua acima ou abaixo do permitido, cabendo então ao operador tomar
as decisões que julgar necessárias para a volta do reator às con-
dições normais.

Todo o sistema de monitoração é ligado quando é acionada a
chave de partida do reator, permitindo ao operador o controle to-
tal dos parâmetros implantados. Como monitor do sistema foi col£
cado um alarme sonoro único, que identifica através da lâmpada p_i
loto de cada parâmetro, qualquer ocorrência anormal durante a op£
ração.

5. CONCLUSÃO

0 novo sistema implantado proporciona ao operador uma ampla
visão do que está ocorrendo durante uma operação do reator. Em
funcionamento há mais de um ano, o projeto tem se mostrado efici-
ente não só no que concerne às melhores condições de operação co-
mo também a um maior controle das condições de segurança. Esse
sistema servirá para ser anexado ao console da nova mesa de opera
ção do IPR-R1, cujo ante-projeto está em andamento, com previsão de
uma ampliação da potincia para 250 KW.
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Sumário

0 Centro de P & D da NUCLEBRÁS (Centro de Desenvolvimento da Tecno-
logia Nuclear - CDTN) vem realizando coin instituições alemãs (Kern-
forschungsanlage JÜlich GmbH - KFA, Kraftwerk Union A.G. - KWU e
NUKEM GmbH) um programa para utilização de tório em reatores do ti-
po a água leve pressurizada. .
São apresentadas neste trabalho as caracterizações física e química
necessárias ã qualificação do combustível de óxido misto (Th,U)02 e
os respectivos métodos.

Abstract

The NUCLEBRÁS R & D Center (Centro de Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear - CDTN) has been performing, together with german institutions
(Kernforschungsanlage JÜlich GmbH - KFA, Kraftwerk Union A.G. - KWU
and NUKEM GmbH), a program for utilization of thorium in pressurized
water reactors.
In this paper are presented the physical and chemical characteriza-
tions necessary to qualify the (Th,U)Oa fuel and the respective
methods.
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1 . INTRODUÇÃO

Desde 1979 o Centro de P & D da NUCLEBRÁS (Centro de Desenvol^

vimento da Tecnologia Nuclear - CDTN) vem realizando junto com in£

tituições alemãs (Kernforschungsanlage Julich GmbH - KFA, Kraftwerk

Union A.G. - KWU e NUKEM GmbH) um programa para utilização de tci-

rio em reatores do tipo a água leve pressurizada• A fabricação de£

te combustível faz-se a partir da combinação das tecnologias de

fabricação de combustível de reatores a alta temperatura e de rea

tores a água leve pressurizada [1, 2, 3]. Microesferas ex-gel-C são

prensadas na forma de pastilha e em seguida, sinterizadas.

2. CONTROLE DA QUALIDADE

As caracterizações física (tabela 1) e química (tabela 2), pa-

ra qualificação do combustível a ser usado em reatores do tipo a

água leve pressurizada, são realizadas tanto nas microesferas ex-

-gel-C quanto nas pastilhas sinterizadas. A maioria das análises

químicas já está implementada em caráter de rotina, com alguns pro

cedimentos em fase de desenvolvimento.

3. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS

No âmbito do referido programa, foi prevista e está sendo exe

cutada uma contínua troca de amostras e de resultados com os par-

ceiros alemães. 0 objetivo desta atividade "Round Robín" ¿ garan-

tir que todos os parceiros cheguem ao mesmo estágio de desenvolvi^

meato.

4. CONCLUSÃO

0 CDTN já possui capacitação para fazer caracterização física

em pastilhas combustíveis a base de tórío.
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TABELA 2

ANÁLISES QUÍMICAS
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Sumário

A presença de gases residuais (hidrogênio, oxigênio e nitrogênio),
em combustíveis cerâmicos, metais e ligas usados em reatores nuclea
res, altera sensivelmente as propriedades térmicas e mecânicas des-
tes materiais. Com o objetivo de proceder ao seu controle de quali-
dade, sao necessárias técnicas analíticas que permitam determinar
estes elementos com precisão e exatidão. A técnica baseada na fusão
sob vácuo está entre aquelas que apresentar melhores resultados. P£
ra comprovar a sua eficiência, foram analisados padrões de aço, tu-
bos de Zircaloy e combustíveis cerâmicos. Os resultados obtidos en-
contram-se dentro dos valores especificados.

Abstract

The presence of residual gases (hydrogen, nitrogen and oxygen) in
nuclear materials considerably affects their mechanical and thermal
properties. This problem has stimulated the development of precise
and efficient methods of analysis, applicable to the determination
and quality control of impurities in these materials. The most sui-
table technique for this purpose is high vacuum fusion. The feasilj^
bity of the method was checked with steel, Zircaloy and nuclear fuel
"ampies. The results experimentally determined are in good agree-
ment with the specified values.
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1. INTRODUÇÃO

No controle de produção de componentes metálicos e combustí-
veis cerâmicos usados em reatores nucleares, um dos requisitos bá-
sicos é conhecer a composição detalhada destes materiais. Gases to
mo hidrogênio, oxigênio e nitrogênio apresentam-se, em geral, como
impurezas em forma de óxidos, nitretos e hidretos, afetando propri_
edades físicas e mecânicas. Deste modo, torna-se necessário dispor
de método analítico capaz de determinar baixos teores destes ele -
mentos. 0 método de fusão sob vácuo (1) é um dos que apresente oe
lhores resultados.

2. 0 MÉTODO DE FUSÃO SOB VÃCUO

Nesta técnica, a amostra é aquecida sob vácuo (siO 5Torr), até
o ponto de fusão, ou um pouco acima, em cadinho de grafita. Os ga
ses liberados são removidos, a mistuia gasosa separada em seus com
ponentes numa coluna cromatográfica e as concentrações individuais
determinadas, através de uma célula de condutividade térmica.

Na determinação de oxigênio e nitrogênio, em alguns metais, é
comum utilizar técnicas de banho, visando a liberação quantitativa
destes gases. 0 hidrogênio é extraído com um simples aquecimento
entre 600°C e 1200°C (2). A dissociação dos respectivos hidretos,
nitretos e óxidos metálicos é o mecanismo mais provável para expiai
car a termodinâmica do processo (3).

3. APLICAÇÃO A MATERIAIS NUCLEARES

Para a comprovação do método, foram utilizados padrões de aço
do National Bureau of Standards-NBS, Zircaloy-4 e amostras de pas-
tilhas sinterizadas de U02 e (Th,U)02, produzidas na NUCLEBRÂS (Ta-
bela 1).

Nas determinações experimentais foi utilizado o evológrafo VH
-9 da Leybold-Heraus. As amostras de aço foram fundidas a 2700°C ,
o Zircaloy a 22O0°C e as pastilhas desgaseifiçadas a 1800°C.

4. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos pelo método de fusão sob vácuo, Tabela
1, apresentam em média desvios de ±5% dos valores especificados e
maior precisão do que os apresentados por outras técnicas analíti-
cas,.Tabela 2. 0 uso de banho de níquel ou platina mostrou, como ej>
perado, uma liberação quantitativa dos três gases na amostra de
Zircaloy e de nitrogênio nos padrões NBS. 0 hidrogênio é liberado
com facilidade, sem banho, para amostras de UO2 e (Th,U)O2.

Nas análises rotineiras, o níquel pode ser utilizado, com
redução no custo analítico. Nos trabalhos de maior precisão (erro
±2%), é recomendado o uso de platina.
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TABELA 1

RESULTADOS OBTIDOS PARA OS PADRÕES NBS, ZIRCALOY-4 E PASTILHAS DE

UO2 E (Th,U)O2, POR FUSÃO SOB VACUO

AMOSTRA*

Zircaloy-4
Zircaloy-4 [Ni]
Zircaloy-4 [Pt]

NBS 100B
(Manganese Sfee l )
NBS 100B [Ni]
NBS 100B [Pt]

NBS 346
(Valve Steel )
NBS 346 [Ni]
NBS 346 [Pt]

NBS 72F
(Cr-Mo Stee l )
NBS 72F [Ni]
NBS 72F [Pt]

NBS 73c
(Stainless Steel)
NBS 73c [Ni]
NBS 73c [Pt]

uo2

(Th,U)O2

N (ppm)

15
15

29

45
45

3400

4300
4 340

79

95
87

302

358
379

0 (ppm)

1300
1200

H (ppm)

3 , 9
15
13

1,8

1,0

•• [Ni] e [Pt] referem-se a fusão com banho de níquel ou platina, respectivamen
te. ~
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TABELA 2

ESPECIFICAÇÃO DOS PADRÕES NBS, ZIRCALOY-4 E PASTILHAS DE UO,

E (Th,U.)O.

Amostra

Zircaloy-4

NBS 73c

NBS 346

NBS 72F [digestão com ^SO^]

NBS 72F [destilação - fotome
tria com reamente de Ncssler]

NBS 100B [digestão con H.SO,]

NBS 100B [rotometria]

uo2

(Th,U)ú2

N (ppm)

< 80

370

4400

103

80

~9Õ*

40

50
40*

0 (ppm)

1200 - 1600

™ ™ ̂

H (ppm)

25

< 2,5

< 2,5

* valor médio considerado pelo NBS.
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Sumário

Os resultados da corrosão dos zircaloys-2 e 4, obtidos em b.ilaiça tírmicí entre
500 e 850° C, são discutidos com base no modelo da "redução do caminho H,j difu-
são". 0 comportamento de anbas as li<»as mostrou-se quase idêntico neste inter-
valo de temperatura, demonstrando que a corrosão processa-se por um mesiio meca-
nismo cinético. Annlisa-se ainda a form.ição da camada de óxido poroso sjbre^os
ta e a possível influência da pressão iircial de oxigênio na inversão de veloci
dade3 entre 750 e 800° C. ~

Abstract

The corrosion results of 2 and 4 zircaloys obtained in a thermal balance
between 500 and 850° C are discussed based on the model of "reduction of
diffusion patn". The behaviour of both alloys has shown almost similar in
this interval of temperature, proving that the corrosion is processed by an
identical kinetic mechanism. It is still analysed the formation of superposed
layer of porous oxide and the possible influence of the oxygen partiil pressure
in inversion velocities between 750 anH 800° C.
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INTFtODUÇÃO

As ligas de zircaloy-2 e 4 são largamente utilizadas como material estru-
tural, principalmente em grades e no encaraizamento dos elementos combustíveis
de reatores tipo_P.W.R., B.W.R. e reatores de pesquisa*1'' Devido a esta im-
portante aplicação, ura conhecimento bem fundamentado do processa de corrosão
destas ligas é muito importante para a fabricação dos elementos combustíveis e
para a segurança destes reatores.

A energia de ativação de todas as fases do processo sao aproximadamente
as mesmas para zircaloy-2 e 4, tanto durante a oxidação em ar, era água ou va-
por, de modo que a análise do comportamentojo ar a altas temperaturas pode ser
parcialmente extrapolado jjara o meio aquoso

0 processo de oxidação pode ser dividido era três fases distintas. A pri-
meira é caracterizada pelo ganho parabólico/cúbico de massa devido a formação
de uma camada de oxido protetor, através da qual difunde-se a especie agresso-
r a ^ . A equação mn • K(n)

t» onde n var*a entre 2 e 3 e t i o tempo de corro-
são, permite calcular satisfatoriamente o ganho de massa m devido ao cresciraeri
to da camada de óxido protetor. A aparência negra da camada de óxido protetor
nesta fase, sugere uma substequiometria*--*»*»-'' para composição do óxido prova-
velmente

A segunda fase do processo inicia-se com a nucleaçao e crescimento de ge_r
mes de óxido poroso, de cor branca, sobre a superfície negra da camada de oxi-
do protetor . A medida da taxa de nucleaçao N e da velocidade de crescimento
superficial, K(x z ) , destes germes permite calcular a fração de óxido poroso for
mado na superfície da amostra^ '. Esta fase do processo é conhecida como fase
de transição cinética ou breakaway. A fração F de transformação superficial
pode ser representada pela equação;

F - 1 - exp ( N K ^ ^ t 3 ) (1)

A última fase do processo corresponde a cinética linear, caracterizada pje
Ia transformação integral da superfície em óxido poroso branco. A presença d^
uma camada de oxido poroso em equilíbrio, sobreposta a camada de óxido prote-
tor, é responsável pelo crescimento linear Kj » dm/dt do ganho de massa duran
te esta última fase do processo. A equação ~

permite calcular aespessura teórica da camada de óxido porosa durante todo o
processo de corrosão";

PARTE EXPERIMENTAL E RESULTADOS

Amostras de zircaloy-2 e 4 de (20 x 10) mm por 0,25 mm de espessura foram
polidas com lixa .600, lavadas com água e secas com álcool etílico. As medidas
de ganho de peso .em função do tempo de oxidação foram registradas continuamen-
te para temperaturas de 500 a 850° C em intervalos de 50° C. A atmosfera no
forno da balança térmica nao sofreu renovação. Para cada temperatura foram
oxidadas pelo menos três amostras. Os resultados médios para cada temperatura
estão registrados nos gráficos 1 e 2.
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I ; ZfcCOtoy 2.

T«n*o(h)

Mho «as msultatfes poro tamp, dt SOO°C ò 8 5 0 ° C

Fig. 2 : Zircoloy 4. Héúm dot fMultadM poro fM*. * 5 0 0 ° C ò 600* C

DISCUSSÃO

Como se pode observar na figura 1 e 2, o comportamento cinético dos zirca
loys 2 e 4, nestes experimentos, começa a sofrer uma descontinuidade a partir
de 700°C, inclusive com inversões, no caso, entre 750 e 800° C. 0 modelo pro-
posto por Gonçalves e Gonçalves'3', permite calcular as curvas de ganho de mas
sa, para a corrosão em água, vapor, ar e oxigênio, com grande concordância até
a temperatura de 650° C. Para temperaturas mais elevadas o produto NK2, .,
que foi denominado "constante de transição superficial" Ks, não mais peMÜâfiec
constante, deslocando o inicio da fase linear para tempos maiores. Senc»o
constante Ks^coraposta pela taxa de nucleação e pelo crescimento da superficie
dos germes, é necessário analisar-se os efeitos da influencia da variação da
pressão parcial de oxigênio em cada um destes componentes.

ce
a
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Para isto produziram-se riscas na superfície da amostra, que foram oxidadas nas
mesmas condições. As observações do crescimento preferencial a partir destas
riscas e dos cantos da amostra demonstram que a nucleação dos gemes é mais
afetada pela variação da concentração de oxigênio do que seu crescimento pos-
terior. Com isto, não só o valor de Ks pode diminuir sensivelmente durante ti
ma oxidação, com quantidade de oxigênio limitada, como também a dependência da
transformação pode diminuir de 3 para 2, equação 1, retardando o início da fa-
se linear do processo.

CONCLUSÃO

Como a ausência do níquel no zircaloy-4 é compensada pela elevação do teor
de ferro e cromo, não se notam alterações sensíveis no tempo de duração da trin
sição "breakaway" para os zircaloys 2 e 4 oxidados ao ar. A ocorrência de i-
dêntica inversão a 750° C para as duas ligas, demonstra que um mesmo mecanismo
cinético ocorre na oxidação de ambas.

Neste trabalho pode-se observar que, para a oxidarão em sistemas fechados,
a diminuirão do teor de oxigênio, devido ao consumo na reação, pode dificultar
a nucleação dos germes de oxido poroso, aumentando o tempo de transição e pro-
duzindo as descontinuidades ocorridas para os zircaloys 2 e 4 a 750° C.

REFERENCIAS

(1) Gonçalves, A.C. e Gonçalves, Z.C. - Corrosão de Varetas de Zircaloy. Rela-
.. «torio Técnico Anual IEN 8.8.5. 1982

(2) Gonçalves, A.C. e Gonçalves, Z.C- Kinetic Model for Zircaloy Oxidation at«d
Alloys of Refractory Metals which Present Failure on the Cubical/Parabolic
Behaviour, em publicação, IEN/CNEN.

(3) Gonçalves, A.C. - Kinetik der Oxidation von Zircaloy, Doctorarbeit, T.H.
Darmstadt, West Germany 1981

(4) O'Driscol, W.G.; Tyzack, C ; Raine, T. - Proc. 2 nd. U.N. Int. Conf.
Peaceful Uses Atomic Energy, S. 1450, Genb., 1958.

(5) Hauffe, K. and Martinez, V. J. Electrochem. Soc, 595, 1976.

- 76 -



I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Río dt Jonolro, 17 o 20 d* Morco do 1986

ANAIS - PROCEEDINGS

EFEITO DA IRRADIAÇÃO NEUTRÔNICA EM LIGAS FeNi,

OBSERVADO POR MEIO DE MEDIDAS MAGNÉTICAS

Valdir Sciani e Georgi Lucki

IPEN-CNEN/SP - Divisão de Danos de Radiação

RESUMO

Neste trabalho, alguns aspectos dos danos de irradiação são analisa-

dos através da influência da irradiação neutrônica nas propriedades magné-

ticas de ligas FeNi. Os principais pontos enfocados são: aceleração da di-

fusão induzida pela irradiação, determinação da energia de ativação do pro

cesso de difusão e a supersaturação de lacunas, parâmetro tecnológico im-

portante e uma das condições necessárias para a formação de cavidades.

ABSTRACT

In this work some aspects of radiation damage are analysed through

the influence of neutron irradiation on magnetic properties of FeNi

alloys.The main points emphasized are: radiation enhanced diffusion,

determination of the activation energy for diffusion process and vacancies

supersaturation, which is an important parameter from technological point

of view and a necessary condition for the void formation.

1. INTRODUÇÃO

A colisão de neutrons rápidos com a rede cristalina produz um grande

número de pares lacuna-intersticial, responsáveis por vários fenômenos de

danos de irradiação, incluindo a formação de cavidades . Tal fenômeno

destrutivo resulta em um inchaço, bem como em mudanças nas propriedades fí

sicas de materiais. Em geral, os metais sofrem o fenômeno do inchaço entre

0,3 e 0,5 da temperatura de fusão, existindo um período de incubação, até

uma fluencia de aproximadam

nhum inchaço mensurável .

0 0 O

uma fluencia de aproximadamente 10 nêutrons/cm , no qual não ocorre ne-
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f No presente trabalho, o interesse está voltado ao estudo da

I influência da irradiação neutrônica nas propriedades magnéticas de

| ligas FeNi, no período de incubação de cavidades, evidenciando uma

? de suas condições necessárias: a supersaturação de lacunas. São a-

| nalisados resultados experimentais que simulam as condições de ir-

| radiação de um reator de potência: alta temperatura e atmosfera

*' controlada.

f 2. AMOSTRAS

*•' O dispositivo de irradiação e o sistema de medição são descri

tos, com detalhes, nas referências 3 e 4. As amostras utilizadas,

• FeNi (50-50 %at.), possuem forma toroidal, com espessura de 0,4mm,

diâmetro interno de 11 mm e diâmetro externo de 17,4 mm. 'foram tam

[ bém estudadas amostras dopadas com Cr, Mo e Si.

3. EFEITO DA IRRADIAÇÃO NAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS-RESULTADOS

. As propriedades magnéticas mais sensíveis à irradiação são a

J Permeabilidade Magnética Inicial, p , Força Coercitiva, H , e Indu

]• ção Remanente, B , sendo mais afetados os materiais magnéticos "mo

{ les" (po alta e H c baixa) que os "duros" (pQ baixa e H c alto)*
5*.

: A figura 1 mostra duas curvas de desacomodação da permeabili-

; dade inicial (Efeito Magnético Posterior) respectivamente antes e

' durante a irradiação, evidenciando a aceleração da difusão. A irra

f diação possibilita o estudo, em algumas horas, de processos envoi-

í vendo tempos de relaxação de alguns anos, quando ativados apenas
: térmicamente.

i A figura 2 ilustra a quadratização da curva de histerese pro-

I vocada pela irradiação, mostrando a presença de ordem dírecio-
| (4) _

f nal . A irradiação acelera o processo de ordenação.

As constantes de tempo das curvas de desacomodação da permea-

bilidade inicial, calculadas a partir dos recozimentos isotérmicos,

em função do inverso da temperatura são mostradas na figura 3. A e

nergia de ativação para o processo de difusão antes da irradiação

(3,06 eV) é cerca de duas vezea a correspondente durante a irradia

ção (1,41 eV). A adição de impurezas causa um decréscimo na ener -

gia de ativação, atenuando a difusão e a ordem direcional*3' .
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"-.ndo a concentração de lacunas inversamente proporcional à

con» .ante de tempo, é possível avaliar quantitativamente a supersa

tui.v.;ão de lacunas, conforme mostrado na figura 4. Nota-s«e que o
~ o

Cr i.sm um efeito estabilizador da supersaturaçao entre 400 e 470 C.

A í>.Jição de 2 %at. de Si reduz a supersaturaçao em cerca de cem ve

ze-, ao redor de 450°C* . Estes resultados apresentam um interes-

se tanto para a tecnologia como para o estudo fundamental, devendo

ser dedicado grande esforço no sentido de encontrar elementos que

ir.ibam a supersaturaçao de lapunas, consequentemente a formação de

cavidades. Desta meneira, a curva de supersaturaçao pode servir co

ir o método prévio de seleção de materiais de interesse na Tecnolo -

gia Nuclear.
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Sumario

Para construção civil da Usina Nuclear placas de ancoragem são uti

lizadas era larga escala. Estas placas servem como sistema de fix£

cao para diversos fins, desde componentes pesados até como suportes

para escadas. A necessidade de fabricação destas placas com rapi^

dez, economia e qualidade faz-se optar pelo processo de fabricação

por solda "blue arc".

Em vista disto foi preciso um desenvolvimento especial dos mate-

riais a serem empregados como também do procedimento de soldagem e

a qualificação dos fornecedores de matéria prima.

Abstract

To built the power plant, anchor plates are plenty used. These anchor

plates serve as a system with the purpose to fix too many heavy com-

ponents or either a simple stair.The necessity of fabrication of

these elements fastly.with reasonable economy and quality keep to

our mind the option to use the arc stud welding process (blue arc).

Considering these aspects it was necessary a special development of

the material concept as well as a ¿elding procedure and a subsuppliers

qualification of the raw material.
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Objetivo

Á soldagem pelo processo "blue arc" de pinos e chapas forma um conjunto denomi

nado de placas de ancoragem.«Estas placas de ancoragem são elementos que anc<D

rados ao concreto das paredes da usina permitem posteriormente a fixação de

componentes tais como bombas, tubulações, vasos, bandejas etc.

0 processo "blue arc" envolve os mesmos princípios de qualquer outro processo

de soldagem a arco.

A aplicação do processo consiste basicamente na fusão de parte do material do

pino ã chapa através de uma alta amperagem com baixo intervalo de tempo.

0 nome "blue arc" é uma denominação particular uma vez que este processo e co-

nhecido como "stud welding".

Materiais

Para se fabricar a placa de ancoragem uma especificação foi preparada onde tres

partes distintas foram consideradas:

a) fabricação da chapa

b) fabricação do pino

c) qualificação do processo de soldagem

De maneira geral os materiais utilizados pelo processo sao aços de baixo carb£

no, aço inoxidável e alumínio.

0 nosso caso é* específico para o aço carbono. Os materiais normalmente utilizji

dos, segundo a AWS, são materiais dos grupos SAE 1010 a 1020.

Equipamento

Consiste de uma pistola onde o pino é posicionado, uma unidade de controle,

positivo de tempo, cerâmica e uma fonte DC de corrente.

A figura abaixo ilustra o equipamento mencionado:

ÍCNTt

M CMT«0bt
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Desenvolvimento

As chapas sao de material St 37-2 ou equivalente fabricadas pelo processo nor

mal de laminaçao mas atendendo determinadas exigencias de projeto, tais como

alterações em análise química e inclusão de testes nao destrutivos em especi-

ficação preparada pela NUCLEN (MTS- Material Test Sheet).

A USIMINAS e a COSIPA sao os únicos fornecedores de chapas. Normalmente nao

há problemas quanto ao fornecimento na parte técnica.

Com relação aos pinos foi feito um trabalho juntamente com os fornecedores ,

uma vez que se necessitava de material de alto escoamento e resistência
2 2

(Rm) 450N/mm ¿ Rp 0.2> 350N/ram ) mas de baixo teor de carbono e isto seria

agravado pelas dificuldades geradas em termos de se adaptar ãs condições de

mercado com relação a fornecedores ,quantidades e tipo de fornecimento.

0 processo de fabricação dos pinos tem importancia decisiva nos resultados.

Os pinos no seu estado final devem ter as propriedades mecânicas estabeleci -

das pela especificação em questão. Todos os estágios intermediários tem influ

ência sensível no estado final do pino.

Ao longo do tempo e com a experiência adquirida, a fabricação dos pinos teve

alterações noseu processo dependendo principamente do fabricante da matéria prima.

Basicamente a matéria prima pode se apresentar em duas condições:barra ou bobi^

na.

As condições de fornecimento (barraou bobina) alteravam consideravelmente as

especificações pois todos os testes não destrutivos previstos (magna flux,par-

tícula magnética,etc) devem se adaptar ãs condições do fornecedor.

Primeiramente os pinos eram fabricados por estampagem a frio tendo como maté -

ria prima barras laminadas a quente e posteriormente trefiladas a frio até a

bitola final.

Mais tarde a fabricação dos pinos teve como matéria prima bobinas laminadas a

quente,tratadas térmicamente e trefiladas a frio até a bitola final.

Apesar de se usar material similareaté de mesmo fabricante da matéria prima,os

parâmetros de tempo e amperagem para a soldagem são diferentes dependendo do

fabricante do pino asicamente processo de fabricação)

Toda uma interação de normas utilizadas (DIN,ASTM,AWS) teve que ser programada

para se evitar distorções nos procedimentos e nos resultados mecânicos.0 mate-

rial original (St 37-3) tem classificação DIN, mas os parâmetros e valores me-

cânicos eram estabelecidos pelo AWS segundo ASTM.

Assim foi necessário se adequar todas as variáveis segundo uma única norma.

Depois de fabricados, os pinos já prontos são submetidos por amostragem a uma

série de testes destrutivos e não destrutivos atendendo â especificação quando

então são liberados para soldagem.
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Soldagem

Para o processo de soldagem e fundamental a qualificação deste onde a norma AWS

prevê determinação dos parâmetros de soldagem e testes de tração e dobramento.

A qualificação do procedimento de poldagem e determinada pelo tipo de material,

dimensão da bitola, parámetros e fabricante dos pinos.

Sempre que houver mudança de algum parámetro nova qualificação deverá ser execu

tada.

Durante a soldagem um procedimento de inspeção de produção foi preparado pela

NUCLEN onde basicamente é feita verificação visual do cordão de solda e dobra

mentos (por martelo) dos pinos por amostragem especificada.

0 produto final - placa de ancoragem - é caracterizado era termos de qualidade

quando todas as etapas de fabricação sao atendidas em relação ã parte técnica

como também na área de garantia da qualidade onde inspetores independentes acom

panhara e fecham a documentação pertinente.

Porta-pino

IO (D)

(A) posicionamento da pistola

(B) o gatilho é acionado, levantando o pino; um arco elétrico é formado

(C) após o período de igniçao o pino é lançado ã poça de metal fundido,no metal
base.

(D) a pistola é desconectada do pino soldado e a cerámica retirada.

Conclusão

Apesar das dificuldades encontradas com a fabricação dos pinos grande experiencia

foi adquirida.

Este processo de soldagem continua sendo utilizado e preferido pois além de resu^

tados satisfatórios tem como grande vantagem a economia em tempo, oscilando de

0.60 a 1.1 segundos a soldagem de 1 pino dependendo de sua bitola (diâmetro). Me£

mo existindo uma certa padronização de valores (amperagem e tempo) em função dos

diâmetros dos pinos, a experiência demonstrou que o processo de fabricação (pinos

através de barras ou bobinas) muda completamente os parâmetros de soldagem.
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Resumo.

Amostras de Nb de orientação £941] foram irradiadas a um fluxo integra-
19 2

do de 1,1x10 n/cm no reator IEA-R1 do IPEN-CNEN/SP. Experimentos de ten-

são-deformação mostraram um encruamento induzido pela irradiação de cerca de

15%. Esse resultado é interpretado considerando-se o modelo de encruamento

denominado "encruamento pela rede cristalina". Os sistemas de deslizamentos

observados, correspondem ao sistema de deslizamento anômalo.

Abstract.

Nb £941^ - oriented single crystal was irradiated to a fluence of
1Q 2

1.1x10 n/cm in the IEA-R1 reactor at IEPN-CNEN/SP. Tensile-Stress experi-

ments showed an irradiation induced hardening, characterized by an increase

in the yield stress of about 16 %. This result was interpreted using the

"lattice hardening" model. The observed slip systems are attributed to the

gliding of the anomalous slip planes.

1. Introdução.

As condições extremas (fluxos de neutrons e gamas, p.ex.) a que estão

sujeitos os magnetos de um reator de fusão, justificam o estudo de danos de

radiação no Nb.

2. Procedimento Experimental.

seificado

0 material utilizado é o Nb monocristalino de orientação £941], desga-

. A irradiação foi feita no reator IEA-R1 do IPEN-CNEN/SP à
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temperatura ambiente. Os experimentos de tensão-deformação foram

realizados (à temperatura ambiente) numa máquina universal de en-

saios mecânicos a uma taxa de deformação de 1,6x10" s~ . A anál¿

se morfológica da superfície das amostras deformadas foi feita u-

tilizando-se da técnica de Nomarski.

3. Resultados e Discussão.

A figura 1 ilustra duas curvas de tensão-deformação, í x 6,

para amostras de Nb desgaseificado deformado numa direção parale-

la ao eixo £941] cuja posição é mostrada no triângulo estereográ

fico padrão, (a). A curva (b), é para a amostra não irradiada,
190t = 0, e a curva (c), para a amostra irradiada, 0t - 1,1x10

n/cm . Onde 0t = fluxo integrado.

Observa-se um aumento no limite de escoamento, LE, de 3,65

para 4,25 kgf/mm que corresponde a um encruamento de 16 %. Após

o LE, a amostra irradiada exibe um escoamento mais pronunciado do

que a amostra não irradiada.

0 encruamento é interpretado considerando-se os defeitos pro

duzidos por radiação como obstáculos ou barreiras aos movimentos

das discordancias , e o escoamento posterior, como uma avalan-

che de discordancias que rompem as barreiras, à medida que a de-

formação se processa.

A figura 2 ilustra as superfícies das amostras deformadas:

(a) - superfície mais larga e (b) - superfície estreita (dorso).

As linhas correspondem aos deslizamentos de planos crista-

lográficos que no caso foram identificados como planos de desli-

zamentos anômalo (lio). Esses planos de deslizamentos apresentam

fator de Smith (0,244) menor do que aqueles do plano de desliza-

mento primário (101), (0,499) . Nota-se também os deslizamentos

ao longo dos planos de deslizamento conjugado (lOl). Supõe-se

que os planos conjugados (lOl) fornecem discordancias aos planos

anômalos, conforme foi observado através de microscopía eletrôni-

ca de transmissão de alta voltagem - METAV*

4. Conclusão.
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Fig. 1 Curvas de Tensão-Deformação para amostras de

Nb Monocristalino deformado segundo a direção

£9413 (a) triângulo estereográfico padrão,(b)

amostra não irradiada e (c) amostra irradiada
19 2até um fluxo integrado de 1,1x10 n/cm .

a) A irradiação neutrônica à temperatura ambiente, induz um

encruamento (em deformações à temperatura ambiente) no Nb mono-

cristalino de orientação [[941]] de 16 %.

b) A deformação se processa pela operação de uma mecanismo

de deformação caracterizado pelos deslizamentos de planos de des-

lizamentos anômalo.
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Fig,2. Traços de deslizamentos observados nas superfícies de
amostras de Nb monocristalino [941] irradiado com nêu
trons até 1,1x10 n/cm . (a) superfície larga, (b)
superfície estreita.
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RESUMO

No presente trabalho é analizado o efeito do Hélio na fragilização

do aço tipio AISI 316 através de testes de fluencia realizado em amostras £i_

nas recozidas e com redução a frio. As medições foram realizadas a 700 e

750 C, tensão mecânica de lOOMPa sob vácuo melhor que 10 torr. As implanta

çòes foram feitas com partículas alfa de 28"eV no ciclotrón CV-28 IPET-

CNEN/SP. A concentração de hélio foi de 26ppma. Dos parâmetros de deforma

cão total (ÉR)
 e tempo de ruptura (Tp), pode-se verificar que a presença do

Hélio influencia marcadamente no tempo útil operacional e na ductilidade do

material. As obseivações cem TEM e SEM, que estão em andamento, servirão pa

ra analizar o efeito da microestrutura do material no efeito da fragiliz¿

ção.

ABSTRACT

He-embrittlement effect in AISI 316 SS type throught creep t^sts

performed with annealed and cold worked thin specimens is analized. Measure

ments were carried out at 700 and 750 C, stress of 100 MPa in vacuum better

than 10 " torr. The lie-implantations were made with the cyclotron CV-28

IPEN-CNEN/SP. Using an alfa-particle beam of 28 MeV, with concentration of

2.6 appm. From the valves of rupture deformation, £ R, and rupture time, t.,,

it was verified that he had a great effect on the operational life and due

tility of this material. TEM and SEM observations which are in progress,

will allow to analized the role of the microstructure in the embrittlement

of the material.

1-Introdução.

Após ficar estabelecido /I/ que o líélio influencia for Lomen te nas

propriedades mecânicas dos materiais, inúmero? esforços foram dedicados no

estudo do sistema ¡JÓlio-rnetal. A baixa solubilidade do IIóHo no metal /?-/

conduz à sua acumulaçá ~> nos contornos de grão ou interage com alguns o lorn on.

tos microestr.utur.iis do material produzindo o fenômeno de inchaço r a 'fraqi_
fc- , , -• II III . 1 — i I ~ *
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lização em altas temperaturas. A necesAdade da caracterização dos

materiais sob irradiaçã*o torna propicio o uso de técnicas de simu

laçao usando aceleradores que permitem obter altas taxas de danos

de irradiação e introduzir altos teores de Hélio no material em

pouco tempo. A Divisão de Danos de Radiação do IPEN-CNEN/SP util_i

za o ciclotrón como fonte de irradiação para estudos do comporta^

mentó a fluencia de mateirais estruturais, como o aço AISI 316 ir_

radiados com partículas alfa.

2-Procedimentos experimentais.

O material utilizado foi AISI 316, cuja composição quíini

ca é dada na tabela 1. As amostras com llmm de comprimento efet_i

vo e 2mm de largura foram cortadas por eletro-erosão. Um lote foi

recozido a 1050 C durante 2 horas e outro lote foi reduzido a fr_i

o em 20%.

Tabela 1. Composição química (% peso)

N C Si Mu P S Cr Ni Mo Ti Co B F»
0,08 0056 035 1,65 0j02 0,008 16,9 12? 2,45 0,018 Ofiñ OPOI bol

3-Irradiacòes e resultados experimentais.

Para a implantação de Hélio foi utilizado um dispositivo

descrito na referencia /3/, o qual permite obter umí» distribui_

ção homogênea de Hélio nas amostras irradiadas. As irradiações

foram realizadas com um feixe de partículas alfa de 28MeV, com

correntes de 0,8 uA atingmdo-se concentrações de 26 ppma. Com

as amostras não irradiadas e implantadas foram realizados testes

de fluên<

100 MPa.

-5 o
de fluencia em vacuo de 10 Torr, a 700 e 7 50 C e com tensão de

As curvas de fluencia daí? amostras recozidas não irradia

das e implantadas com Hélio P testadas a 750 C e lOOMPa rio mos_

tradas nas figuras IA e IB, respectivamente.

4-Discussão.

Uma análise preliminar baseada nos valores de £ e t ob

tidos (tabela 2) nos testes de fluencia a 750°C o tensão cecân_i

ca de lOOMPa, mostra que nas amostras com 20% de redução a frio

(D), estes reduzem-se em um fator de ~2 na deformação a ruptura
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e em -10 vezes no tempo de ruptura quandc^fcomparados com o materi^

al.não irradiado (R). A presença de 26 ppma de Hélio (Dl,RI) nas

amostras tem o efeito de reduzir ainda mais na deformação a rup_

tura (~4 vezes) no material deformado .e praticamente não influên

cia no tempo de ruptura. O comportamento microestrutural será

feito através de observações microscópicas. Na figura 2. São a

presentadas curvas de fluencia realizadas com tensão mecânica de

lOOMPa e temperaturas de 700 e 750°C com amostras recozidas, com

20% de redução a frio e implantadas com 26 ppma de Hélio.
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Tab.2-Resultados dos testes de fluencia em aço inoxidável AISI 316

AMOSTRA

R-2
R-3
R-4
Rl-I
Rl-2

D.2
D.3

Dl-I

R .9
R -6

DI-3

PARÂMETROS

CM,
(ppm)

26
26

-

26

-

2 6

TENSÃO
[MPo]

100
100
100
100
100

100
100

100

100
1 00

100

RESULTADOS
Tomporo-

turaw
750
750
750
750
750

750
750

750

700
700

700

D«f or moção

6,38
6,13
5,84
0,63
0,88

3,50
2,29

0,17

9,67
9,29

1,03

Tompo do
Ruptura

3,03
2,69
2,27
0,27
0,47

39,90
31,99

3,67

16,69
14,69

8,03

So
2,1 xlÕ*
2.3 Klõ*2

2,6x IO2

l,9xlÕ2

7,1 x 10"*
8,8xlO"4

4,6x10"4

3,0xlÕ?
3,6xlÓ'

2,3xlÓs
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Figura 1. Curvas de fluencia A) Com amostras recozidas B) Amostras

recozidas e implantadas com 26 ppma de Hélio.
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Figura 2. Curvas de fluencia de amostras recozidas, com reduzidas

a frio e implantadas com 26 ppma de Hélio.
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Sumario

O FRAP-T4 (Fuel Rod Analysis Program-Transient) é um código en» FORTRAN-IV que
descreve0 comportamento de uma vareta combustível de um reator PWR,com revesti-
mento de zircaloy, em condições hipotéticas de transientes, estendendo-se de
transientes operacionais suaves ã LOCAs ("Loss of coolant accidents") e RIAs
("reactivity initiated accidents"). Ele analisa a interligação dos efeitos tér-
micos, mecânicos, gás interno e propriedades materiais no comportamento da vare_
ta combustível.
Ao código FRAP-T4 está acoplado o subcódigo de propriedades materiais "MATPRO",
que fornece as propriedades físicas, químicas e mecânicas para o combustível,
gás interno e revestimento de zircaloy.
Para a utilização do FRAP-T4 na análise e comparação do comportamento em regi-
mes transientes (e acidentes) de varetas combustíveis com revestimento de zirca_
loy e aço inoxidável austenítico, foram adequadas no "MATPRO" as propriedades
materiais do zircaioy para aço inoxidável austenítico.

Abstract

Fuel Rod Analysis Program-Transient(FRAP-T4) is a FORTRAN-IV computer code
which can be used to solve for the transient response of a light water reactor
zircaloy fuel rod during accidents such as a loss-of-coolant accident or a
reactivity initiated accident. The coupled effects of mechanical, thermal,
internal gas, and material property response on the behavior of the fuel rod
are considered.
FRAP-T4 is coupled to a material property subcode, MATPRO, which is used to
provide gas, fuel, and zircaloy cladding properties to the FRAP-T computational
subcodes.
Using the FRAP-T4 to solví for the transient response of a light water reactor
fuel rod with zircaloy and austenitic stainless steel claddings, zircaloy
material properties on the subcode MATPRO had to be modified for austenitic
stainless steel material properties.
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1. INTRODUÇÃO

Investigações detalhadas da interligação dos efeitos térmicos, mecânicos,
gás interno e propriedades materiais no comportamento de uma vareta combustível
sao efetuadas por códigos de desempenho do combustível, que simulam o comporta-
mento tanto do revestimento como das pastilhas ao longo de um histórico de po-
tência.

Os códigos da série FRAP-T ("A Computer Code for the Transient Analysis of
Oxide Fuel Rods") /l/ descrevem o comportamento de uma vareta combustível em
condições hipotéticas de transientes, estendendo-se de transientes operacionais
suaves a LOCAs ("Loss of Coolant accidents") e RIAs ("reactivity initiated
accidents"). Eles estão restritos ã análise de varetas combustíveis refrigera-
das a água, contendo combustíveis de óxido e revestimento de zircaloy. Os da-
dos de entrada dependentes da queima ("burn-up") são fornecidas por um código
de desempenho do combustível, que analise o comportamento da vareta combustível
em regime permanente, como o FRAP-S HI I FRAPCON /3/ ("A Computer Code for
the Steady State Analysis of Oxide Fuel Rods"). Se o FRAP-S/FRAPCON não está
disponível, o FRAP-T tem a opção de gerar as condições iniciais para a simula_
ção. Ao código FRAP-T está acoplado o subcódigo de propriedades materiais MATPRO
("A Handbook of Materials Properties for Use in the Analysis of Light Water
Reactor Fuel Rod Behavior") /4/, que fornece as propriedades físicas, químicas
e mecânicas para o combustível, gás interno e revestimento de zircaloy da vare-
ta combustível.

A discussão do comportamento de uma vareta combustível com revestimento de
aço inoxidável em reatores de água leve é apropriada, porque a questão aço ver-
sus zircaloy foi reaberta após o acidente de Three Mile Island. Aço inoxidável
foi o material escolhido para encaminhamento do combustível nos primeiros reat£
res de água leve. Nessas aplicações, dois tipos de aço foram utilizados: AISI
304 e 348. Â" partir dos anos 60, os aços foram substituídos nos reatores comer-
ciais por ligas de zircônio. A utilização em larga escala de revestimentos de
zircaloy foi feita, principalmente devido ã sua melhor economia de neutrons e,
implicações de segurança, devido as reações zircaloy-vapor, só foram verifica -
das muito mais tarde, durante considerações de acidentes hipotéticos de perda
de refrigerante (LOCA), que levaram a se estabelecer limites para a temperatura
e o nível de oxidação do revestimento 15/. Após o acidente de Three Mile Island,
as principais preocupações com o zircaloy sao a evolução e características da
bolha de hidrogênio formada de suas reações com vapor e o grau e a estensao dos
danos no núcleo do reator, que resultam de sua excessiva oxidação e possíveis
reações com o U0-. A questão é saber se o aço comporta melhor ou pior em uma si_
tuação de acidente.

Um dos modos de se comparar o comportamento dos revestimentos de zircaloy
e aço em condições de acidente é utilizar códigos computacionais em regime
transiente, que simulam o comportamento da vareta combustível nessas situações.

A maioria dos códigos de análise de transientes desenvolvidos pela indus -
tria nuclear simulam o comportamento de uma vareta combustível com revestimento
de zircaloy. Para simular o comportamento de uma vareta combustível de aço, to£
na-se necessária a adequação desses códigos.

O código escolhido para adequação foi o FRAP-T4 /l/ da série FRAP-T. Duas
razões levam ã sua escolha: 1) a disponibilidade de compra desse código; 2) a
estratégia desenvolvida em um trabalho anterior /6/, onde os códigos da série
FRAP-S/FRAPCON foram adequados para aço e com eles desenvolvido um estudo compa
rativo em termos de desempenho entre o zircaloy e o aço. Como os códigos da se-
rie FRAP-S/FRAPCON geram os parâmetros operacionais em regime permanente reque-
ridos como condições iniciais para os códigos da série FRAP-T e, além disso, am
bas as séries de códigos tem subcódígos e características de entrada-saída co-
muns, a escolha de um código da série FRAP-T é quase que direta.

A adequação do FRAP-T4 consistiu em substituir no seu subcódigo de proprie_
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dades materiais MATPRO as propriedades do revestimento de zircaloy para aço. 0
aço escolhido para adequação foi o tipo AISI 348.

2,. ADEQUAÇÃO DO CÓDIGO FRAP-T4

Na adequação do código FRAP-T4, foram modificadas as subrotinas que tratam
das propriedades materiais do revestimento de zircaloy para aço. Essas proprie-
dades para o zircaloy são reunidas no MATPR0-9 /4/. 0 MATPRO é o maior subcódi-
go do FRAP-T4 e cada uma de suas subrotinas define uma única propriedade do ma-
terial.

Quatorze propriedades para o zircaloy foram modificadas para aço: 1) capa-
cidade de calor específico; 2) condutividade térmica; 3) emissividade; 4) expari
são térmica axial; 5) expansão térmica diametral; 6) módulo de elasticidade; 7)
tensão versus deformação; 8) deformação versus tensão; 9) limites mecânicos;10)
razão de Poisson; 11) módulo de elasticidade transversal; 12) dureza; 13) pro -
priedades físicas; 14) oxidação do revestimento. Cada uma das propriedades é
função da temperatura. Além disso, algumas propriedades são funções da tensão ,
tempo de irradiação fluencia de neutrons rápidos e encruamento do material.

As propriedades para o aço foram obtidas de diferentes literaturas. Cada
correlação que representa uma propriedade é derivada ou de dados experimentais e
a interpolaçao linear desses dados ou de uma correlação semi-empírica empregan-
do uma expressão analítica proposta pela teoria, com constantes determinadas
por comparação de dados.

Além das propriedades materiais, modificou-se no FRAP-T4 o subcódigo FRAIL,
que é composto de diferentes subrotinas que verificam através de modelos proba-
bilísticos, a possibilidade de falhas (perdi1 de integridade) da vareta combust^
vel.

As diferenças entre as propriedades do zircaloy e do aço refletem-se no
comportamento da vareta combustível, tanto em regime permanente, quanto em regi^
me de transiente (e acidentes).

As principais vantagens de se utilizar zircaloy em comparação com aço sao
a sua mais baixa seção de choque de absorção para neutrons térmicos e sua mais
alta temperatura de fusão. Uma menor absorção de neutrons térmicos permite que
núcleos com varetas de zircaloy operem com mais baixos custos de enriquecimen-
to do que núcleos com varetas de aço. Uma maior temperatura de fusão permite o
revestimento de»zircaloy suportar maiores tensões que o de aço durante^aciden -
tes extremos nos quais a temperatura do revestimento pode exceder 1200'C . En-
tretanto, um dos limites impostos e aceito para o revestimento de varetas de
reatores PWRs é que sua temperatura não deve exceder 1200°C.

Apesar dos fatores listados acima, existem várias vantagens adicionais em
se usar o aço em PWRs. O aço possui uma condutividade térmica maior que o zirc£
loy e sua expansão térmica é cerca de três vezes maior. Além disso, sua deforma
ção por fluencia ("creej?") é menor que aquela para o zircaloy. 0 principal re-
sultado dessas comparações é que as varetas combustíveis de aço podem manter a
folga entre pastilha e revestimento ("gap") abert.a por um período maior do que
as varetas de zircaloy /6/. Os aços oferecem uma maior integridade do que o zir
caloy durante acidentes de perda de refrigerante, nos quais, a temperatura do
revestimento permanece abaixo de 1200°C. Sob essas condições, o aço exibe uma
taxa de reação metal-água mais baixa que. o zircaloy e o calor gerado na reação
e, também, menor.

Para o mesmo peso de revestimento, o hidrogênio liberado na reação com o
aço é 2/3 do liberado com o zircaloy. 0 potencial de fragilização devido I solu
bilidade do oxigênio no metal é quase nenhum para o aço e a resistência mecânT
ca e a dutilidade do aço são melhores que as do zircaloy para as temperaturas
envolvidas na análise de acidentes. Disso resulta uma menor deformação do reves_
tinento e menor"ballooning" local(e menor bloqueamento do refrigerante)Além dis-
so, o aço é menos susceptível à corrosão sob tensão pelo produto de fissão iodo,
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mais e susceptível a corrosão sob tensão externa pelo refrigerante. Em consequên
cia disso, a formação de rachaduras no revestimento, do lado do combustível, «T
menos provável e mais altas concentrações de produtos de fissão podem ser toler£
das em varetas de aço. Porem, a corrosão sob tensão acelerada pelo meio refrige-
rante é relevante e deve ser levada em consideração quando se verificar perda de
integridade da vareta combustível.

A maioria dos fenômenos citados acima sao levados em consideração no código
FRAP-T4 versão zircaloy e fenômenos semelhantes foram incorporados no código,
quando da sua adequação para a versão aço.

0 estudo do comportamento da vareta combustível em regimes transientes (e
acidentes) com as duas versões permitirá estabelecer conclusões e comparações ã
respeito da utilização de zircaloy e aço inoxidável como revestimento em reato-
res de água leve.
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Resumo

A finalidade do trabalho é avaliar o efeito da radiação neutrônica e da tem

peratura no cimento Portland do Tipo I. Foram utilizadas técnicas ultrassô-

nicas (velocidade de pulso e freqüência de ressonância) para a avaliação do

Modulo de Elasticidade Dinâmico (Ed). Irradiou-se as amostras com um fluxo

integrado de 7,2 x IO18 n/cm2 (E s 1 Mev). A temperatura durante a irradia-

ção foi de 120* 5 °C, devido ao aquecimento gama, que foi simulada, em labo-

ratório em um forno de microondas.

Abstract

The scope of this work is to study the fast neutron radiation effects and

temperature on Portland cement. The Dynamic Elasticity Module (Ed) in

samples of Portland cement paste was evaluated. Ultrassonic technics were

applied (ressonance frequency and pulse velocity). The samples were

irradiated with fast neutrons to fluence of 7,2 x IO18 n/cm2 (EÍ1 Mev),

at temperature of 120t 5 °C, due to gamma heating. This temperature was

simulated in laboratory in a microwave oven.

1. Introdução

3 concreto é utilizado na tecnologia nuclear como material de blindagem e

também como material estrutural. O cimento Portland (Tipo I) é um dos aglo-

merantes mais usados, e este motivo levou ao seu estudo, visto que, poucos

trabalhos visam a variação do Ed em amostras de cimento nacional, causados

pela radiação neutrônica e pelo aquecimento gama.

2. Procedimento Experimental

Ha fabricação das amostras utilizou-se o cimento Portland Santa Rita CP 320

e taxa agua-cimento de 0,4 l/Kg. As amostras eram cilíndricas com comprimen

to 1 • 52,7't 0,22 mm, e o diâmetro d = 27,38± 0,17 mm. A cura foi feita em

sámara de saturação e umidade relativa (UR) de 100 %, na temperatura de
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231 2 °C /I/.

Dividiu-se as amostras em: A) Amostras de Monitoração; B) Amos-

tras para simulação do aquecimento gama; C) Amostras para Irradi^

ação.

Análise qualitativa e quantitativa do cimento empregado consta na

tabela 1.

As irradiações foram realizadas no reator IEA-R1 do Instituto de

Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo, em cinco amostras,

denominadas amostras irradiadas. A temperatura de irradiação foi

de 120í 5 °C devida principalmente ao aquecimento gama, e esta foi

simulada em laboratório utilizando-se um forno de microondas .

A irradiação foi em atmosfera de argônio, durante 474,5 h (fluxo

integrado de 7,2 x IO18 n/cm2). No final deste período houve libe

ração de gases, e análises acusaram: N (14,44 %); O (10,12 %) e

H (4,07 % ) .

O Modulo de Elasticidade Dinâmico (Ed) foi calculado por meio das

equações:

Ed = 4 (Fr)2 l2 f/g (ML"2) (Método da Freqüência de res

sonancia (Fr)) /2/.

Ed = (Vp)2 £(l-«f) / g (ML~2) (Método da Velocidade de Pul

so (Vp)) /3/.

sendo:

o - massa específica (ML"3); g = aceleração da gravidade (LT~2) e

*l o coeficiente de Poisson (adotado o valor de 1/6 em analogia

com experimentos prévios /3/.

3. Resultados e Conclusões

Os resultados estão sumariados em valores percentuais na tabela 2.

Estes resultados referem-se à comparações efetuadas com os valores

obtidos inicialmente (amostras saturadas; UR = 100 %), e após os

tratamentos realizados (irradiação e recozimento térmico cíclico)

sem saturação e após a ressaturação.

A análise da variação do Ed nas amostras com e sem irradiação, mos

tra que os efeitos térmicos foram predominantes, contribuindo de

modo decisivo para o seu decréscimo. A comparação entre os dois

tipos de amostras após a ressaturação, pôs em evidência os danos
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de radiação neutronica. Apesar de não podermos assegurar como a

radiação neutrônica interfere em uma estrutura complexa como a do

cimento, podemos concluir que dano devido à irradiação neutrônica

ocorreu, uma vêz que o Ed, após a ressaturação das amostras, apre

sentou uma recuperação menor nas amostras irradiadas, aumentando

a fragilização e comprometendo a resistência do material. O com-

portamento do Ed, avaliado através dos dois métodos (Fr e Vp) é

mestrado nas figuras 1 e 2, e é coerente dentro do desvio exper¿

mental encontrado na literatura /4/.
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Sumário

Foi montado, testado e otimizado un espectrómetro de tempo, para determinação
do tempo de vida de positrons em materiais, o que constitui uma das técnicas
utilizadas para estudo de danos por irradiação.

Pela utilização de uma fonte de raios gama simultâneos de Co foi obtida a
função resolução de tempo onde a FWHM foi de 390 ps e a FWTM de 1172 ps.

Várias medidas de tempo de vida de positron em materiais orgânicos e inorgâni^
cos tais como ciclo hexano, teflon, sõdio, aço, zinco, cobre, aluminio c ou-
tros, foram obtidos e comparados com resultados da literatura, mostrando que
o espectrómetro de tempo é adequado para ser utilizado nos estudos a que se
propõe.

Abstract

It wa3 mounted, tested and optimized a time spectrometer to deterr.iir.? nositron
lifetime in materials which constitutes one of the technimies used to the
radiation dam^e stu'ty.

Using a simultaneous parama rays source Co, it was obtained the time resolu-
tion function with 390 ps FSW! and 1172 ps FfTTM.

Several positron life time measurements in organic and inorganic materials
such as cycle-hexan, teflon, sodium, steel, zinc, copper, aluminium and other,
were obtained and compared to the results from literature, shov;ing that the
time spectrometer is ready to be used to the nronosed studies.
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INTRODUÇÃO

Os positrons, devido a carga positiva e pequena massa, são partículas ex-
tremamente sensíveis as imperfeições estruturais dos materiais. Suas intera-
ções com estas imperfeições podem ser determinadas através da mudança das ca-
racterísticas dos raios gama de aniquilação, o que constitui a base de uma téjc
nica nao destrutiva para identificação de defeitos e estudo do comportamento
dos materiais de reatores submetidos a condições extremas de temperatura e ra-
diação.

- - (1) «• -
Existem tres métodos para medida das características da radiação de a-

niquilação: Alargamento Doppler, Correlação Angular e Tempo de Vida. 0 primei^
ro método baseia-se na medida da variação da largura do pico de 511 KeV. 0 s£
gundo na medida da variação da colinearidade dos raios gama de aniquilação e
ambos cedem informações sobre a distribuição dos momenta dos elétrons. 0 ter-
ceiro método baseia-se na medida do tempo de vida de positrons, que varia com
a quantidade e tipo de defeitos nos materiais.

Visando o estudo de danos por irradiação pela técnica de aniquilação de
positron e também verificar a confiabilidade do espectrómetro de tempo, monta-
do no DEFI-IEN, foram feitas medidas de tempo de vida de positron em alguns ma
teriais orgânicos e inorgânicos.

EXPERIMENTAL

Foi feita a montagem e otimização de um espectrómetro de tempo (figura 1).

FAT - fonte de alta tensão

TFM - tubo fotomultiplicador

CP(A) - cintilador plástico

CP(B) - cintilador plástico

Base - base para fotomultiplica-
dor

DFC - discriminador a fração
constante e monocanal

CR - coincidência rápida

LA - linha de atraso

CTA - conversor de tempo em al-
tura de pulso

AMC - analisador muiticanal

Fíg. 1 - Diagrama de espectrómetro de tempo•

A fonte de gõsitrons utilizada foi o vanadio-48 produzida
EN pela reação 48Titp»n)48V. o raio gama de,1312 KeV foi

(2)
no ciclotrón

do IEN pela reação <f0Titp»n)<feV. o raio gama de 1312 KeV foi usado para de-
terminar o nascimento do positron (start do CTA*3') e um dos raios gama de ani
quílaçio_(511 KeV)t foi usado para determinar sua morte (stop do CTA(3)), Pari
a obtenção da função resolução de tempo, onde a FWHM foi de 390 ps e a FWTM de
1172 ps, foi utilizada uma fonte de raios gama simultâneos de 60Co.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 2 mostra alguns espectros característicos de alguns materiais e
também a função resolução do espectrómetro, espectro,/d). 0 espectro (a) é tí
pico dos metais, onde não há formação de positrônio ; os espectros (b) e (c),
típicos de materiais moleculares, sao compostos de dois ou três componentes de
tempo de vida, devido a formação de positrônio.

r (o)

Maafal*

At S-i ti ¡uhufV à i • •

(b)

"¿MAL

(c)
CM*-MM**

(d)

• wo tAMAI.

Fig. 2 - Espectros característicos de tempo de vida de positron (0,097 ps/canal)

Os resultados obtidos,para alguns metais foram comparados com resultados
disponíveis na literatura tab. 1. Como os materiais analisados e os mate-
riais referidos na literatura não estão nas mesmas condições, pode-se somente
verificar a coerência entre os resultados apresentados; além do que para um
mesmo tipo de material analisado, verificou-se um valor menor do tempo de vida
do positron naquele que sofreu tratamento térmico, o que está de acordo com as
previsões teóricas*K

CONCLUSÃO

Os resultados preliminares obtidos e comparados com os resultados dp lite
tura mostram que o espectrómetro de tempo, assim como a fonte de positron ¿é

estão adequados para serem utilizados nos estudos de danos por irradiação.
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Tab. 1 - Resultados experimentais e da literatura para alguns materiais.

MATERIAIS

Al

Cu

Zn

In

Na

Aço

Ciclo Hexano

Teflon

RESULTADOS OBTIDOS

ESTADO DA
AMOSTRA

Laminado

Re cozido
300° C 1 h

Recozido
450° C 1 h
Recozido
470° C 3 h

-

Laminado

tie cozido ño
Bico de
Bunsen
Recozido
470° C 3 h

Laminado

Laminado

Tarugo

Laminado

Liquido

Chapa

TEMPO DE
VIDA ps

189 ± 4

169 ± 7

145

136

-

173

144

121

176

188

256

172

360

600

RESULTADOS DA
LITERATURA

TEMPO DE VIDA
ps

175 ± 4

-

-

-

174

147 ± 3

-

-

179 + 5

203 ± 5

338 ± 7

-

366

660

REFERÊNCIAS

(1) Belaidi, A. - Positron Annihilation and Phase Transformation in Alloys
Norwich - U.K. - 1980

(2) Santos, G.R.; Gonçalves, Z.C. - Produção de fonte de positrons para estudo
de danos por irradiação. Relatório Técnico Anual IEN 4.14. 1983

(3) Model 467 Time to Pulse Height Converter and SCA Operating and Service
Manual - ORTEC

(4) Levay, B.. Atomic Energy Review 172 1979

(5) West, R.N.. Positron Studies of Condensed Matter. In: Advance in Physics,
22 (3); May 1973

(6) Hughes, A.E.. La Aniquilación de positrons en el examen de materials. In:
Nuclear España, 25, 1981.

- 104 -



I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Rio d* Janeiro, 17 o 20 dt Morco de 1986

ANAIS - PROCEEDINGS
INFLUÊNCIA DO RECOZIMENTO À VACUO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO
NIÕBIO POLICRISTALINO ULTRAPURO COM E SEM IRRADIAÇÃO NEUTRONICA

Waldemar Alfredo Monteiro
Arnaldo H. Paes de Andrade

Departamento de Metalurgia Nuclear
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
CNEN/SP - São Paulo

SUMARIO

Amostras de Nióbio elaboradas por meio de fusão por feixe eletrônico e lamina-
das a frio a 96% de redução foram recozidas à 1150°C por 2 horas, em dois tipos
de vácuo (melhor que 10~5 torr):vácuo estático (amostras foram tratadas em cáp-
sulas de quartzo sob vácuo e seladas), vácuo dinâmico (amostras foram tratadas
em sistema que dispõe de vácuo contínuo). 0 tamanho de grão foi cerca de 6um.
Parte destas amostras foi irradiada com neutrons rápidos (E )•, 0,1 MeV) a l4Õ°C
a uma fluencia de 1,3 x IO18 neutrons/cm2. As propriedades mecânicas dos 5 lo-
tes de amostras do niobio foram comparadas:(a)só laminado, (b) laminado, recozi
do em vácuo estático (b1) laminado, recozido em vácuo estático e irradiado,(cT
laminado, recozido em vácuo dinâmico (cf) laminado, recozido em vácuo dinâmico
e irradiado.
Os ensaios de tração foram efetuados em corpos de prova do tipo "sub-size" e a
substrutura de discordancias foi observada por microscopía eletrônica de trans-
missão. Os resultados obtidos indicam que o tipo de vácuo empregado tem uma in-
fluencia marcante na resistência mecânica do material recozido. 0 material tra-
tado em vácuo estático é mais "duro" que aquela tratado em vácuo dinâmico. 0
comportamento no encruamento porém não é afetado.
A contribuição da baixa dose de irradiação neutrônica é de um pequeno aumento
na resistência mecânica dos materiais recozidos.
Os resultados obtidos podem ser explicados pelo efeito que impurezas do tipo i_n
tersticiais, principalmente oxigênio e nitrogênio, tem nas propriedades dos me-
tais refratários.

ABSTRACT
Electron been melted Niobium specimens, 96% reduction in area by rolling were
annealed at 1150°C for 2 hours in two kinds of vacuum atmospheres, static and
dynamic vacuum. In the treatment in static vacuum the specimens are scaled under
vacuum in quartz capsules. In dynamic vacuum the specimens ace treated in a
continuum operation vacuum system. Both vacuum are better than 10~* torr. Grain
size after treatment was about 6 pm. Some of these specimens were irradiated
with fast neutrons (E^0,l MeV) at 140°C to a fluence of 1.3 x 10 1 8 n/cm4. The
mechanical properties of 5 lots were compared (a) the original cold-rolled
state (b) cold-rolled annealed in static vacuum (b') cold-rolled annealed in
static vacuum and irradiated, (c) cold-rolled, annealed in dynamic vacuum
(c1) cold-rolled, annealed in dynamic vacuum and irradiated. Tensile tests were
done in sub-size specimens. The results indicates that the type of vacuum
atmosphere has a strong influences in the strength of the annealed material.
The work-hardening behavior is not affected. The low-dose neutron irradiation
results in a small increase in the strength of the annealed material.
The results can be explained by the effect that interstitills impurities
(0 and K) have on the properties of refractory metals.

- 105 -



1. INTRODUÇÃO

O comportamento mecânico sob irradiação neutrónica do niobio e de suas li
gas tem sido estudado nos últimos 25 anos (1), 0 grande interesse nesse mate ~
rial ê a sua resistência mecânica em temperaturas elevadas e boa dutilidade a
temperaturas baixas. Isto tem incentivado o seu uso na indústria nuclear como
material estrutural em aceleradores de partículas (TOKAMAK, por exemplo) bem co
mo na indústria aeroespacial. 0 niôbio também apresenta uma baixa secção de cho
que de absorção de nejtrons.

Os comportamentos supra citados sofrem uma influência adicional (efeito
sinergístico) quando da presença de átomos de impureza intersticiais (C, H, 0,
N) no material (2) figura 1.

0 efeito da irradiação é o de endurecer o material, com a grandeza do au
mento sendo dependente da temperatura de irradiação e da fluencia neutroñica.
Acompanhando esse aumento em resistência, ocorre uma perda apreciável na dutil_i
dade (3).

0 objetivo do presente trabalho é o de apresentar novos aspectos ao com -
portamento acima mencionado, além do fato de se estudar um material de interés
se nuclear que existe de forma abundante no Brasil (IV em reservas naturais no
ocidente).

2. PARTE EXPERIMENTAL

Foram utilizadas barras de niobio de alta pureza ("electron beam melted"),
apresentando teores de átomos intersticiais de 50 ppm de oxigênio, 25 ppm de
carbono, 15 ppm de nitrogênio e 15 ppm de hidrogênio (4). Este material (diâme-
tro inicial • 6,5 mm) foi laminado a frio, em passes sucessivos, até 250pkm,ten
do ao final 96Z de redução em área. Destas tiras metálicas foram estampados co£
pos de prova de tração de tamanho reduzido. Alguns corpos de prova foram reco-
zidos a 1150 C por duas horas ou em vácuo dinâmico ou em vácuo estático (pres-
são menor que 10~5 torr). Parte destes dois lotes foi então irradiada, com um
fluxo de neutrons rápidos (energia maior que 0,1 MeV) de 8 x 10*2 n/cm2.s, ten-
do ao final uma fluencia total de 13 x 10*8 n/cm2, na piscina do reator IEAR-1
do IPEN/SP (a temperatura de irradiação, devido ao aquecimento por raios V foi
de 140°C). Os corpos de prova foram ensaiados em uma máquina universal de eri
seios e a análise microestrutural das amostras tracionadas foi feita por micro£
copia eletrônica de transmissão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1 apresenta os valores do limite de escoamento, limite de resis-
tência, alongamento plástico e expoente de encruamento obtidos das curvas ten-
são-deformação dos ensaios realizados (figura 2), Nos ensaios com nióbio sô Ia
minado, observa-se a maior resistência mecánica encontrada, isto é devido a
presença inicial de uma rede de células de discordancias no material e que
tem um papel primordial no comportamento da deformação em tração além da preseri
ça de impureza» intersticiais ( curva a).
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No niobio laminado e recozido, quer seja em vácuo dinâmico ou vácuo es-
tático, observa-se um apreciável ponto de escoamento que está relacionado com a
interação das discordancias >resentes com as segregações de impurezas intersti-
ciais. Observa-se um limite de resistência bem maior para os CPs de niobio re
cozidos em vácuo estático, o que evidencia uma quantidade maior de impurezas iñ
tersticiais presentes no material introduzidas durante o recozimento. Temos en~
tão uma resistência mecânica maior no material recozido sob vácuo estático embo
ra o comportamento de encruamento não seja afetado (figura 2, curvas b e c). ~

A contribuição da baixa dose de irradiação com neutrons rápidos nas pro
priedades mecânicas do material recozido é de um pequeno aumento na sua resis -
torcia mecânica.

A figura 3 apresenta uma área do material só laminado e deformado por
tração, observa-st um grande emaranhado de discordancias e em algumas regiões
pode-se identificar células presentes. A figura 4 apresenta uma região do mate-
rial laminado e recozido em vácuo estático deformado por tração. Há formação de
estrutura celular intensa (diâmetro -0,4 u.m), dentro de um grão. As células apre
sentam no seu interior uma rede de discordancias interagindo com inúmeros agloniê
rados de defeitos (em grande parte de impurezas intersticiais). A figura 5 mos-
tra uma região do material laminado, recozido em vácuo dinâmico e deformado por
tração, vê-se uma rede celular que não tem um número tão elevado de discordân -
cias nem tampouco de aglomerados de defeitos.

A análise microestrutural evidencia também um engrossamento acentuado dos
contornos de grão do material recozido e uma grande interação destes com discor-
dancias durante os processos de escorregameuLu. Com os dados obtidos nos ensaios
mecânicos e com as observações microestruturais realizadas podemos concluir que
o baixo encruamento do material recozido não é muito afetado nem pelo tipo de
vácuo nem pela irradiação.
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TABELA 1. Parâmetros Mecânicos Convencionais

C P .

a
b
b'
c
c'

L.R.
(kgf/mm*)

67,2
43,8
45,2
25,6
30,4

L.E.
(kgf/mm*)

56,2
36,4
39,5
20,7
25,9

EXPOENTE DE
ENCRUAMENTO, n

0,070
0,072
0,058
0,080
0,085

ALONGAMKKTO
P L Á S T I C O , (")

<, n

1 4 , (
u , 4
19,-'
15,4
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Figura 1 - Solubilidade de elementos intersticiais
em niobio em função da temperatura.
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Figura 2 - Curvas tensão x deformação do niobio,
(a) só 'aminado, (b) laminado, recozido em vácuo
estático, (b1) laminado, recozido em vácuo está-
tico e irradiado, (c) laminado, recozido em vácuo
dinámico, (c1) laminado, recozido em vácuo dinâ-
mico e irradiado.

ricura 3 - Material (a); aumen-
to 20.000 >:.

!•'i.f»ra 4 - Material (b); aumen-
to 25.000 X.

Figura 5 - Material (c); aumen-
to 30.000 X.
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Sumário

Foi demonstrada pelos autores a viabilidade do emprego da análise por
ativação com equipamento simples (fonte isotópica de neutrons e siste
ma de espectrometría gama a cristal de Nal(Tl) com analisador monoca-
nal) para a determinação dos teores de V, Mn e W em aços. Os resulta-
dos obtidos mostraram, relativamente às análises químicas, discrepan-
cias relativas na faixa de 5%. 0 tempo de análise era relativamente
longo (5,5 h por amostra), para que pudesse ser feita a separação das
contagens do Mn-56 e do W-187 pelo método dos mínimos quadrados. Tes_
tes mostraram que era possível, com o equipamento que se dispunha, a~
daptar a técnica de "spectrum stripping" â 'metodologia auetada, deter
minando-se a contribuição do Mn-56 na faixa do espectro em que ele a~
parecia combinado ao W-187, com base no fotoplco de 847 keV do Mn-56.
Com apenas duas medidas tornou-se possível determ'inar as contagens de
vido ao W-187, reduzindo o tempo de análise a menos de 3 Ir,-sem gran"
de prejuízo para a precisão e a exatidão dos reultados.

Abstract

The authors have shown the feasibility of neutron activation analysis
with simple equipment (isotopic neutron source and Nal(Tl) gamma spec
trometer with single-channel analyser) to the determination of V, MrT
and W in steels. The results showed,when compared to standard chemi-
cal procedures, relative discrepancies of about 5%, The duration of
each analysis*was somewhat long (5,5 h ) , so that the counts due to
Mn-56 and W-187 could be separated by least-square techniques, Tests
showed that the equipment available could be adapted to the technique
of "spectrum stripping", thus rendering possible the assessment of
the contribution of the Mn*56 in the' region of the spectrum in which
it appeared combined to the W-187, from the counts at the 847keV peak
of Mn-56. it was then possible, with Just two measurements, to deter-
mine the counts due to the W-187, thus reducing the total time for
analysis to less than 3 h, without affecting significantly the preci-
sion and accuracy of the results.
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INTRODUÇÃO

Em trabalho anterior /!/, ficou demonstrada a viabilidade

de se empregar a análise por ativação com equipamento simples

na determinação dos teores de V, Mn e W em aços. Em linhas ge-

rais, o procedimento era o seguinte:

1. Cada amostra era irradiada por 90 min num arranjo con_s

tituído de fonte isotópica de neutrons em moderador de parafi-

na .

2. Após um tempo de espera de 1 min a amostra era levada

a um sistema de espectrometría gama composto de um detector a

cristal de Nal(Tl) acoplado a um analisador monocanal. Medidas

de 20 min eram realizadas em várias faixas do espectro previa-

mente selecionadas.

3. Métodos numéricos simples permitiam separar as conta-

gens relativas aos isótopos V, Mn e W, produzidos na i£

radiação com neutrons. As contagens obtidas eram levadas ã cur

va de calibração relativa a cada elemento» sendo determinado

o teor de cada elemento na amostra.

Tal metodologia permitiu a aferição dos teores dos ele-

mentos de liga mencionados em aços de vários tipos. A compara-

ção entre os resultados obtidos e as análises químicas conven-

cionais apontou para discrepancias máximas, em termos relati-

vos, na faixa de 5%. A única desvantagem significativa dessa

metodologia simples, barata e não-destrutiva foi o tempo total

de análise: 5,5 h oor amostra. Metade desse tempo era destina-

da ao acompanhamento da curva de decaimento do Mn CT' . =
1 fl 7

2,58 h) e do W [T ._=24 h), para posterior separação de su-

as respectivas contagens pelo método dos mínimos quadrados.

Para superar tal dificuldade, foi proposta a adoção da

técnica de "spectrum stripping". Isso permitiu a redução do

tempo de análise para menos de 3 h, sem grande prejuízo para a

precisão e a exatidão dos resultados.
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

A técnica de "spectrum stripping" consiste na separação

da contribuição de vários nuclídeos a um espectro gama a par-

tir da subtração de cada espectro individual, previamente co-

nhecido, É subtraído inicialmente o espectro do raclionuclídeo

- 110 -



que emite o raio gama de maior energia, pois o fotopico corres-

pondente não terá qualquer interferencia, seguindo-se os ou-

tros, em ordem decrescente de energia.

Tal técnica é usualmente empregada com analisadores multi-

canal acoplados a computadores, permitindo assim a subtração ca

nal por canal, chegando-se a resultados altamente precisos. Es-

sa técnica foi adaptada ao equipamento disponível para a separ£

ção das contagens do Mn e do W da seguinte forma:

1. 40 min após a irradiação, era possível contar o Mn no

pico de 847 KeV sem qualquer interferência, obtendo-se um resu^

tado IV .
5 6

2. 0 acompanhamento da curva de decaimento do Mn e do
1 fl 7

W na faixa de 0 a 700 KeV, onde ambos estão misturados, per-
r c

mitia determinar qual era a contribuição do Mn,denominada M_.

3. Obtinha-se a relação R = M../M_ para diferentes padrões de

aços. 0 valor médio de R permitia assim, conhecendo-se apenas

M e a contagem total C de 0 a 700 KeV para uma dada amostra, a
- 18 7

determinação de M e a cons ¡quente contribuição do W, subtra_

indo-se M de C.

No caso deste trabalho, obteve-se R = 0,191_^0 , 006 . A notável

precisão desse resultado permitiu a aplicação irrestrita da tÉ£

nica.
RESULTADOS

Da mesma forma que em /l/, foram obtidas correlações alta-

mente significativas entre as taxas de contagem de cada radiDnu

clídeo e os teores dos elementos correspondentes. A comparação

entre a técnica proposta e as análises químicas convencionais é

mostrada na tabela a seguir.

TABELA 1 - RESULTADOS

Amostra V Mn W
%NAA

A 0,18 0,23 1,0 1,0

B 1,98 2,04 0,33 0,32 6,1 6,5

C 0,56 n,59

D 1,34 1,35 0,78 0,85

Na tabela, os resultados expressos como "%" correspondem à

análise química convencional, ao passo que os expressos como
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"̂ IMAA" referem-se aos obtidos por meio da metodologia aqui pro-

posta .

CONCLUSÕES

Do exposto, vê-se que a técnica é perfeitamente viável pa-

ra a aferição dos teores de V, Pin e W em aços. Para amostras de

baixo teor de W ( caso daquela com 0,78%). as discrepancias re-

lativas, quando os resultados obtidos são comparados com os da

análise convencional, aproximam-se dos 10%, valor que, de qual-

quer forma, é válido para uma aferição expedita com vistas ao

controle de qualidade para aplicação em manufatura de peças e

ferramentas. Testes demonstraram que o tempo de irradiação e os

tempos de espera podem ser substancialmente reduzidos, chegan-

do-se a um tempo total de análise de cerca de 2 h com bons re-

sultados .

Trabalho patrocinado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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Sumario
O zircõnio metálico I um material praticamente insubstituível no ciclo do conbu¿

tível devido as suas propriedades nuclear, química e mecânica. Tendo em vista a

grande importância do zircônio na indústria nuclear, o 1PEN-CÜBN/SP está deser»

volvendo ura programa «cujo objetivo é capacitar o Brasil na tecnologia do zircô-

nio.

Discute-se, neste trabalho, os aspectos gerais deste programa que consiste, na

primeira etapa, na obtenção do oxido de zirconio nuclearmente puro (concentração

de háfnio * 100 ppm) e, na segunda etapa, obtenção de zircônio metálico.

Abstract

Metallic zirconium is practically insubstitutable in the nuclear fuel cycle due

to its nuclear, chemical and mechanical properties. As a result of the important

position of Zr in the nuciear# industry, IPEN-CNEN/SP is developing a programme

with the aim to obtain the knowhow about zirconium technology.

This paper discusses the general aspects of this programme which consists in the

first stage, the obt«ntlon of nuclear grade Zr (with Hf<100 ppm) and in the se_

cond stage the obttntion of metallic zirconium.
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1. INTRODUÇÃO

Ligas ã base de zircônio sao usadas, comercialmente, na forma de Cubo

como encamisantes de pastilhas de U0_ nos reatores de potencia tipo PWR e BWR. A

importancia do zircônio na tecnologia nuclear esta ligada a sua seção de choque

de absorção de neutrons térmicos (0,19 barn) aliada a certas propriedades, tais

como, alto ponto de fusão (18529C), boa resistencia mecânica e resistencia a cor

rosão. A adição de certos elementos de liga, tais como Sn, Fe, Cr, Ni e Nb, conf£

fe ao zircônio metálico melhores propriedades mecânicas e químicas. As ligas de

zircônio mais comumente usadas para aplicação nuclear são conhecidas comercialmen

te como zircaloy, destacando-se o Zircaloy - 4(1,5% Sn, 0,2% Fe e 0,1% Cr) comu -

mente empregado nos reatores tipo PWR e o Zircaloy - 2 (1,5 % Sn, 0,1% Fe, 0,l%Cr

e 0,05% Ni), largamente usado nos reatores tipo BWR. Um reator do tipo PWR com

uma potencia da ordem de 1000 MW utiliza na primeira carga cerca de 40 ton de zi£

cÕnio para uma massa de 80 ton de U0_.

A tecnologia do zircônio nuclear está intimamente ligada ao problema do

háfnio. Isto ocorre por dois motivos. Primeiro porque o hãfnio, na natureza, esta

sempre associado aos minérios de zircônic e as propriedade químicas destes dois

elementos são muito semelhantes; portanto é muito difícil a separação zircônio /

hafnio. Segundo porque a seção de choque do háfnio é muito alta (105 barns). Por

este motivo, a máxima concentração de hãfnio permissiveI no zircônio nuclear de

acordo com as especificações técnicas, é 100 ppm. A concentração de hãfnio nos mi

nérios de zircônio varia de 0,5 a 41 o que acarreta em mais uma etapa no processo

de obtenção de zircônio nuclear, que é a separação zircônio/hãfnio.

Ê* importante destacar também que o zircônio não é utilizado apenas na

tecnologia de reatores. Além desta, o zircônio tem uma vasta aplicação industrial,

tanto na forma de óxido (7.rO,), como na forma metálica. A produção mundial de zir-

cônio metálico é da ordem de 5000 ton/ano.

2. PROJETO ZIRCSNIO NO IPEN-CNEN/SP

O Projeto Zircônio, em desenvolvimento no IPEN-CNEN/SP, tem como finali_

dade desenvolver estudos e pesquisas, compreendendo a abertura do minério de zircô

nio até a obtenção de zircônio metálico grau nuclear. 0 programa está dividido em

quatro etapas, que visam estabelecer processos para:

a) obtenção de óxido de zircônio grau nuclear (1 . etapa);

b) obtenção de zircônio metálico (2. etapa);
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c) obtenção de ligas de zirconio (3. etapa) e

d) obtenção de tubos de zircaloy (4? etapa)

A primeira etapa, que consiste na obtenção de óxido de zirconio(Zr01

grau nuclear, é apresentada, esquemáticamente, no fluxograma da íigl .1 . Esta eta

pa compreende a abertura do minério de zirconio, a purificação, a extração de haf_

ni o e a obtenção de óxido de zirconio grau nuclear. Na parte II do presente traba

lho discutem-se os processos hidrometalurgicos que foram desenvolvidos para obteii

çao de ZrO. grau nuclear a partir dos minérios zirconita e caldasito. A primeira

etapa jã foi desenvolvida e otimizada em escala de laboratorio. * partir dos dados

experimentais projetou-se uma unidade piloto para produção de oxido de zirconio

grau nuclear. Esta unidade se encontra na fase final de montagem.

A segunda etapa do projeto(fig. 2), que consiste na obtenção de zi£

cônio metálico, compreende a cloração do óxido de zirconio, a purificação e redu-

ção magnesiotérmica e a destilação da esponja metálica de zirconio. Esta etapa se

encontra em fase de desenvolvimentos e será discutida na parte III do presente

trabalho.

A terceira e quarta etapa do projeto, ou seja, a obtenção de ligas e

tubos de zirconio, respectivamente,se encontram ainda em fase de estudo preliminar.
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Sumário

Este trabalho descreve um processo de obtenção de oxido de zircônio (ZrO ) grau
nuclear. 0 processo adotado consiste das seguintes etapas:

a) abertura do minério zirconita (zircão) e a purificação por precipitação do sul_
fato básico do zircônio.

b) preparação Zr/Hf por estração com solventes orgânicos no sistema TBP-HNO2 - i-
sododecano. __

c) obtenção de ZrO» por precipitação com hidróxido e posterior calcinaçao.
Nas condições de processo, foi obtido ZrO? grau nuclear de acordo com especifica
ções da ASTM. A partir dos dados experimentais foi projetada uma unidade piloto,
que se encontra em fase final de montagem.

Abstract

This paper describes a process to obtain nuclear grade zirconium oxide (ZrO2>.
The process adopted consists of the following stages.

a) Processing of the mineral zircon and its purification by the precipitation of
basic zirconium sulphate.

b) Separation of Zr/Hf by organic solvent extraction in the system TBP-HNO^ - I-
sododecano.

c) Preparation o ZrO2 by precipitation as a hydroxide and its subsequente calci-
nation.

Nuclear grade ZrO, according to ASTM specifications has been obtained under pro-
cess conditions. Based on experimental data, a pilot plant has been designed
which presently is in the final stage of installation.
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1. INTRODUÇÃO

O zircônio ocorre na natureza associado ao hãfnio em teores que repre

sentam uma relação Hf/Zr de 0,5 a 4£ (3). Para uso na área nuclear, o teor máximo

admissível de Hf no Zr é de 100 ppm (1). No entanto, devido ã extrema semelhança

entre suas propriedades químicas, a separação é bastante difícil . Adotou-se, pa

ra este fim, a extração por solventes no sistema TBP/HNO,, que é o mais usado na

indústria nuclear.

A partir de estudos e.j escala de laboratório (4) elaborou-se um proje

to para uma unidade de produção de oxido de zircônio grau nuclear em escala pilo

to, atualmente em fase final de montagem.

2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

0 processo foi dividido em algumas operações (fig.l), que represen -

tarn as seguintes fases:

a - Abertura do minério

b - Purificação

c - Separação Zr/Hf

d - Obtenção de ZrO_ Grau nuclear

a) Abertura do Minério

Inicialmente, avaliaram-se as alternativas para a abertura do miné

rio zirconita. Entre elas. a fusão alcalina e a cloraçao. Adotou-se a primeira por

sua viabilidade técnica e por critérios econômicos. Os ensaios de fusão apresenta

ram, após otimização, rendimento de cerca de 97%. 0 produto obtido, zírconato de

sódio, é lavado para eliminação de silicatos solúveis e posteriormente lixiviado

com HC1, obtendo-se oxicloreto de zircônio (ZrOClJ com Fe, Si e outras impurezas

b) Purificação

A eliminação das impurezas do ZrOCl. é feita através da precipitação

do sulfato básico de zircônio (2) onde somente o zircônio e o háfnio precipitam ,

permanecendo os demais elementos em solução. Após filtração e lavagem, faz-se uma

reação com hidróxido de amonio e obtém-se hidróxido de zircônio. Nesta fase do

processo é possível obter-se ZrO. grau cerâmico processando o hidróxido de Zircô-

nio através de secagem e calcinação.
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c) Separação Zr/Hf

0 hidróxido de zirconio sofre uma dissolução com UNO. obtendo-se uma

solução de nitrato de zirconilo que após ajuste das condições torna-se a solução

de alimentação de uma bateria de misturadores decantadores, onde ocorre uma extra

ção por solventes no sistema TBP-HNO. isododecano. Operações desta bateria resul-

tam em dois fluxos distintos de nitrato de zirconilo. Um deles, empobrecido em '

hãfnio, e o outro, enriquecido. 0 primeiro £ chamado produto e o segundo refinado.

d) Obtenção de ZrO« grau nuclear

0 produto sofre um processo de evaporação para recuperação de HNO, ,

que é reaproveitado no processo e o concentrado é precipitado com hidróxido de

amonio, ob tendo-te hidróxido de zircônio, que é filtrado,' lavado e, finalmente sç_

cado e calcinado a ZrO, grau nuclear.

0 refinado é processado de forma a produzir oxicloreto de zirconio ,

com a finalidade de se recuperar o hãfnio. -

3. CONCLUSÃO

Operações nas condições de processo resultaram em ZrO, com teores de

hãfnio menores que 50 ppm, e as demais impurezas apresentaram teores abaixo dos

índices mínimos especificados (1).
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Sumário

Apresenta-se neste trabalho a segunda etapa do Projeto Zircônio que está em fa

se de desenvolvimento.

Esta etapa consiste no estudo de:

a) um processo de cloração de ZrO2, obtendo-se o composto ZrCl,

b) um processo de redução magnesiotérmica a partir de ZrCl

obtendo-se ZircSnio Metálico grau nuclear.

Este estudo visa a instalação de uma usina piloto de produção de Zircônio Meta

lico na forma de esponja.

Abstract

This paper presents the second stage of Project Zirconium, which is being deve
loped.

This stage consists of the stuiy of

a) a process for the chlorination of ZrO2 to obtain the compound ZrCl,

b) a process for magneisothermic reduction of ZrCl, to obtain metallic zirconium.

This study views as its objective the installation of a pilot plant to produce me

talliç zirconium in the form of sponge.
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DESCRIÇÃO ÜO PROCESSO

O processo de obtenção de zircõnio metálico, em desenvolvimento no

IPEN - CNEN/SP, consiste em submeter o óxido de zircõnio purificado a processos

de pelotização, cloração, purificação, redução e destilação (figura 1).

0 processo de pelotização consiste na mistura do óxido de zircõnio com

grafita e aglutinante para obtenção de pelotas esféricas. Após secagem e estabi_

lização as pelotas sao enviadas a um forno dorador onde ocorrera preferencialmen-

te as seguintes reações (1):

ZrO2(s) + C(s) + 2Cl2(g) -*ZrCl4(g) • C02(S) (i)

ZrO2(s) • 2C(s) • 2Cl2(g) -fZrCl^g) + 2CO(g) (2)

0 tetracloreto de zircõnio obtido é então condensado e os efluentes g¿

sosos são enviados para uma unidade de tratamento. As pelotas residuais sofrem uma

moagem e retornam ao procf =o de pelotização.

0 processo de cloraçao está seiido desenvolvido em duas concepções: em

leito fixo e leito fluidizado.

A cloraçao em leito fixo é o processo convencional já usado em muitos

países. Procura-se, neste projeto, desenvolver em processo alternativo, ou seja ,

cloraçao em leito fluidizado, para se atingir um melhor rendimento e maior produt_i_

vidade.

0 processo de redução que está em desenvolvimento consiste basicamen-

te em três etapas principaisv figura 1) (2,3):

a) Purificação

0 objetivo dessa etapa é eliminar as impurezas do tetracloreto de zi£

cônio recebido da cloraçao e promover a sua densificação. Este procedimento, além

de melhorar as características do produto, torna mais fácil o controle das etapas

posteriores. Resumidadamente, a purificação é feita através de um pré-tratamento

com vãcuo dinâmico a 2009C para eliminar as impurezas mais voláteis (B, Si, etc) ,

seguido de uma subliraação e condensação com velocidades controladas.

b) Redução

No processo de redução, que é feito em um forno a vácuo com três zonas

de aquecimento, o tetracloreto de zircõnio purificado é carregado em prateleiras
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FLUXOGRAMA DA PRODUÇÃO DE Zr ESPONJA
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na zona do meio* Na zona inferior, sepandopor uma chicana, e carregado o magnesio

metálico decapado em um cadinho de aço inoxidável. Através do aquecimento a veloci

dade e temperatura controladas, o tetracloreto de zircSnio vai sublimando e reagin

do com o magnesio liquido, segundo a reação (1):

ZrCl4(g) + 2Mg(l) -*>Zr(s) + 2MgCl2<l) (3)

C) üestilação

Esta etapa visa separar os produtos de reação e o excesso de magnesio.

Ela e feita colocando-se o cadinho invertido em uma retorta e aquecendo-se a 9009C

a vacuo Separados o MgCl2 e o Mg, resta no cadinho o zirconio metálico na forma de

esponja.
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Sumário

Os aços "maraging" apresentam uma resistência mecânica elevada aliada a uma

boa tenacidade ã fratura. Contudo, durante tratamento térmico ou termo-mecâ

nico estes aços podem se tornar frágeis devido principalmente ã precipita -

ção de carbo-hidretos de titânio nos contornos de grao da austenita primá-

ria, apresentando então fratura intergranular.

Este fenômeno é aqui revisto criticamente e enfatizado o seu efeito em pro

cessos de conformação ã quente. Resultados experimentais preliminares são

apresentados como ilustração do fenômeno.

Abstract

Maraging steels show high mechanical strength and good in ture toughness.

However, during thermal or thermal-mechanical treatments, these steels may

become embrittled due to the precipitation of titanium carbonitrides films

on the grain boundaries of previous austenite; as a consequence intergranular

fracture takes place.

The phenomenon is critically reviewed in this work and its effect in hot-

processing of metals is emphasized. As example, initial experimental results

are presented.
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í O termo "maraging" e uma abreviatura de "martensite age hardening" e é
í aplicado a um grupo especial de aços de elevada resistencia mecânica (Tabela

1) a qual é obtida por uma reação de envelhecimento (em torno dos 500 C)
de uma matriz martensítica com baixo teor de carbono (Figura 1).

0 endurecimento resultante é causado por uma precipitação muito fina de
I NÍ3M0 e NioTi, embora diversas outras fases interinetilicas também tenham S£
* do identificadas. Estas fases não são coerentes com a matriz e portanto são
• nucleadas preferencialmente em discordancias e contornos de grão. A alta deri
; sidade de discordancias, antes do envelhecimento, produzida pela transforma-

ção martensítica fornece numerosos sítios de nucleação para a fase dispersa.
i Limites de escoamento da ordem de 2,4 GPa são atingidos juntamente com alon-

gamento de 8% e redução de área de 40 a 60% (Tabela 2). A combinação destas
propriedades conduzem a uma excelente tenacidade ã fratura e como consequên_
cia disto a uma vasta gama de aplicações tecnológicas, inclusive na área nu
clear.

Os aços maraging sofrem uma degradação severa na tenacidade ã fratura
quando tratados térmicamente de modo não apropriado. Quando lingotes de sec
ção apreciável são forjados em temperaturas relativamente elevadas (acima
dos 1100 C) e resfriados lentamente, o material torna-se frágil. Esta fragi-

: lização é devida a uma outra reação de precipitação: a formação de filmes de
1 TiC e Ti (C, N) nos contornos de grão da austenita primária após o material
l ter permanecido um certo tempo em temperaturas na faixa entre 750 e 1050 C
i (Figura 2).

0 material fragilizado rompe ao longo dos conto nos de grãos (fratura
intergranular (Figura 3). 0 valor de energia absorvida em ensaio de impacto
juntamente com a aparência da superfície de fratura servem para avaliar o
grau de fragilização.

Dois estágios são observados para a queda na tenacidade. Primeiramente
ocorre a difusão de impurezas intersticiais (C, N) para os contornos dos
grãos austeníticos ocorrendo em seguida uma precipitação discreta de filmes
de Ti (C, N) nos referidos contornos (figura 4).

0 intervalo de temperatura de fragilização térmica é determinado, no
i seu limite inferior, pela temperatura mais baixa para a difusão adequada do
• soluto-impureza ou por interferência da reação raartensítica por meio da qual

outros sítios são fornecidos para a aglomeração e precipitação dos carbone -
tos. 0 límite superior do intervalo de fragilização ê determinado pela tempe
ratura na qual os átomos de impureza são retirados dos contornos de grão e
novamente colocados em solução sólida na matriz austenítica (1).

Na prática da fabricação destes aços esta precipitação deve ser evita-
da. Recozímentos em temperaturas elevadas (entre 1040 e 1320 C) são efetua -
dos para dissolver partículas de Ti(C, N) encontradas nos grãos austeníticos.
É recomendável a utilização de taxas de resfriamento relativamente rápidas,
principalmente na faixa de fragilização térmica. 0 uso de aços com teor de
titânio não muito elevado também é enfatizado. Um grande tamanho de grão c
benéfico quando temperas rápidas são utilizadas a partir do tratamento de S£
lubílização, mas é prejudicial quando o resfriamento é ao 'ar ou envolve uma
parada intermediária.

- 126 -



BIBLIOGRAFIA

[ 1 ] KALISH, D. & RACK, H. J Thermal Embrittlement of 18 Ni (350) Maraging
Steels. Metallurgical Transactions 2̂  2665 (1971)

TABELA 1 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA NOMINAL (% EM PESO)

Ni Mo Co Ti

18 Ni (300)
18 Ni (350)

18
18

5,0
4,2

9,0
12,S

0,7
1,6

Al

0,1
0,1

0,03
0,03

'ABELA 2 - TRATAMENTOS TÉRMICOS E PROPRIEDADES MECÂNICAS

GRAU

18 Ni (300)
18 Ni (350)

T.T.
(*)

A
B

L.R.
(MPa)

2050
?450

L.E.
(MPa)

2000
2400

ALONG.%
(50 mm)

7
6

R.A.

40
25

K1C
(MPa

80
35-50

M)

* T.T.A. - Austenitização 820 C/l; Envelhecimento 480/3 horas
T.T.B. - Austeniticação 820 C/l hora; Envelhecimento 480 C/12 horas.

300

%

200

IOO

o)Purezo normolkfaz 192Kg/mm2)
I {0.OI4C.0.O04S,

0.004P, 0.02 Si ,0.05 M n )

Trot, solubil, dupla
apôs frágilizoçdo

1205°C Apôs fragilização

(b) Alta purezo ( ^ - 210kg/mm* )

(0003C, O004 S, 0 0 0 2 P,
0.01 S i , 0.02 Mn)

Trot solubil dupla
após frogilizoção

o . / '

Após
fragilização

I2O5°C Temp, solubilizapõo

±780 880 960 IO» ^ 3 0 BOO
TEMP TRAT. FRAGILIZAÇÃO CC )

KSBO

Figura 2: Efeito do tratamento térmico de fragilização na tenacidade ã
fratura de dois aços maraging de série 300.
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Figura 1. Micrografia eletrônica do
aço MAR 300 solubilizado
apresentando uma elevada
densidade de discordancias
numa matriz raartensitica
lamelar.

Figura ']• Fratografia eletrôni
ra de varredura do
aço MAR 350 na condi
çào fragilizada mos-
trando fratura inttr
granular.

Figura 4: Mierugrafia eletrônica do
ago MAR 300 evidenciando
uma junção tripla de grãos
com precipitados nos con-
tornos.
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Sumário

São abordados tópicos com referência aos artigos da Lei 6.453, de 17 de outu
bro de 1977, relativos ã responsabilidade penal nuclear. ~
A par disso, o Código Penal dispõe sobre ilícitos que podem envolver a ativi
dade nuclear. ~
No que concerne à Jurisdição, menciona-se a competência da Justiça Federal ,
tendo em vista disposição constitucional.
No plano internacional, a_Convenção sobre Proteção Física no Transporte de
Materiais Nucleares dispõe sobre o fato ilícito no qual esteja envolvido ma
terial nuclear. ~

Abstract

Topics are treated with reference to articles of the Law 6.453 of October
17, 1977, relating to the nuclear penal liability.
At the same time,the Penal Code disposes on illicits which may involve
nuclear activity.
With regard to the Jurisdiction, mention is made to the Federal Justice
competence,due to the constitutional disposal.
On the international field,the Convention on Physic Protection on Nuclear
Material Transport disposes on illicit fact in which nuclear material may
be involved.
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• ASPECTOS DA RESPONSABILIDADE PERAL NUCLEAR

I Uma das questões não muito discutidas na área do Direito Nuclear, em £
* ticular no Brasil, refere-se à responsabilidade penal por atos ilícitos come-

tidos contra a atividade nuclear ou na qual esta possa estar envolvida como
' instrumento. Tal responsabilidade, portanto, tem o mesmo fundamento básico
• que o da responsabilidade penal em nosso Direito Penal Comum.
l Ha normas de âmbito nacional e estabelecidas em Convenção Internacional
| com o objetivo de prevenir e deter o roubo, os atentados, o desvio de mate -
: riais nucleares e para sua recuperação. Foram desenvolvidos sistemas sofisti-
' cados de salvaguardas e normas de proteção física que envolvem constantemente

testes para detectar a verdadeira aplicação de tais materiais nucleares. Con-
; tudo, nenhum sistema pode garantir contra aqueles crimes, vez que há propaga-

ção no uso da energia nuclear e de suas várias aplicações, com isso, o risco
aumenta constantemente.

I - NO PLANO NACIONAL

I
; A Legislação Especial que trata da responsabilidade penal na área nu
\ clear, encontra-se disposta em artigos da Lei 6.453, de 17 de outubro de
| 1977. Esta lei veio adicionar fatos criminosos no que diz respeito â ativida-
l de nuclear caracterizando o tipo, a antijuridicidade, a culpabilidade e a
(• conseqüente aplicação da pena.
} Há também regras codificadas no Título III, Capítulo I, do Código Penal
t no que diz respeito aos crimes de perigo comum e seu Capítulo II fala dos
I crimes contra a segurança e os meios de transportes e outros serviços públi-
| cos.
. A par disso, a Lei de Segurança Nacional capitula, em seus artigos 12,13,

14 e 15, certos ilícitos que podem dizer com a atividade nuclear, tendo em
I vista a extensão do risco e da própria natureza da atividade.
, A Lei 6.453/77, assim como no Código Penal Brasileiro, admite tipos em
\ que o dolo é genérico (vontade de realizar o tipo descrito na lei) e outros
í específicos (fim especial próprio do delito). Esses tipos penais não são í-pre
í sentados em forma qualificada, onde o seu processamento se dá de acordo com a
I Lei Processual Penal vigente, e são crimes de ação pública, vez que a lei não
í menciona expressamente o contrário. 0 Juízo é Federal, tendo em vista o envo^
| vimento da matéria, eis que a União ou Pessoa Jurídica de Direito Público Fe
| deral é parte ("ex vi" do Artigo 125, item IV, da Constituição Federal).
I Para iniciar a análise dessa matéria, parece-nos conveniente arrolar t£
| das as figuras penais que têm a dizer com a atividade nuclear, fazendo-se um

breve relato de cada uma:
a) 0 artigo 19 determina que os ciímes capitulados nesta Lei Especial ,

não excluem os demais contidos na Lei de Segurança Nacional e no Código Pe-
nal;

b) 0 Capítulo previsto no artigo 20 tem a ver com a autorização adminis-
trativa que é dada pelo órgão próprio, neste caso a COMISSÃO NACIONAL DE
ENERGIA NUCLEAR. Portanto, pode incorrer em crime aquele que não estiver aut£
rizado para operar instalação nuclear, o que significa, atender aos requisi-
tos da legislação ( Lei 6.189/74 ). Este artigo constitui crime de ação múlt£
pia por conter modalidades diversas de conduta ilícita, as quais, praticadas
pelo agente, constituem fases do mesmo crime, o que ocorre também com os artj_
gos 22, 24 e 25 da Lei Especial;

c) Na hipótese do artigo 21, a figura responsável pela instalação pode
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alcançar a todos aqueles que estejam direta ou indiretamente envolvidos na
operação da instalação, o que vale dizer, desde o funcionário responsável di-
retamente na instalação nuclear até os dirigentes da operadora, podendo ocor-
rer responsabilidade solidária. 0 princípio da Lei Penal diz que o sujeito
ativo do ilícito penal deve ser pessoa física, mas no trato da energia nu-
clear, segundo entendimento generalizado, o dano deflui "ex re" e não "ex
persona";

d) 0 artigo 22, também define, como incurso por ilícito penal, aquele
que pratique atividades sem a autorização do órgão próprio, neste caso a CO-
MISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, na forma da Lei 6.189/74. Este artigo ad-
mite a existencia de concurso material;

e) 0 crime capitulado no artigo 23 liga-se também ao disposto no artigo
13 da Lei 7.170, de 14-11-83 (Lei de Segurança Nacional), com a Lei 7.903, de
27-8-45 (Código de Propriedade Industrial) e com o artigo 187, do Código Pe-
nal;

f) No artigo 24, a matéria alcança os minérios nucleares que estão sob o
monopólio da União (art.19 da Lei 6.189/74). Portanto, ninguém pode praticar
a extração, beneficiar ou comerciar minério nuclear sem que seja em nome da
União ou entidades por ela criadas;

g) 0 artigo 25 determina uma abrangência maior, capitulando como ilícito
penal o comércio exterior que está sujeito a autorização da CNEN;

h) 0 artigo 26 dirige-se â proteção da pessoa e de seus bens, penalizan-
do quem não atender âs normas de segurança da instalação nuclear, configuran-
do-se como crime de perigo. A exceção deste artigo, os demais crimes arrola -
dos na citada lei, são apenas comissivos, pois exigem uma atividade positiva,
enquanto que aquele é comissivo por omissão, em que tal omissão é meio ou fo£
ma de atingir um resultado posterior.

Podemos observar que as penas previstas na nova legislação são exclusiva
mente de reclusão, portanto bastante severas, isto porque, pela própria natu-
reza da atividade nuclear, o risco assume proporções mais intensas (art.26) e
bem como, no Capítulo III da citada Lei, não se averigua a culpa " extrito
sensu" do agente, porque, em todos os artigos não está prevista a culpa, que,
no Direito Penal, só se pode cogitar quando esta modalidade estiver expressa-
mente em lei.

II - NO PLANO INTERNACIONAL

A Convenção sobre a Proteção Física no Transporte de Materiais Nucleares
surgiu da necessidade de uma cooperação internacional no âmbito da proteção
física de material nuclear, evitando-se a ocorrência de fato ilícito no qual
esteja envolvido material nuclear. Ela foi aberta para assinatura em 3 de
maio de 1980, já existindo cerca de 37 signatários, sendo que somente cerca
de 10 países ratificaram. 0 Brasil a assinou em 15 de maio de 1981, porém não
ratificou. São necessárias 21 ratificações para a entrada em vigor.

A Convenção tem seu âmbito de aplicação no transporte de material nu -
clear para fins pacíficos (art.29 da Convenção) e, arrola uma série de atos
ilícitos que envolvem material nuclear e que devem ser puníveis na forma da
lei nacional do Estado que estiver com a responsabilidade do material (art.79
da Convenção).

Os ilícitos são os seguintes: 1) De modo intencional praticar os seguin-
tes atos: a) receber, possuir, usar, transferir, alterar, dispor ou dispersar
material nuclear sem permissão, causando ou podendo causar morte ou lesões sé_
rias a qualquer pessoa ou dano substancial à propriedade; b) roubar ou furtar
material nuclear; c) obtenção de material nuclear de forma fraudulenta ou; d)
ato solicitando material nuclear com ameaça ou uso de força ou qualquer outra
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forma de intimidação. 2) Ameaçar: a) com o uso de material nuclear podendo
causar morte ou lesão séria a qualquer pessoa ou significativo dano à proprie-
dade; b) cometer roubo ou furto de modo a compelir qualquer pessoa física ou
jurídica, organização internacional ou Estado a fazer ou deixar de fazer qual-
quer ato. 3) Tentar cometer os atos ilícitos descritos nos itens "a", "b" e"c"
do item 1. 4) Praticar ato qae constitua participação em qualquer ato ilícito
mencionado nos itens acima.

Cada Estado deverá tomar medidas necessárias para constituir jurisdição
sobre os atos ilícitos mencionados quando o ato é cometido em seu território
ou a bordo de navio ou aeronave com registro neste Estado, ou quando o prova -
vel agente ativo é nacional no Estado. Do mesmo modo, o Estado deverá tomar
medidas para constituir sua jurisdição sobre os atos ilícitos e extraditando -
o para o Estado, que se enquadre na hipótese antecedente. Â Convenção não ex -
clui a jurisdição criminal exercida na forma de lei nacional. Na forma do Di -
reito Internacional, os Estados Partes da Convenção podem constituir jurisdi -
cão sobre os atos ilícitos mencionados quando isto envolver transporte nuclear
internacional (art.89). Tal Convenção prevê a extradição, dentro de hipóteses
bem definidas. A extradição em razão dos atos ilícitos mencionados só poderá
ocorrer se tais atos forem previstos em tratados de extradição entre os Esta -
dos Partes da Convenção. A Convenção poderá ser considerada como fundamento le_
gal para a extradição na hipótese de não existir entre os Estados interessados
tratado de extradição. Além do que a extradição estará sujeita a outras condi-
ções da lei nacional do Estado requerido. Os Estados Partes que não condicio -
nam a extradição a existência de um tratado, poderão reconhecer os ilícitos
previstos na Convenção como ilícitos extraditáveis entre os Estados, atendidas,
entretanto, as disposições da lei nacional do país requerido.

Concluindo, como é princípio básico do direito penal,não há crime sem que
a lei prévia o defina, os ilícitos penais arrolados aqui exaurem as hipóteses
em que alguém pode ter imputada responsabilidade penal.

Esta rigidez da norma penal é importante no equilíbrio das relações entre
as pessoas e o Estado, sendo uma garantia aos direitos do homem.
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Sumário

O objetivo deste trabilho i apresentar um panorama dos aspectos jurídicos e
institucionais que levaram ã monopolização da atividade nuclear, por parte
da União.
Pretende-se apresentar a situação atual, revendo a princípio a forma como £
ra feito o controle desta atividade antes da instituição do monopolio com
a Lei 4.118/62 e as alterações introduzidas pela Lei 6.189/74

Abstract

The purpose of this paper is to present a view of juridical and institutio
nal aspects which lead to the monopolization of nuclear activity by the
Union.
The intentation is to present the actual situation considering, in principle,
the way as the control if this activity was considered before the monopoly
creation by 4.118/62 law and modifications estabushed by 6.189/74 law.
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• O CONTROLE

. Somente a partir de 1947, no periodo pós-II Guerra, isto I, quando a ener
: gia nuclear passou a se. v<ma tecnologia estratégica, foi dada mais atenção a es

ta materia, com a criação da Comissão de Estudos e Fiscalização de Materiais NÜ
cleares na estrutura da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, quê"

• estabeleceu uma política para o resguardo dos materiais tidos como estratégicos
e recomendeu entre outras medidas, diretrizes referentes a política nuclear.

i Por outro lado, na Câmara dos Deputados foi instalada uma Comissão Parlamentar
! de Inquérito sobre esta materia e ao mesmo tempo sugiram projetos de leis que,

em seus dispositivos previa a suspensão quanto a exportação de areias monazíti^
cas e a implantação de medidas de exportação de "Governo para Governo" de ma

I teriais nucleares. Contudo o primeiro documento a regular o controle do Es
tado sobre estes materiais se acha no Decreto 30.230/51 que aprovou o "Regula"
mento para a Pesquisa e Lavra de Minerais de Interesse para a Produção de Ener
gia Atômica".

Anteriormente, com a Lei 1.310/51 foi criado o Conselho Nacional de Pesqui
sa e dentro de suas atribuições lhe foi dado o direito de incentivar ã pesquT
sa relativa a energia atômica e estabeleceu a proibição de exportar minério nu
clear. Com o Decreto 30.583/52 foi regulamentado os dispositivos da LeT
1.310/51, ficando a cargo do Ministério das Relações Exteriores, através da C£
missão de Exportação de Materiais Estratégicos a venda de urânio e torio no me_r
cado internacional, bem como, a aprovação e modificações nos planos de exporta
ção destes materiais.

Ainda em 1952, surgiram controvérsias referentes ã política nuclear e atr£
vés da Exposição de Motivos 772 foi encaminhado pelo Conselho de Segurança Na
cional, ã Presidência da República, o Relatório 771, cujo ponto principal foT
o controle do material nuclear e sua comercialização.

Outros fatos ocorreram até 1956, nao menos importantes, mas decisivos e le_
ram o Governo Federal a adotar providências concretas neste sentido e lan_
car as "Diretrizes para a Política de Energia Atômica". Com o Decreto

t 40.110/56, foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear que passou a ser
\ o órgão de orientação, fiscalização, normatizaçao e execução Ja Política de

Energia Nuclear em todos os seus aspectos.

':. O MONOPOLIO NUCLEAR

| Com o desenrolar dos acontecimentos no decorrer dos anos, pela Lei 4,118 de
< 27 de agosto de 1962, foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear. como
• autarquia federal, subordinada diretamente ã Presidência da República e foi
j instituido o monopólio sobre os materiais nucleares, isto é, a partir da pro
í mulgação da Lei 4.118/62, constituiu monopólio da União, que o exercia através

da CNEN, ã pesquisa e lavra de jazidas de minérios nucleares localizada no tej:
ritório nacional; o comércio dos minérios nucleares e seus concentrados; os ele
mentos nucleares e seus compostos; os materiais fiaseis e férteis, dos radioís£
topos artificiais e substâncias radioativas das três séries naturais; os sub
produtos nucleares e a produção de materiais nucleares e suas industrializações.
Observa-se também nesta lei, no que se refere a comercialização destes mate
riais, coube a CNEN, dentro de suas atribuições estabelecer os preços em moeda"
nacional dos minérios nucleares, férteis, físseis e fiaseis especiais subprodu-
tos nucleares e radioisótopos, podenJo somente negociar de Governo para Gover
no, quantidade destes materiais para o benef-i •. i amento da indústria brasileira',
visando ao desenvolvimento da aplicação industrial da energia nuclear dentro
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do pats, após observar o registro mantido do estoque e reserva necessárias ã
execução do Programa Nacional de Energia Nuclear. Na hipótese de não se en
contrar materiais nucleares em coexistência com outros elementos ou substância
de maior valor econômico para aquisição e compra, a quantia era caucionada em
conta específica no Banco do Brasil a favor da CNEN (artigo 49 e parágrafos dos
artigos 29 e 39 da Resolução CNEN 04/69), considerando o que dispunha a Lei
4.118/62 §§ 29 e 39; artigo 50 c/c 72 e artigo 66 do Decreto 51.726/63.

Anos mais tarde com a Lei 5.740 de 01 de dezembro de 1971, foi autorizada
a CNEN a constituir a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, e a execução
de parte do monopólio que era exercido pela CNEN na forma da Lei 4.118/62, pa£
sou a ser através daquela sociedade de economia mista.

Em 1974, pela Lei 6.189 de 16 de dezembro, o monopólio teve seu exercício
dividido entre a CNEN como órgão superior, normatizaçãc, planejamento, super
visão, fiscalização e de pesquisa científica e a Empresas Nucleares BrasileT
ras S/A - Nuclebrás (nova denominação da CBTN), como órgão de execução.

0 controle acionário, que a CNEN detinha da antiga CBTN, foi transferido a
União, nos termos do artigo 18 § 19 da nova lei.

Ainua a Lei 6.189/74 cometeu ã Nuclebrás a exclusividade sobre o comercio
dos materiais nucleares compreendidos no âmbito do monopólio, além de conser_
var as atribuições contidas no artigo 39 e incisos da Lei 5.740/71.

Uma visão progressista do monopólio e também dada pela Lei 6.189/74. Após
a configuração do estoque para a execução do Programa Nacional de Energia Nu
clear e das reservas, a Nuclebrás pode mediante autorização do Presidente da
República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, exportar no mais alto grau
de beneficiamento possível (artigo 16 da Lei 6.189/74), não sendo mais neces
sário ser de Governo para Governo.

As alterações trazidas por esta lei tratam também da exportação de elemeri
tos nucleares em coexistência com outros elementos ou substâncias de maior
valor econômico dependerá de autorização da CNEN, desde que o responsável pela
exportação adquira no mercado externo concentrados ou compostos químicos, con
tendo quantidades de materiais físseis e férteis, com base nos existentes nos
materiais exportados, ou quando isto for impossível, o recolhimento em moeda
corrente, do valor correspondente (artigo 17 e 69, incisos III e V da Lei c^
tada e Resolução CNEN-08, artigo 19 e 29, de 24 de agosto de 1977). Entende-se
como moeda corrente, a moeda internacional de troca, o dólar.

Posteriormente o Decreto 80.266, de 31 de agosto de 19/7, estabeleceu a
reserva de minérios nucleares, seus concentrados ou de compostos químicos de e_
lementos nucleares c dispôs sobre o estuque de material fértil, físsel e físsel
especial, dando competências para CNEN exercer o controle da reserva e dos es_
toques e a Nucleabrás a formação e administração do citado estoque. Este
mesmo diploma legal tratou da localização dessas reservas que compreendia a_
reas do Planalto de Poços de Caldas, Figueira e Amorinopólis. Com a aprova
ção do Decreto 90.857, de 24 de janeiro de 1985, foi revogado o Decreto anterT
or, e as reservas, antes demarcadas, foram estendidas a todo território nacio-
nal .

CONCLUSÃO

0 termo monopólio encerra em si sua própria definição, é um privilégio de
direito ou de fato, onde um indivíduo, governo ou grupo de empresas é detentor
de determinada atividade, com a finalidade de fabricar ou vender produtos, ex
piorar determinados serviços de interesse público.

A atividade monopolizada consiste em um poder reservado de exercer determi
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nada atividade. Em sentido estrito, é o privilégio ou prerrogativa de exer-
cer o poder de quem o detém, com a exclusão de todos os demais, por força de
lei.

0 monopólio no Brasil é tratado pelo artigo 163 da Constituição Fedral vi_
gente onde é assegurada a intervenção, mediante lei federal, seja por motivos
de segurança, organização de setor que não possa ser desenvolvido com a eficá
cia no regime de competição e de liberdade a iniciativa e, principalmente, vT
sando assegurar e resguardar os interesses nacionais.

0 monopolio na area nuclear foi concebido em termos amplos, haja visto os
dispositivos da Lei 4.118/62 e as modificações introduzidas pela Lei 6.189/74
que resguardam de modo de integral esta atividade, cabendo ã CNEN a normatiza-
ção, o licenciamento, a fiscalização bem como, a pesquisa científica. Quanto
ã Nuclebrãs e suas subsidiárias, compete a execução e comercialização destes
materiais, observados os limites da lei.

Como pode ser ser visto, a partir dos diplomas legais mencionados, fica
evidente que satisfeitas as necessidades nacionais, o material nuclear deve ser
objeto de comercialização no melhor nível de beneficiamento possível.

Ê importante que o controle estatal sobre a forma de monopólio deve ser je
exercido de modo a ser um fator de progresso e desenvolvimento.

0 monopólio deve também ser interpretado de modo dinâmico e flexível para
atender aos interesses nacionais de cada época.
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Sumario

As dificuldades originadas da formação inadequada em nível de pós-graduação,
dentro do contexto da área de aplicações de Dados Nucleares, são discutidas.

Abstract

The difficulties resulting from the inadequate formation at the post-graduate
level in the areas of application of Nuclear Data are discussed.
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Compreende-se por dados nucleares todas as informações quantitativas sobre
estruturas, decaimento e reações nucleares. Em geral, esses dados são obtidos
através de medidas experimentais e complementados com valores calculados, cm
de as medidas são inviáveis.

Antes de serem utilizados em projetos de reatores nucleares, blindagens,
ou em outras aplicações, os dados nucleares passam por diversas transforma
ções, para que sejam colocados em forma adequada para um tratamento computei
cional.

, Um desenvolvimento autosuficiente da ciência e da tecnologia nucleares,
<' exige uma autosuficiencia no que diz respeito a dados nucleares, desde a sua
; geração, através das medidas experimentais, até a sua aplicação. No Brasil,
•f os programas de pós-graduação em Ciências Nucleares (Física ou Engenharia Nu
< clear) não têm dado muita ênfase a esta área. Em conseqüência, é possível

constatar uma inadequação de conhecimentos em assuntos relacionados ã dados,
alguns dos quais são discutidos neste trabalho.

• Dados nucleares básicos são obtidos através de medidas experimentais, uti
lizando várias técnicas (transmissão, tempo de vôo, emissões secundárias, etc.T
e instrumentos (detetores de diversos tipos, equipamentos auxiliares, etc.).
Cada procedimento de medida tem suas limitações e erros inerentes. £ po£
sível, portanto, obter valores diferentes para um mesmo conjunto de dados nu
cleares medidos em ambientes diferentes, fazendo com que seja necessária uma
avaliação apropriada para que se chegue a um "valor recomendado do parâmetro
em questão".

: A avaliação, por sua vez, é um processo muito complexo e especializado.
' Os dados nucleares experimentais são primeiramente selecionados, sendo elinú
t nados aqueles menos confiáveis, por motivo de falhas ou erros sistemáticos
•' nos procedimentos empregados. Os dados avaliados são produtos da análise nu

nucíosa destes dados selecionados, que são comparados com valores calculados
através de modelos teóricos apropriados e ajustes dos parâmetros, quando ne
cessário . As avaliações mais recentes e mais confiáveis, tais como a ENDF/B-V,
não são disponíveis por razões comerciais e políticas, tornando ainda mais
importante os desenvolvimentos nesta área.

0 trabalho de avaliação de dados, que é efetuado por físicos nucleares,
exige conhecimentos teóricos, bem como experiencia prática com diversos códj.
gos nucleares existentes. Infelizmente, os programas de pós-graduação no
país têm dado ênfase ã pesquisa fundamental, relegando a um segundo plano

; o desenvolvimento desta área aplicada, cuja importância é primordial para o
í avanço da ciência e da tecnologia nucleares, em geral, e para os projetos de
% reatores, em particular.
\ 0 Centro de Dados Nucleares (CDN) do Instituto de Estudos Avançados
; (IEAv), está iniciando um programa de avaliação de dados relativos ã materiais
\ de interesse de reatores rápidos, no ciclo do Torio. A falta de físicos nu
I cleares com experiência na área de dados dificultou, e até certo ponto atra

sou, a formação da equipe de avaliação.
Para que sejam utilizados de forma prática, os dados nucleares são suje_í

tos a processamentos que visam a geração de bibliotecas de seções de choque
em multigrupo. Nesta fase,é necessário que se escolha funções de ponderação
compatíveis com o tipo de problema que se quer resolver. Reatores nucleares
com características de distribuição energética de neutrons diferentes, por
exemplo reatores rápidos e térmicos, devem ser calculados com bibliotecas de
seções de choque, em multigrupo, apropriadas. Temos observado que, por uma
falha de formação básica, muitos usuários de códigos de reatores empregam es_
sas bibliotecas sem uma análise mais criteriosa, comprometendo, assim, os re
sultados obtidos e as conclusões.

A qualidade das bibliotecas de seções de choque é verificada através de
cálculos de parâmetros integrais de reatores, tais como fator de multiplicação
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e diversas taxas de reação. Comparações com parâmetros medidos, possibilitam
identificar possíveis discrepancias existentes nos dados nucleares utilizados.
A identificação e quantificação dos erros são, em geral, realizadas através
de métodos perturbaiivos incluídos nos procedimentos de análise de sensitivida
de. Alguns esforços tem sido realizados nesta área, principalmente pelo Pro
grama de Engenharia Nuclear da COPPE/UFRJ.

Embora entendamos que os cursos de pós-graduação devam ser orientados pa
ra a formação de uma base ampla de conhecimentos, entendemos também que é ne
cessário identificar as sub-áreas mais importantes - e uma delas é a de dados
nucleares - e dar a elas um tratamento mais adequado. Isto pode ser realizado
através da criação de disciplinas específicas relacionadas a dados nucleares,
ou através de uma maior ênfase a assuntos correlatos, em disciplinas como Fí
sica de Reatores ou Física Nuclear.

0 objetivo deste trabalho é conscientizar os coordenadores dos programas
de pós-graduação em Física Nuclear e Engenharia Nuclear, de que existe uma Ia
cuna na área de dados nucleares, e que esta lacuna pode levar a atrasos no
cumprimento de cronogramas de trabalho, criando dificuldades na formação de
equipes e na aquisição de experiência.

Referências

1. L. Henrique Claro e Artur da Cunha Menezes Filho, Updating of the Leopard
Data Library, INDC(BZL) - 9/GIJV, Agencia Internacional de Energia Atómica,
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Sumario

A necessidade de informações técnicas ou gerenciais selecionadas,aná
Usadas e sintetizadas levou a criação do Serviço de Análise de In-
formação da CNEN, abrangendo a área nuclear e afins. O objetivo é a£
xiliar os pesquisadores e gerentes do campo nurlear a vencerem suas
dificuldades na obtenção de informação. Sao descritos os serviços já
implantados e a disposição dos pesquisadores.

Abstract

The need of technical or managerial information which are selected,
analyzed and synthesized led to the creation of the Information
Analysis Service from CNEN.
This service deals with nuclear energy and related areas. It aims at
helping the researchers and managers in obtaining the information
necessary for their respective work.
The services already implemented and available are described.
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UMA EXPERIÊNCIA NA ÃREA DE INFORMAÇÃO

A existência de grande volume de inf'••'"Tiaçoes técnicas ou ge-
renciais, que devido as facilidades de ? ^sso circulam atualmen-
te, torna difícil sua utilização sem a' s avaliá-las e analisá-
las criticamente. Além disto, especi-> . nte na tomada v.e decisões,
há necessidade da obtenção rápida f1 ^formações sem tempo hábil
para uma análise pormenorizada da vasta literatura disponível.

As informações dispersas -¿cisam ser organizadas para serem
efetivamente úteis, pois nao ;tào disponíveis diretamente na li-
teratura. Estas dificuldade vem levado ao nascimento,nos vários
países, de centros de anal . de informação que contam em seu qua-
dro com especialistas d', .reas técnicas que compilam, analisam,
avaliam, condensam, ext ^polatn e sintetizam as informações em be-
nefício da comunidade a que pertencem.

Dependendo da finalidade de sua criação, um centro de análi-
se de informação pode ser do tipo gerencial ou científico. No c£
so gerencial, tem como clientes gerentes empresariais que tomam
decisões sócio-político e administrativas. No caso científico tem
como clientes especialistas da área de atuação do centro. Sao pe^_
quisadores que usam o centro e dele sao parte integrante para ab-
sorver e reemitir o maior numero de informações, as mais recentes
possíveis.

No caso específico do Centro de Informações Nucleares,criou-
se um Serviço de Análise de Informação misto de gerencial e técn_i_
co-científico, pois constatou-se essas serem as necessidades bra-
sileiras. Estes serviços fornecem informações em forma de números,
tabelas, relatórios, tatos, bancos de dados, publicações, estado
da arte etc.

Tanto a solicitação externa come a iniciativa própria levam
a produção da informação.

No caso de solicitação externa sao atendidas consultas espe-
cíficas e após a reunião de material bibliográfico disponível e
sua análise, as informações são sintetizadas na forma conveniente
para o solicitante.

No caso de produção de informações por iniciativa própria,
avalia-se as necessidades e tendências da comunidade que se pre-
tende atingir, científica, tecnológica, industrial, gerencial,etc,
e procura-se organizar e colocar a disposição do cliente publica-
ções com informações estruturadas, estado da arte de itens especí_
ticos, bancos de dados etc.

Os serviços já implantados e atualmente disponíveis sao os
seguintes: '

SAI - Serviço de perguii a resposta que fornece informações anali-
sadas por solicitação.

SIEN- Sistema de Informações Energéticas e Nucleares - É um banco
de dados colocado a disposição dos usuários com informação
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j, de oitenta países referentes a:

• - Dados Geopoliticos e Estatais
¡ -Mercado de Uranio
• - Mineração de Uranio

- Centrais de Potência
i - Reatores de Pesquisa
> Estão em preparação arquivos contendo informações sobre:
; - Enriquecimento
i - Fabricação de Elementos Combustíveis
í - P & D na Ãrea Nuclear
r - Séries históricas de consumo de energia global e por fon
f te.

i CICLO - Serviço de Informação sobre o Ciclo do Combustível Nucl£
: ar. São publicadas informações estruturadas em forma de

"árvore", método desenvolvido no CIN. Essas informações
atualizadas a cada 2 anos são relativas aos países consj_
derados de interesse.

BMICRO - As informações podem ser compactadas em microcomputador,
principalmente quando os arquivos sao pequenos. Encon-
tram-se já disponíveis os arquivos:

',' Mineração - informações sobre as principais minas de urâ^
.', n i o .

Mercado de U3O8 - informações sobre os grandes contratos
mundiais de

Beneficiamento - informações sobre as usinas de benefic^

amento de urânio.

Em preparo o arquivo de Materiais Estratégicos.

PUB. - Serviço de Publicações por solicitação ou nao.

CÕDIGOS - Serviços de obtenção de códigos junto a NEA Data Bank,
Oak Ridge, Argonne e outros, a fim de auxiliar o traba-
lho de cálculo do pesquisador.

0 objetivo desses serviços de Análise de Informação da CNEN
é auxiliar os usuários do campo nuclear e afins a vencer as difi-
culdades de obtenção de informação.

BIBLIOGRAFIA

1 - Sararevic, T. e Wood, J.B. - Consolidation of information -
UNESCO, Paris, Julho, 1981.

2 - Bonnie, C. e Maskewitz, B.F. - Information Analysis Centers -
Annual Review of Information Science and Technology-Vol.15,
1980, pg. 147, 189.

3 - Darly, R. - Information Analysis Centers as a source of
Information and Data - Special Liotaries, February 1968,

- 146 -



pgs. 91, 97.

4 - Garvín, D. - The Information Analysis Center and the Library
Special Libraries - January 1971, pgs. 17, 22.

-• 147 -



. . . . . . . . M aataat« aaciaaa

I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Río dt Jontlro, 17 o 20 dt Morco dt 1986

ANAIS - PROCEEDINGS

OS PROBLEMAS DO CORPO DE BOMBEIROS NA ERA NUCLEAR

Elizabeth Santos de Almeida

Departamento de Física
Universidade Federal Fluminense
Niterói - RJ

Sumar io

O treinamento de oficiais do Corpo de Bombeiros para lidar com fo-
go e emergências envolvendo materiais radioativos tem sido r e c o n h ^
cido por todos os organismos internacionais ligados ã Radioprote -
ção e Do s i m e t r i a , como de extrema importância. Naturalmente não e-
xiste a intenção de transformar esses oficiais em especialistas em
radiação, nem qualificá-los para efetivamente lidar com qualquer
perigo envolvendo radiação. 0 objetivo básico é simplesmente criar
uma base de conhecimento para resolver problemas gerais, e rá
-los para enfrentar casos mais e s p e c í f i c o s .

Abstract

The training fo firemen and other personnel to deal with fires and
emergencies involving radioactive materials has been recognized as
being of extreme importance by the International Agencies for a
number of year s . It is not the intent to train firemen to become
radiation s p e c i a l i s t s , nor to qualify them to deal effectively with
radiation hazards with which they may be confronted, but rather to
serve as a basis for acquainting them with the problems in general
and to prepare them fpr more specialized training.
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1. INTRODUÇÃO :

Cada novo avanço na Ciencia e Tecnologia traz um novo proble-
ma para o Corpo de Bombeiros, e em muitos casos esses problemas não
são reconhecidos até que um acidente ou desastre ocorra. No campo
da Energia Nuclear, pela primeira vez na história se está realmen-
te tentando analisar, avaliar e planejar para o caso de um perigo
em potencial, antes que um acidente ocorra.

Para isso ê importante olhar para o problema radiação dentro
de uma perspectiva correta, e procurar definir problemas diretamen
te relacionados ã era atômica que possam envolver o Corpo de Bom -
beiros, tendo sempre em mente que a radiação ê simplesmente um ou-
tro perigo da existência humana, que não deve ser motivo de medo ,
nem ser ignorado.

2. DEFINIÇÃO DE PROBLEMAS :

a - Normalmente quando se considera um novo perigo de incendio, se
está lidando com as características específicas do material
que pega fogo, que então o torna particularmente perigoso. Um
material ser ou não radioativo não altera sua taxa de reação ,
uma vez que fogo é uma reação química. No entanto, o fato do
material em chamas ser radioativo, ou de material radioativo es_
tar presente na área do incêndio, apresenta um problema que po_
de resultar num detrimento â saúde do bombeiro.

b - Se material radioativo está envolvido no fogo, ou presente na
área do incêndio, existe a possibilidade que tanto as roupas
quanto os equipamentos do Corpo de Bombeiros fiquem contamina-
dos. Não sendo feita uma descontami nação adequada, esse mate -
rial radioativo pode acabar atingindo os bombeiros envolvidos
n a a ç ã o . ;

c - Um dos objetivos do grupo envolvido num incendio e limitar o j
fogo o mais proximo possível de seu ponto de orige m , de modo a
diminuir ao máximo as perdas de vida e os danos m a t e r i a i s . Se
material radioativo é espalhado descuidadosamente pelo local
do acidente como resultado da ação do Corpo de B o m b e i r o s , en - '
tão na verdade o próprio Corpo de Bombeiros estará c o n t r i b u i n - |
do para aumentar grandemente a extensão do acid e n t e . •

d - Pode acontecer do foge ser numa máquina como um ci c l o t r ó n , um |\
gerador Van der G r a f f , uma bomba de c o b a l t o , e t c . . Dessa forma, j
o Corpo de Bombeiros precisa ter uma certa fami 1 i ar idade com
esses e q u i p a m e n t o s , e seus perigos e s p e c í f i c o s .

e - Muitas das informações populares sobre o progresso nuclear fa-
zem afirmações do tipo: "um reator nuclear ê uma bomba atômica
controlada". É então compreensível que as pessoas apresentem
uma natural inquietação, especialmente quando moram na vizi
nhança de instalações nucleares. Elas estão conscientes e pre£
eupadas com os perigos de uma explosão nuclear. No e n t a n t o , a
explosão que pode ocorrer do uso normal de materiais r a d i o a t i -
vos, será de natureza q u í m i c a , e não resultará numa explosão do tf
tipo bomba a t ô m i c a . £ então preciso distinguir entre fatos e V
mitos para poder esclarecer a população. '%
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3. ATAQUE AOS PROBLEMAS :

Para vencer essas dificuldades as agências internacionais es-
pecializadas tem sugerido que em cada País o Corpo de Bombeiros man
tenha um grupo com um conhecimento sobre a matéria acima da média,
que teria como incumbência:
a - manter todo o Corpo de Bombeiros em contato com os problemas

que envolvam o fenômeno radiação;
b - treinar pessoal nos perigos da radiação e em sua proteção;
c - responder por qualquer incêndio ou acidente envolvendo materi-

ais radioativos;
d - organizar palestras, quando necessário, em indústrias, clubes

e escolas, de modo a informar ao público que o Corpo de Bombe i
ros está preparado para efetivamente lidar com situações envo_L_
vendo materiais radioativos;

e - organizar e supervisionar o preparo de Planos de Prevenção pa-
ra as instalações que utilizam materiais radioativos.

4. CONCLUSÃO :

Os perigos de era atomic» variam tão amplamente em natureza e
nos procedimentos de proteção, que seria praticamente impossível ,
mesmo para um oficial com cursos de especialização na matéria, fa-
zer um rec<ihecimento imediato e preciso da situação quando chega
ao local r incêndio e encontra o símbolo da presença de material
radioati- <, Sem informações precisas sobre a situação, o Corpo de
Bombeirc . numa situação de fogo, pode escolher entre duas altern_a
tivas:
a - APA : . ) FOGO DE FORMA CONVENCIONAL. Isso poderia expor seria-

men '. ES homens ao perigo da radiação externa e interna, sem
men: .oi.ar a contaminação que pode ser espalhada,

b - NÃO ¿¿ER NADA E DEIXAR 0 PRÉDIO QUEIMAR. Isso naturalmente não
é r ,ne o público espera do Corpo de Bombeiros, nem o que o
Cor *.• de Bombeiros espera de si.
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P R E P A R A Ç Ã O D L O P E R A D O R E S D L R E A T O R E S M C L E A R E S

DE P E S Q U I S A

C a i 'ht-rme R o e d e i

De p a r t a n e n t o de A p o i o T é c n i c o

Nl'CLHBRAS / C e nt r o de D e s e n v o l v i m e n t o d a T e c n o l o g i a N u c l e a r

Bo i o H o r i z o n t e - M G

Su m a rio

R e l a t a - s e a e x p e r i e n c i a o b t i d a
de o p e r a d o r e s de r e a t o r e s n u <• 1
r a m e n t a u t i l i z a d a n o s e x p e r i m e
M A R K 1, do C e n t r o de D e s e n v o l v
NI.'CLEBRXs ( C D T N ) . S ã o a p r e s c n t
n a m e n t o de O p e r a d o r e s e m R e a t o
de P r o t e ç ã o R a d i o l ó g i c a ( C P R )
q u a l i f i c a ç ã o de O p e r a d o r e s de
C D T N . A b o r d a - s e t a m b é m a a p l i c
o u t r o s g r u p o s , corno a l u n o s de
e T é c n i c a s N u c l e a r e s da L'n i ve r

ce m o t r e i n a m e n t o e r e t r e i n a m e n t o
e a r e s de p e s q u i s a . A p r i n c i p a l t e r
n t ü s é o R e a t o r I P R - R 1 , t i p o T R I G A
i m e n t o d a Te c n,i 1 o ;; ¡ a N u c l e a r d a
a d a s as e s t r u t u r a s d o C u r s o de Trei
res de P e s q u i s a ( C T O R P ) , do Curso"
e d o P r o g r a m a de Q u a l i f i c a ç ã o e Re
R e a t o r ( P Q R O R ) , t o d o s p r e p a r a d o s no
aç ã o d e e x p e r i m e n t o s s e m e l h a n t e s a
p ó s - g r a d u a ç ã o do C u r s o d e C i e n c i a s
s i d a d e F e d e r a l de M i n a s G e r a i s .

A b s t r a c t

T h e e x p e r i e n c e o b t a i n e d w i t h the t r a i n i n g of o p e r a t o r s of nuclear
r e s e a r c h r e a c t o r s is p r e s e n t e d . T h e m a i n tool u s e d in the e x p e r i
m e n t s is t h e I P R - R l r e a c t o r , a T R t G A M A R K I t y p e , o w n e d by N u c l 7
ar T e c h n o l o g y D e v e l o p m e n t C e n t r e ( C D T N ) of N U C L K B R Á S . T h e s t r u c -
t u r e s of the R e s e a r c h R e a c t o r s O p e r a t o r s T r a i n i n g C o u r s e and o f
the R a d i o l o g i c a l P r o t e c t i o n C o u r s e , as w e l l as the O p e r a t o r s Qual
i f y i n g a n d R e q u a l i f y i n g P r o g r a m , all of t h e m p r e p a r e d at C D T N ,
a r e a l s o p r e s e n t e d . M e n t i o n is m a d e of the a p p l i c a t i o n of similar
e x p e r i m e n t s to o t h e r g r o u p s , s u c h as s t u d e n t s c o m i n g f r o m Nuclear
S c i e n c e s a n d T e c h n i q u e s C o u r s e of the F e d e r a l U n i v e r s i t y of M i -
nas G e r a i s .
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1. DESCRIÇÃO SUCINTA DO REATOR IPR-R1

O reator IPR-R1, do tipo TRIGA Mark I, ê um reator de poço,

destinado a treinamento, pesquisas, produção de radioisótopos e

se presta também a análises químicas. Sua potência nominal ê de

100 kW, correspondente a um fluxo máximo de neutrons térmicos de
. , .-12 -2 -1
4 , 3 x 1 0 n.cm . s

-Suas características intrínsecas de segurança, com um alto

\ coeficiente negativo de temperatura, o tornam particularmente a-

! dequado ao treinamento de operadores. 0 reator possui três barras

; de controle, acionadas por botões situados num console, onde.se

j encontram também indicadores e registradores dos quatro canais de

\ medidas de potência: canal de partida, canal logarítmico, canal

linear e canal de potência percentual.

s
í 0 canal de partida gera um sinal que inibe a retirada das

| barras de controle, quando a taxa de contagens cai abaixo de um

i nível prefixado e os outros três canais provêem sinais de desli-

< gamento, devidos a um crescimento muito rápido de potência ou p£

tência superior a um valor prefixado.

• 2.0 CURSO DE TREINAMENTO DE OPERADORES EM REATORES DE PESQUISA

? (CTORP)

Em 1973, por solicitação de FURNAS Centrais Elétricas S.A.,

foi preparado um programa de treinamento para operadores de rea-

tor. Até o presente, foram ministradas 16 aplicações do CTORP ,

tendo sido formados 148 operadores de FURNAS, da CNEN e da pró

pria NUCLEBRÃS (FIGURA 1). 0 curso se compõe de experimentos das

áreas de reatores, proteção radiológica e detecção da radiação ,

e e dado indistintamente para técnicos de nível superior o de

nível médio. 0 programa compreende aspectos teóricos, estudados

antes da aplicação do curso, e experimentos, realizados durante

três semanas em horário integral. As turmas se compõem de dois

grupos de quatro alunos, permanentemente assistidos por pelo me-

nos dois instrutores. Os alunos são avaliados por meio de relató_

rios, questionários, provas escritas e exame prático oral, fazen

do jus ao certificado o aluno que obtiver rendimento igual ou SIJ
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p e r i o r a 7 0 ? .

3. i) C U R S O DE P R O T E Ç Ã O R A D I O L Ó G I C A

O C u r s o de P r o t e ç ã o R a d i o l ó g i c a foi p r e p a r a d o p a r a t é c n i c o s

de n i v e l m é d i o e s u p e r i o r , c o n s t a n d o de a u l a s t e ó r i c a s e e x p e r i -

m e n t o s de l a b o r a t o r i o . F o r a m m i n i s t r a d a s t r e s a p l i c a ç õ e s p a r a em

p r e g a d o s da N U C L E B R A S e s u b s i d i a r i a s . S u a d u r a ç ã o n o r m a l e de qua

t r o s e m a n a s em h o r a r i o i n t e g r a l , p o d e n d o s e r r e d u z i d a a t r e s , com

a u t i l i z a ç ã o d o s s á b a d o s . 0 c u r s o a b o r d a a s p e c t o s t e ó r i c o s de Fji_

s i c a A t ó m i c a e N u c l e a r , d e t e c ç ã o da r a d i a ç ã o , c o n c e i t o s e definj_

ç o e s de R a d i o p r o t e ç a o e N o r m a s B á s i c a s de - P r o t e ç ã o R a d i o l ó g i c a .

0 a p r o v e i t a m e n t o é a v a l i a d o a t r a v é s .de q u e s t i o n á r i o s , r e l a t ó r i o s

e p r o v a s e s c r i t a s , f a z e n d o j u s ao c e r t i f i c a d o o a l u n o q u e o b t i -

v e r 70 7, dos p o n t o s d i s t r i b u í d o s .

4. PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE OPERADORES

A f i m de g a r a n t i r a s e g u r a n ç a n a s o p e r a ç õ e s d o r e a t o r , f o i

e l a b o r a d o u m p r o g r a m a d e t r e i n a m e n t o q u e e a p l i c a d o c o n t i n u a m e n -

t e , c o m o o b j e t i v o d e a s s e g u r a r a c o m p e t e n c i a i n d i v i d u a l de c a d a

o p e r a d o r l i c e n c i a d o , p a r t i c u l a r m e n t e p a r a r e s p o n d e r d e m o d o a d e -

q u a d o a s i t u a ç õ e s a n o r m a i s e de e m e r g e n c i a .

T a l p r o g r a m a d e v e c o n t a r c o m a a p r o v a ç ã o p r e v i a d a C o m i s s ã o

N a c i o n a l d e E n e r g i a N u c l e a r ( C N E M ) e s e r m i n i s t r a d o a o l o n g o d o

p e r í o d o d e v a l i d a d e d a s l i c e n ç a s .

0 p r o g r a m a , c o n s t i t u í d o de a u l a s p r á t i c a s e t e ó r i c a s , a b r a n

ge t ó p i c o s de F u n d a m e n t o s d a T e o r i a de R e a t o r e s , a s p e c t o s e s p e c i

f i e o s d o r e a t o r I P R - R 1 , P r o t e ç ã o R a d i o l ó g i c a e e s t u d o d o s s e g u i n

t e s d o c u m e n t o s : M a n u a l d e O p e r a ç ã o , R e l a t ó r i o d e A n á l i s e d e Segii

r a n ç a , P l a n o de E m e r g e n c i a ( r s p e r f f i c o s d o I P R - R 1 ) e as n o r m a s

" L i c e n c i a m e n t o d e O p e r a d o r e s de R e a t o r e s N u c l e a r e s " e " K e q u í s i - ;

t o s d e S a ú d e p a r a O p e r a d o r e s de R e a t o r e s N u c l e a r e s " . ¿

0 t r e i n a m e n t o u t i l i z a , s e m p r e q u e p o s s í v e l , os t e x t o s d o s ;

C T O R P i: d o C P R . 3

E x i s t e m d o i s n í v e i s d e a v a l i a ç ã o : o p r i m e i r o , i n t e r n o a o '

C D T N , c o m p o s t o d e p r o v a s e s c r i t a s e p r á t i c o - o r a i s . Q u a n d o o c a n -
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didato se mostra seguro nos conceitos e na manipulação dos contro

les» solicita-se a CNEN que o examine, com o objetivo de licenci£

-lo. 0 CDTN conta hoje com sete operadores licenciados.

5. APLICAÇÃO A OUTROS GRUPOS

Com a experiencia adquirida ao longo dos anos com a aplica-

ção dos programas citados anteriormente, o CDTN tem-se colocado

a disposição de outros grupos, oferecendo regularmente estágios

e mini-cursos a alunos do Curso de Ciências e Técnicas Nucleares

(PÕs-graduação-UFMG) e do Curso de Introdução ã Energia Nuclear

(Graduação-UFMG) e, sempre que SOIÍCJL&UÚ, a outros grupos.

í
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Sumário

No segundo ciclo de Angra I serão carregados no núcleo 40 elementos
combustíveis novos, com enriquecimento de 3.3%, em substituição aos
elementos queimados originalmente com enriquecimento de 2.1%.
O esquema de recarga adotado foi o de "Out-In" que consiste em car-
regar os elementos combustíveis novos na periferia e rearranjar os
elementos queimados na parte interna do núcleo, de tal forma a
obter uma distribuição de potência compatível com as Especificações
Técnicas, sem utilizar barras de veneno queimável, Este trabalho a-
presenta a metodologia empregada por FURNAS para o cálculo da pri-
meira recarga da Usina Nuclear de Angra I.

Abstract

In Angra I cycle 2, 40 fresh fuel assemblies are to be loaded, with
an enrichment of 3,3% in place of the depleted 2.1 fuel. The
loading pattern used is the "Out-In" that consists in loading the
fresh fuel at the core periphery and the depleted fuel at the core
center, leading to a power distribution in agreement with Tec.Spec.,
without burnuble poison rods. In this paper the FURNAS methodology
for the Angra I Nuclear Power reload calculation is presented.
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l. INTRODUÇÃO

É apresentado neste trabalho um estudo preliminar da recarga
de combustível do segundo ciclo de Angra I. 0 estudo realizado con
sistiu basicamente de duas etapas: ~

i - Determinação do melhor esquema de carregamento dos ele-
mentos combustíveis pera o segundo ciclo.

ii - Simulação dos principais parâmetros do núcleo.

Na primeira etapa foram testados vários esquemas de recarga e
escolhido aquele que apresentou o menor fator de pico de potência
(FxyN). Em todos os esquemas testados não foi considerado o uso de
barras de veneno queimãvel. Na segunda etapa foram simulados al-
guns casos com o código CITATION - modelo pir.o â pino com o reator
à quente potência zero CQPZ), em geometria plana para 1/4 de nú-
cleoi determinou-se então» alguns parâmetros nucleares que são uti
lizados em análise de segurança.

2. CÓDIGOS UTILIZADOS

Um diagrama de blocos simplificado do Modelo de cálculo está
ü«''3trado na Figura 01:

Icdigc OPTIMA - projetado para estudos de recargas e gerência de
combustível para reatores PWR. /OI/.

Código REMAN - modifica as zonas do modelo 1/4 de núcleo pino ã
pire do CITATION. Modifica, também, os valores das densidades atô-
micas do I, Xe, Sm e Pm. /0 2/.

Código LEOCIT - versão modificada do LEOPARD com interfaces para o
CITATION. Gera seções de choque microscópicas. /03/.

Código DENSA - gera es densidades atômicas iniciais em cada zona.
/04/.

Código CITATION - resolve a equação de difusão de neutrons a vá-
rios grupos de energia e várias regiões para 1, 2 e 3 dimensões
/03, 05/j as versões desenvolvidas em FURNAS permitem cálculos pi-
no ã pino com até 999 zonas materiais em geometria XY¡ permite tam
bém realimentação Doppler axial automática.

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES

0 esquema de carregamento de combustível para o primeiro e S£
gundo ciclos, está mostrado na Figura 02. A concentração crítica*
de boro solúvel encontrada foi de 967 ppm na condição de quente
plena potência (QPP), todas as tarras retiradas ÍTSR) e Xenônlo em
equilíbrio.
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A Figura 03, mostra a distribuição d« potência correspondents.
0 máximo valor da Fxy (fator da pico) foi 1.38.
A duração do ciclo foi 9.134 MWD/T.
Para o cálculo dos coeficientes aiso, amod e adopp, na condi-

ção de quanta potência zero (QPZ), todas as barras retiradas CTBR)
e início de vida (IDV), foi dada uma variação na temperatura do mo
derador da ordem de S.40 *F sendo encontrados os seguintes result?
doss ~"

a. * - 7.00 pcm/^F a . • - 4.89 pcm/»F o. • - 2.11 pcm/»Fiso mod dopp

No presente estudo foram analisados apenas alguns tópicos de¿
tro do projeto de recarga. Os resultados encontrados, mostram quê*
o esquema de recarga escolhido atende os criterios de um projeto
nuclear.

0 fator de pico encontrado (Fxy) 1.38 (Figura 03) é menor que
1.435 estabelecido pelo FSAR /06/.

0 coeficiente de temperatura do moderador encontrado para a
condição (QPZ, TBR) • - 4,89 pcm/'F, garante que esse parâmetro s¿
rá negativo em todas as condições operacionais. ~

Esses resultados demonstram que sob o ponto de vista de dis-
tribuição de potencie e de coeficiente de reatividade de températe
ra, o reator pode operar com segurança.

4. BIBLIOGRAFIA
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I9 Ciclo Modificado de Angra I,
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Sumario

Neste trabalho apresente-se os resultados do estudo realizado por
FURNAS para conseguir a extensão do Ciclo-1A de Angra-1 por 30
dias além do normal e as conseqüências dessa extensão no Ciclo 2.

Abstract

In this work, the results of a study made by FURNAS in order to
extend Angra I cycle 1A, for 30 days beyond normal end of cycle
are presented, as well as the effects of Coastdown on cycle 2.
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1. INTRODUÇÃO

Esta trabalho tem por objetivo estimar por quanto tempo» o cî
cio IA de Angra I poderia ser extendido, usando-se a técnica dê*
"Coestdown", bem como avaliar as implicações dessa extensão no ci-
clo 2.

2. DESCRIÇÃO

"Coestdown" ou "core stretchout" consiste em extender o tempo
de operação do ciclo, extraindo-se mais energia por tonelada de
combustível. Isto é conseguido reduzindo-se a potencia do reator
ou somente a temperatura média o que insere reatividade positiva
devido principalmente ao efeito Doppler e ao coeficiente de tempe-
ratura do moderador, o que permite o reator permanecer crítico por
mais tempo.

No caso de "Coestdown" analisado para o reator de Angra I, a
extensão do ciclo foi feita com vários níveis de potência diferen-
tes, concluindo-ss que o nível ideal para se extender o ciclo por
um mês. como desejado, é de 70%.

Analisou-se também a influência do "Coestdown" no ciclo 2. em
termos da duração do mesmo e na distribuição de potência.

Todos os cálculos foram efetuados pela metodologia normal de
FURNAS llI«

3. RESULTADOS

A duração normal calculada para o Ciclo IA foi de 13001 MWD/T
(para 14 ppm). A extensão do ciclo conseguida fazendo-se "stretch-
on1." foi de S52 MWD/T, o que equivale a operar por mais 32 dias
com 70% de potência.

A duração normal do Ciclo 2 para o esquema de recarga propos-
to por FURNAS í2' foi 9.134 MWD/T. A duração calculada para o Ci-
clo 2 após o "stretch-out" do Ciclo 1 foi 8.642 MWD/T, esta dife-
rença de 492 MWD/T é menor do que o ganho de 852 MWD/T acima men-
cionado, indicando um ganho real de 360 MWD/T.

0 ganho obtido pode também ser aferido pela queima adicional
do lote de combustível que é descarregado. Esse ganho foi de 960
MWD/T, o que equivale a 8 dias de operação da Unidade em plena car

Quanto a influencia na distribuição de potencia do Ciclo 2,v£
riflcou-se que altera sensivelmente como pode ser visto na Figura*
1, em comparação com a referência 2| no entanto, o aumento do fa-
tor de pico máximo obtido ficou abaixo do limite estabelecido nas
Especificações Técnicasi este limite é 1,435 e o valor obtido foi
1,42.

4. REFERÊNCIAS

(1) Nota Técnica DCS.N.021.85 - "Metodologia de Análise e Simula-
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SUMARIO

Um programa digital para analise de transientes de reatividade em reator
típico de pesquisa e geometria cilindrica mostrou-se bastante eficiente quando
confrontado com métodos e programa da literatura, tanto na resolução das equa-
ções da cinética de neutron quanto na tennohidrlulica. Um melhoramento na re-
presentação da reatividade de realimentaçio adotado no programa reduziu sensi-
velmente o tempo de computação, mantendo a mesma precisão.

ABSTRACT

A digital program for reactivity transient analysis in research reactor
and cylindrical geometry was showed quite efficient when compared with
methods and programs of the literature, as much in the solution of the neutron
kinetics equation as in the thermohydraulic. An improvement in the representa-
tion of the feedback reactivity adopted on the program reduced markedly the
computation time, with some accuracy.

I
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1. INTRODUÇÃO

De asneira geral, os algoritmos computacionais para analise de transientes
de reatores são dirigidos para reatores comerciais do tipo PWR. No entanto pa-
ra aplicação em reatores de pesquisa esses algoritmos demandas complexidade na
sua utilização, que justifica a montagem de algoritmos mais simples. Neste tr£
balho é apresentado alguns aspectos na resolução das equações da cinética de
neutrons e da termohidríulica de um programa de computador utilizando na anál£
se de transientes de reatividade de um reator típico de pesquisa.

2. MODELO DA CINÉTICA DE NEUTRONS

A solução das equações da cinética de neutrons são obtidas pelo método
de Cohen. O método é confrontado com o de Crank-Nicholson com inversão analí-
tica da matriz da cinética pontual; ' principalmente num transiente típico de
retirada de barras de controle na partida de um reator. Os resultados mostra-
ran que o método de Cohen parece ser mais preciso que o método de Crank-
-Nicholson nos incrementos de tempos maiores.

3. MODELO DE REATIVIDADE DE REALIMENTAÇÃO

A reatividade total nas equações da cinética de neutrons é calculada como

p(t) - pin(t) • psd(t) + pfb(t-h/2) (1)

onde:
p * reatividade total no tempo t
p£n * reatividade externa, função explicito de t

pS(j * reatividade ou desligamento, também dependente so de t.
pfb * reatividade de realimentação, estimada no meio do intervalo de tempo h.

A equação (1) mantém a resolução das equações da cinética de forma direta, sem
iteração, e com precisão melhor que a representação pj^ * f(t-h). A tabela 1
mostra a variação dos picos de potência para um transiente típico de retirada
de barras de controle em partida, para varios incrementos de tempo, comparando
as soluções do tipo PJK • f(t-h) e a solução dada por (1), pfj, • f (t -h/2). No
te que a convergência e atingida rapidamente para a solução dada por (1). A fT
gura 1 mostra a variação de potência com o tempo para um transiente de reativT
dade num reator de pesquisa de baixo enriquecimento, comparando com outros re-
sultados.

4. CONCLUSÃO

0 programa desenvolvido mostrou-se bastante eficiente nos cálculos de trail
sientes de reatores sujeitos a pequena variação de pressão no núcleo, princi-
palmente em transientes rápido de reatividade.

5» BIBLIOGRAFIA

1. NOBRECA, J. A. W., A New Solution of the Point Kinetics Equations, Nucl.
Sci. and Eng. 46, 366-375, 1971.
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Tabela 1
Pico de Potencia (teapo)

h(s)

0.05

0.025

0.0125

0.01

0.005

Pfb«f<t-h/2)

4.05(10.30)

3.84(10.30)

3.84(10.30)

3.85(10.29)

3.86(10.295)

Pft-f(t-h>

7.17(10.30)

5.18(10.30)

4.41(10.29)

4.31(10.29)

4.06(10.295

I —

M « • * * / • * mmm m pmtmm nm.
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SUMARIO

Neste trabalho testou-se o desempenho dos sistemas HAMMER (original) e
HAMMER-TECHNION com experimentos críticos padrões. Optou-se pela utilização de
metodologias consistentes em ambos os sistemas tal que somente a opção NIT
(Nordheim Integral Technique) foi utilizada no HAMMER-TECHNIOfi Consequentemen-
te, todas as diferenças encontradas na comparação feita com esses sistemas po-
dem ser atribuidas ã biblioteca de dados nucleares básicos. Foram utilizados
cinco experimentos na comparação feita. Notou-se que surpreendentemente o de-
sempenho da versão original do sistema HAMMER foi melhor do que ã do HAMMER-
TECHNION.

SUMMARY

In this study, the performances of the reactor cell codes rlAMMER(original)
and HAMMER.TECrtNION were tested against experimental results of critical
benchmarks. The option made was the utilization of consistent methodologies
so that only the NIT (Nordheim Integral Technique) was utilized in the HAMMER-
TECHNION. Therefore, all the differences encountered in the analysis made with
these systems can be attributed to their basic nuclear data library. Five
critical benchmarKs was utilized on this study. Surprisingly, ths performance
of the original HAMMER system was i>':.t-.rthan that of the HAMMER-TECHNION.

- 170 -



1. INTRODUÇÃO

Na análise do desempenho de um reator nuclear torna-se essencial conhecer
a precisão e limitações dos códigos de computação utilizados na geração de se-
ções de choque em poucos grupos. Oois aspectors são de vital importância: a bi
blioteca de dados básicos e os métodos analíticos utilizados por esses progra-
mas. Nesse trabalho testou-se o desempenho r*as versões do sistema HAMMER (sis-
tona original HAMMER'1/ e HAMMER-TECHNION /2/ com resultados experimentais ob-
tidos em unidades críticas. Cinco problemas celulares padrões foram analisados
sendo que três são da série BAPL / ^ e dois são da série TRX /3/ . Todos esses
problemas padrões são unidades críticas moderadas ã água leve e construídas de
tal forma que em cada série (BAPL ou TRX] mantém-se a composição, diâmetros da
pastilha de combustível e encamisamento e temperatura, e varia-se o pitch da
célula. Por exemplo, na seqüência BAPL-1, -2,-3, o pitch aumenta da esquerda
para a direita. 0 mesmo ocorre em relação ã série TRX. 0 leitor interessado nas
especificações celulares desses problemas padrões deve referir-se ã referência
3. Os parâmetros integrais utilizados na comparação além do K ., são :

p • razão entre a taxa de captura epitérmica e térmica do U-238

6 • razão entre a taxa de fissão epitérmica e térmica do U-235
25

6 » razão entre a taxa de fissão no U-238 e a taxa de fissão no U-235.
28

2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A Tabela 1 mostra os resultados experimentais desses parâmetros inte-
grais /'/ , como também os resultados obtidos com os sistemas HAMMER e HAMMER-
TECHNION. Considere pz« primeiro. Nota-se da Tabela 1 que com exceção da célula
TRX-2, a concordância entre esse parâmetro integral calculado com o sistema ori
ginal HAMMER e os dados experimentais são excelentes. A medida que o pitch au -
menta p 2 > calculado com o sistema original HAMMER torna-se subestimado (note '
TRX-1 e TRX-2). Enquanto que p 2 8 calculado com o sistema original HAMMER é de
excelente qualidade, o mesmo nao ocorre em relação ao HAMMER-TECHNION. Nessa a-
nálise utilizou-se a opção NIT (Nordheim Integral Technique) do HAMMER-TECHNION.
Nota-se áa Tabela 1 que p 2 8 calculado com o HAMMER-TECHNION encontra-se superejs
timado e fora do "range" da incKrteza experimental. Isso se deve basicamente a
dois fatores: Primeiro, a biblioteca de dados do HAMMER-TECHNION é baseada k no
ENDF/B-IV. 0 ENDF/B-IV superestima a taxa de absorção epitérmica do U-238 / / . j\
Isso é um problema inerente da versão IV do ENDF. Segundo, o método úe Nordheim '
(ressonâncias isoladas) superestima o fator de autoblindagem ^ ' e consequente-
mente a taxa de absorção epitérmica do U-238.

Os resultados mais discrepantes entre a comparação feita foram encontrados
em relação ao 62s e &it. Oa Tabela 1 nota-se que em ambas as versões do sistema
HAITIER, esses parâmetros integrais encontram-se fora do "range" da incerteza ex
perimental. 0 sistema original subestima o ôzs enquanto que o HAMMER-TECHNIÜN '
superestima esse parâmetro integral. 0 629 com exceção da unidade crítica TRX-1
apresenta-se subestimado em ambas as versões do HAMMER. Um estudo futuro é ne-
cessário em relação ã esse aspecto.

Quanto ao K ,.*, o sistema original HAMMER apresentou un excelente comportai
mento. 0 HAMMER-TELHNION subestima o K ... Isso se deve principaimerte ao fato '
que o ENOF/B-IV superestima a taxa de absorção epítérmica do U-238. Nota-se da
Tabela 1, a forte correlação existente entre K .. e p 2 e .

3. CONCLUSÃO

A comparação feita nesse trabalho mostra que o sistema original HAMMER a-
presentou um excelente desempenho nos parâmetros integrais Keff e p;a. Discre -
pâncias foram encontradas em ambos os sistemas nos parâmetros integrais
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¿is * ¿at. U"> estudo mais profundo é necessário em relação a esses dois parame
tros integrais. Devido ao fato que a biblioteca da dados do HAMMER-TECHNIQN e"
baseada no ENDF/B-IV, o p2» apresenta-se superestimado nesse sistema. 0 refle-
xo desse aspecto pode ser notado no comportamento do ^ p f f•

Muito embora o processo de qualificação de um programa de computação que
calcule seções de choque em poucos grupos exija que os parâmetros integrais ce
lulares calculados esteja dentro do intervalo da incerteza experimental, somen
te esse aspecto não pode ser considerado suficiente para todas as possíveis a-
plicações das seções de choque calculadas por esses programas. Seções de cho -
que calculadas com o sistema HAMMER são utilizadas em: a] cálculos estatísti -
cos de equações de difusão, b) cálculo da dependência temporal da concentração
dos principais nuclfdeos que constituem o reator nuclear ou são formados duran
te a operação do mesmo, c) efeito Doppler. etc.. A grande maioria dessas apli-
cações envolve situações onde a temperatura do sistema se encontra muito acima
da dos experimentos críticos. Como sugestão para trabalho posterior sugere- se
que os sistemas HAMMER sejam testados com situações mais realísticas como en -
contradas na prática.

TABELA 1 - COMPARAÇÃO ENTRE PARÂMETROS INTEGRAIS MEDIDOS E CALCULADOS.

0)

•

«O

EXPT.
HAMMER
H-TECH*

EXPT.
HAMMER
H-TECH

EXPT.
HAMMER
H-TECH

EXPT.
HAMMER
H-TECH.

BAPL-1

1.0
0.9335
0.9872

1.39 - O.Cl
1.402
1.448

0.064-0.002
B.061E-02
8.827E-02

0.078-0.004
7.309E-02
7.399E-02

*HAMMER-TECH.

REFERÊNCIAS :

1) SUICH, J.;
Multigroup
Laboratory

2) BARHEN, J.

HONECK, H.C.

BAPL-2

1.0
0.9958
0.9896

1.12 - 0.01
1.159
1.222

0.068-0.001
6.537E-02
7.173E-02

0.070-0.004
6.294E-02
6.345E-02

, The HAMMER

BAPL-3

1.0
0.9981
0.9924

0.906-0.001
0.903
0.953

0.052-0.001
4.996E-02
5.491E-02

0.057-0.003
5.170E-02
5.187E-02

TRX-1

1.0
0.9902
0.S828

1.320-Q.002
1.320
1.415

0.0987-0.001
9.621E-02
1.051E-01

0.0946-0/JOC2
9.448E-02
9.530E-02

TRX-2

1.0
0.9955
0.9890

O.B37-0.015
0.816
0.875

0.0614-0.0008
5.B41E-02
6.409E-02

0.0693-0.0035
6.708E-02
6.710E-02

System Heterogeneous Analysis by
Method of Exponentials and Reactor. Aiken S.c., Savannah River
, Jan. 1967 (DP-1064).

j ROTHENSTEIN, W, ; TAVIV , E.f The HAMMER Code System, EPRI-
NP-565, Project 709 Í1978).

3) Cross Section Evaluation WorKing Group, Benchmark Specifications, BNL-19302
(19741.

4) LEE, R. R.f 07ER, 0.i COBB, W.R., Proceedings of the Tropical Meeting on
Advances in Reactor Physics and Core Thermal Hydraulics, _36, 22-37 (1982).

5) Rothenstein,W.»Bahren,J.jTawiv,E.»Aminpom,M.,Resonance Shielding in Thermal
Reactor Analysis, Ann.Nucl.Energy. 9,141-163 (1982),
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SUMARIO

Q mapeamento de fluxo térmico pela técnica de ativação de folhas tem se
mostrado, para o reator IEA-R1, lenta e pouco versátil. Este trabalho apresen-
ta uma técnica de mapeamento de fluxo térmico no reator IEA-R1 que utili-
za uma câmara de fissão miniatura colocada entre as placas dos ele.nentos com -
bustíveis. As distribuições de fluxo térmico medidas são comparadas com resul-
tados de cálculos teóricos. Para elementos combustíveis localizados no centro
cio núcleo e suas proximidades os resultados mostram valores comparativos muito
bons e, nas interfaces combustível-refletor, algumas discrepancias. Essa técni
ca permite o mapeamento do fluxo neutrons ser feito de uma forma simples e rá-
pida.

SUMMARY

The measurement of flux distribution with the foil activation technique
has been cumbersome in the IEA-R1 reactor. In this work a technique is
presented which measures the thermal flux distribution with a miniature fission
chamber placed between the plates of the IEA-R1 fuel elements. The measured
flux distribution is compared with calculated results. It is observed a good
agreement between measured and calculated distributions for elements placed
near the center of the core, and some discrepancies in the interface core-re -
flector. This measuring technique can be used in a fast and efficient manner.
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1. JTROOUÇAO
2

Cof'-• parte do programa de acompanhamento do reator IEA-R1 são feitos cál-
culos & adidas de parâmetros neutrônicos para cada uma de suas configurações
de operação 3. Neste trabalho apresentamos resultados de mapeamento de fluxo de
nãutror", térmicos para a configuração n* 149 do reator IEA-R1, comparando as
distri-v .çòes medidas com uma câmara de fissão miniatura com as obtidas com
cálcul teóricos. Descrevemos sucintaments o método de medidas assim como o
modelo de calculo de reatores utilizado. Alguns dos resultados são apresentados
com unv análise das dificuldades encontradas durante o trabalho.

2. P1D2.U.0 CE CALCULO UTILIZADO PARA 0 Re ATOR IEA-R1

D reator de pesquisa IE A-RI gera uma potencia térmica de 2 CIW segundo um
ciclo de 6 horas diárias, 4 e 5 dias por semana. Tem como moderador e refrige -
rante. água levei como refletor, blocos de grafita revestidos em alumínio e co-
mo blindagem radiológica, água leve e concreto com barita. Os elementos combus-
tíveis padrão e de controle são do tipo MTR formados por 18 e 12 placas planas,
respetivamente, com espessura igual a 1,52 mm dispostos em estojos de alumínio
de fp.ção horizontal igual a 7,61 x 8,0 cm2. Na configuração 149, o reator IEA-
Rl t ';-• 5 elementos com baixo enriquecimento em U-235 (19,75%}, 20 elementos com
alte enriquecimento [93%), 4 elementos combustíveis cie controle e 1 elemento v£
zade Dará irradiação de amostras.

Utilizou-se o código HAWER^no cálculo dos parâmetros de uma rede infinita
de células unitárias. Uma vez construída a biblioteca de seções de choque dos
diferentes materiais que compõem o núcleo, utilizou-se o código Cl TAT I ON ' no
cálculo do excesso de reatividade, fluxos térmico, epitérmico, rápido (condensai
dos pari 4 grupos de energia) e taxas de queima por zona do reator.

Para a determinação das 3eções de choque do reator IEA-R1 foram considera
das várias células unitárias. As células de elementos combustíveis com alto e
baixo enriquecimento foram construídas com uma região de combustível, uma de a-
lumínio do revestimento, uma de água entre as placas e uma região de material
sstruturâl dos elementos e água que os circunda. Para gerar as seções de choque
do fluído refrigerante considerou-se uma célula composta de uma camada fina de
U-235 (0,1 cm) seguida de ima camada grossa de água (7,62 cm). As células dos £
lementos refletores de grafite foram construídas de maneira semelhante ã de re-
frigerante, substituindo água por grafite. A célula do elemento combustível de
controle foi construída com combustível, água, alumínio e o material absorve
dor da barra, 5% de Cd, 15% de íi e 80% de Ag. Para representar a placa matriz
do reator construiu-se uma célula semelhante a do refletor com alumínio e água
nas proporções apresentadas no reator IEA-R1.

0 pasts seguinte foi a utilização do código CITATION na sua versão Tri-
dimensional com 20x28x38 meshs segundo as direções XYZ. Para representar os re-
fletores de grafite e água f o moderador •'"oram utilizados 6 meshs de aproximada
mente 3,5 cm. Buscou-se de-v;a forma representar o núcleo de forma mais fiel à"
realidade.

3. PEDIDA DE FLUXO TE"RMlCO NO REATOR EA-R1

Para se mapear o fluxo neutrbnico do reator IEA-R1 foi construído um tubo
guia que permite a introdução de um detetor através dos elementos combustíveis,
constituídos de placas de alumínio conte ido urânio*. 0 detetor utilizado é urra
câmara de fissão miniatura WL-23292, que tem -2,29 mm de diâmetro e que pode
varrer longitudinalmente o elementro entre as placas de alumínio. 0 tubo guia é
feito de alumínio e tem 8,260 m de altura. Esse é encaixado manualmente na par-
te superior do elemento combustível permitindo varrer os elementos combustíveis
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em dois planos axiais denominados faces sul e norte. Com esse sistema pode- se
medir o fluxo de neutrons em 26 posições diferentes em cada uma das faces.

A câmara de fissão miniatura contendo U-235 em alta concentração deteta
principalmente neutrons térmicos, mas também um pouco de neutrons epitérmicos
e rápidos. Nos elementos combustíveis, cálculos celulares com o código HAWER
resultaram que aproximadamente 75% das fissões na câmara eram provenientes de
neutrons térmicos e o restante de neutrons epitérmicos e rápidos. No refletor,
cálculos semelhantes indicaram que 99% das fissões na câmara eram devidas aos
neutrons térmicos. 0 sinal da câmara de fissão miniatura é representado nos
cálculos teóricos como a taxa de reação de fissão nas proporções mencionadas a_
cima de acordo com sua posição no reator.

Para a configuração 149 do reator IEA-R1, foram feitos mapeamentos de
fluxo de neutrons térmicos em diversos elementos combustíveis. Na Figura 1 a-
presentamos as distribuições medidas e calculadas para a face sul dos elemen -
tos combustíveis n9 98 e 124 localizados na periferia e no centro do núcleo ,
respectivamente. Em cada ponto foram feitas 3 medidas sendo a média o resulta-
do final. 0 tempo de coleta de dados foi de 4s e o número de contagens oscila-
va entre 50.000 e 160.000 dependendo da posição da câmara de fissão no núcleo.
A contagem de fundo em todas as medidas foi menor que 100. Devido a tão altas
contagens o erro associado às medidas é da ordem de 0,4%.
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Figura 1 - Distribuição de fluxo térmico medida e calculada no reator
IEA-R1. 0 fluxo térmico é proporcional a taxa de reação na
câmara de fissão, que é apresentada em unidade arbitraria.

4. ANALISE DOS FESULTADOS E CONCLUSCES

Do9 vários resultados obtidos algumas observações puderam ser feitas. P ¿
ra os elementos localizados perto do centro do reator, obteve-se uma boa compa
ração entre os resultados medidos e calculados, como se ve para o elemento n 7

124. Os elementos localizados na interface núcleo-refletor apresentaram maio -
res discrepancias entre os resultados medidos e calculados, como pode ser visto

I
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para o elemento n* 98. Notou-se que mais próximo do centro do núcleo os resulta
dos teóricos concordam melhor com a distribuição de fluxo medida.

Dentre as causas possíveis das diferenças observadas acima entre os resul-
tados medidos e calculados, pode-se citar a queima axial não uniforme dos ele -
mentos combustíveis e a distribuição não uniforme do material ffssil nas extre-
midades dOb elementos combustíveis. A maior queima na parte inferior do elemen-
to combustível diminui a absorção de neutrons em elementos altamente enriqueci-
dos causando uma elevação na distribuição do fluxo. A não uniformidade da con -
centração de material físsil nas extremidades do elemento combustível torna ain
da mais difícil calcular o fluxo corretamente na interface núcleo-refletor. ~Ã
resposta diferente da câmara de fissão miniatura no refletor e no núcleo-é tam-
bém uma outra fonte de discrepancias entre cálculo e medidas. € necessário que
se determine a taxa de reação na câmara de fissão miniatura com mais detalhes
em relação à variação espectral no local de medida.

Como continuação desse trabalho pretende-se considerar queima axial não u-
niforme, aumentar o número de meshs nas interfaces núcleo-refletor, buscar uma
melhor representação dos elementos da borda do núcleo e considerar com maiores
detalhes espectrais a resposta da câmara de fissão miniatura WL-23292.
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SUMARIO

Foi implementado um esquema de realimentação para cálculo de queima utili-
zando o programa nodal FERM ( 2) ("Finite Element Response Matrix") e os resu_l
tados obtidos (distribuição de potencia), foram comparados com os obtidos pelo
programa CITATION f fl.

Foi observado que os resultados não apresentaram diferenças significativas
com uma economia computacional de centenas de vezes oferecida pelo programa
FERM, devido o uso de apenas uma malha grossa por elemento combustível.

ABSTRACT

A spatial burnup calculation and feedback effects has been develope and
implemented into the FERM (z) ("Finite Element Response Matrix") nodal code
and the results (power distribution) has been compared to those from the
conventional finite difference code CITATION (3).

Because the utilization of only- 1 coarse mesh/assembly the processing
time in the FERM code ha9 been hundred of times shorter and no significant
difference has been observed in the assembly power distributions.
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1. INTRODUÇÃO

A importância do desenvolvimento de códigos nucleares eficientes, tanto do
ponto de vista computacional como do ponto de vista de simulação de performance
do núcleo, baseia-se na necessidade de se obter soluções rápidas e precisas de
forma não dispendiosa, em projetos de reatores e operação de centrais nucleares.

Métodos alternativos tem sido investigados a partir de meados da década pas_
sada e muitos foram desenvolvidos fornecendo resultados bastante precisos e de
maneira eficiente. Dentre estes métodos podem-se citar (*) : Método de Matriz
Resposta. Método Nodal, Método de Fluxo Sintetizado dentre muitos outrcs. Pro -
gramas bastante eficientes forem desenvolvidos combinando alguns dos métodos a-
cima e como exemplo tem-se o Método de Expansão Nodal, Método de Síntese No-
dal e o Método de Elementos Finitos e Matriz Resposta":.

0 programa FERM (Finite Element Response Matrix) utilizado no presente tra-
balho está baseado neste último método. Em .linhas gerais, o método consiste em
se dividir o reator em malhas grossas, da ordem do tamanho de um elemento com -
bustível, e construir para cada uma, dois tipos de matrizes respostas aplicando
o método de elementos finitos na solução da equação de difusão. A primeira ma -
triz resposta fornece a corrente parcial emergente devido â difusão da corrente
incidente, e a segunda matriz resposta fornece a corrente emergente devida a
fontes em cada malha.

As matrizes respostas construídas são a seguir projetadas sobre funções ba-
ses globais no reator e a solução é obtida por método iterative, acelerado por
Método de Polinomios de Chebyshev. Dessa maneira r tempo computacional é reduzi^
do em centenas de vezes em comparação com programas convencionais baseados em
diferenças finitas sem comprometimento na qualidade da solução obtida.

0 presente objetivo é introduzir um esquema de simulação de queima do com-
bustível no programa FERM afim de possibilitar cálculo de distribuição de potên_
cia durante o ciclo de forma econômica e precisa.

2. METODOLOGIA

Os efeitos da queima do combustível são avaliados calculando-se a distribui
ção de potência em vários intervalos de tempo durante o ciclo.

A primeira etapa consiste em se determinar a distribuição de potência no nu
cleo, a qual é utilizada para determinar a queima de cada elemento (MWO/T) no
fim do intervalo considerado.

Com a distribuição de queima os parâmetros macroscópicos são reavaliados se_
gundo um esquema de interpolação construida através de dados tabulares.

A realimentação de temperatura do combustível, efeito Doppler, foi simulada
com interpolação linear dos parâmetros macroscópicos com a raiz quadrada da ten
peratura. Foi considerada também a influência da produção de Xenônio e sua va -
riação espacial de acordo com o nível do fluxo neutrõnico.

Os efeitos espectrais, predominantes nas vizinhanças do refletor e das bar-
ras de controle, foram levados em consideração armazenando-se a produção de
Pu-239 em cada pon*i do reator.

3. RESULTADOS

0 cálculo de queima com o programa FERM foi efetuado para o primeiro ciclo
de Angra-I utilizando o esquema de realimentação desenvolvido no presente traba
lho e os resultados foram comparados com os obtidos através do programa
CITATION O . As constantes de difusão foram introduzidas no FERM em forma tabu-
lar em função dos parâmetros considerados na realimentação, efetuando-se cál-
culos de elementos com o programa CITATION,utilizando seções de choque geradas
pelo programa HAMMERí*'. »
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A Tabela 1 e 2 resumem os re-ultados mais significativos obtidos neste tra-
balho e nota-se uma grande economia, algumas centenas de vezes, no tempo compu-
tacional em comparação com o programa CITATION sem significante diferença nos
resultados. Tem sido observado ^ 2* que os valores obtidos com o programa FERM
apresenta em geral a mesma ordem de discrepância que os valores de cálculo de
diferenças finitas com malhagem *pino-a-pino" apresentam, em relação a um valor
extrapolado.

TABELA 1 - COMPARAÇÃO DE TEMPO DE CPU ENTRE OS CÁLCULOS DE
DIFERENÇAS FINITAS (CITATION) E CALCULO NODAL
COM FERM. NO INÍCIO DE CICLO. CCPU NO COMPUTADOR

IBM 4341-MG12).

PROGRAMA CPU(segundos) |AP/P|máx(%)

Citation-8 malhas/elemento
Citation-12 malhas/elemento
Citation-16 malhas/elemento
Citation extrapolado
Ferm-1 malha/elemento

360
1440
2140
-

9.0

4.16
2.08
1.34
referência
1.69

TABELA 2 - DISCREPANCIAS MÁXIMAS E MÉDIAS NA POTÊNCIA DO ELEMENTO
COMBUSTÍVEL ENTRE OS VALORES EXTRAPOLADOS DE DIFERENÇAS
FINITAS COM CITATION E CALCULO NODAL COM FERM.

K-Efetivo

QUEIMA CMWD/T)

104
1490
2890
4288
5683
7077
8472
9866

CITATION

1,16779
1,14837
1,12826
1,10819
1.09015
1,07239
1,05543
1,03931

FERM

1,16804
1,14591
1,12655
1,10735
1.08894
1,07152
1,05534
1,03963

|AK/KIC*]

0,02
0,21
0,15
0,08
0.11
0,08
0,01
0,03

1 |AP/P|máxm

1,69
4,73
2.20
3,77
3,89
4.25
4,24
4,97

|AP/P|m

0,83
2.20
0.82
1,22
1.35
1,46
1,66
2,00

4. CONCLUSÃO

As comparações entre os resultados obtidos através do cálculo nodal com
FERM e os obtidos através da técnica de diferenças finitas com CITATION eviden-
ciam que os dois métodos produzem resultados praticamente iguais, durante um
ciclo de queima em PWR, com a diferença altamente vantajosa para o programa FERM
no aspecto da economia de tempo computacional, utilizando centenas de vezes me-
nos tempo de CPU devido a necessidade de utilizar apenas um número reduzido de
malhas grossas por elemento combustível

Em trabalhos mais recentes tem sido incorporado ao FERM várias realimenta -
ções assim como melhoramento no esquema de aceleração e extensão para cálculos
tridimensionais com vistas à construção de pacote de cálculo geral de nêutroni-
ca.
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SUMARIO

Neste trabalho apresenta-se um método simples e rápido para se determinar
a dimensão ótima de pastilhas combustível para aumentar a reatividade no fi-
nal do ciclo. Todos os demais parâmetros da célula unitária» são constantes.

A extensão do ciclo é um parâmetro de projeto que será de fundamental im-
portância na determinação do raio ótimo da pastilha, pois a dimensão ótima é
uma função deste parâmetro.

Todos os cálculos foram executados utilizando-se o programa HAMMER.

SUMMARY

A simple and fast method for the determination of the dimensions of fuel
pellets, is» presented. The objective is to obtain maximum core reactivity at
the EOL. Other unit cell parameters, fixed in a given reactor, are
considered constants.

It is seen that the cycle length is an important parameter in the
determinations of the pellet dimensions.

The optimal pellet radius is found as an increasing function of the cycle
length.

All calculation have been performed using the HAMMER code.
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1. INTRODUÇÃO

Oo ponto de vista econômico e de desempenho é interessante que varias ca-
racterísticas de um reator sejam otimizadas. Dentre essas características pode
mos citar, de uma maneira mais generalizada, as dimensões do núcleo, o enrique^
cimento, o arranjo do combustível, a escolha do material, etc.

Dependendo das características que se quer otimizar, vários métodos são
propostos que exigem mais ou menos dispendio de esforços e cujos resultados p£
dem ser melhores ou piores. Atualmente muitos problemas de otimização de parâ-
metros na física de reatores nucleares utl ^zam-se essencialmente da teoria da
Programação Linear1.

0 trabalho que propomos apresentar visa mostrar somente que para se otimi-
zar uma determinada característica simples do reator, podemos lançar mão de um
método igualmente simples e também rápido onde os resultados podem ser consicte
rados bons.

2. PROCEDIMENTO E RESULTADOS

Como um exemplo de um método assim caracterizado, apresentamos no trabalho
a otimização do raio de uma pastilha combustível no sentido de fornecer uma
maior reatividade no final de vida, mantendo-se constantes os demais parâme-
tros da célula unitária. Logicamente a medida que variamos o raio da pastilha,
variamos também a quantidade de urânio (o enriquecimento também foi mantido).

0 tempo de vida estipulado (tamanho do ciclo) para o reator é um parâmetro
de projeto que veremos, será de muita importância na determinação do raio óti-
mo da pastilha combustível.

Com esses parâmetros fixados, variamos o raio da pastilha combustível e
calculamos o valor do fator de multiplicação infinito (K») com o programa
HAMMER3. Determinamos a razão de moderação (R * -**-) de cada caso e levantamos
curvas de M» versus R-. para várias etapas de queima (0.242,462,722 e 962 dias).
Essas curvas estão representadas na Figura 1 abaixo.

1.25

1.20 ,

0 dias

2.0 3.0 m

Figura 1 - K» como função de RM para 5 etapas de queima,

Como se sabe, existe um ponto onde a razão de moderação é ótima, ou seja ,
ume razão de moderação cujo fator de multiplicação infinito é máximo2. Sabemos
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também que. por razões de segurança devemos manter o sistema submoderado duran-
te toda a vida estipulada para o reator.

Através das curvas de *• versus Ft, verificamos que a medida que se processa
a queima, o ponto de razão de moderação ótimo se desloca para valores menores
de R_» ou seja, a razão de moderação escolhida, que vai determinar o raie ótimo
da pastilha para um determinado sistema, depende do tempo de queima estipulado.

Determinando visualmente os pontos de razão de moderação ótimo da Figura 1.
levantamos a curva da Figura 2 representada abaixa.

500 1.000 dias

Figura 2 - Posições de pico da Figura 1 em função do tempo de queima.

Com essa razão de moderação, determinamos o valor do raio da pastilha com -
bustível ¿tino no sentido de termos uma maior reatividade no final de vida. Na
Figura 3 abaixo mostramos o comportamento do raio ótimo da pastilha combustível
em função do tempo de queima onde mantivemos todos os outros parâmetros do rea-
tor fixados.

ot

0.37-

0.36

500 .'inr.; dias

Figura 3 - Raio ótimo da pastilha combustível em função do tempo de queima.
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3. CONCLUSOfcS..

Tendo como variável apenas o raio da pastilha combustível, percebamos que
o valor ótimo, em termos de queima, desse raio ê uma função de tempo de vida
considerado para o reator. Em outras palavras, para um dado tempo, temos um
raio que nos dá a maior reatividade no final de vida.

Análise semelhante pode ser feita com algum outro parâmetro, observando-se
como sua variação influencia outro determinado parâmetro, assim como. no pre-
sente caso. o tempo de vida considerado para o reator foi o parâmetro que nos
levou ao raio ótimo.

No momento estamos realizando cálculos tendo como variável apenas o passo
entre as varetas combustível ("Pitch"). 0 objetivo e o parâmetro analisado
são os mesmos, ou seja. a maior reatividade no final de vida e o tempo de vida
estipulado respectivamente.
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"1
RESUMO

O espectro de neutrons em uma das posições disponíveis para irradiação do reator

IEA-R1 foi determinado pelo método de ativação de folhas. Diversas folhas foram irrji

diadas simultaneamente, cobrindo as regiões de energia de neutrons térmicos, epitênri

cos e rápidos. As atividades das folhas foram determinadas utilizando um espectrómetro

de Ge(Li). Foram feitas correções para os efeitos de sombra e depressão no fluxo de

neutrons, de modo a obter as atividades saturadas infinitamente diluídas. As ativid£

des finais serviram como dados de entrada para o cálculo do espectro de neutrons, o

qual foi efetuado pelo código SANDI1.

ABSTRACT

The neutron spectrum at one of the locations available for sample irradiation in

the IEA-R1 reactor has been determined by the activation foil method. Several foils

have been simultaneously irradiated, covering the thermal, epithermal and fast neutron

energy regions. The foil activities were measured by means of a Ge(Li) spectrometer .

Corrections for «elf shielding and flux depression were applied in order to obtain the

infinitely diluite saturated activities. The final activities were used as input data

for the neutron spectrum calculation performed by the SANDII computer code.

3
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Ho presente trabalho» o espectro de neutrons do reator de pesqui-

sas IEA-E1 foi determinado na posiçio Guia de Irradiação (61). As

folhas de ativação foram colocadas *• na suporte de polietileno e

irradiadas simultaneamente durante um tempo de irradiação de apro

simadamente duas horas e com o reator operando a urna potencia de

2 MU. As reações utilizadas e os radioauclídeos producidos estão

apresentados na tabela 1. As folhas destinadas a determinação dos

fluxos epitérmico e rápido foram encapsuladas em 0,50 mm de Cad-

mio. 0 suporte de polietileno ficou sustentado dentro da Guia d*

Irradiação por meio de um tubo de alumínio vacado. 0 conjunto foi

eolocado em rotação com relação ã direção vertical durante toda a

irradiação, a fim de evitar possíveis efeitos de anisotropia no

fluxo de neutrons. 0 perfil do fluxo foi monitorado por meio das

reações (n,gama) no Au e (n,p) no Ti.

As atividades inducidas nas folhas foram medidas em um

espectrómetro de Ge(Li), previamente calibrado para o intervalo

de energias gama entre 121 e 1408 keV. A área sob o fotopico foi

calculada por meio de um código de computador implantado no IPEM

• ANALYSIS, o qual ajusta uma função baussiana com caudas exponen

ciais. No código, a contagem de fundo é ajustada por uma função

polinomial, que pode assumir os graus zero, um ou dois. Os valo-

res de meia-vida e intensidade gama absoluta dos radionuclídeos

produzidos foram obtidos da literatura . Por fim, aplicou-se as

correções para os efeitos de sombra e depressão no fluxo de neu-

trons, a partir de dados da literatura* ' . As atividades finais

serviram como dado de entrada para o cálculo do espectro de neu-

trons, o qual foi feito através do código de computador SAND II,

também implantado no IPEN. Juntamente com o espectro, são apresen

tadas as atividades calculadas para cada radionuclídeo, baseadas

no espectro de neutrons, as quais são comparadas com as atividji

des experimentais. No cálculo, foi utilizada a biblioteca de sec-

ções de choque contida no arquivo do ENDF/B-IV. A verificação da

consistência no espectro ds saída foi efetuada, variando-se o es-

pectro de entrada do programa. Para isso, utilizou-se a bibliote-

ca de espectros do SAND II ou outros espectros alternativos, li-

tes espectros alternativos foras obtidos determinando-»* as ener-

gias de corte entre as faixas de energia de neutron, térmica, epi_
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Tafcala 1 lassltados obtidos
llias do. ativação.

para as atiriciadas iadtisidas mas £o-

IIAÇZO BNV.

•iS8(*,p)Co58

Th232(a,g)Th233
U238(a,g)U239

U238(a,g)U239

Aol97(a,g)A«198

A«197(a,g)A«l98 Cd

Co59(a,g)Co*0

Co59(»,g)Co60

Ma55(»,g)lfa56

C«*3(a,g)C»64

Mg24(a,p)Ma24

Ti46(tt,p).Sc46

Ti47(n,p)Sc47

Ti48(a.p)Sc48

A127(B,«)H«24

Cd

Cd

Cd

Cd

Cd

Cd

Cd

Cd

Cd

Cd

Cd

1,8O4«1O"13

l.OOUiO"10

5,564*10~U

8,422»IO~11

1,817«IO"9

4 t6t0xl0~1 0

4 . 720.10" l0

2 , 1 0 5 K 1 0 " 1 1

4,554*10~12

1, 599*10"12

2 , 2 8 3 K 1 0 " 1 5

2,639*10*14

2,996xlO"14

5,173xl0"16

1 , 1 9 5 K 1 0 " 1 5

7 .1

4 , 9

6 , 0

« . *

6 , 3

5 , 1

i , s
1,9

7 . 2

8 ,7

3 , 6

2 , 6

2 , 6

1.7

3 , 8

Aeale
i,945*10"13

l,O76xiO"10

5,356*10"11

8 t940*i0"U

i,670*10"9

4,783*IO"10

4.613.10"10

2.106X10"11

4,550*10"12

1,599*10"l2

2,457*10"15

2.51i*10"14

2,912*10"14

4,802*10"16

l,209*10"15

10

10

10

10

10

10

10

DIF(X)

-7,24

-6,93

3,88

-5,80

8,83

-2,58

2,32

-0,05

0,09

0,01

-7,06

5,09

2,90

7,73

-1.19

ío1

ENERGIA DO NEUTRON (MtV)

ligera 1 Espectro da aêutrons na posição 61, aoraalisado as

" 1 0 MaV.
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térmica • rápida coa aa atividade* da folhas isoladas.

Os valoras das atividades saturadas, infinitasante diluí-

das (isto í, corrigidas para os efeitos de aoabra e depressão no

fluxo de neutrons), ea unidades de lq/núcleo, estão apresentadas

na tabela 1. Hasta tabela. 0* (Z) representa a incertesa pareen*»

tual total na atividade obtida experimentalmente. A última coluna

representa a diferença percentual entre as atividades experimental

a aàlculada pelo programa SAM II. 0 desvio padrão destas diferen-

ças foi da 5,24 Z. Observa-se que o desvio padrão í da mesma ordea

da grandesa que a incertasa aa atividade experimental, para as fo-

lhas irradiadas sea o envólucro de cidaio. Isto e de se esperar

porque neates casos a atividade é indusida predoainantemente pêlo

fluxo de neutrons teraicos, para o qual as secções de choque são

conhecidas coa boa exatidão. Assia, a incertesa ao fluxo calculado

é doainada pala incertasa na atividade aedida. Has reações indusi^

das por neutrons rápidos (por exeaplo, tipo (n,p) ) , o desvio pa-

drão ã, ea geral, superior s incertesa na atividade aedida. Este

fato pode ser explicado pela incertesa aaior na secção de choque,

que contribui significativamente no cálculo do fluxo e portanto no

desvio entre as atividades experimental e calculada.

0 espectro de neutrons obtido pelo prograaa SAHD II está

apresentado na figura 1. Iste espectro esta noraalisado para 1,0

na energia da 1,0 x IO"10 MtV. 0 fluxo integrado entre 1,0 x 1010

13 2
MeV e 18 MeV resultou 1,820 x 10 n/ca .sag . 0 espectro de ea

trada aais adequado consistiu de uaa Maxvelliana ate 2,4 x 10

MeV, seguida de 1/1 atã 0,5 MeV a da uaa distribuição de Watt atá

18 MaV. Testes praliainaras ravalaraa irregularidades no espectro

prõxino a região da corta, quando a energia de corta diferia de

2,4 x 10" Me?. Os reiultados obtidos coa as quinse reações apresen

cadas poda sar considerado bastante satisfatório e encoraja novos

estudos posteriores,

BIFIltMCIAf
lt ZIJP.W.L.,BAARD.J.H.,Huclaar Data Cuida,Report I0»7164IH,l981.

2. IAIA, Htutron Fluemca Maasuraaants, Vienna,1970(STI/DOC/10/107)

9. 1AUMAHV, H.F., RMonanco latearais and ielf-ahialdint, Factors

•or detector foils, taport DF-817(1963).
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PROCEEDINGS s

PARA

A primeira troca de Elementos Combustíveis em Angra 1 está
prevista para o primeiro semestre de 1986. Este relatório
apresenta alguns resultados preliminares do trabalho realizado
pela NUCLEN visando o gerenciamento "in core" para esta recarga.

Abstract

The first reload of Fuel Assemblies in Angra 1 is foreseen for the
first half of 1986. This report presents some preliminary results
of the in core fuel management work for this reload performed by
NUCLEN.
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1. INTRODUÇÃO

Quarenta Elementos Combustíveis (ECs) de enriquecimento 3.3
w/o montados pela Fábrica de Elementos Combustíveis (FEC) da
Nuclebrás, compõem a nova batelada a ser introduzida na periferia
do núcleo de Angra 1 na primeira troca de ECs. A gerência "in
core" é realizada pela KWU em colaboração com a NUCLEN. Este
relatório apresenta alguns resultados preliminares obtidos pela
NUCLEN.

A configuração ótima do núcleo, obtida minimizando o fator de
canal quente F^g, é um esquema convencional "out-in" que otimiza
também as queimas de cada EC de forma a obter a distribuição mais
uniforme possível. Evita-se dessa forma o surgimento de picos ou
descontinuidades tanto na distribuição de potências quanto na de
queimas.

2. METODOLOGIA DE CALCULO

0 sistema de cálculo para o trabalho de gerência do
combustível "in core" inclui códigos que determinam desde as
bibliotecas de seções de choque microscópicas para uso nos
cálculos "fine mesh" (EC) e "coarse mesh" (núcleo do reator), até
códigos capazes de modelar o núcleo inteiro a três dimensões. O
sistema básico e constituído pelos códigos FASER, MULTIMEDIUM,
MEDIUM e PINP0W/1,2,3,4/.

Os cálculos bi-dimensionais para um núcleo inteiro são a base
para estudos de gerência do combustível. Em alguns casos (p. ex.
para pré-otimizacão de esquemas de recarga) uma representação em
1/8-2D de núcleo é suficientemente precisa para configurações
aproximadamente simétricas.

Todos os parâmetros nucleares que são sensíveis a efeitos de
redistribuicão axial como coeficientes de reatividade, valores de
barra etc. são calculadas em três dimensões. Devido a problemas de
memória, cálculos em 3D com 1 nó/EC e 16 nós axiais são restritos
a 1/8 de núcleo. Porém, para o núcleo de Angra 1 com 8 nós axiais,
cálculos 3D para o núcleo inteiro são possíveis.

Além dos valores médios das densidades de potência em cada nó
obtido dos cálculos "coarse mesh" ( 2 x 2 nós/EC em 2D ou 1 nó/EC
em 3D), valores para cada vareta combustível são determinadas
usando os resultados de cálculos "fine mesh" especiais onde se
considera cada EC individualmente (1 nó por vareta combustível).
Esse esquema de aumentar sucessivamente a resolução dos cálculos
permite que se chegue até uma representação para cada vareta
combustível do núcleo todo, com resultados para queima,potencia e
.fluxo térmico e rápido para cada uma delas.

3. RESULTADOS

Na NUCLEN foram realizados trabalhos de otimização da
configuração do núcleo (1/8-2D) com a obtenção do arranjo ótimo.
Adicionalmente foram realizados cálculos em 1/8-3D para
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determinação dos coeficientes de reatividade, comprimento do
ciclo, determinação da "bite position", valores de barra, margens
de desligamento, e geração de arquivos de "restart" para cálculos
de transientes neutrônicos.

As seguintes bases de projeto foram verificadas:

- Fatores de Canal Quente:

(A) Local: F - 1.72 (BOC2 - Valor permitido: 2.34)

(B) Integrado: F* * 1.314 (BOC2 - Valor permitido: 1.435)

0 ciclo natural será de 238 dias de carga plena obtidos por
queima com todas as barras fora (ARO) até zero ppo de boro
crítico.

A figura anexa ilustra a configuração ótima do núcleo obtida
para o ciclo 2.
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Sumario

Em geral a inclusão de fuga de neutrons no cálculo de célula é fei-
ta através da solução das equações Pi (ou Bi), admitindo a depen-
dência espacial caracterizada pelo buckling geométrico. Estas equa-
ções constituem um sistema acoplado cujas funções desconhecidas são
a densidade de corrente e o fluxo de neutrons na dependência da le-
targia. Este sistema de equações é resolvido numericamente com um
considerável gasto de tempo de processamento.
Neste trabalho apresentamos um método alternativo para a inclusão da
fuga de neutrons no cálculo das constantes de macrogrupo. Este mét£
do conduz a equações independentes para a densidade de corrente de
neutrons e /ara o fluxo de neutrons.
A precisão dos resultados obtidos com o método proposto é satísfatci
ria, levando em consideração a simplicidade de cálculo acarretada
pela sua utilização.

Abstract

For include the neutron leakage the Pj (or B]) equations are solved
in cell calculations assuming the spatial dependence characterize
by a buckling mode. This approximation leads to a coupled pair of
equations with two unknows functions that are neutron current density
and neutron flux, both neutron lethargy dependent. This coupled pair
of equations is solved numerically with n considerable computer time consume.
In this paper we present an alternative method for include the neutron
leakage in the macrogroup constants calculation. The method leads to
an independent equations for neutron flux and neutron current density.
The results that have been gotten with the present method are very
precise despite its simplicity.
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INTRODUÇÃO

Na determinação das constantes de macrogrupo a fuga de neutrons
da célula i considerada a partir da solução das equações F\ (ou B^).
0 fluxo de neutrons obtido destas equações é utilizado como função
peso na média das seções de choque de multigrupo em um determinado
número de grupos de energia. Este procedimento de cálculo é utili-
zado na maioria dos códigos de cálculo de célula*. Nestes códigos
a determinação das constantes de irtcrogrupo implica em um conside-
rável gasto de tempo de processamento, portanto é relevante proceder a estu
dos que conduzam a modelos mais eficientes para a inclusão dosefeT
tos da fuga de neutrons no calculo das constantes de macrogrupo. 0
objetivo precipuo deste artigo é apresentar um modelo de cálculo
do fluxo de neutrons, levando em consideração a fuga de neutrons, al_
ternativo aos modelos encontrados na literatura^,3,4.

DETERMINAÇÃO Dú FLUXO DE NEUTRONS EM UMA CEiULA FINITA

0 procedimento de cálculo das constantes de multigrupo é sufjL
cientemente detalhado na literatura^»3. p o r exemplo, na região das
ressonâncias nucleares o fluxo de neutrons é determinado no inte-
rior de uma célula admitindo-se que ela faça parte de um reticula-
do infinito, ou seja, por condições de simetria e periodicidade po
de ser admitido que a densidade de corrente de neutrons na superfT
cie da célula é nula. Portanto, para a determinação do fluxo de
neutrons na estrutura de multigrupo a tarefa mais complexa reside
no cálculo da absorção ressonante. Determinado o fluxo de neutrons
no interior da célula, e conseqüentemente as constantes de multi-
grupo, a etapa seguinte consiste em corrigir este fluxo para levar
em conta o fato que o retículado das células na prática é finito.
A forma mais precisa de fazer esta correção seria a partir da uti-
lização da densidade de corrente de neutrons exata na superfície
da célula. Contudo o valor exato da densidade de corrente de neu-
trons só é conhecido após a solução da equação de transporte (ou
difusão) no reator. Mas para a solução desta equação é necessário
conhecer as constantes de macrogrupo previamente, por isso este C£
minho nao pode ser usado para a correção do fluxo de neutrons.

A maneira mais simples^'^ para levar em conta os efeitos da
fuga de neutrons é admitir que a dependência do fluxo de neutrons
na letargia e no espaço são separáveís e que a dependência espa-
cial é representada em cada uma das variáveis pelo buckling do rea-
tor B2. A dependência do fluxo de neutrons í>(u) e da densidade de
corrente J(u) na letargia é então obtida através do seguinte siste
ma de equações acopladas,

Ã 3i
<Ku) * K0(u) + (1 - A) Ki(u) (1)

Et(u) B

Jíu) • — (1 - S) Ko(u) + 3 Z t (1 - Ã) Ki(u) (2)
B B2

onde as funções Ko e Ki são dadas por,

ru
K«(u) - EgO<u' * u) K u

1 ) du1 + S9Cu) (3)
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Kl(u) u) J(u') du' (4)

Sendo S0(u) a fonte de neutrons na letargia »i e a variável Ã assu-
me valores distintos conforme seja a aproximação utilizada, isto é:

para aproximação Bi

B/Et(u)
(5)

ou

X « (1 + B2/3E£(u))' para aproximação P¡ (6)

A solução numérica das equações (1) e (2) é sempre obtida na
maioria dos códigos de calculo de célula1, independentemente das
dimensões do reator.

No sentido de tornar mais simples o processo de cálculo da cor
reção do fluxo de neutrons para a inclusão dos isótopos verifica-
nos que o produto Et • J varia suavemente com a letargia. Esta ob-
servação permite-nos escrever apôs um extenso desenvolvimento mate
mático que, ~~

K,(u) ,H J(u) (7)

sendo A¿ o número de massa do isótopo ¿ da célula exceto o Hidrogê_
nio. Este resultado c muito importante porque permite desacoplar
o sistema de equações (1) e (2). Para tal basta substituir a equa-
ção (7) nas equações (1) e (2) resultando a seguinte equação para
o fluxo de neutrons, incluindo a fuga de neutrons da célula,

Ko(u) (8)

(1 - e (9)

Observando a equação (3) concluímos que a equação (8) só tem uma
função desconhecida, o fluxo de neutrons 4>(u). A forma da equação
(8) é realmente muito simples e permite o estabelecimento de um
princípio de equivalência com o meio infinito. Ê facilmente verify
cado que quando B2» 0 a equação (8) recai na equação de balanço pa_
ra um meio infinito^»^.

Este novo princípio de equivalência (não confundir com o
princípio de equivalência entre meios heterogêneos e homogêneos
largamente difundido na literatura) fica estabelecido se admitir-
nos uma aproximação adicional, que é considerar apenas o valor su£
ve de EÍr(u) no grupo de letargia, isto é, supondo ^ r(u) • Z*t t£
remos finalmente
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¡Et(u>
*tr

•(u) = K,Cu) (10)

Assim poderemos a partir dos resultados das constantes de multigrti
po de um meio infinito obter diretamente estas constantes para um
meio finito.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Para validar o método por nos desenvolvivo, comparamos o va-
lor do fluxo de neutrons resultante da equação (10) com o valor exa
to do fluxo de neutron's obtido da solução das equações Pi através
do código HAMMER1. A célula é composta de UO2 com um enriquecimen-
to de 2,6Z, revestido com Zircaloy e moderado com H2O. Ao modera-
dor foi adicionado Boro. 0 resultado da citada comparação é apre-
sentado na Tabela I e corresponde a um reator cujo buckling vale
4.5569m-2.

TABELA I

NÚMERO
DO

GRUPO

26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

INTERVALO
DE

ENERGIA

5.530Kev-3.355Kev
2.034Kev-1.234Kev
748.4ev - 454.Oev
275.3ev - 167.Oev
129.Oev - 101.3ev
78.88ev - 61.44ev
47.84ev - 37.27ev
29.01ev - 22.60ev
17.59ev - 13.71ev
10.67ev - 8.315ev
6.475ev - 5.043ev
3.927ev - 3.059ev
2.381ev - 1.855ev
1.438ev - 1.125ev
0.833ev - 0.625ev

FLUXO
EXATO

1.668999
1.606357
1.533528
1.465416
1.370606
1.339772
1.365113
1.279350
1.203667
1.167381
1.023382
1.057228
1.058506
1.002633
0.957034

FLUXO
APROXIMADO

1.625541
1.555303
1.468371
1.396362
1.299813
1.266105
1.287488
1.199282
1.125804
1.089169
0.9530494
0.9817269
0.9803656
0.9261427
0.8829947

Como vemos na Tabela I o método proposto apresenta uma razoá-
vel precisão, e tem como principal vantagem a simplicidade de cál-
culo para a determinação das constantes de macrogrupo. Esta vanta-
gem é caracterizada pela possibilidade de se estabelecer um princ^
pio de equivalência entre um meio finito e um meio infinito. Outra
provável conseqüência do método apresentado é a obtenção de uma SJD
lução analítica para a equação (10). Neste sentido estamos desen-
volvendo estudos, que divulgaremos posteriormente, para a determi-
nação analítica da integral de moderação que foi incluída na defi-
nição de Ko(u).
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Abstract

A systematic study was carried out in an earlier work to evaluate steady.
state contribution to the fundamental and harmonic components of neutron
flux in natural uranium oxide-water subcritical system RESUCO.The present
study evaluates these contributions during flux, transients emanating
from the injection of a neutron pulse in the system, with a view to
identify the location with minium contamination due to the harmonics.
Results of praticai importance when a thin long neutron detector isplactd
parallel to the fuel elements are reported. It is observed that for this
geometry the above contamination is almost zero when the detector is
placed at about 20 cm from the centre.

Sumário

Foi realizado estudo em trabalho anterior para avaliar as contribuições
dos componentes fundamentais e harmônicos do fluxo dt neutrons no esta-
do estacionario para sistema subcritico com óxido dt urânio natural e
agua-RESUCO. Este trabalho avalia estas contribuições, durante transitn
tts dt fluxo causadas ptla injeção dt pulso dt neutrons no sistema, vi"
sando idtntificar a posição con a mínima contaminação dt harmônicos. Rt
sultados dt significativo inttrtsst txptrimtntal, obtidos com um fino 7
longo detector dt ntutrons posicionado paraltlamtntt aos tltmtntos com
bustfvtl, sao aprtstntados. Nesta geometria foi provado qut a contamina*
çao supra t praticamente nula quando a posicio do dtttctor tstá a 20 cm
do centro.
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INTRODUCTION

Flux distribution in a sub-critical system can be represen-

ted by an adequate number of harmonic terms in addition to the

fundamental term [1]. During the analysis of experimental data

during transients, it is, in general, necessary to take into

consideration these harmonics appropriately. However, at certain

optimum positions in the system, it is possible, in practical

terms, to represent the transient with the fundamental component

only and thereby simplify the analysis considerably. Analysis

and selection of such an optimised position for natural uranium-

light water subcritical system RESUCO has been carried out when

a thin long detector is used parallel to the axis of

the system during the experiments.

METHOD AND ANALYSIS

The f lux dependence [ 2 ] for a bare f i n i t e c y l i n d r i c a l subs-

crit ical system with a source of the type 6 ( r ) . 5 ( z ) . 6(t) is given by:

x .r
T ( m )

x / , , . » . v an e x t _ nirz mn ( 1 )
<p(r,z,t; « l . .Cos TJ—. e

m-1,2,3... 1 - k Jt (x ) ext, , e mn * mn-1,3,5...

where

kmn and 1 f i <2 a n d 3 )

m~~ I e t vE (1 + B» L«)
l e f a mn

Symbols m and n respectively represent the radial and axial harmonic
modes and symbols k , B2 , x , L2, R k etc have their usual i

7 mn' mn m' ' «xt «
significance. |

The detector response of a long detector extending over 1
the extrapolated h'eight, i^(r,t),can be obtained by integrating i
$ ( r , z , t ) over z. As the,aim is to study the behavior of radial j
harmonics, i t would be enough, as a first approximation to res - |
tr ict the axial harmonics only to the fundamental tern during }

k
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the integration. We thus have:

x . r
Jok, J o ( S~~~) - a t . t21 H l . •»

m-1,2,3... 1 - k . Jl (x)
9X IB

Substituting the numerical values for RESUCO [1] the time

dependence of flux terms of fundamental and first three harmonic

components is given by

<J>(r,t) «[10.12 Jo (0.0429 r).exp(- 2887 t) +

8.72 Jo (0.0986 r).exp(- 5431 t) • ( 5 )

4.66 Jo (0.1545 r).exp(- 8737 t) +

1.99 Jo (0.2105 r).exp(-1177O t)]

where r and t are expressed in cm and sec respectively.

Figure 1 gives the maximum relative contribution due to the

radial harmonics (with respect to the fundamental) during the

transient as a function of detector position. It can be seen that

contribution is positive in the central region (r < 20cm) and

negative beyond this region. Such observations have been reported

[3] for the decay constant a when the detector is placed in cen

tral and peripheral positions in the subcritical system. Further^

more the contribution is practically zero at about 20 cm from

the centre and results from an approximate numerical cancellation of

harmonic contributions at this point. Figure 2 which gives time

dependence of flux at r>20cm in RESUCO and it is noted that flux

o)(r,t) can be practically approximated by the fundamental component.

CONCLUSION

It is recommended that this position (r - 20cm) be selected

in RESUCO during transient measurements with pulsed neutron

generator.
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Figure 1. Maximum harmonic contribution.

Figure 2. Flux components at 20 cm from the centre.
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Sumário

O estudo é realizado para calcular a geração de calor nroveniente da denosicão da e-
nergia da interação de neutrons e gamas com a matéria.
Modificações foram implementadas no código ANISN, aue soluciona a eouacão do trans-
porte unidimensional, através do método das ordenadas discretas, nara incluir o cál-
culo da geração de calor via radiação.

Testes das modificações implementadas foram realizados no cálculo do aciuecimento
nuclear em um reator a fusão.

Abstract

The study is perfomed for calculating nuclear heating due to the interaction of

neutrons and gamma-rays with matter.

Modifications were implemented in the ANISN code, that solves the

transport equation using the discrete ordinate method, to include nuclear

calculations.
Tests of the implemented modifications were oerfomed in problems of nuclear heating

due to radiation energy derosition in a fusion reactor.

one-dimensional

heatiirr
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I

f INTRODUÇÃO

h

I O projeto de reatores nucleares ê geralmente ditado pelas li-

ft mitações de temperatura e tensão nos materiais. Verifica-se que o

\ aquecimento nuclear devido ã interação da radiação com os materi

í ais pode alcançar valores Significativos e deve ser calculado pre-

| cisámente.

0 objetivo do trabalho,.foi modificar o código de transporte

ANISN para incluir o cálculo da geração de calor via radiação. Pa

ra isso foram introduzidos no código novos dados de entrada e sub-

rotinas especificas para a determinação do aquecimento por gamas e

neutrons, devido âs reações de espalhamento elástico, espalhamento

inelástico na região do "continuum", reações (n,a) e (n,p).

Nas implementações realizadas, foi respeitada a estrutura de

programação do código, bem como os formatos de entrada de dados e

saída de resultados, de forma que o ANISN pudesse oferecer mais e§

ta opção de cálculo.

MODELO DE CALCULO

0 aquecimento nuclear é calculado e analisado para as várias

regiões de um reator a fusão. Uma comparação é feita entre os re-

sultados obtidos com o programa implementado, ANISN-HT , e os pu-

blicados num trabalho realizado por M.A.Abdou e C.W.Maynard .

A figura 1 apresenta um esquema do reator estudado e indica

as composições percentuais, dadas em volume, dos materiais consti-

tuintes das várias regiões.

Para o cálculo do aquecimento, M.A.Abdou e C.u.Maynard utili-

zaram a biblioteca DLC-29/MACKLTB, que contem fatores de "Hermas"

para vários materiais de interesse com aplicação em reatores a fu-

são. 0 transporte de neutrons e gamas para o sistema foi realiza

do em geometria cilindrica unidimensional com o código ANISN, usan

do uma aproximação S» P,.

Na versão modificada do código ANISN (ANISN-HT), o aquecimen

to nuclear é calculado diretamente a partir dos próprios dados de

entrada do programa, sem necessidade de bibliotecas especiais. 0

transporte de neutrons e gamas foi realizado em geometria cilindri

ca, usando a versão do ANISN-HT, com aproximação S 6 P,.
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Nos cálculos realizados, considerou-se uma fonte monoenergé

tica de 14,1 Mev, uniformemente distribuida na região do plasma.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A Tabela 1 resume os resultados para o aquecimento nuclear de

vido a neutrons e gamas, nas diversas regiões do reator. Nesta ta

bela, observa-se que o aquecimento por gamas nas regiões constital

das por materiais leves é muito menor que o aquecimento por neu-

trons e o inverso ocorre nas regiões constituídas por materiais pe

sados, como chumbo, aço inoxidável e vanadio.

Verifica-se que os resultados encontrados, nas regiões onde a

geração de calor é mais significativa,apresentam-se dentro da or-

dem de grandeza esperada, observando-se, entretanto, maiores des-

vios nas regiões mais afastadas do núcleo, onde o aquecimento é me

nos relevante.

A Tabela 1 mostra que o aquecimento total, obtido por Abdou

e Maynard, foi de 16.43 Mev. No cálculo realizado com o ANISN-HT

chegou-se a 16.34 Mev, apresentando, portanto, um desvio de 0.55%.

As diferenças encontradas podem ser justificadas por diferen

ças nos dados nucleares utilizados no cálculo do aquecimento e,

também, nos dados para o transporte da radiação realizado com o

ANISN, como diferenças de seções de choque, estrutura de grupos de

energia, discretização espacial do reator, densidades atômicas dos

materiais constituintes do sistema e critério de convergência ado

tado.
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SUMARIO

Para determinar propriedades dinâmicas e estruturas da Baquelite, S£
ções de choque totais e de espalhamento duplamente diferenciais para
neutrons foram^medidas nos arranjos espectrómetro de cristal do IEN/
CNEN e espectrómetro de tempo-de-vôo filtro de Berilio do IPEN/CNEN.
As informações de seções de choque totais obtidas no arranjo do IEN,
por outros métodos complementadas, permitem estimar prováveis fórmulas
moleculares. Os espectros emergentes de neutrons obtidos no arran
jo do IPEN permitem por um formalismo apropriado obter-se as respectT
vas seções de choque duplamente diferenciais, as leis de espalhamento
e, informações sobre a estrutura e a dinâmica das amostras.

ABSTRACT

In way that the bakelite dynamics and structure properties could be
determined, neutron total cross-sections and double differential scattering
cross-sections have been measured, respectively, with the neutron
crystal spectrometer at CNEN/IEN and the neutron time-of-flight and
Be-filter arrangement at CNEN/IPEN.
The total cross-section informations obtained at IEN arrangement,
complemented by others methods, allow an estimation of the probable
molecular formula. The sample emergent espectra obtained at the IPEN
arrangement permit, trough an appropriated formalism, some conclusions
concerning the double differential cross-sections, the scattering law,
molecular structure and dynamics informations.
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1. INTRODUÇÃO

A Baquelite, resina que vem sendo estudada para emprego como
aglomerante em pastilhas de elementos combustíveis de reatores^
é um material que apôs um tratamento térmico recebido em proces-
sos de compactação mecânica, passa por diversas transformações a
nível molecular. Em virtude de ser originalmente amorfa e de ad-
quirir no processamento, características de material insoluvel e
infusível, as técnicas que permitem obter informações de sua nova
estrutura e dinâmica são poucas, a saber, o infravermelho, a aná-
lise elementar CHN e medidas de seções de choque com neutrons.

A importância de obter-se tais informações está na necessid¿
de de se estudar funções e parâmetros para o cálculo de física de
reatores.

Dentre as funções que podem ser determinadas pode-se citar a
lei de espalhamento do material e o espectro de freqüências asso-
ciado. Dentre os parâmetros importantes têm-se: a seção de choque
de espalhamento, o calor específico e outras propriedades termodi_
nâmicas.

Para isto, sao necessárias medidas envolvendo a técnica de es_
palhamento inelástico de neutrons que, em conjunto com as outras
técnicas indicadas, permitem chegar-se aos objetivos desejados. Eni
bora os dados obtidos até o momento nao sejam finais, informações
importantes foram conseguidas.

2. TEORIA DO ESPALHAMENTO INELÃSTICO DE NEUTRONS

0 espalhamento inelãstico de nêutrons^»^ g baseado no princ¿
pío da troca de energia -h-ui e troca de quantidadede movimento feQ de
um nêutron com o material espalhador. Este processo é descrito
pelas variáveis u> • 4r/2m (Krj - K

2) e Q * K - K, sendo KQ e K os
momentos inicial e final do nêutron, h a constante de Planck/211 e
m a massa do espalhador.

Para um espalhador incoerente, a probabilidade que um neutron
ganhe uma energia AE * -h-u) está linearmente relacionada com a densî
dade de modos de vibração de freqüências CJ.

A lei de espalhamento para o caso da Baquelite, pode ser de
terminada a partir de espectros de intensidade de neutrons espalha^
dos pelo material, segundo uma direção 57,, sendo relacionada ã s£
ção de choque de espalhamento duplamente diferencial da/dfidco pelo
tratamento de Egelstaff^.

Por ser alta a intensidade quando átomos de Hidrogênio estão
envolvidos, e pelo fato que seu intervalo de transferência de ener
gia vai até - 600cm~*, o espalhamento de neutrons é particularities
te sensível a modos de rotações restritas da molécula toda, e de
grupos moleculares, que não são observáveis facilmente por outros
métodos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS ;
"i

Para a determinação de seções de choque totais utilizamos o .1
espectrómetro de cristal instalado no canal de irradiação J-9 do /
Reator Argonauta - IEN. 0 método usado foi o da transmissão de nêvi ;
tron»l, n 0 intervalo de energia de 3,5 meV a 0,1 eV, com Resolu •
ção AE/E variando de 6 a 50%,
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Para medidas do espectro inelástico de neutrons, foi utilizei
do arranjo experimental filtro de Berilio-espectrómetro de tempo
de vôo, instalado no canal 3 do Reator IEA-R1 do IPEN. 0 espec-
tro de neutrons incidente sobre a amostra tem energia média de
3,5 meV com largura de 2 tneV. O espectro de neutrons emergente
da amostra éobtido por un analisador de tempo-de-vôo multicanal,
cuja resolução é 1,7% para neutrons de 5 meV e 6,4% para neutrons
de 80 raeV.

0 material medido na forma inicial é uma resina com a estru-
tura mostrada na figura 1. Cada anel benzênico é interligado por
pontes de metileno, de modo a formar uma macromolécula de massa
próxima a 1500 u.m.a.

Para produzir-se pastilhas com parámetros aceitáveis^em cál-
culos neutrônicos, o polímero sofre tratamento térmico até 800°C,
pois testes, e^medidas efetuadas evidenciam esta temperatura, sob
aspectos económicos e técnicos.

No entanto, nesta fase o material que era originalmente amor
fo, passa também a ser infusTvel e ínsolúvel, características que
frustam quaisquer tentativas de obter-se informações da sua nova
estrutura e dinâmica através das técnicas convencionais de espe£
troscopia ótica (NMR, infravermelho, Raman, R-x, etc.).

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES

Embora tenha-se tentado obter informações através de diversas
técnicas para amostras a 800°C, as mais úteis foram a análise el£
mentar CHN e as determinações de seções de choque.

A análise CHN permitiu determinar o conteúdo de Hidrogênio e
Carbono que, na forma de razoes atômicas H/C e O/C e interpretada
pelo diagrama de Krevelen, deu informação que um provável proce¿
so de grafitizaçao esteja se iniciando. Este processo, por suavez,
depende do empacotamento de anéis benzênicos, que formam prová-
veis estruturas polinucleares condensadas. As medidas de seções
de choque totais de amostras, uma polimerizada e três calcinadas
a 400, 600 e 800°C, são mostradas na figura 1. Uma análise basea-
da em ajustes de expressões teóricas às curvas observadas permite
obter-se informações de razões H/C e de prováveis novas fórmulas
moleculares.

A inclinação destas curvas3permite concluir também que a po-
pu'ação de estados excitados rotacionais e vibracionais, dispon^
vel para troca de energia entre os protons e os neutrons incidett
tes, torna-se menor com o aumento da temperatura de calcinação.

Com base nestes dados, em previsões anteriores do infraver-
melho, na estabilidade mecânica das pastilhas, na persistência da
estrutura tridimensional, resulta evidência de que as ligações en
tre moléculas continuam a serem efetuadas ainda por grupos CH£»
porém em menor número que as amostras ã temperaturas mais baixas.
£ possível com estes resultados prever-se uma estrutura hipotéti-
ca para a Baquelite a 800°C.

Um espectro inicial de espalhamento inelástico de neutrons
foi também obtido e é mostrado na figura 2. Por ser este tipo de
espalhamento mais sensível a movimentos de H's, a região de 50 a
190 canais, que corresponde a freqüências entre 600 e 50cm , ê
a de maior interesse para a análise. Entretanto, com melhor esta
tística e resolução pode-se estender o limite superior de frequêii
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cias. O pico mostrado ã direita do espectro corresponde a neutrons
incidentes espalhados elásticamente pela amostra. Embora sejam
necessários irais dados para a interpretação deste espectro, a ti-
tulo de ilustração, são poucas as bandas de infravermelho ob_
servadas na faixa de freqüência de interesse, só existindo para
amostras calcinadas até AOO°C, indicadas na abcissa da figura 2.

oi

l
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Sumário

Através de alguns exemplos específicos são discutidos os ensaios
de construção (ensaios de tipo, qualificação e de rotina) rea
lizados em equipamentos elétricos de escopo de fornecimento na-
cional para a Usina Nuclear de Angra 2. Ênfase especial é dada
aos ensaios de qualificação para os quais as características de
segurança não possam ser demonstradas através de ensaios de tipo
convencionais, tais como a comprovação de resistência sísmica a-
través de cálculos/ensaios de vibração (p.ex.: em painéis de
distribuição de média e baixa tensão).

Abstract

Through some specific examples are described the construction
tests (type, qualification and routine tests) performed in elec-
trical equipment of national scope of supply for Nuclear Power
Plant Angra 2. Special emphasis is given for the qualification
tests for which the safety characteristics cannot be demonstrated
by means of usual type tests, as proof of seismic resistance
through calculation/vibration tests (for instance, in medium and
low-voltage switchgears),
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi elaborado coa a finalidade de se dar uaa vi
são sobre os ensaios de construção que estão sendo realizados nos"
equipamentos/componentes de escopo de forneciaento nacional para
a Usina Nuclear de Angra 2.

As definições relativas ã verificação do projeto e ensaios de
construção aplicáveis ao Sisteaa de Supriaento de Eaergência e ãs
partas".relacionadas coa a segurança da instalação de Supriaento Au_
xiliar'de U-sinas Nucleares, foraa baseadas na noraa ABNT NBR 8671
(11/84) que por sua vez foi preparada tendo-se COMO texto de ref£
rência a noraa aleaã KTA 3701.1 (06/78).

2. QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/COMPONENTES ELÉTRICOS ATRAVÉS
DE CÁLCULOS/ENSAIOS DE TIPO E DE QUALIFICAÇÃO PARA ANGRA 2

Para os equipaaentos/coaponentes elétricos que coapõem o Si£
teia de Supriaento de Eaergência de energia elétrica da Usina Nu-
clear de Angra 2 são previstos, aléa dos ensaios de tipo convenció
nais, ensaios de qualificação para coaprovação de características
especiais exigidas, tais COBO coaprovação de resistência sísmica
através de cálculos/ensaios de vibração e ensaios ea condições es_
peciais de teaperatura e uaidade a que os equipaaentos/coaponentes
possaa estar sujeitos em condições de acidente nos locais ea que
forea instalados.

Cabe aqui ressaltar que a coaprovação da resistência sísaica
pode ser deaonstrada ou por interaêdio de métodos analíticos ou
por aeio de ensaios de vibração, dependendo de cada caso particu-
lar.

Basicamente, os métodos analíticos (p.ex.: calculo dinâmico)
são aplicáveis aos equipaaentos de grandes diaensões e/ou peso
tais coao transforaadores, painéis de distribuição, motores, etc,
devido ã limitação dos laboratórios para a realização de ensaios
de vibração em aesas vibratórias apropriadas.

Já os ensaios ea mesas vibratórias s"»ot a principio, aplicá-
veis a componentes de aenores dimensões e peso tais coao disjunt£
res, contatores, relês, chaves seccionadoras, etc.

É conveniente notar que aabos procedimentos descritos acima
podea ser enquadrados ou na definição de verificação do projeto
(p.ex.: aêtodo analítico) ou na definição de ensaios de qualifi-
cação (p.ex,; ensaios de vibração) conforae noraalizado em (1).

3. EXEMPLOS )E ENSAIOS DE CONSTRUÇÃO

3,1 Painéis de Distribuição de Média Tensão

Os painéis de distribuição de aédia tensão de Angra 2 estão
*f.ndo fornecidos pela SIEMENS S.A. e são do tipo 8BD1 modificado,
•i fim de se atender ãs exigências sísmicas.

Os ensaios de construção previstos foraa os seguintes:
• Ensaios de Tipo
Foram baseados na noraa VDE 0670 (05/76), parte 6, correspon

dente i noraa IEC 298, bea como na norma PEHLA n9 2 (10/79). Co?
sistea basicamente dos seguintes ensaios;

- Impulso
* Tensão aplicada (1 min,)



- Tensão aplicada no circuito de controle
- Elevação de temperatura
- Corrente de curta duração no circuito principal e de ate£

ramento
- Capacidade de fechamento e interrupção
- Operação mecânica
- Grau de proteção
- Verificação dos circuitos elétricos auxiliares
- Continuidade do circuito de controle
- Resistência ã arco voltaico.
Estes ensaios foram realizados em protótipos similares ao c«i

biculo nacional na Alemanha pela SIEMENS A.G.
• Ensaios de Qualificação
Constam basicamente de ensaios de vibração em componentes mon

tados internamente aos cubículos tais como disjuntores, relês, tran£~
dutores, etc. e foram baseados na norma DIN 40046, parte 8 (1975)
e consistem de uma pesquisa de ressonância (0,2g; 0,1 ã 50 Hz com
varredura automática com variação de 1 oitava/minuto); um condici£
namento por vibração (senoidal com varredura de freqüência; 0,9g;
5-35-5 Hz automática com variação de 1 oitava/minuto nos 3 eixos
principais x, y e z separadamente com supervisão de funcionamento
durante todo o ensaio) e verificação de funcionamento após comply
tado o ensaio de vibração.

Estes ensaios foram realizados, em sua grande maioria, no Ins
tituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A.(IPT)-
Sao Paulo.

Para a comprovação de resistência sísmica dos cubículos de
média tensão, a SIEMENS S.A. optou pela comprovação através de m£
todo analítico (calculo dinâmico) conforme previsto em especifica
ção, devido ãs grandes dimensões e peso dos mesmos. ~

• Ensaios de Rotina
Foram também baseados na norma VDE 0670 (05/76), parte 6 e

consistem basicamente dos seguintes ensaios:
- Tensão aplicada (1 min.)
- Tensão aplicada no circuito de controle
- Operação mecânica
- Verificação dos circuitos elétricos auxiliares
- Continuidade do circuito de controle
- Funcional
- Intercambiabilidade, fixações, intertravamentos, etc.
Estes ensaios foram realizados na íábrica Lapa-S.P. da SIE_

MENS S.A.

3.2 Painéis de Distribuição de Baixa Tensão (¿480V CA.)

Estes painéis estão sendo fornecidos pela INEPAR S.A.-INDÚS-
TRIA E CONSTRUÇÕES e foram desenvolvidos especialmente para a Usi_
na Nuclear de Angra 2. ~

Os ensaios de construção previstos foram os seguintes:
• Ensaios de Tipo,
Foram baseados na norma VDE 0660, parte 5 (11/67), correspoii

dente ã norma IEC 439 e consistem basicamente dos seguintes en"
saio»;

- Elevação de temperatura
- Tensão aplicada .,N
- Curto-circuito
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- Distancia de escoamento e centelhamento
- Operação mecânica
- Grau de proteção
Os ensaios de elevação de temperatura e curto-circuito foram

realizados no CEPEL-Centro de Pesquisas de Energia Elétrica-Adria
nópolis-Rio de Janeiro. Os demais ensaios f orate realizados na f£
brica da INEPAR-Curitiba-PR._

• Ensaios de Qualificação
Constan de ensaios de vibração em componentes montados intejr

ñámente aos cubículos similares aos descritos para os painéis de
média tensão. Estes ensaios foram realizados no CEPEL-Ilha do Fui»
dão-Rio de Janeiro.

Para a comprovação de resistencia sísmica dos cubículos de
baixa tensão, a INEPAR optou pela comprovação através de ensaios
dt vibração ao invés de método analítico (cálculo dinâmico). Es-
tas ensaios também foram realizados no CEPEL em protótipos previ¿
mente especificados pela NUCLEN.

• Ensaios de Rotina
Foram também baseados na norma VDE 0660, parte 5 e constam ba

sicamente dos seguintes ensaios:
- Operação mecânica
- Tensão aplicada
- Distância de escoamento e centelhamento
- Proteção contra toque* acidentais
- Grau de proteção
- Funcional
- Intercambiabilidade, fixações, intertravamentos, etc.
Estes ensaios estão sendo realizados na fabrica da 1NEPAR-Cu

ritiba-lR. ~

4, CONCLUSÕES

Baseado no acima exposto podemos concluir que, com a devida
colaboração dos laboratórios nacionais, foram realizados no Bra-
sil a grande maioria dos ensaios de construção previstos para os
diversos equipamentos/componentes elétrico-, de escopo de forneci-
mento nacional para a Usina Nuclear de Angra 2, incluindo-se os
ensaios até então somente realizáveis no exterior (p.ex.: ensaios
da curto-circuito e de vibração), proporcionando desta forma um
maior desenvolvimento e melhoria de qualidade do produto nacional.

5. BIBLIOGRAFIA

(1) ABNT NBR 8671 (11/84), "Requisitos Gerais de Suprimento de E
nergi* Elétrica para os Sistemas de Segurança de Usinas NtT
cleoelétricas - Procedimento". ""
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ANAIS - PROCEEDINGS >
APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE ELEMEN
TOS COMBUSTÍVEIS PARA REATORES DE PESQUISA

P.I. Ferreira

Divisão de Ensaios e Controle da Qualidade-Departamento de Metalurgia Nuclear
IPEN/CNEN-SP

Sumário

O desenvolvimento de elementos combustíveis para o reator de pesquisas IEAR-1 vem sendo
perseguido no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-(IPEN/CNEN-SP) - há já al-
guns anos. Os trabalhos envolvem o desenvolvimento de briquetes de U.Og-Al, a lamina -
ção do briquete pela técnica de «noldura para a obtenção de placas combustíveis, a con-
fecção de componentes e a montagem final do elemento combustível, com a participação de
várias equipes do Departamento de Metalurgia Nuclear desta Instituição.
Os protótipos são produzidos de modo a atender as rígidas especificações de qualidade.
Estas especificações cobrem vários aspectos tais como as propriedades mecânicas, meta -
lúrgicas e cerâmicas dos mat riais utilizados, assim como ensaios não destrutivos e ex_i
geneias dimensionais e visuais dos diversos componentes. Neste contexto, uma extensiva
especificação dos materiais dos componentes utilizados foi compilada e é periodicamente
reanalízada e revisada.
Um amplo programa de controle da qualidade foi planejado e vem sendo colocado em práti-
ca concomitantemente ao desenvolvimento do combustível. Na elaboração dos procedimen -
tos dos ensaios de caracterização, uma atenção especial foi dada ao levantamento e arma
zenamento sistemático de dados que possam ier utilizados na análise do comportamento do
combustível sob irradiação.
No presente trabalho são apresentados os diversos procedimentos, utilizados na implant£
ção do sistema de controle da qualidade dos elementos combustíveis para o reator IEAR-1

Abstract

The development of nuclear fuel elements for the IEAR-1 research reactor is a task that
is being pursued by IPEN/CNEN-SP for several years.
The studies included the development of U Og-Al Nuclear cermets, rolling of U-O.-Al br¿
ckets using the picture frame technique for the obtension of Nuclear fuel plates as well
as the fabrication of components and the final assembling of ttte fuel elements,
lhe prototypes are made to conform to stringent quality controll specifications. These
specifications cover various aspects such as the metallurgical, ceramical, and mechani-
cal properties of the materials involved as well as non-destructive tests and dinnensio
nal and visual requirements of the various components.
In this context, an extensive specification of the materials and components used have
been compiled and are periodically reviewed and revised. An extensive quality controll
program was planned and is being tested in practive simultaneously to the fuel element
development.
During the elaboration of the procedures for the characterization tests, special atten-
tion has been devoted to the storage of data that could be used for the analysis of the
irradiationbehavior of the fuel element. This paper reviews the various procedures u-
sed during implementation of the system required for the quality controll of the nucle-
ar fuel elements for the IEAR-1 Nuclear reactor.
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1. Introdução

A implementação de um sistena de garantia da qualidade de elementos
combustíveis para reatores nucleares é uma tarefa que exige ampla expe-
riência quando são consideradas todas as etapas de fabricação que envoi
vem: o projeto, a aquisição de materiais e equipamentos, a capacitaçãoT
de pessoal o domínio de processos de produção, o controle de qualidade
e o teste on serviço.

Alternativamente, durante o período de desenvolvimento de um deter
minado produto, é possível se planejar una irplementação progressiva dê
um sistena de garantia da qualidade, desde que as ações necessárias se-
jam planejadas desde o início e existam condições favoráveis para o tes
te em serviço. Mo caso de reatores de pesquisa estas condições são razo
áveis já oue os combustíveis s&b ban conhecidos e podem ser introduzias
ou retirados sem a necessidade de una interrupção total do funcionamen-
to do reator.

No IPEM-CNEN/SP esta implantação progressiva van sendo feita duran-
te o desenvolvimento de um protótipo do elemento combustível para o rea
tor TEA-Rl.

Neste trabalho são brevemente descritas as diversas etapas percor-
ridas na elaboração de un sistena de controle de qualidade apropriado á
futura garantia de qualidade do elemento combustível.

2. Planejamento do Controle da Qaulidade

0 elemento combustível do reator IEA-Rl ê constituido basicamente
de dezoito placas combustíveis. As placas combustíveis são fixadas em
duas placas laterais por meio de cravamento e o conjunto ê, on seguida,
fixada ao bocal. 0 material combustível na forma de pô de óxido de urâ-
nio (U,On) é misturado ao pó de alumínio na proporção de 53^ em Deso
de U,0 e 15 # em peso de Al. Após uma homogeneização a mistura é com
pactada, por prensagem, na forma de um briquete. 0 briquete preparado I
laminado a quente pela técnica de moldura (1,2) obtendo-se então una '
placa combustível contendo como núcleo um cermet ILOg - Al. Na figura 1
é apresentado um diagrama representando as diversas etapas envolvidas '
na obtenção ño elemento combustível.

De posse do projeto de fabricação, isto é, já especificados as na-
térias primas, os diversos produtos intermediários e o processo de fa
br ilação nos seus variados detalhes, procurou-se identificar as etapas"
críticas de fabricação (que poderiam influenciar o* passes seguintes) e
estabeleceu-se um programa de ensaios em cada um destes pontos, m!iis '
contos críticos estão representados por círculos no diagrama da figura
1. Fm seguida a identificação das análises exigidas, foram levantadas
as necessidades de pessoal e equipanento. Para cada ponto crítico foi •
sistematizada uma docinentaçãb para os ensaios programados e elaborarlo
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un> manual de controle de qualidade (Revisão Zero). Na tabela I sâo apre-
sentados os ensaios previstos para cada etapa.

3. t^coeriência Adouirida

A experiência adquirida deoois de 2 anos intensivos de trabalho de
monstrou que i possível por rneio de um desenvolvimento progressivo ir T

cumprindo os renuisitas de um sistena de controle da aualidade prêviamen
te olanejado. Durante a implantação uma interaçSo contínua entre as
diversas equipes envolvidas na fabricação e controle permitiu <, anrinora
mento dos processos de fabricação e controle levando a várias revisões
do manual inicialmente elaborado e desenvolvimento de equipamentos (3).

4. Conclusões

A implantação ¿te ten sistena de controle da qualidade para a
ç5o de elementos combustíveis nara reatores nucleares de pesquisa poiê
se realizar a partir de um planejamento global e una gradativa dos reojr
sos humanos e Je infraestrutura. ""

Referências:

1) M. "[. Martin, W. I. Werner, C.F. Leitten, Jr. " Fabrication of
Aluminum Tase Irradiation Test Plates " (2HL - TM 1377 (1966).

2) G. M. Aiamson Jr. e Jr. *ici#ierter - " Specificatioas for hiqht
flux isotope reactor fuel elements" - ORNL - TV 902 (1%4)

3) <?. Ttoshimizu et. alii. - Anais do VI CíRCI'lAT, nx:AT-1934-pp •
295-297.
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TABELA I - ENSAIOS PROGRAMADOS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE

P 6 de U-jOq

PÓ de Alumínio

Alunínio para
^toldura e re-
vesti-nento

Piquete

Uft . Al

^laca Conbustlvel

Placa lateral
bocal e pino
fixação placa cxnbustlve
à placa lateral
elenento combustível

OBJETIVO

m

•

•

•

•

•

• teor de impurezas
• análise isotópica
• teor de unidade
• composição química
• densidade

• Superfície específia
» oxidaçâo
> qramlotnetria

• canposiçáb química
• impurezas
» qranulanetria
• gases

- análise química
- propriedades mecânicas
- tananho de qrão e inclusôe
- presença de qases oclusos

- Drnensões
- densidade
- defeitos superficiais
• presença de falhas de caldi
amento

• dimensões externas
- massa
- dimensões internas
- hcmocfeneidade de Urânio
• espessura do revestimento
- estrutura interna
- defeitos superficiais

- dimensões

- resistencia

- dimensões
- defeitos superficiais

TÉCNICA

análise espectroqrâfica
espectrómetro de massa
culcmetria
Via úmida
imersãb

BF7T
análise termoqravimetrica
peneiranento

Via úmida
análise espectroqrâfica
peneiramento
extração a quente

Via úmida
ensaio de tração e dureza
metaloqrafia
snpolamento

Metrologia
medida da massa e volume
inspeção visual

anpoljmento
metrologia
pesaqân
radiografia
radiografia
retroespalhamento )«t
análise metalográíica
análise visual

metrqlogia

ensaio de arrancamento

metrologia
análise visual
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Figura 1 - Representação esquemática do processo de

produção de placas combustíveis

(CQ - Controle da Qualidade)
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CONTRIBUIÇÃO DA NUCLEN PARA A IMPLANTAÇÃO OE SISTEMAS DE

GARANTIA DA QUALIDADE NA INDÚSTRIA BRASILEIRA

— Alair de Souza Borges

Flávio Sottomayor Santos Junior

Nuclebris Engenharia S.A. - NUCLEN

Sumário

Este trabalho apresenta as dificuldades e solução que a NUCLEN encontrou durante
as fases de avaliação, contratação e acompanhamento da prestação de serviços * e
fornecimento de itens inportantes para a segurança de centrais nucleares,nas fir
mas envolvidas com o projeto de Angra 2 e 3, na implantação dos requisitos de g£
rantia da qualidade exigidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Apresentamos, também, os benefícios advindos da implantação criteriosa desses re
quisitos, voltados especificamente ao tipo de serviço ou produto a ser fornecido
e ãs condições reinantes nas diversas companhias contratadas.

Paralelamente, a NUCLEN, vem atuando junto a "Associação Brasileira de Normas Te£
nicas", contribuindo para a elaboração e/ou adaptação de normas técnicas em dive£
sos comitês.

This paper presents the difficulties and solutions that NUCLEN has found during
the phases of evaluation, contracting and follow-up of services and supplies of
safety related items, in the companies involved in the project of Angra 2 and 3,
during the inplementation of quality assurance requirements established by"ComÍ£
são Nacional de Energia Nuclear".

He also present the benefits that come due to the carefull implementation of such
requirements, specifically oriented to the type of service or produt to be fur -
nished, and to the existing conditions at the different contractors.

NUCLEN has elstf been working with "Associação Brasileira de Normas Técnicas" gî
.ving it's contribution in the elaboration and/or adaptation of technical standards
in several committees.
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1. OS REQUISITOS DE GARANTIA DA QUALIDADE DA NUCLEN

A NUCLEN estabeleceu procedimentos específicos para a avaliação, contrata
ção e o acompanhamento dos fornecedores, prevendo requisitos para a aprovação
do sistema de garantia da qualidade de cada um em função do nível de segurança
exigido para o item ou serviço a ser fornecido. Estes requisitos.descritos em
documentos denominados Requisitos de Garantia da Qualidade (RGQ), exigem que
os fornecedores preparem e submetam ã NUCLEN, para aprovação, os seus Manuais
de Garantia da Qualidade.

A NUCLEN emitiu os seguintes RGQs:

RGQ-1 - Requisitos para Fabricantes de Componentes Primários
RGQ-2 - Requisitos para Fabricantes dos Equipamento*» Nucleares Auxiliares
RGQ-3 - Requisitos para Fornecedores de Equipamentos Elétricos
RGQ-4 - Requisitos para Fornecedores de Projeto e Serviços de Engenharia para

Prédios Estruturais de Segurança da Central
RGQ-5 - Requisitos para Fabricação e Uso de Materiais de Adição de Soldagem p¿

ra Componentes RC-2-5
RGQ-6 - Requisitos para Fornecedores de Serviços de Engenharia, Fabricação e

Montagem de Tubulações
RGQ-7 - Requisitos para Fabricantes de Tintas
RGQ-8 - Requisitos para Montadoras dos Equipamentos Mecânicos, Elétricos e de

I & C de Segurança da Central
RGQ-9 - Requisitos para Qualificação e Certificação de Pessoal Para Ensaios Não

Destrutivos.

Para aprovação do Manual de Garantia da Qualidade de um fornecedor, a NU-
CLEN, apôs verificação do documento, realiza uma auditoria para comprovação do
sistema descrito no Manual. Esta aprovação é a evidência do atendimento do fo£
necedor aos requisitos do RGQ aplicável.

A Tabela (1) mostra a quantidade de manuais de garantia da qualidade de
fornecedores já verificados, envolvendo as áreas mecânica, elétrica, de tintas
e prestadores de serviços.

2. AS AUDITORIAS DE GARANTIA DA QUALIDADE

A NUCLEN realiza, sistematicamente, auditorias de garantia da qualidade
nos contratados.

Estas auditorias seguem metodologia específica, de maneira a avaliar a £
ficácia dos sistemas implantados e a evidência da implementação dos mesmos con
forme descrito nos respectivos Manuais de Garantia da Qualidade.

3.

A Tabela (2) mostra o número de auditorias realizadas pela NUCLEN.

BENEFICIOS

0 esforço dispendido pela NUCLEN na capacitação dos fornecedores nacionais,
em termos de garantia da qualidade, foi de vital importância para que muitos
desses fornecedores já estivessem aptos a atender requisitos de garantia da
qualidade vindos de outras áreas, como por exemplo, a petroquímica, elétrica e
do próprio Instituto Nacional de Normalização e Qualidade Industrial.

4. PARTICIPAÇÃO DA NUCLEN NA ABNT

Simultaneamente a todo esse processo de colaborar com a indústria brasi-
leira na absorção do conceito de garantia da qualidade, a NUCLEN vem partíci-
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pando ativamente no Comitê Brasileiro de Energia Nuclear (CB-20) da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na elaboração de normas brasileiras de ga
rantia da qualidade na área nuclear. Muitas dessas normas foram resultantes de
adaptações de normas estrangeiras às condições nacionais, num processo detrans_
ferencia de tecnologia.

Como sócia mantenedora da ABNT, a NUCLEN está inscrita alem do CB-20 nos
seguintes outros comitês:
CB-2 - Comitê Brasileiro de Construção Civil
CB-3 - Comitê Brasileiro de Eletricidade
CB-4 - Comitê Brasileiro de Mecânica
CB-21- Comitê Brasileiro de Processamento de Dados

Em todos esses Comitês a NUCLEN presta sua colaboração nos projetos de
Norma de interesse para as suas atividades.

A participação da NUCLEN na ABNT pode ser avaliada pelo total de 3600 ho-
mens-hora gastos até o presente (1981 â 08/1985)

TABELA 1

MANUAIS DE GARANTIA DA QUALIDADE VERIFICADOS

CONTRATADOS

Ãrea Mecânica

23

Ãrea Elétrica

06

Área Tintas

01

Serviços

04

TABELA 2

AUDITORIAS EM CONTRATADOS

ANO

1985

1984

1983

1982

1981

TOTAL

TOTAIS

08

19

23

30

04

84
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ANAIS - PROCEEDINGS

DETERMINAÇÃO DO NUMERO, APROXIMADO DE PROCEDIMENTOS DE QUALIFICAÇÕES

DE SOLDAGEM, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA AD-HP 2/1 E DA NUCLEN

José Gonzalo Vi11averde Couto

Nuclebrãs Engenharia S.A.-NUCLEN(Departamento de Garantia da Qualidade)

Sumario

Este trabalho tem por finalidade estabelecer equações simples, baseadas na filoso-
fia da AD-HP 2/1 as quais determinam o número, aproximado, de procedimentos de qua
lificaçao de soldagem, seja para a fabricação de um componente, ou vários componen"
tes encomendados simultaneamente. ~

Visa também ajudar ao fabricante na elaboração, racional, de um planejamento do nú
mero mínimo de qualificações necessárias para executar uma dada obra dando-lhe in~
elusive, uma idéia dos custos envolvidos que a empresa deverá ter nesta fase, an-
tes da fabricação.

Por outro lado facilita enormemente, durante a fase de elaboração da documentação
de fabricação e definição dos procedimentos de soldagem, respectivos, para cada
plano de solda. Bem como facilita o controle de validade de cada uma dessas qua-
lificações.

Abstract

The objective of this paper is to set up simple equations based on the phylosophy
of AD-HP 2/1 which determine the approximate number of welding qualification pro-
cedures for the manufacture either of one component, or several components request
ed simultaneously.

It is also intended to help the manufacturer in the rational preparation of schedu
ling the required minimum qualifications for performing the work, including giv~
ing him an idea bout the involved costs which tht firm will have to bear in this
phase prior to manufacturing.

On the other hand, facilitate the work during the elaboration phase of the fabric-
ation documentation and definition of welding procedures, respectively, tor each
welding plan, as well as simplify the validity control of each one of these qua
lification». ~"
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1 CHAPAS E TUBOS SOLDADOS TOPO A TOPO

1.1 Soldados em multi-passes pelos processos de soldagem MAG-M , MAG-C , TIG e
ARCO SUBMERSO

A fig. (1), mostra as faixas qualificadas em função da espessura dos
corpos de prova a serem soldados pelos processos acima mencionados.

Evidentemente que outras variáveis, além dos processos de soldagem e
espessuras de material tem que ser levados em consideração conforme veremos
no item 2.1

1.2 Soldados em multi-passes pelo processo Eletrodo Manual revestido

A fig. (2) mostra que para o processo de soldagem manual com eletrodo
revestido, apenas (2) qualificações de procedimentos de soldagem são neces-
sários para cobrir toda gama de espessuras. Una (1) para cobrir até o limi-
te inferior de 7.0mm e a outra com a espessura máxima de 1.5 vezes a espes-
sura da obra (S) .

Evidentemente, como descrito no item (1.1), outras variáveis, além dos
processos de solda bem como das espessuras de materiais, tem que ser leva-
dos em consideração, conforme mostra o item (2.2) mais adiante.

2 DETERMINAÇÃO DO N9 DE PROCEDIMENTOS DE QUALIFICAÇÕES DE SOLDAGEM (NPQ)

2.1 N9 de qualificações a serem extraídas da fig. (1) (NQ1).

NQ1 • Número de qualificações devido aos processos de soldagem, extraídos
do item 1.1, necessários para realizar a obra

HQ1 - NQ MAG-M + NQ MAG-C • NQ TIG + NQA.SUBMERSO! (1)

NQ MAG-M * N9 de qualificações devido ao processo de solda MAG-M
NQ MAG-C • N9 de qualificações devido ao processo de solda MAG-C
NQ TIG • N9 de qualificações devido ao processo de solda TIG
NQ A.SUBMERSO • NÇ de qualificações devido ao processo de solda A.SUBMERSO

Temos que:
NQ MAG-M - NI.2 + NI.3 + NI.4 + NI.5 + NI.6
NQ MAG-C - NI.2 + NI.3 • NI.4 + NI.5 + NI.6
NQ TIG - NI.2 + NI.3 + NI.4 + NI.5 • NI.6
NQ A.SUBMERSO > NI.2 + NI.3 + NI.4 + NI.5 • NI.6

Sendo:
NI.2 • N9 de qualificações devido aa diferentes faixas de espessura cobertas

pela fig. (1)
N1.3 • Idem quanto ao grupo de materiais estabelecidos no suplemento 1 da

AD-HP 2/1
NI.4 • Idem quanto ao n9 de sóidas dissimilares
NI.5 • Idem devido a tratamentos térmicos
NI.6 * Idem devido ao n9 de posições da obra.

2.2 Número de qualificações a serem extraídas da fig. (2) , (NQ 2)

N2.KN2.2 + N2.3 + N2.4 * N2.5 + N2.6) I (2)
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Ncst* caso, como tcaos ia único processo d* soldagem, H2.1»l

Por outro lado, N2.2 pode assumir os valores d* 1 ou 2/ dependendo das espes_
suras existentes na obra a serem soldadas pelo processo Eletrodo Manual.

Fica:

NQ2 - 1 • N2.3 + N2.4 + H2.5 + N2.6
8Q2 « 2 • N2.3 • N2.4 • N2.5 • H2.6

(3) para S < 7.0a
(4) para S > 7.0mm e Sxl.5<

Sendo:

N2.1 • N9 de qualificações devido ao processo de soldagca. 112.1 * 1
N2.2 • N9 de qualificações devido as diferentes faixas de espessura cober-

tas pela fig. 2
N2.3 - N9 de qualificações devido aos grupos de materiais estabelecidos no

suplemento 1 da AD-HP 2/1 .
N2.4 - H9 de qualificações devido ao n9 de sóidas dissiailares
N2.5 • N9 de qualificações devido a tratamentos térmicos
N2.5 • N9 de qualificações devido as posições de soldagea da obra

2.3 Húmero de qualificações devido aos bocais existentes nos componentes (HQ3)

El (3) » Grupo de Materiais [ (1) bocal do tipo sobreposto Fig. (3)-»
(1) bocal do tipo passante fig. (4) 3

(5)

2.4 Húmero de qualificações para as juntas do tipo "T" fig. (5) (NQ4)

|NQ (4) - Grupo de materiais existentes | (6)

2.5 Número de qualificações para as juntas do tipo meio V (NQ5)

HQ (5) • 0 | (7) Como as juntas dos bocais são do tipo meio V associadas,
ainda, ã juntas do tipo T , consideramos ser desnecessário quali
ficar especificamente juntas do tipo meio V . Ao menos que, em
casos especiais o fabricante não possua qualificações de bocais e
T. Nestes casos, evidentemente, a parcela NQ(5) devera existir e
deverá ser, pelo menos, igual ao n9 dos grupos de materiais exis-
tentes na obra.

2.6 Número de qualificações para as sóidas "tubo-espelho" (NQ6)

A definição do n9 de qualificações_"tubo-espelho" deverá seguir as diretxi
zes da AVS 71. Como uma aproximação, para fins de planejamento, poderemos
estimar: ' '

(JQ (6) * Grupo de materiais £ espessuras dos tubos + tipos de
chanfro» no espelhoj (8)

Obs.: Não foi considerado o item "Processo de Soldagem", porque o processo
TIG é o normalmente mais utilizado.

Assim sendo, basicamente a determinação do número de procedimentos de quali
ficações de soldagem fica:

• NQ(2) • NQ(3) • NQ(4) • NQ(5) • NQ(6) 1 *

Note-se que nesta equação (9), não consideramos u qualificações para sóidas
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do tipo filete por julgarão* que. se o fabricante possui qualificações pa-
ra juntas topo a topo» mio V e T nao se torna «áster realisar este ti-
po de qualificação. Mao foi considerado taabési as qualificações dV'cladding".

Espessura teórica
dos corpos de prova (sai)

PIG. 1

2.25 9.0 18.0 36.0 72.0

Faixa de espessura qualificada (••)
Para os Processos de Soldagea aciaa descritos.

S<I00

. . Espessura teórica „
dos corpos de prova (isa)

PIC. 3

FIC. 2

al revestido

3.45 7.V \S x 1.5 100
Faixa de espessura qualificada
(••) para o Processe de Soldad Eletrodo.

FIG. 4

bocal passante

bocal sobreposto

FIG. 5

1

y %
/ \

' i
junta T
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SUMARIO

A energia nuclear desempenha no mundo atual varios papéis bastante di£
tintos, dois dos quais quase opostos enquanto atividades e/ou produtos,
mas fortemente dependentes, enquanto finalidades e/ou riscos. Referiino
-nos I produção de eletricidade pelas usinas nucleares e à produção -e
utilização - das armas nucleares. 0 elemento de ligação entre essas duas
atividades é atualmente o plutonio produzido nas usinas nucleares, mas
a longo prazo, com o previsto aumento do número dessas usinas, seus re_
jeitos radioativos poderão igualar em periculosidade para a sobreviven^
cia da humanidade, o poder letal dos estoques atuais de armamentos nu-
cleares.
Neste trabalho, analisando também o movimento anti-nuclear, procuramos
extrair alguns alertas e indicações de impasses e soluções, ressaltan-
do a complexidade e interligação dessas facetas da energia nuclear: a
origem militar (o PECADO ORIGINAL) os riscos de acidentes nas usinas (o
CALCANHAR DE AQUILES) e os resíduos do ciclo do combustível (a HERANÇA
NUCLEAR).

ABSTRACT

Nuclear energy has a number of roles in the actual world quite distinct
from one another, two of which are almost, opposite with respect to their
activities and/or products, but which are strongly dependent regarding
their risks and/or objectives.
We refer to the production of electricity by nuclear power reactors and
the production and utilization of nuclear weapons. The element which
links these two activities is actualJy plutonium produced in nuclear
reactors, but in the long term, with the projected increase in the
number of these reactors, radioactive wastes could equal in their danger
to humanity's survival, the lethal power of existing stocks of nuclear
weapons.
In this paper which analyses, in ¿udition, the anti-nuclear movement,
we have tried to extract some warning signals and indications of impasses
and solutions, emphasizing the complex!t and interconnection of these
facets of nuclear energy: military origins (the ORIGINAL SIN), risks
of accidents in reactors (the ACHILLES HEEL) and the radioactive wastes
of the fuel cycle (the NUCLEAR INHERITANCE).
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INTRODUÇÃO

Os impastes, nos quais tropeçam as tentativas de utilização
energética da energia nuclear, são de naturezas diversas: políti-
ca, econômica, tecnológica, social. Até mesmo questionamentos de
natureza energética existe» (reservas finitas de uranio, balanço
energético global das usinas nucleares) cuja discussão - e talvez
solução - nao depassam o debate técnico. 0 que nos interessa aqui
é, abordando alguns impasses "nao-energéticos", alertar críticos
e planejadores para certas faces ocultas da energia nuclear, que
estiveram, estão e talvez estarão sempre presentes na dinâmica dos
acontecimentos e das decisões no setor.

0 amplo espectro de críticas que existem atualmente contra a
utilização pacífica da energia nuclear, deve-se principalmente ã
sua origem militar (0 PECADO ORIGINAL), aos riscos de acidentes em
usinas nucleoeletricas (0 CALCANHAR DE AQUILES), e ã longa vida dos
resíduos radioativos inerentes ao processo de fissão (A HERANÇA NU
CLEAR).

0 MOVIMENTO ANTI-NUCLEAR

As atitudes de irracionalidade que encontramos nas manifest£
ções anti-nucleares são incontáveis, pois movimento anti-nuclear
e antes de tudo uma frente ampla, tanto de pessoas que não aceitam
0 mundo atual, ou que acreditam em um mundo melhor, como de fata-
listas e anarquistas que vêem em tudo e em qualquer coisa motivos
de desespero ou de repressão. Este universo recebe também a colabo
ração maciça de políticos que visam objetivos bem mais imediatos,
outros que a paz mundial. Como um todo, o movimento tenta "ser ati-
vo hoje, para que não nos tornemos radioativos amanhã", e ao pro-
clamar "nuclear , não obrigado" nega participar - pelo menos teor_i
camente - da sociedade de consumo capitalista , que apresenta o nu-
clear como promessa de abundância energética e como defesa da li-
berdade contra o expansionismo marxista. A este último argumento res_
ponde: "better red than dead" - antes vermelhos, que mortos). 0 n»£
vimento luta também contra a imobilidade gerada pela "psicologia do
desastre potencial": quando não podemos evitar que alguma coisa
aconteça (erupção de um vulcão, queda de um avião, acidente de uma
usina nuclear...) melhor I censar qje a probabilidade de acontecer
é pequena, e portanto que nao vale a pena se preocupar. Quanto ma¿
01 for o perigo envolvido, maior a reação de fuga psíquica.

0 PECADO ORIGINAL

As origens militares da energia nuclear não apenas tem compr£
metido sua utilização civil, como talvez tal estigma a iniba totaj^
mente no futuro. A experiência do passado não nos permite respon-
der â questão: Hiroshima, até quando mais? Para a população leiga,
não existe diferença entre combustão e explosão nucleares. Ambas
estão sob o mesmo rót.ilo nuclear, e talvez isto até que não seja
tão absurdo assim se pensarmos nos reatores super-regeneradores que
utilizam o plutonio como combustível.

Sea bomba lançada sobre Hiroshima pode ser explicada pelos
motivos que os americamos tinham para usá-la, tais como, poupar a
vida de soldados americanos, vingar-se da traição japonesa em

- 232 -



Pearl Harbour, testar os efeitos da nova arua, a boaba lançada so-
;•:. bre Nagasaki três dias depois nit se justifica de forma alguma.
*'• Apesar do terror vivido pelos japoneses» os mais otimistas argumejn

tarn que felizmente a bomba atômica foi utilizada quando somente
um país a possuía» pois caso contrario, por exemplo nos conflitos
da Coréia ou do Vietnam, segundo os pessimistas,não estearíamos mais
aqui para sermos otimistas ou pessimistas.

0 CALCANHAR DE AQUILES

A segurança das usinas nucleares é hoje um problema em aber-
to, como a dos aviões . Mesmo que não houvesse jamais existido a
bomba, ainda assim as centrais nucleares seriam criticadas. A dif£
rença é que as críticas viriam apenas dos especialistas do setor,
e de uma forma técnica, não passional. A deturpação das críticas
atuais, vem do fato de tentar-se sempre criar um elo indivisível
entre a energia nuclear, a bomba e a guerra! Qualquer país pode do
tar-se uma arma nuclear sem desenvolver um programa nucleoelétri-
co, embora um tal programa possa facilitar a aquisição da mesma ajr
ma. De certa forma, os programas nucleoelétricos das potencias nu-
cleares, foram tentativas de amortizar as despesas com os progra-
mas nucleares militares. A renúncia ã eletricidade nuclear, de for-
ma alguma garantiria a redução ou eliminação dos arsenais nuclea-
res; ao contrário, as usinas são a melhor forma de "queimar" a ma-
teria fissil hoje estocada nas ogivas dos mísseis: Esta é a solu-
ção ideal do problema nuclear atual! Solução macroscópica! Do pon-
to de vista microscópico, o homem e sua psicologia é que contam. 0
ponto de partida é a idéia de que a radioatividade retira do indí-
duo o controle sobre sua própria segurança, pois o sentido - e va-
lor - da vida adven do tempo finito, embora indeterminado, de nos-
sas vidas. Embora dispondo do poder de sua auto destruição, pelo
suicídio, o homem horrorizou-se com a possibilidade do suicidio co
letivo representado por um conflito nuclear global. Embora no dia
a dia o homem esteja sujeito *a agressão da sociedade e do meio am-
biente, produtos da ação do próprio homem (poluição, acidentes de
trânsito, etc.) ele rejeita com vigor os efeitos da radioativida-
de nucleoelétrica,^valendo-se do argumento de não ser ela conse-
qüência de uma opção individual. Ao contrário do automóvel, do ci-
garro, do revolver, a radioatividade seria uma imposição do Esta-
do! Neste ponto nós perguntaríamos; E quem não fuma, não anda ar-
mado e não tem carro, nao sofre também pela negligência do Estado
quanto a estes problemas? Por analogia com a discussão anterior s¿
bre armamentos nucleares e convencionais, seríamos tentados a con-
cluir que também a nível microscópico, muito mais vidas seriam *al_

I vas st nossas atenções e lutas se concentrassem nos reais riscos in-
dividuais atuais (assaltos, puluição, acidentes...).

Quanto aos riscos de uma central nucleoelétrica, uma ação sé-
ria dos organismos responsáveis poderia reduzir consideravelmente
o estado psicológico de incerteza, e portanto de medo, vigente no
público leigo, pois os especialistas concordam que o potencial da
angustia associada ao temor de um acidente nuclear, levaria a da-
nos maiores que o próprio acídentetquando e se ele ocorresse. Até
hoje os acidentes com centrais nucleares apenas "assustaram" os ha
hitantes mais próximos (mesmo o acidente de Three Mile Island, con
siderado o mais sério, não machucou ninguém...), o que de forma a¿
guma porém é uma garantia para o futuro, ~*
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A HERANÇA NUCLEAR

' Quanto aos rejeitos radioativos, o problema é tanto quantity
| tivo como qualitativo, pois embora a radioatividade natural exis-
\ ta, e nos irradie a todos em todos os lugares durante toda nossa
\ vida, os reatores nucleares criaram isótopos ate então não conhe-
( cidos na natureza, e em uma quantidade tal que uma nova ordem de
! problemas ambientais surgirá se uma solução técnica convincente

não for logo encontrada. As soluções atuais são promissoras, mas
não garantem nada a longo prazo, pois a dinâmica da civilização é
cada vez mais menos previsível. Esta herança que legaremos a nos-

< sos descendentes é que compromete a mais bela promessa de energia
\ nuclear de fissão: abundância energética por vários séculos. Nada
i se pode garantir para este problema, pois a única solução verda-
' deiramente eficiente, implicaria na violação de uma lei física (o
• decaimento exponencial dos resíduos). Seremos breves, pois como

as indefinições sao muitas, o dialogo i mais especulativo do que
' científico.

' Atualmente a política de dissuasão baseada no aumento grada-
: tivo dos estoque de armas nucleares (ou sua sofisticação), nada

' i mais é do que uma "Chantagem Nuclear entre Estados", que felizmeri
te por enquanto, não levou ã "Chantagem Nuclear contra o Esta-

' do" - terroristas que consigam obter/construir uma bomba nuclear
'• ¡' e a utilizem como meio de pressão contra um governo qualquer. Quan
' \ to ao novo tipo de Terror Nuclear, êle seria bem simples e inf£

\ lizmente mais provável de acontecer - terroristas (ou anarquis-
¡' tas, dementes, etc...) poderiam aniquilar a população de uma me-
' trópole simplesmente) "espalhando rejeitos radioativos pelas ru-
[ as da mesma... Não existe defesa! (na verdade este tipo de genocí
! dio já é viável com substâncias químicas tóxicas, bactérias ou vT
f rus, que podem ser obtidos talvez com muito maior facilidade).
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Sumário

Em todos os países do mundo as políticas e os programas energéti-
cos oficiais são alvos de críticas tanto por parte da população
como de especialistas da comunidade acadêmica. É normal que o po-
vo critique o governo, mas sob o manto da crítica científica, mujL
tas vezes escondem-se objetivos políticos. Procuramos analisar ne¿
•te trabalho, 'os diversos parâmetros que influenciara nesse jogo de
poder: até que ponto a tecnocracia pode e/ou deve decidir pelo p£
vo? Quando e como pode e/ou deve o povo manifestar suas preferêri
cias? Como o tema é abrangente e polêmico, e para que alguma con-
clusão concreta pudesse ser extraída, procuramos nos concentrar em
um caso específico - a decisão de utilização da energia nuclear
pelo Brasil.

Abstract

In all the countries of the world, official energy policies and
programs are criticized by experts from the academic community and
by the population at large. It is quite normal that people censure
their government, but under the cloak of scientific arguments, one
can usually find political objectives.
In this paper, we try to analyse parameters which are an influence
in this power game: up to what pcint can or should technocrats
decide in the name of the people? when and how can or should the
people demonstrate theiY preferences?
As this is a vast and polemic theme, and in order that some concrete
conclusion could be drawn, we tried to concentrate our analysis
on a specific case: the Brazilian decision to use nuclear energy.

- 235 -



Em todos os países do mundo, independentemente do tipo de go-
verno em vigor, existes sempre discordancias em relaçio as deci-
sões do governo (tomadas ou não pelos órgãos tecnicamente compe-
tentes e legalmente habilitados) manifestadas com variável poder
de rejeição pelos setores da população atingidos e/ou envolvidos
pela decisão em questão, A eficácia dos protestos resultantes des-
sas divergencias, ê função direta da permeabilidade e «ensibilida-
de da extrutura de governo vigente, ã vontade popular, enquanto sua
razão de ser advem da natural diversidade de critérios que.cada um
de nós utiliza, conscientemente ou não, para avaliar a decidir so-
bre as atividades do mundo no <jual estamos inseridos: a sociedade
gerada por nossos atos e decisões.

Este comportamento contestatório, comum às várias sociedades,
i muito bem expresso pela famosa frase "Hay govierno, soy contra!".
Embora tais divergências sejam de mais fácil compreensão no caso
de regimes totalitários e/ou impopulares, sua ocorrência também em
regimes plenamente democráticos acusa necessariamente uma brecha na
coerência, na eficiência e talvez na legitimidade desta forma de
administração da vida em sociedade.

Apesar da forma centralizada e aparentemene arbitrária com que
o governo lançou em 1975 o único programa nuclear que virou reali-
dade, não passa de um mito - dentre muitos outros - a famosa quei-
xa de certos especialistas da comunidade científica que se julga-
ram excluídos do processo de decisão. 6 oportuno relembrar aqui os
protestos contra a abertura da exploração de petróleo via contra-
tos de risco, bem como contra o Proalcool, onde as críticas reto-
mam tanto em intensidade quanto como em incerteza, as ponderações
contra o nuclear. Como as críticas atingem portanto o tripé nucle-
ar/álcool/contratos de risco que formaram a base da resposta do g£
verno ã 1* crise do petróleo, somos levados a concluir que essas
críticas persistirão enquanto perdurar o modelo de desenvolvimen-
to.

Na realidade o programa nuclear não foi uma coisa tirada do
bolso do colete. Ao contrário, não só resultou de uma aspiração de
25 anos, como corrigiu o erro cometido com a compra de Angra-I,
fundamentando-se em vários estudos realizados pelos organismos en-
carregados do problema: a CNEN e a CBTN. Hoje está praticamente
comprovado que o programa (.concebido para manter o modelo de desejn
volvimento vigente, e oportuno quando a crise de 73 perturbou este
modelo) teve falhas de concepção e consequentemente um dimensiona-
mento grandieloquente fora das realidades econômica, energética e
tecnológica do país. Se_todos tivessem sido consultados, e ouvidos,
provavelmente a concepção teria sido mais adequada, mas talvez tam-
bém o programa não tivesse nascido, pois o segredo é parte funda-
mental do sucesso de negociações internacionais desse tipo. De qual
quer forma, ficaria ainda no ar, se um tal programa, mesmo que otT
mizado, deveria ou não ser adotado. Uma análise custo benefício (ÍT
seria teoricamente a solução ideal para levantar tal incerteza. T£
dos os fatores, positivos ou negativos, seriam devidamente equaci£
nados e os custos, benefícios, riscos, etc. seriam tabelado* em fun
ção das variáveis de entrada. Critérios de otimização apontariam
as melhores alternativas, e para completar o ideal teórico, o povo
poderia indicar em plebiscito a solução a ser adotada pelo gover-
no.
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Voltemos ao mundo prático:

1 - Para equacionarmos o problema de forma correta, teríamos
que conhecer não apenas todos os fatores de importancia
no momento da análise, como sua evolução futura;

2 - Esses fatores teriam que ser ponderados, entrando nas
equações com pesos proporcionais ã sua importância... ora,
as divergências surgem principalmente pelo fato dos opo-
sitores ao nuclear atribuírem aos diversos fatores pesos
diferentes daqueles atribuidos pelos defensores do nucie
ar;

f. 3 - Sejamos otimistas e suponhamos que uma Comissão aceita
' pelos dois lados chegasse a um consenso quanto aos dois
1 primeiros Itens acima. Mesmo que um plebiscito fosse re¿

lixado, qual porcentagem da população brasileira seria
capaz de avaliar os resultados, advertências, implica-
ções, restrições, além das hipóteses, da análise custo-
-beneflcio? Seria aceitável que os iniciados no assunto
votassem em nome dos leigos? (acabamos voltando ao pro-
blema da representação por delegação de poderes). E se
as regiões onde as usinas nucleares devessem serinstala-
das, apesar de votarem maciçamente contra (ou a favor),
fossem derrotadas no computo geral? (este raciocí-
nio pode ser aproveitado para o problema de remoção de
populações que tem suas terras e casas inundadas quando
da construção de uma hidroelétrica).

Talvez o impasse tenha na verdade raízes mais profundas, alo
jados na utopia que é crer e esperar que a democracia plena consí^
ga soluções satisfatórias para todos os que dela participam. Ela
garante que a minoria não predomine sobre a maioria, mas não evita
o contrário. Não ê portanto uma estrutura justa, mas apenas majori^
tária.

A tecnocracia é elitista e não poucas vezes manipulada por
interesses de grupos. Ê porém racional por principio, podendo em
muitos casos ser a via nao apenas mais pragmática, mas também a
mais equânime. Não elegemos aqui nem uma nem outra forma de deci-
são, pois consideramo-las falhas e complementares.

A tecnocracia fundamenta-se na hipótese de que a racionali-
dade que envolve o estudo de um problema (independente de sua na-
tureza) por técnicos competentes - capazes de identificar a ori-
gem do problema, equacionar os meios necessários e os recursos dis_
ponlveis para se alcançar a solução - não só é a forma mais efici-
ente de administrar o problema, como ,é garantia de que o processo
tecnocrático além de otitnizante e rápido, desenrola-se de uma for-
ma imparcial e portanto a mais justa . Tal raciocínio tem ser-
vido cono justificativa informal, mas com amparo l.egal, para a ocupa_
ção de espaços que o poder executivo vem arrebanhando aos poderes
legislativo e judiciário. A energia nuclear, por suas implicações
de segurança nacional não poderia evidentemente escapar ao contro-
le efetivo de um poder executivo militarizado (a própria tecnocra
cia foi militarizada). A mudança para um regime mais democrático
não garante que a sociedade civil controlara a política nuclear (c£
mo pretendem atualmente os brasileiros )• Com certtza os civis ínflu
enciarão no programa civil (vide Alemanha Ocidental) mas também
é quase certo que não atingirão um eventual programa militar (os EUA
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de Reagan é un belo exemplo... não difere da URSS).

A energia nuclear tem aplicações civis e militares, sendo po£
tanto um vetor de desenvolvimento socio-economico e um trunfo es-
tratégico de poder Co petróleo também apresenta essa dualidade, ei
bora em graus diferentes). Política Nuclear é muito mais que Polí-
tica Energética, e o duelo tecnocracia x democracia não esgota as
decisões no setor nuclear.
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SUMÍRIO

envoltorio de contenção da Usina Nuclear de Angra 2 está sendo construído em aço
5tE 51 importado. Para Angra 3 hoje ê possível utilizar um acó de fabricação naci

O
WStE 51 importado. Para Angra 3 hoje é possível utilizar um aço de fabricação naci
onal. O aço escolhido é o WStE 370, de resistencia mais baixa que o WStE 51, o quê
feznocessário desenvolver um projeto novo, o que em principio í contrario ã propo
siçao de por aspectos de padronização, manter projetos iguais pare Angra 2 e Angra"
3, porém evita importação e está em acordo com o critério de tenacidade seguido h£
je em dia. Serão descritos os critérios seguidos na seleção do aço, o seu desenvoT
vimento e as bases de projeto. ~

ABSTRACT

The steel containment of Nuclear Power Plant Angra 2 is being constructed in steel
WStE 51 imported. FOT Angra 3 today it is possible to use a steel produced in Bra-
zil. The selected steel is the WStE 370 with lower strength than the WStE 51.which
makes it necessary to develop a new project, which in principle is contrary to the
proposition to maintain identical projects for Angra 2 and Angra 3 out of aspects
of standardization, but avoids importation and is in agreement with the nowadays '
followed toughness concept. The criterias followed to select the steel, its develop
ment and the design basis will be described.
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INTRODUÇÃO

Os envoltórios de contenção de Angra 2 and Angra 3 são vasos esféricos com
56 m de diSmotro e <gue envolvem o sistema de geraç»> Ce vapor. Na construção
de cada envoltório sao utilizadas aproximadamente -.)0 t de aço.

Na época de sua contratação em 1977, os envr• .; ios de Angra 2 e Angra 3 fo_
ram encomendados com a mesma especificação em tt • WStESl importado. Isto cor-
responde a técnica adotada na usina de refel.c\>ia alemã (Grafcnrheinfeld) para
Angra 2 e Angra 3 e tornaria possível re»íi'ar a construção das 2 usinas num
curto espaço de tempo, utilizando o mes;•»- projeto e aproveitando em Angra 3 a
experiência adquirida com Angra 2.

Para as usinas após Angra forair V vjiadas investigações de utilizar no en-
voltório de contenção um aço prod* •' JO no país e foram considerados os aços

- WStE 51 normalizado
- WStE 36 temperado e rever :o

' - WStE 370 normalizado
Destes o WStE 370 se apresentou como solução mais indicada pelas suas ca-

racterísticas de atender ã tendência geral de aumentar a tenacidade do material
a fim de reduzir a sua suscetibilidade a defeitos de solda e consequentemente '
aumentar a margem de segurança em relação a fratura frágil. Como valores mais
elevados de tenacidade podem ser obtidos mais facilmente em aços de baixa re -

i sistência, a escolha do aço WStE 370 é uma conclusão imediata.
| Com a reprogramação de Angra 3 e o grau de desenvolvimento já atingido pe-

la indústria nacional na área nuclear, a nacionalização do aço já se torna viá-
', vel para o envoltório de Angra 3.

l REQUISITOS BÃSICOS
K
,; Para definir as condições de contorno foi necessário emitir uma nova especi
' ficação com o aço WStE 370. Serviram de base para isto as normas alemãs KTA T

| 3401.1 e 3401.2 que também estão sendo seguidas para os envoltórios na Alemanha,
# porém utilizando o aço 15 Mn Ni 63, e a diretriz alemã RSK.
''• Os requisitos das normas e da diretriz alemãs estão sendo atendidas exceto
í nos itens abaixo e que significam uma adaptação aceitável do projeto ãs possibi

lidades de fabricação no país.
| As propriedades de resistência ã tração do WStE 370 são iguais aos valores
I das normas alemas exceto para as chapas de maior espessura e que são sujeitas a

alívio de tensão onde ocorre uma queda de resistência. Conforme verificação já
feita, estes valores atendem ao projeto e portanto podem ser seguidos sem res-
trição.

0 critério de tenacidade está sendo aplicado conforme diretriz RSK que est£
belece que ã mais baixa temperatura de teste e operação do envoltório, determi-
nados parâmetros devem ser ¿tendidos. No local de Angra a mais baixa temperatu-
ra já medida foi de • 109C e a qual foi adotada como temperatura de referencia*
e em relação ã qual resultam os requisitos:

- impacto mínimo a + 109C £ 68 Joules
- temperatura de NDT-* + 109C - 339C - - 259C

isto se aplica aos semiacabados, ãs sóidas e ãs zonas térmicamente afetadas
(ZTA).

Na tabela 1 sao dados os tipos de semiacabados utilizados no envoltório de
contenção com o seu tratamento térmico após a solda e suas propriedades mecâni-
cas.

DESENVOLVIMENTO DO AÇO

A fim de que o aço WStE 370 atinja as propriedades mecânicas especificadas'
a sua composição química deve estar numa determinada faixa. Para isto toraou-se
como referência a experiência obtida com o desenvolvimento do aço WStE 36 na
l'símínas e que mostrou, que as propriedades de resistência à tração só podem
ser atingidas aumentando o teor de niobio e de carbono.

Para a qualificação das chapas de WStE 370 na Usimínas o Instituto Brasileí^
ro de Qualidade Nuclear estabeleceu um programa de qualificação para o qual ã"
Usímínas produziu 12 chapas de corridas diferentes, com espessuras de 38 mm e



,

60 mm e com condições diferentes de tratamento térmico: laminadas, normalizadas
e normalizadas com simulação de alivio de tensão. Em 7 das 12 chapas produzidas
foram atingidos os valores especificados, porem em 5 chapas nao e para o que a
USIMINAS implementará medidas corretivas durante a_produção . Nas chapas pia -
nas foram testados: analise química, teste de tração ã temperatura ambiente, '
teste de tração a 1459C, impacto a +109C e confirmação da temperatura de NDT a

" 259C-
Após a sua conformação a quente as chapas serão submetidas aos mesmos tes-

tes aplicados às chapas planas acrescidos de uma determinação de curva de impa£
to, determinação da temperatura de NDT, respectivamente por corrida, teste de
tração transversal, determinação do tamanho âi grão, teste de dobramento e medi^
ção de dureza na superfície.

A soldabilidade das chapas serã provada juntamente com as respectivas qua-
lificações dos processos de solda conforme exigido pela especificação e testes
adicionais de 1 série de Chabelca, especificamente para determinar os valores
de impacto Charpy na ZTA.

Para os bocais forjados a Eletrometal já esta qualificada para material si-
milar ESR (refusão por eletro-escória). Os primeiros bocais a serem fornecidos*
serão testados conforme os requisitos da especificação complementados por tes-
tes adicionais.

Os bocais de maior tamanho serão feitos a partir de placas em material ESR,
calandradas e soldadas e só será necessário qualificar os processos de calandra
gem e solda.

PROJETO

Com a escolha do aço WStE 370 a principal modificação em relação ao envoitó_
rio de contenção de Angra 2 em WStE 51 é o aumento da espessura da casca e dos
bocais. Isto e devido ã resistência mais baixa do aço WStE 370 em relação ao
WStE 51. Este aumento de espessura tem como conseqüência um maior volume de sol_
dagem e com isto maior tempo dejnontagem. Para limitar os períodos de montagem
a quantidade das sóidas que estão no caminho critico do cronograma de constru -
ção foi otimizada através da redução do número de zonas de 13 para ll,elininan
do assim 2 sóidas circunfereciais entre zonas. _ ~

Para o dimensionamento são aplicadas as tensões admissíveis conforme o qua-
dro abaixo, respectivamente em N/mm2.

tensão

primária de membrana

primária de membrana +
primária de flexão

primária + secundária

símbolo

Pm

Pm + Pb

Pm + Pb + Q

critério

0,67 x Rp

0,75 x Rp

1,67 x Rp

em 38 mm

214

240

534

em 60 mm

178

199

443

Rp • tensão de escoamento a 1459C

COMPARAÇÃO

0 aço WStE 370 proposto para Angra 3 tem limite de escoamento de 370N/mm e
o aço WStE 51 de Angra 2 tem 500N/mm2. A resistência é controlada através dos
processos terroo-mecanícos e através da composição química, a seguir esoecifíca-
da para os elementos principais:

Elemento | C
WStE 370 1 0,12-0,20

WStE 51 1 * 0,21

Si
0,15-0,50

0,10-0,50

Mn
1,15-1,65

1,30-0,70

Ni

0,4Ó-Ò,'7O

V

0,10-0,20

Nb
*0,05

—

N
< 0,02

-



Produto
seaiacabado

chapas normais

chapas para bocais

e penetrações elétr.

bocais

UtJ 290 - 1190

bocais

DN 1450 - 4000

Espessura
(iam)

38

60, 80

60, 70

80

85

110, 130

Processo de
fabricação

chapas laminadas

forjados ESR
cilíndricos e
vazados

placas forjados

ESR calandradas

e soldadas

Tratamento Térmico
após soldagem

alivio de tensões

Propriedade de tração (N/mm

Escoamento

209C

370

320

320

310

320

310

1459C

320

265

280

270

280

270

2)

Ruptura

2QQC

510

480

470

470

1459C

450

410

400

410

Valor mínimo de impacto Charpy a + 109C > 68 Joules

Máxima temperatura de NDT i - 259C

TABELA 1 :CARACTERÍSTICAS DOS SEMIACABADOS EM UStE 370 PARA 0 ENVOLTORIO DE ANGRA 3



REVISÃO SE RELATÓRIOS DE ANÁLISE DE SEGURANÇA
DE USINAS NUCLEARES NO BRASIL

Daly Eateves da Silva
José Roberto Costa

Departamento de Reatores
Comissão Nacional de Energia Nuclear
Rio de Janeiro - RJ

Sumario
Sao discutidos alguns aspectos referente ao trabalho de revisão de Rela-

tórios de Analise' de Segurança - RAS, executado pela Comissão Nacional de Ener
gia Nuclear - CNEN. São enfatizados as dificuldades inerentes ao licenciamen-
to de usinas nucleares de origens diferentes e í proposto a preparação de um
Manual de Licenciamento para sistematizar e facilitar aquelas atividades. Fi-
nalmente é sugerido que outros paises com dificuldades análogas às nossas, par
ticipem da preparação do denominado Manual de Licenciamento, com ajuda da "T—
ternational Atomic Energy Agency - IAEA".

"In-

Abstract
Procedures are presented for reviewing the Safety Analysis Report, used

by CNEN, the Brasilian Regulatory Commission. Special emphasis is placed on
difficulties in licensing nuclear power plant from different origins, and .he
need for a Safety Review Manual, is discussed. Finally it is suggested that
steps necessary for the preparation of such a work, be taken by CNEN with the
help of the International Atomic Energy Agency, IAEA, and others count ríes having
analogues ditficuties.
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1 - INTRODUÇÃO

A organização brasileira responsável pelo licenciamento de insta-
lações nucleares, ê a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). A expe-
riencia da CNEN nesta area começou com os trabalhos relacionados ao licen
ciamento da unidade 1 daCentral Almirante Xlvaro Alberto - CNAAA-1, mais"
conhecida pela denominação de Angra 1, na década de 70. Com a_ajuda de aJL̂
gumas organisações internacionais, a CNEN tem adquirido competência e auto
nomia para licenciamento de futuras instalações nucleares.

Ultimamente, dentro do contexto do licenciamento da CNAAA-2(Angra
2), os procedimentos e requisitos específicos da CNEN, tem sido grandemen-
te influenciados pelo processo de licenciamento de usinas nucleares da Re
publica Federal da Alemanha (UFA), os quais, dentro de limites rasoáveisT
estão sendo adaptados para refletir a filosofia germânica. Em resumo, é
necessário ponderar as seguintes situações: a) exigências a procedimentos
do pais de origem da instalação, b) experiência prévia da CNEN, baseada na
filosofia americana e c) exigências e procedimentos próprios para o Brasil.
Dentro deste contexto, o fator aais restritivo é o fato das diferenças **i*_
tentes entre exigências na RFA e aquelas existentes ea USA, conforme estu*
dado e publicado por Albrecht ea 1980 [YJ. Coa referência a mesma quês tãoT
Lempert [jf] sugere em seu trabalho que seria altamente desejável se os re
quisitos de segurança em questão, pudessem ser consolidados com base inteir
nacional, com o objetivo de se adquirir maior segurança, a custos menoresT

Neste contexto, o maior esforço desenvolvido pela CNEN com refe-
rência ao licenciamento «te usinas nucleares alemãs, tem sido no sentido de
adaptar sua experiência previa ¡s necessidade* atuais, o que implica em con
ciliar o uso de códigos e guias de *egurança_bra*ileiros e internacionais
ao processo de licenciamento da* usinas alemãs em areas em que ainda não nos
foi possível reunir coleção completa de norma» de segurança nuclear, apli-
cáveis na RFA.

2 - WTOD0L0GIA DE REVISÃO

Tal como no caso de Angra 1, a CNEN continua usando o programa de
assistência técnica da IAEA nos_trabalhos de revisão de segurança do proje
to de Angra 2, por meio de missões de peritos estrangeiros na CNEN e treT
namento de técnicos brasileiros em organizações internacionais. Além disso
a CNEN tem mantido ea contacto constante tanto coa o fabricante(Kraftverk-
Union-KWU), COBO COB O projetista (Nuclébrãs Engenharia-NUCIEN), através de
seminários, cursos e reuniões técnicas, o que tem contribuido bastante pa-
ra familiarizar o* técnicos cea a filosofia de projeto KWU-PHR.

Quanto a metodologia de revisão, propriamente dita, em nada tem
mudado, e o processo de licenciamento adotado pela CNEN, continua sendo ba_
seado ea tres conceitos: normas, uma usina de referência e cálculo indepeit
dente.

Por motivos diversos, o conceito de usina de referencia não tem
sido aplicado com sucesso, seja para Angra 1 ou para Angra 2.

Quanto a utilização de normas o conceito foi utilizado com suces-
so relativo, no licenciamento de Angra 1, devido principalmente, ao alto
grau de padronização de documentação americana. Quanto ao licenciamento de
Angra 2, a utilização de normas tem sido mais laboriosa, por razões que já
foram aencionadas na parte introdutória do presente trabalho.

E coa ralação ao uso do conceito de Cálculo Independentes que a
CNEN tem tido sucesso nos trabalhos d* licenciamento tanto no que se refe
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re a Angra 1 como Angra 2, o oue tea contribuido significativamente para -"§6
maior capacitação da equipe técnica responsável pela'tarefa. Devido ao es- ^
forço sustentado desde os priaeiros trabalho» referentes ao licenciaaento •%
de Angra 1, a QttN dispõe atualmente de uma razoável capacidade de cálculo ^
para fins de análise^independente de certos problemas espacificos de usi- je
nas nucleares de potencia. A capacidade de cálculo da CNEN é baseada^ em ;l
um arquivo de aais de 90 códigos de coaputador que cobrem as diversas áreas f*
envolvidas no projeto de segurança de usinas nucleares de potência. ¿

3 - A NECESSIDADE DE UM MANUAL DE LICENCIAMENTO '

Os esforços feitos pela CNEN para adagtar a sua experiência pré«-
via as condições impostas pela tecnología alema começaram em 1976 quando
nos recebemos o Relatório Preliminar de Análise de Segurança CRPAS) de An
gra 2.

Para a implementação do acordo Brasil-Alemanha, era importante que
houvesse um fluxo completo de informações da Alemanha para o Brasil e a
adaptação de exigências e procedimentos de 1icenciasento usados na RFA pa- ,
ra o sisteaa brasileiro.

Coa relação ao problema do fluxo de informações, isto foi resolvi ;

do através de acordo que previa o fornecimento de informações técnicas pa-
ra o projeto, para pesquisa e para o treinamento de pessoal.

Com relação ao método de licenciaaento utilizado na RFA, é ainda
necessário ca, se faça un esforço adicional para selecionar, interpretar e
fazer uso •- i ?iado da coleção completa de procedimentos e exigências de li
cenciament i uso naquele pais, os quais diferem daqueles utilizados nos
EUA. As .'• o n ç a * básicas entre os dois tipos de procedimentos e exigên-
cias, prr •*. ( Í as oiferenças entre os projetos alemão e americano, das tra-
dições t< fr -O Jgica» e das- legislações especificas existentes em cada pais.

v)« já fizemos algum progresso em adaptar a experiência adquirida
com o atu. } processo de licenciamento de usinas nucleares na alemanha. En-
tretanto, continuamos a achar que a existência de um manual de licenciasen
to é intf .pensável, se quisermos orientar o trabalho de revisão de uma ma-
neira íí zsmãtica. Dentre muitas outras razões para isto, cita-se como
principe», as seguintes:
a) aumei4.¿r e adaptar nossa capacidade para analise;
b) servi' como guia para os novo» técnicos que começam a trabalhar em nos_

sa organização.

Após várias discurssões técnicas, acreditamos que o plano maisprã
tico pau a elaboração do manual de licenciamento, seria tomar como modelo
a estrutura do "Standard Review Plan" YS\ americano, e trabalhar com a ca
laboração de técnicos dos paises interessados em resolver dificuldades anã
logas. A principal dificuldade é a de se ajustar as exigencias e procedi^
mentos contidos no documento base (SRP) a filosofia do projeto da KWU, ten
do em vista anecessidade de se dar prioridades aos códigos e normas brasi-
leiras e alemãs.

4 - CONCLUSÕES

Para concluir, devemos dizer que apesar de todas as dificuldades
que temos tido no licenciamento de usinas nucleares de diferentes origens,
somos otimistas e acreditamos que ira alto grau de segurança pode ser alean
çado independente da oTigem da usina. ~
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Sumário
t.

Ua aétodo desenvolvido para o cálculo dos componentes isotrópico e Li
nearaente anisotrópico de astrizes de transferencia elástica e indas
tica discreta é apresentado neste trabalho. A iapleaentaçáo do aétodo
é discutida e o» resultados numéricos obtidos para ua exemplo são coa
parados coa resultados gerados coa o auxílio de códigos de processamen
to.

Abstract

A method developed for the calculation of the isotropic and linearly
anisotropic components of elastic and discrete inelastic transfer
matrices is presented in this work. The implementation of the. method
is discussed and numerical results obtained for an example are compared
with results generated with the u»« of processing codes.
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t. Introdução

A geração de matrises de transferencia ea aultigrupos de energia através
do processamento de dados nucleares avaliados e fornecidos ponto a ponto em bi
bliotecas tipo BMDF/B ê uaa das aais trabalhosas tarefas encontradas na prodü
cão de conjuntos de seções de choque para cálculos de reatores. Vários meto.
dos de geração de aatrises de transferência desenvolvidos nas últimas duas dê
cadas estão iapleaentados ea códigos de processamento largamente utilizados
atualmente /1-Ã/. Uma revisão das técnicas aais antigas utilisadas na geração
de aatrises de transferência pode ser encontrada no trabalho de Ueisbin et ai.
/5/. Movos aétodos para a geração de aatrises de transferencia elástica e ine
lástica têm sido propostos na literatura ea anos recentes /6-S7. ~

Ea geral, sendo os aecanisaos de espalhaaento elástico e inelástico discre.
to os mais importantes na geração de aatrises de transferência, esforços tea
sido concentrados na busca de novas técnicas computacionais que peraitaa tra
ter esses aecanisaos coa aaior precisão e eficiência. Assim, por exeaplo, o
tratamento do espalhaaento inelástico discreto evoluiu do nudelo simplificado
IM adotado no código MC*, ea que o espalhaaento é considerado isotrópico no
sisteaa de laboratório, para o aodelo do ángt» > ;z°.i /' ' utilisado no código

As expressões aateaáticas para m» aatrisea de transferência de espalhaaen
to elástico e inelástico discreto envoivea uaa integral dupla. Geralmente, em
códigos modernos, s integral interna sobre o grupo de energia final é transfor
asda nuas integral sobre o co-seno do ângulo de espalhaaento. A aeioria dos aé
todos de geração de aatrisea de transferência existentes são cuidadosamente
elaborados de modo que a integral interna seja avaliada de uma maneira rápida
e precisa. Em contraste, pouca atenção tem sido prestada na avaliação da inte,
gral externa sobre o grupo de energia inicial. Como mostra este trabalho, vá
rios aspectos devea ser considerados para uaa avaliação rigorosa desta integral.
Ea conclusão, um aétodo rigoroso e preciso é desenvolvido para a geração de as
trises de transferência para cálculos de reatores.

2. 0 Método

0 componente k-ésiao da aatris de transferência de espalhaaento elástico
ou inelástico discreto do grupo g' psra o grupo g pode ser escrito como 191

°x(g'-g,k). W¡! | dE'WÍE'^E'^ÍE'.g) , (i)

onde 0X(E') é a seção de choque para a reação de espalhamento x â
energia E', W(Ef) é a função de ponderação, com V i representando a integral
de W(Ef) sobre o grupo g* e 8

1) fx(E',i) \t%W,t) , (2)
t-0

onde fx(E',t), coa fx(E',<))• I, tio os coeficientes da expansão da distribui
ção angular do neutron espalhado ea polinomios de Legendre c X^ ¿(E',g) são in
tegrais angulares que podem ser calculadas eficientemente ¿ara k • 0 e T
per relações de recorrência e expansões m séries 19/.

0 integrando ds eq.(1) inclui duas quantidades que fasea uso de dados m»
cleares avaliados fornecidos ponto s ponto ca bibliotecas como a ENDF/B: a se
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çio d* choque ox(B') c a função FK(E',g) que U M OS coeficientes fs(E',l). Na
turalmente, • representação pontual coa esquena de interpelação especificado
introdus descentinuidades nas derivadas dessas duas quantidades. A outra quan
tidade presente no integrando da eq.(1), a função de ponderação W(E'), pode
também ser representada ponto a ponto, por conveniência; assim, a derivada da
H(E') também poda apresentar descontinuidades nua número finito de pontos.
Alea dessas descontinuidades provocadas pela foraa de representar as funções
que constituem o integrando, há ainda outro tipo de descontinuidades na deri
vada de FR(E',g), originárias das integrais angulares ^ ¿ ( E ' . g ) . Essas des
continuidades depende* di cinemática do espalhaaento e da estrutura da grupos
adotada. Para cada par da grupos inicial e final (g'.g) é possível mostrar/10/
que podem ocorrer entre 2 e 5 pontos de descontinuidade na derivada da
¿ktt(E',g). Urna ves localizados estes pontos de descontinuidade, Ba(g',g),
m - 1,2,...M+ 1, onde 1 S M S 4 , coa auxilio das expressões fornecidas na Ref.10,
a integração da eq.(1) é dividida em M painéis, resultando cm

(3)

Finalmente, cada um dos M painéis é subdividido tantas vezes quantas neces
sérias, de modo que os limites de cada um de seus subintervalos sejam os post
tos de descontinuidade originários das representações pontuais anteriormente
discutidos. Desta forma, o integrando e sua derivada são funções contínuas no
interior dos subintervalos resultantes e a integração final pode ser realiza
da com a utilização de uma quadrature de Gauss-Lcgendre de baixa ordem em ca
da um dos subintervalos.

3. Resultados e Conclusões

Ua programa denominado TRAMA foi escrito e implementado no sistema
CYBER 170/750 do lEAv/CTA para testar o método proposto na Seção 2. Como exea
pio, foi escolhido o problema utilizado por Brockmann /6/ para testar o pr<>
grama TRACS. Consista em calcular a matriz de espalhaaento inelastico para õ*
primeiro nível excitado (Q--6,052MeV) do 160 (MAT-1276 da ENDF/B-IV) numa
estrutura que engloba os 12 primeiros grupos da estrutura fina do código
GAM-II, com os valoras dos limites de grupo arredondados para 4 casas deci
mais /¿/.A função da ponderação é da foras 1/E. ~

Na Tabela 1, são apresentados resultados obtidos coa a utilização de 4
pontos de quadrature por subintervalo no programs TRAMA para o componente iso
trópico da matriz de transferência ineléstica do "^0. Os resultados se mantT
veram estáveis quando a ordem da quadrature foi elevada para 6,8,10e 12 pon
tos por subintervalo, o que nos leva a crer que esses resultados possuam 5 aT
garismos significativos de precisão. Em adição aos resultados do programa*
TRAMA, são apresentados na Tabela 1 resultados obtidos com o sistema NJOY e
os códigos XLACS a ETOG-3, além dos resultados obtidos por Brockaann coa o
prograaa TRACS para o grupo inicial g* - 1 /6/. Nota-se que os resultados do
TRAMA, do NJOY e do TRACS apresentam boa concordância, enquanto qua os resul
tados do XLACS e ETOC-3, dada a simplicidade dos modelos adotados nesses códT
gos para descrever o espalhamento inelástico discreto, apresentam desvios
bastante elevados em relação aos valores corretos.

Em resumo, os resultados obtidos coa o prograaa ¿KAMA para o presente exea
pio e outros problemas-teste resolvidos /10/ permitem concluir que o método
proposto, pelas suas características de precisão c estabilidade coa ordens da
quadrature relativamente baixas, pode ser eapregado coa eficácia na geração
de matrizes da transferência para cálculos de reatores.
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TABELA 1 - O component* isotrópico ox(g'+g,0) d« matriz d« transferia
cia inelastic* para o nivel de 6,052 MeV do 16O.

TRAMA. RIOT XLACS ETOG-3 TRACS

2
2
2
2
2
3
3
3
3
4

6
7
8
9
10
11
8
9
10
11
12
9
10
11
12
12

3,4629(-3)
1,2888(-2)
1,3103(-2)
8,2994(-3)
3,8343(-3)
4,8202(-4)
5,50i3(-3)
1,3874(-2)
1,3821(-2)
9,8142<-3)
5,OO77(-3)
1.6156Í-5)
7,2168(-3)
2,1737(-2)
2.5913Í-2)
4,4720(-3)

3,462(-3)
1,289<-2)
1.310Í-2)
8,299(-3)
3.833Í-3)
4,811(-4)
5,5O6(-3)
1,387(-2)
1,382(-2)
9,813(-3)
5,0O6<-3)

(
7,219(-3)
2,174(-2)
2,591(-2)
4,478<-3)

4,5789(-3)
2,2848(-2)
1,4635(-2)
0
0
0
9,0062(-3)
2,4096(-2)
1.5779Í-2)
0
0
0
1,0929(-2)
4,2035(-2)
0

5,0744<-3)
2,3517(-2)
1,3478(-2)
0
0
0
1,0016(-2)
2,4722(-2)
1,4142(-2)
0
0
0
1,7321(-2)
4,2600(-2)
0

3.4633Í-3)
1,2889(-2)
1,3101(-2)
8,2984(-3)
3,8340(-3)
¿,82O6(-4)
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Sunário

Este trabalho mostra un elemento finito de transição entre o sólido axissimétri

co (2 graus de liberdade por no) e um elemento de casca «asimétrica (3 graus

de liberdade por nó). 0 cálculo da matriz de rigidez e vetor de cargas nodais

consistentes para o elemento em questão e obtido por transformação de coordena

das aplicada ã matriz de rigidez e vetor de cargas consistentes calculados pa-

ra um elemento de casca.

Abstract

An axisymmetric solid-shell transition finite element is proposed. The

stiffness and consistent load vector are obtained by coordinates transformation

of a basic shell stiffness and load vector.
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1. IHTRDDUÇAO

I comum encontrar-se na prática, estruturas axissiaétricas geralmente vasos

de pressão, cujas paredes possuea trechos distintos, classificáveis coao de pare

de fina e outros de parede grossa. Numa análise estrutural deste vaso poder-se -

ia aodelar toda sua estrutura coa um único tipo de eleaento, o sólido axis*iaétrl

co. tfca segunda alternativa que redusiria sensivelmente a quantidade de eleaen -

tos» número de nos e conseqüente redução do número de graus de liberdade, seria

modelar o vaso na região classificada coao de casca fina, por elementos de casca

axisimétrica. Poria, na interface grossa/fina, há uma incompatibilidade entre os

elementos, pois o eleaento de casca axisiaétrica possui no mínimo três graus de

liberdade por nó e o eleaento sólido axisiaétrico apenas dois.

0 que pretende-se mostrar neste trabalho é a compatibilisação destes eleaen

tos, através de um elemento de transição.

2. 0 ELEMENTO DE TRANSIÇÃO

Suponha que se deseje acoplar os dois elementos mostrados na figura l(a) ,

conforme a figura l(b). Os nós ijk pertencem ao elemento sólido e os nós an ao

eleaento de casca.

abatam s»âl * si siWwwWfwWwWw f

s) • ! •« • • * • tf» transit»
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A ideia básica seria a de converter os deslocamentos dos nós i e j (trans-

lações) em deslocaaentos do no a (2 translações e 1 rotação) gerando o eleaento

de transição da figura (lc). Chamando de 6 o vetor de deslocamentos de um nó,

tem-se:

**' t ô i j

ir

(D

(2)

(3)

(l-C) O Ç O

o (í-o o ç

sena cosa sena cosa

(4)

Logo os deslocamentos nodais, 5 do elemento de casca (mn) podem ser escri

fas em função dos deslocamentos dos nós ij e n, u

onde

u * T u

u • {6 6 }
— «jii -»n

u - íu. v. u. vj un v n Bn }
t

M
.9 ?J

(5)

(6)

(7)

(8)

e o elemento de transição possui como base o elemento de casca mn, o que torna

simples o cálculo de sua matriz de rigidez e vetor de cargas consistentes.Sendo

K e P a matriz de rigidez e o vetor de cargas consistentes para o elemento

de casca mn, pode-se demonstrar1 que a matriz de rigidez e vetor de cargas para

o elemento de transição í obtido de K e P por transformação de coordenadas ou

seja, pode-se demonstrar que

K • T K T.trans . ~c i

P • TT Pítrans . -c

(9)

(10)
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3. CONCLUSÕES

Devido as características da ntatris de transformação T» relação (4), o ân-

gulo fonwdo entre o traço da superfície neutra da casca e o lado ij do eleawn-

to sólido ptmanece constante durante a defonação. Alé» disto, a transição po

de ser feita utilizándote qualquer eleaento de casca com 3 graus de liberdade*

por nó, seja ele de geratris reta ou curva.
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ABSTRACT

The decoupling of structures leads to conservative results due to the
aproximations introduced in the development of the mathematical model
as well as due to uncertainities in the input motion.

In this paper two bridges connecting two buildings were analyzed using
a model coupling all the involved structures. The input motion (seismic!
was applied at the foundation base of both buildings.

Results from this analysis and the results obtained using a decoupled
model for each bridge were compared in order to study the effects of
the interaction between structures.
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1. INTRODUCTION

ThB analysis of th» entire system of interconnected structures of a
building or a s«t of buildings of a NPP Is normally v«ry complex. It is a
common practica the decoupling of tn¥ entire system in some subsystems, each
one of them represented by a mathematical model.

The decoupling criteria are based in the two following conditions:
- the total mass of the supported subsystem is small in comparison to the
total mass of the supporting system.

- the important natural frequencies of both systems are sufficiently spaced.
The decoupling process shall lead to conservative results.
The conservative results are originated by the modelling of the structures

and mainly due to the input motion to be applied to these structures. '
There are two main procedures which are used in order to analyze the

decoupled structures:
- Multiple support excitation: The actual excitation tine history is applied
at each support of the structure. This method is the most accurate but it
requires high computational costs. Sometimes this procedure cannot be
applied because the individual input time histories are not available.

- Spectral analysis: the floor response spectra at each support is enveloped
and used as input for the dynamic analysis of the subsystem.
Additionally the relative maximum displacements of the supports, imposed in
the most unfavourable directions must be considered. This step is performed
normally by a static analysis. This procedure is conservative due to the
following reasons:
1 - The use of the spectral analysis does not take into account the actual

direction of the movement but the maxima of each mode.
2 - The spectra used as input is obtained by enveloping the spectra at

each support.
3 - The displacements between tbe supports are introduced in the most

unfavourable way without considering the actual directions.
In the present work, two bridges connecting two buildings were analyzed.
The bridges were studied using a complete coupled model and also decoupl
ed models.
Both analysis are presented and the results were compared andcommented.

2. DESCRIPTION OF THE STRUCTURE

The two bridges which were analyzed are the two cable bridges that inter-
connect the Reactor Building ÜJJA/B) and the Switchgear Building (UBA). The
relative position of the buildings is presented in figure 1.

The bridges are composed by a reinforced concrete rectangular cell-type
structure. They arm elastically supported on both extremities.

3. ANALYSIS USING A COUPLED MODEL

A complete beam model which Includes the UJA/B, UBA and both bridges was
created. The UJA/B building is represented by 3 sets of vertical beams. The
UBA building was modeled by vertical beams, which represent the shear wall
stiffness, end horizontal beams, which connect the vertical beam extremities
to the center of mass at each floor level.

The bridges are represented by horizontal beams and some sets of rigid
beams were used to consider the elastic supports on their actual position.
Figure 2 presents the complete model.

The spectra used as Input were obtained by enveloping the spectra at the
foundation of both buildings.
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This structure was submitted to a dynamic excitation and the forces acting
on the elastic supports of the bridges ware calculated by using the response
spectra modal superposition technique.

4. ANALYSIS USING A DECOUPLED MODEL

For this analysis two decoupled models were developed for the bridges. The
first was a 3-D model using finite elements to represent the walls and slabs
and beam elements to represent the elastic supports. The second model was
generated with beam elements and it is exactly the part of the coupled model
described above that represents the two bridges and their elastic supports.

The dynamic analysis was also performed by using the response spectra
modal analysis technique. The input motion was the envelope of the floor
response spectra at each of the supports of the bridges. Additionally the
relative maximum displacements of the supports. Imposed in the most unfavour-
able directions was considered using a static analysis. The forces acting on
the elastic supports of each bridge were calculated.

5. CONCLUSIONS

Table 1 presents the final forces acting on some of the elastic supports
of the bridges calculated using coupled and decoupled models.

Analyzing the previous results one can arrive to the following conclusions:
- The dynamic characteristics (natural frequencies, composite modal damping,

etc.) of both (UJA/B and UBA) buildings were similar if calculated using
isolated models and if determined through the complete coupled model. That
means that it is correct to use decoupled models for the analysis of these
buildings.

- The dynamic characteristics of the bridges calculated using both decoupled
models (finite elements and beam model) are similar. That means that the
beam model reproduces with sufficient accuracy the dynamic behaviour of the
bridges.

- The main natural frequencies of the bridges determined using decoupled
models are not recognized if compared with the frequencies obtained using
the complete model. This difference appears because in the decoupled models,
the supports (extremity of the springs) are considered as fixed, while in
the complete model, the same points move. This means that the consideration
or not of the buildings affect the dynamic behaviour of the bridges.

- The results obtained using the decoupled models are larger than those
calculated through the complete model. That means that the decoupled models
are conservative.
This fact is mainly due to the input used in the decoupled models(Enveloped
spectra • support displacements in the most unfavourable directions).

- Both models can be employed for the analysis of the bridges. The coupled
model (more accurate) is recommended in case the decoupled models lead to
overconservative results.
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Sumario

0 modelo matemático de Convolução é utilizado en reconstrução de ima
gens, principalmente na área de medicina nuclear. Foi feito um estu-
do deste modelo com o objetivo de implementá-lo en microcomputadores
(64 kbytes e 8 bits), utilizando matrizes de até 128x128 células.
Foram realizadas reconstruções por dados simulados, não foi possível
trabalhar com matrizes além de 64x64 células, devido a necessidade de
programas auxiliares.
As imagens reconstruidas foram comparadas em vídeo colorido com dis-
criminação de 16 níveis de cores que representam os difcrentes níveis
de densidade dos objetos em estudo.

Aba t raet

The Convulation model may be used in image reconstruction, mainly in
nuclear medicine. This model has been studied to be implanted in
microcomputers (64 kbytes and 8 bits), using cell arrays "up to 128x
128. Reconstruction has been made with experimental and simulated
data. Simulated tests were .nade using cell arrays up to 64x64 only
because simulations require auxiliary programs.
Results are compared in color videos with discrimination of 16 color
levels corresponding to different density degrees in the object under
study.
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ser*

O Laboratorio de Instrumentação Nuclear (LIM) da COPPE/UFRJ
• desenvolvendo prototipo, de To»ô»r.fo. CoiputadoruSo. parí
re. aplicados e. .cdicina BucUir * í p

c. tast.s nío destrutivos.

... Apos o dcsenvolviaento «o priseiro prototipo de Toaotrafi.
(!• t.r.çjo dos Toaógrafo.) h.vi. a n.ces.id.dÍP de tíSIÍ ü
t!2Ít7.I't !"* '••••-''•«••••*» •• PrSprio aicrocoaputador que au
í ü i - -° p'ototlP«» • •«»•«!• os dados fornecidos pelo s u r
te., d* d.t.ç.o. D.ntr. o. .od.los •afático. desenvolvidos io
LIH e implantados no Burroughs 6700, o que possuía menor f-n« A»
proce.sa.ento (orde. de segíndo.) era o^odüo ce cSnüoíuçíoT "*

o t i « « « « « •••*• «odeio o "software" foi redu.ido par.

" • tt" • " " ' ** 1 2 8 * 1 2 8 * " * " d o i s

Este "software" possui as seguintes subrotinas:

1) Calculo das Constantes - calcula as di.taneias entre os centros
das células e o centro de coordenadas do sisteaa, bea coso o

vetores radiais (r) for.a. coa a ordenada

j

•

•

•
1

\

1 >

1

/

f
- _

•

•

mm «*»•

•

FSO.I
2) «econ.trução - cita subrotina possui u.a .equíncia de passos:

•) Aquisição dos dados (contagens (I.) no detetor) de toda uma
deteramada projeção.

b) Cálculo do I.io-Soaa - t (I0/l) onde 1, é a contagem obti-
da sea o objeto ab.orvedor.

O Filtragem do Raio-Soaa - e u . processo obtido pelo desenvol
viaento aateaatico do aodelo de Convoluçãotl,2). a e s e n v oI

d) Interpelação Linear - chama a subrotina das constantes (item
1) e. localise o Raio-Soaa filtrado coa relação ã. células.

e) Retro-proj.ção filtrada - faz um proce..o acumulativo (soma
tono), dos raios-soaas filtrados em relação as células cita
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das na seqüência anterior.

f) Nova projeção - iniciar a seqüência novamente.

g) Imagem - apôs o processo de todas as projeções, os res^l
tados obtidos na retro-projeção filtrada (seqüência "e")
são.mostrados em vídeo colorido com 16 níveis de discri-
minação.

Em testes simulados a etapa "a" da subrotina "Reconstrução"
é calculada pela subrotina "Simulação"^).

As reconstruções utilizando dados simulados e experimentais
foraa coaparadas e foraa correntes entre si. Estas comparações fo
raa realizadas até aatrizes de 64x64 células, isto devido ã aenio
ria dj aicrocoaputador (64 kbytes).

Para os testes experiaentais foi possível trabalhar coa aa-
trizes de até 128x128 eleaentos, que apresentaram resultados coe
rentes com o objeto em estudo.
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Sumário

Este trabalho apresenta a base matemática do código PIM desenvolvido pa_
ra simular em baterias de misturadores - decantadores a conduta do urâ-
nio, plutonio, neptunio e ácido nítrico no processo Purex , em regime
dinâmico ou estacionario. 0 código abrande todos os ciclos do processo,
inclusive as etapas onde existem reações químicas ou de eletro-redução,
imprescindíveis para a separação do urânio do plutonio.

Abstract

This article presents the mathematical basis of PIM computer programme
developed to simulate in mixer-settlers the dynamic or steady-state
behaviour of uranium, .plutonium, neptunium and nitric acid in Purex
process. The computer programme cakes into account all the process
cycles, including the chemical or eletro-reduction reactions necessary
for the separation of uranium from plutonium.
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1. INTRODUÇÃO

O processo Purex para separar e purificar o uranio e o plu>
tônio dos produtos de fissão de combustíveis nucleares irradia -
dos necessita de varias operações de extração por solvente ea _e
quipaaentos do tipo nisturador - decantador e colunas pulsadas .
Todas as operações nos extratores têm ea coaua que uaa fase aqu£
sa de ácido nítrico é contactada ea contra-corrente coa uaa fase
orgânica de TBP/diluente.

Na prática , a otiaização das variáveis de operação de to
dos os ciclos do processo é iapraticável devido mo teapo consumT
do, ao alto custo e ao risco elevado III . A simulação do proces_
so Purex, através de ua programa de computador, i então uma va -
liosa ferraaenta para a otiaização das variáveis de operação,cãl^
culo de projeto e análise de segurança do processo.

Os códigos de coaputador desenvolvidos nesta década, e na
de 1970 12-51, ainda estão sofrendo aodificações e melhora-
mentos para abranger a aaioria das etapas do processo.

0 código PIH, abrange atualmente todas as etapas do proce£
so, existindo ou não reação química ou eletrolítica nos mistura-
dores - decantadores. Foram desenvolvidas equações em /6/ para
deterainar os coeficientes de distribuição de varios componentes,
estas equações são ua pré-requisito para qualquer simulação rea-
lística do processo Purex.

2. MODELO MATEMÁTICO DA DINÍMICA DOS MISTURADORES-DECANTADORES

Dois aodelos físicos independentes podem ser utilizados no
código PIM coao base de cálculo da dinâmica.dos misturadores-de-
cantadores coa ou sea reação química. A escolha de ua dos modelo
depende das condições operacionais e das características do mis-
turador - decantador. Os dois aodelos têm em comum a solução si-
multanea de ua sistema de equações diferenciais não lineares pa-
ra a câmara de mistura e decantação de todos os componentes em
todos os estágios.

Os fundamentos dos modelos têm por base um misturador-de -
cantador idealizado em uma seqüência de estágios de 1 até K, on-
de K e o número total de estágios. As fases aquosa e orgânica
dentro da câmara de decantação de uaa estágio j caminham em dire_
ções opostas para as câmaras de mistura dos estágios j-1 e j+1
respectivamente.

A diferença entre os dois modelos está na formulação das e_
quaçÕes de balanço de massa utilizadas na câmara de mistura.0 mo
delo 1 prevê os desvios correspondentes das concentrações dos s£
lutos dos seus valores de equilíbrio através dos coeficientes de
transferência de massa. 0 modelo 2 considera que os solutos es -
tão um equilíbrio entre as fases e que dependem somente dos coe-
ficientes de distribuição. Isto significa que o tempo de residêji
cia dos solutos na câmara de mistura é muito maior que o tempo
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das constantes de velocidade de transferencia de massa 1/BA dos
solutos. Onde 8 é o coeficiente de transferencia de massa em
cm/s e A é a ¡rea interfacial entre a fase aquosa e orgânica di:
ponlvel para a transferencia de massa em cm""1 .

0 regime dinâmico dos misturadores-decantadores de acordo
com o modelo 1 pode ser formulado pelas seguintes equações de
balanço de massa com reações redox.

Câmara de mistura

dY" .
J^i- - (Fo* Y. . • Po? . y? , . - Fo" Y* . • g. . A? (D. . x" . -

d t 3 3.1 3-1 3-1.1 j 3,1 Mj,i j j,i j,i

- Y" .)) / Ho" • Vf"'° - Vd"'? (1)
3.1 3.1 3.1

(Faí x! . • Fa* . Xs. . . - Fa" x" . - $. . A? (0. . X* . -
J 3 1 3*1 3 * 1 1 j j i M j i j j i j i
aí x! . • Fa . X. . . - Fa x . $. . A?

d t J 3.1 3*1 3*1.1 j j,i Mj,i j

- Y" .)) / Ha" • Vf"'? - Vd"»? (2)

3.1 3.1 3.1

Cisara de decantação

dYs

íii- - (Fo? Y" . - Fo? Y? . ) / HoS • Vf?'? - Vd*'° (3)
d t 3 J.i 3 3.1 3.1 3.1

dX? .
(Fa" x" . - Fa! Xs. .) / Has • Vf?'? - Vd?'? (4)

d t 3 3.1 3 3.1 l.i 3,1

onde m,s,f,o, a significas respectivamente câmara de mistura, câmara de
decantação, alimentação, fase orgânica e 'ase aquosa . X e Y são
respectivamente as concentrações nas fases aquosa e orgânica do
componente i. Ho,Fo,Ha e Fa são os volumes e os fluxos respecti-
vamente das fases orgânica e aquosa . D é o coeficiente de dis -
tribuição e Vd e Vf são respectivamente as velocidades de desap¿
recímento e formação do componente i.

As equações (1) a (4) podem ser resolvidas pelo método de^
crito em /7/ para equações diferenciais "stiff", Em certos casos
pode ser utilizado o método convencional de Runga-Kutta.

3. MODELO QUÍMICO

£ imprescindível par* a validação dos resultados teóricos
dos perfis de concentração dos componentes nos estágio}, confiá-
veis relações para os valores de coeficientes de distribuição,co
ficiente de transferência de massa e da cinética das reações de
oxi-redução.

- 266 -



O código PIH pode calcular atualmente os perfis de conceja
tração de 10 componentes^ Ü-IV.U-VI.Pu-III.Pu-IV.Hp-iy.Nn-V.NP-VI, HN02,
HNO3 e *2B$) • C o a «xceçao da hidrasina que não e extraída pelo
TBP,^os coeficientes de distribuição dos componentes utilisados
no código são aqueles descritos em /6/. Os coeficientes de trans-
ferencia de massa foram obtidos por uma relação similar a de
Petrich 151. A cinética das reações de oxi-redução foi obtida por
uma coletânea de trabalhos que foram em alguns casos re-investiga
dos para se obter funções mais confiáveis das velocidades"
das reações.
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Sumário

Estuda-se no presente trabalho, o método de cálculo utilizado no
código WIGLE, classificado RESTRITO aos EUA apenas. Devido a não
disponibilidade desta solução, destrinçou-se tal método aplicado i
solução das equações unidimensionais de difusão de neutrons a dois
grupes, em geometria plana, análise axial, considerando-se efeitos
de realímentação devidos a : temperatura, Xenônio e controle, com
transferência de calor em regime de não ebulição.
Desenvolveu-se um programa (CITER-lD), em F0RTRAN4, para estudo e¿
tacionário. Os resultados obtidos estão de pleno acordo com os for
necidos por WIGL3. CITER-lD é computacíonalmente rápido e extrema"
mente versátil, devido a sua constituição modular.
O método destrincado se constitui em importante ferramenta paxá so
lução numérica de equações unidimensionais diferenciadas no tempoT

Abstract
i

This work is a study of the calculation method used in WIGLE code, '
classified RESTRICTED to the USA only. Because of the non availability
of such a praiseworthy solution, expounding the method minutely has
been tried. This developed method has been applied for the solution
of the one-dimensional, two-group, diffusion equations in slab, axial
analysis, including non-boiling heat transfer, accountig for feedback.
A steady-state program (CITER-lD), written in FORTRAN 4, has been
implemented, providing excellent results, ratifying the developed
work quality,
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I - INTRODUÇÃO

. inítica de Reatores ê o estudo do comportamento de neutrons,
em un reator, ao longo do tempo. 0 conhecimento de como a popula-
ção n«utrônica respondera a diversos tipos de perturbações é essen
ciai tanto para critérios de segurança de projeto, quanto para que
se possibilite a análise de aspectos econômicos.

A população neutrõnica em um reator pode ser descrita através
da Teoria da Difusão. Efeitos angulares complicados são negligent
ados, de tal maneira que a Equação da Difusão é muito mais simples
e fácil de manipular que a de Transporte. Espaço, tempo e energia,
podem ser tratados com suficiente precisão, tal que as soluções a-
proximadas da Equação da Difusão são, na maioria das vezes, satis-
fatórias para os problemas em Cinética. Para tanto, desenvolveram-
se em alguns países, profundos e minuciosos estudos a respeito de
soluções e métodos numéricos que possibilitassem análises precisas
em Cinética Espacial. Dentre tais estudos, pode-se destacar o meto
do utilizado no código WIGLE.

Devido ao elevado grau de confiabilidade do método desenvolvi^
do e aplicado no código WIGLE, resultou em sua classificação como
RESTRITO aos interesses dos EUA apenas. Tal é a importância do mé-
todo utilizado, que outros códigos de mesmas características têm
suas validades apontadas através da análise comparativa de seus re
sultados aos fornecidos pelo WIGLE.

Isto posto, justifica o presente trabalho, cujo objetivo prin
cipal é o de destrincar toda essa metodologia, fornecendo assim,
material que possa servir de subsídio ao desenvolvimento autóctone.

II - 0 MÉTODO WIGLE

0 código WIGLE uMHza discretização espacial através de re-
presentação em malha unidimensional, com parâmetros médios das equa
ções assumidos uniformes em cada Intervalo de malha, e variáveis
(fluxos econcentrações de precursores) centradas nas in ter faces .

A dependência temporal é aproximada por diferenças f i n i t a s ,
com o emprego do método dos te ta? . Geralmente, o método dos tetas
se baseia em valores pré-fixados e assumidos constantes ( 6*1/2 -
aproximação de Crank-Nicholson). No código WIGLE, o método dos t e -
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tas ten os valores dos tetas recalculados i cada Intervalo de tem-
po, em um esforço de aumentar precisão e fazer possível a utiliza-
ção de Intervalos de tempo maiores.

M I - A ESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO

0 presente estudo trata da solução de equações unidimensionals
de difusão de neutrons, a dois grupos, em geometria plana, de aná-
lise axial, considerando efeitos de realimentação devidos a : tem-
peratura, Xenônio e controle, com transferencia de calor em regime
de não ebulição.

Movimentos de banco de controle podem ser simulados baseados
nos níveis de potência total do núcleo e temperatura do refrigerar!
te.

Transitórios podem ser provocados através de variações pres-
critas de temperatura de entrada do fluTdo refrigerante, vazão em
massa do mesmo, ou posição de banco de controle.

Para o estado estacionario, a criticalidade do sistema pode
ser alcançada através de ajustes de posição do banco de controle.

As equações de neutrons, considerando os processos de reali-
mentação, formam um sistema não-linear. A solução ê obtida compjj
tando-se as variações nos parâmetros associados, durante um dado
intervalo de tempo, através da utilização dos fluxos no inTcio do
intervalo, e então determ1nando-se as novas formas associadas a es;
ses parâmetros. Quando este procedimento e efetuado, toda a metod£
logia se divide naturalmente nos segmentos : Equações de Neutrons,
descrição do Xenonio, Realimentação por Temperatura e Controle.

IV - SOLUÇÃO DO SISTEMA DE EQUAÇÕES NÃO-LINEARES

Todo o tratamento dispensado ãs equações de neutrons e tem-
peraturas, permite a a,doção de ordenação matricial através de gru-
pamento por pontos. Chega-se então a uma forma, onde a matriz a ser
invertida, para que se encontre resultados no tempo seguinte, é blo
co-tridiagonai esparsa. Cada elemento dessa matriz é uma submatriz
2x2.

A utilização de modelo unidimensional permite inversão através
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de redução, pelo método de eliminação de Gauss. Apôs a redução, a
aplicação do processo de retro-substituição fornece a solução do
sistema. Logo, a solução i obtida por todo um processo não-iteratj^
vo, o que assegura rapidez computacional e melhores resultados.

V - RESULTADOS E CONCLUSÕES

Conforme resultados obtidos, poderse considerar o trabalho de-
senvolvido altamente satisfatório. Tal afirmação se baseia na oco£
rincia de reduzidos valores de desvios entre as respostas finais de
potincia e retirada de controle, obtidas através de CITER-lDe WIGL3
(0,0000862 e 0,239114%). Além disso, a maior garantia dessa afirma^
ção reside no fato de que ambos programas fornecem valores absolu-
dos de desvios do nTvel de potência pré-estabelecido como de opera
ção, idênticos (0,0000429043%). A grandeza dos desvios máximos das
outras funções pesquisadas (fluxos, temperaturas, concentrações de
precursores, e t c ) , no ponto estacionario, são inferiores a 2%.

Parece que o programa desenvolvido utiliza método de solução
dos sistemas, diferentes do utilizado em WIGL3. Tal afirmação se
baseia na observação de um comportamento quase simétrico entre as
curvas de desvios dos resultados de potincia, obtidas por cada pro
grama, ao longo do tempo, em relação ao nTvel imposto como de ope-
ração.
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Sumário

Neste trabalho são mostrados três elementos de placa triangula-

res com 9 graus de liberdade. Eles são baseados na teoria das

placas de Mindlin que requer somente continuidade C° para as

funções de interpolação do campo de deslocamentos. São apresen-

tadas suas formulações e os resultados das soluções de alguns

problemas estáticos. Mostra-se que os elementos são bastante s£

meliantes, além de simples e eficientes, podendo ser utilizados

economicamente na solução de problemas transitórios não linea-

res da tecnologia de reatores nucleares.

Abstract

This paper presents three triangular plate elements with 9

degrees of freedom. They are based on Mindlin plate theory

which requires only C° continuity for the interpolation functions

of the displacement field. Their formulations and the results

of some static problems are presented. It is shown that the

elements are very similar, wh'ile. simple and efficient, and they

can be used in the solution of non linear trasient problems of

nuclear reactor technology economically.
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1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho apresenta-se 3 elementos de pisca triangulares com 3 nós e
3 graus de liberdade por nó, como mostrado na Figura 1, com formulações desen -
volvidas a partir do método dos deslocamentos utilizando a teoria das placas
com deformações por cisalhawtnto (Teoria das Placas de Mindlin) /l/. Os elemen
tos foram deduzidos coa esta teoria porque ela requer somente continuidade C 7

para as funções de interpolação do campo de deslocamentos enquanto a teoria
clássica de Kirchhoff requer continuidade C1. Assim é possível a formulação dos
eleaentos de forma explícita com economia de tempo e memoria de coaputador que
são fatores muito importantes em análises de problemas transitorios não linea-
res. A aplicação destes eleaentos de placa pode ser ampliada para a montagem de
elementos de casca facetados obtidos na superposição de um eleaento de placa
com um eleaento ea estado pleno de tensão. Estes eleaentos siaples de placa/cas_
ca tea uaa aplicação muito grande no desenvolvimento da tecnologia de reatores
nucleares desde que se mostrea eficientes.

A teoria das placas de Mindlin 111 tem como expressão para energia poten -
ciai de um elemento

onde

* í
>x,x

*x v ~ **»y

+ Í D (D

w, -t

Eh3

; 5 f - 12(l-v2)

1 v 0
v 1 0
0 0 1-v

2

Eh» fl oi
2C IfUvT [O l j

(2)

e com referência i Figura 1, B B sao as rotações das seções, v e o desloca -

mento transversal da superfície média da placa, p é pressão, h é a espessura e
A é a área da superfície média da placa. E é ojnódulo de elasticidade, v é o
coeficiente de Poisson e ty í o fator de correção da distribuição do cisalhatnen
to ao longo da espessura (adotado como 5/6). Os índices f e e são relativos ã
flexão e cisalhamento.

Chamando u T - {w, 6 , 6 . w. 6 _ 6 ,, w, 6 - 6 ,} os deslocamentos nodais1 xl yl 2 x2 y2 3 x3 y3
do elemento monta-se, conforme as hipóteses adotadas para ele, as relações de-
formações-deslocamentos:

S - 5£ H ; I - »e 2 (3)

A matriz de rigidez do elemento é determinada a partir das equações (1)
e (3):

2. OS ELEMENTOS ESTUDADOS

Mostra-se, a seguir, as hipóteses básicas para a formulação dos três ele -
mantos estudados neste trabalho chamados 1\, T; <? T3. 0 elemento T^ foi desen -
volvido em 121, e o Tj e Tj com procedimentos análogos aos descritos em /3/ e
/4/, respectivamente, para elementos quadrangulares de 4 nós e 12 graus de li-
berdade.
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i
I Para o elemento Tj as funções de interpolação são lineares de nodo que os
í deslocaaentos a* • { w 6 6 } no elemento são dados por :

3 3 J
v « E L.w.; 6 - E L.6 .; 9 - E L. 6 . (5)

s . i i' x . 1 xi' y . i yi
í-i í-i ' í-i J

| onde L. são as coordenadas naturais do triangulo e w., 9 ., 6 ., i • 1,2,3, são
I os deslocamentos nodais. E feita a decomposição dos deslocamentos nodais ia em
• um modo de flexío ju e um de cisalhamento iic, que contribuirão para a energia

de deformação por flexão e por cisalhamento, respectivamente. Na separação ob-
tém dois operadores lineares P, e P tais que :

Substituindo em (4) jJ,, e B de (6) por_B, e B , respectivamente,obtém-se
a matriz de rigidez. Como |Lf t B , D, e D sao matrizes com termos constantes
a integração de K com um ponto ê°exata. ~°

No elemento T^, w inicialmente tem variação quadrática considerando os des_
locamentos nodais dos vértices e no meio dos lados para fazer a interpolação.As
rotações 6 e 6 variam linearmente como em (5). Para se chegar ã configuração
de 3 nós e 9 graus de liberdade é feita a hipótese que a deformação por cis£
lhamento ao longos dos lados é constante. A matriz B_, resultante, tem somente
termos constantes e a matriz K, obtida com um ponto de integração é exata. A ma
triz B , no entanto, tem termos lineares em L. e pode-se seguir dois caminhos T

para a integração de K : (a) integração reduzida e seletiva /5/; (b) integração
exata com o artifício ""descrito em /6/.

No elemento T., o campo de deslocamentos tem variação linear em (5) mas de-
formações por cisalhamento nao sao dadas como em (2). Em cada lado do elemento,
define-se uma deformação por cisalhamento localizada em seu ponto médio e com
direção paralela a ele, que é função dos deslocamentos dos nós que o formam.Por
meio de considerações geométricas determina-se, então, o vetor de deformações
por cisalhamento em cada nó e também no elemento com um esquema de interpolação
linear. Da mesma forma que para o elemento T~, J9f é uma matriz de termos cons-
tantes e B tem termos lineares em L. sendo, portanto, validos os mesmos comen-
tários feitos acima para a montagem àe K, e K .

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES

Os elementos T.,T. e T, foram utilizados na análise de uma placa quadrada
de espessura constante h«0,04m, de lado a«8m e de material com E-300000 KN/ra2 e
V'0,3, variando de condições de vinculação e de carregamento. Foram feitos «4
exemplos: (1) simplesmente apoiada nas bordas com carga concentrada no centro
(P—0,4KN); (2) engastada nas bordas com carga concentrada no centro(P—0,4KN);
(3) simplesmente apoiada nas bordas com carga distribuída uniformemente '
(P—6,25 N/m 2); (4) engastada com carga distribuída uniformemente (P--6,25N/m2).
Pela simetria modelou-se somente 1/4 da placa com malhas uniformes de 2Nx2N ele
mentos sendo N o número de quadros em cada direção formados por 2 triângulos re
tângulos com a diagonal indo da esquerda para a direita de modo ascendente. Os
resultados obtidos com um computador Cyber 175/750 estão na Tabela 1.

Pelos resultados apresentados e pela comparação das matrizes de rigidez ob
tidas com várias configurações de triângulos nota-se que os valores gerados com
os elementos T, e T, sao idénticos^ e que eles, tendo a integração reduzida no
cisalhamento com ponto de integração no centroide, geram valores idênticos aos
de T.. A equivalência entre T, e T. se explica gela hipótese admitida, em am-
bos, que a deformação por cisalhamento na direção dos lados do elemento é cons-
tante. Como Tj tem deformação por cisalhamento constante e T- e T, distribuição

- 274 -



linear desta deformação a outra equivalência ocorre porque a integração reduzi-
da feita gera matrizes de rigidez, iguais.

Os resultados obtidos com T, e T_ com integração reduzida e T, são bons
com as malhas mais refinadas sendo que a qualidade dos resultados e a simplici-
dade destes elemementos com formulação explícita indicam que em análises de pro
blemas transitórios não lineares eles podem levar vantagem sobre elementos dê
ordem superior em termos de custos de computador e facilidade de aplicação.
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Sumario

Em periodos de muito baixa disponibilidade de hídro-eletricida-
de, a presença de apoio termelétrico para atendimento confiável da
demanda do mercado de energia elétrica é fundamental. O presente
trabalho visa analisar o impacto da necessidade de parada de usinas
nucleares para recarga e manutenção durante um período de critica
hidraulicidade. A característica de prolongamento da vida útil da
carga de um reator com conseqüente redução de sua potência utiliza
vel permite certa flexibilidade de adiamento da parada para recarga
e manutenção para períodos menos críticos, refletindo-se nos índ^
ces de desempenho_de confiabilidade do sistema. Neste sentidoforam
efetuadas simulações mediante um modelo estocástico de produção de
energia, calculando-se a probabilidade de perda de carga (LOLP) de
um sistema hipotético incluindo uma usina nuclear nas condições
descritas acima.

Abstract

In periods of very low availability of hydro-electric energy the
presence of thermoelectric generation support is fundamental for the
reliable supply of energy demand. This work analyses the impact of
the outage need of nuclear power plants for refuelling and maintenance
during a critical hydrological period. The feature of lengthening the
useful life of the reactor core charge with resulting reduction in
usable power allows certain flexibility in postponing the refuelling
and maintenance outage to less critical periods, which reflects on
the system reliability performance indices. Simulations with a
stochastic energy production model have been made by computing the
loss of load probability of a hypothetical power system containing
a nuclear power plant under the conditions described above.
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1 - SEDUÇÃO DE POTÊNCIA COM GAMBO DE REATIVIDADF

A reatividade de uai reator nuclear é definida pela expressão

P - - ± £ Í ^ _ . (l)
kef

onde kef (fator de Multiplicação efetivo) í a relação entre o nú
•CTo de neutrons producidos por fissão nuaa dada geração e o nú-
aero total de neutrons perdidos por absorção ou escape, na gera
ção anterior.

No reator comercial considerado neste trabalho, que í o FUI
(Pressurized Water Reactor) , por efeitos de segurança e por as_
pactos construtivos, obten-se ua coeficiente de variação da rea-
tividade coa a temperatura negativo, ou seja:

dp <0. (2)
dT

COBO a potencia gerada taabéa depende da teaperatura do rea
tor, pode-se definir o coeficiente de temperatura da potencia,
pela expressão:

Ua valor médio, que se considerou representativo para o rea-
tor simulado |2[ f o i :

a - &P - -21 .10" 5 . (4)
P APZ

Admitindo-se urna potencia mínima de operação de 30Z da potêi*
cia nominal (APZ • -70Z), obtéa-se o máximo ganho de reativida-
de:

Ap- -21.10"5 .APZ • -21.10~5(-70)- 0,0147. (5)

Através de simulação do núcleo do reator |3|, com passo de
queima de 1000 MWd/t no fia do ciclo, supondo enriquecimento
inicial médio de 2,2Z e fator de capacidade de operação da usi-
na de 0,82, obteve-se para um reator PWR típico a variação de
reatividade diiria de ¿P d i a " 263,6.10~

6/dia.

Assim, coa aquele ganho de reatividade, pode-se prolongar a
operação da usina por:

° » 0 1 4 7 - 56 dias. (6)
6A pdia 263 ,6 .10 ' 6

A diminuição aédia f i a r i a da potencia nominal, necessária para bai-
xar a teaperatura de operação e,conseqüentemente, conseguír-se o ganho
de reatividade será:

m - l ,25Z/día . (7)
56
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Para fator de capacidade de operação (FCO) da nuclear diferen
te do uaado na siaulação (PCS), deve-se corrigir o fator de dimi-
nuição aédia diária de potência:

. á . (8)

2 - A NUCLEAR NO MODELO ESTOCXSTICO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA

Para introdusir-se a teraica nuclear no aodelo estocástico de
produção de energia ¡4|, separou-se sua operação ea duas fases
distintas. Na priaeira. a nuclear se coaporta coao uaa térmica
convencional, aas se acoapanha a energia gasta ea cada período.
Quando se detecta, através de ua carregaaento preliainar. que a
usina não possui aais energia suficiente para cobrir integralaeit
te determinado período a potência noainal. inicia-se a segunda fa
se, cea redugão de potência coa ganho de reatividade, até atin-
girse a potencia aíniaa de operação perai

, g p g ,
gir-se a potencia aíniaa de operação peraitida para tal
ção.

instal±

3 - RESULTADOS E ANALISE

Foraa simulados os seguintes casos:

Caso 1 - parada da usina nuclear ao se coapletar a vida útil
noraal da carga do reator (parada durante os meses 2
« 3);

Caso 2 - parada após prolongaaento da vida útil da carga do
reator por dois aeses (parada nos aeses 4 e 5);

Caso 3 - parada apôs ua mês alea do prazo da vida útil normal
da carga do reator (parada nos aeses 3 e 4).

Os meses 2 e 3 foraaa o período de aais crítica hidraulicidade.

TABELA 1

Período
(me.)

Caso 1

Caso 2

Caso 3

1

0.036

0,036

0.036

2

0.661

0,177

0,177

3

0,460

0,230

0,460

4

0,031

0.136

0.136

5

0.003

0.016

0.003

6

0.0Í2

0,012

0.012

7-12

• • •

• » •

• • *

Total
Anual

1,41

0.81

1,03

A Tabela 1 apresenta o quadro comparativo da probabilidade de perda de
carga (LOLP) em dias por aê». bem coao o total anual (dias/ano). Observa-se
que o Caso 2 apresenta IQLP anual de 57.4Z do valor mais crítico (Caio 1). A
partir do período 6. não se observa diferença da probabilidade dej>erda de
car*ga entre os três casos estudados, já que se tornam fisicamente idênticos.
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Sumário

Os sistemas para o controle de potência da Usina Nuclear de Angra
2 têm um alto grau de automação de maneira que poucas ações do
operador são requeridas durante a operação em potência. A
estratégia de controle de potência e os princípios de operação dos
sistemas de controle, aqui apresentados, possibilitam uma grande
flexibilidade de operação da Usina.

Abstract

The systems for the power control of the Nuclear Power Plant Angra
2 have a high degree of automation so that few operator actions
are required during power operation. The power control strategy
and the operation principles of the control systems, here
presented, make possible a great flexibility of the Plant
operation.
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1. MÉTODOS DE CONTROLE DA POTÊNCIA

Para a operação da Usina Nuclear Angra 2 (do tipo PWR,
1300MWe) existem 2 métodos básicos de controle de potencia:

19 Método: 0 "setpoint" de potencia é definido para o reator. A
potencia gerada no reator pode ser passada para a rede elétrica ou
desviada diretamente para o condensador se o "setpoint" de
potincia do gerador elétrico for inferior à potencia gerada no
reator. Este método é aplicado basicamente durante a partida e a
parada do reator (potencia do reator menor que 30Z da potincia
nominal).

29 Método: 0 "setpoint" de potencia é definido para o gerador
elétrico e os sistemas de controle do reator atuam de maneira a
que o reator produza somente a potincia térmica necessária para
fornecer a potência elétrica desejada. No caso da potincia
elétrica desejada ser inferior a 30Z da potência nominal, o reator
permanece produzindo 30Z (valor mínimo para este método) e o
excesso gerado é desviado diretamente para o condensador. Este
método é aplicado nos seguintes casos:

- operação com carga constante
- operação com carga base com ciclo diário de carga
- operação como seguidor de carga com controle de freqüência

As duas variáveis de processo básicas utilizadas para o
controle de potência da usina são a temperatura média do
refrigerante do circuito primário e a pressão do vapor no circuito
secundário (ver fig. 1). No 19 método o "setpoint" de fluxo de
neutrons para o reator (em vez de temperatura por problemas de
estabilidade) e o "setpoint" de potincia para o gerador elétrico
são fornecidos manualmente e independentemente. No 29 método o "
setpoint" estacionario de temperatura para o circuito primário é
gerado automaticamente a partir do " setpoint" de potincia para o
gerador elétrico. Nos dois métodos a pressão do vapor no circuito
secundário deve seguir espontaneamente a curva característica que-
é função da potência. Durante transientes e em situações anormais,
se a pressão do vapor cair abaixo da curva característica (MIN na
fig. 1), o "Controle de Pressão Mínima do Vapor" reduz o
"setpoint" de potência para o gerador elétrico; se a pressão subir
acima da curva característica (MAX na fig. D o "Controle de
Pressão Máxima do Vapor" desvia parte do vapor diretamente para o
condensador. A atuação de um destes controles indica que há um
desbalanceamento entre a potência do reator e a potência do
gerador.

0 "setpoint" estacionario de temperatura apresenta um valor
constante na faixa de 502 a 100Z da potência nominal, onde ocorrem
a maioria das mudança» operacionais de potência. Na faixa de 07. a
50Z da potência nominal, o "setpoint" de temperatura decresce com
a diminuição da potência para evitar uai valor muito alto de
pressão no circuito secundário.
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2. SISTEMAS DE CONTROLE DO REATOR

As barras de controle e a concentração de ácido bórico no
circuito primário são os elementos utilizados para se controlar a
temperatura. Existem 61 barras de controle (liga Ag In Cd
absorvedora de neutrons) de comprimento aproximadamente igual ao
comprimento ativo do núcleo. Estas barras formam 15 grupos de 4
barras dispostas simétricamente, além da barra de controle
central. As barras de controle são subdivididas em 2 bancos:

0 Banco L ("Large") é constituído de 49 barras de controle
que f icam Inseridas cerca de 5% do comprimento total (o
"setpoint" não varia com a potência). Este banco é utilizado para
controlar a temperatura (variações superiores a 1,39C) e para
controlar a distribuição de potência no núcleo do reator.

0 Banco D ("Doppler") é constituído de 4 grupos de 4 barras
de controle movimentadas seqüencialmente, cujo valor de inserção
depende da potência do reator (ver fig. 2). Este banco é
utilizado para o controle fino de temperatura (variações
superiores a 0,59C) e para controle de posição do banco L.

A injeção de ácido bórico ou água desmineralizada é
utilizada para o controle de posição do banco D e para a
compensação do "burn-up".

Os Sistemas de Controle do Reator acuam dentro dos seguintes
princípios :

- Durante os transientes os bancos D e L são movimentados pelo
"Controle de Temperatura Média do Refrigerante" (CTMR) com
velocidades escalonadas em função do desvio de temperatura
(desvio mínimo para atuação: 0,5?C e 1,39C respectivamente).

- Se o banco L se afastar do seu "setpoint" além de um valor
pré-determinado, o "Controle de Posição do Banco L" (CPBL)
reduzirá o valor de atuação do banco L no CTMR de 1,39C para
0.29C, e movimentará o banco D o que provocará uma variação de
temperatura que fará com que o banco L retorne ao seu
"setpoint" (o movimento forcado do banco D é compensado pelo
movimento do banco L através do CTRM).

- Se o banco D se afastar do seu "setpoint" além de um valor
pré-determinado, o "Controle de Posição do Banco D" (CPBD)
injetará água desmineralizada ou ácido bórico no circuito
primário o que provocará uma variação de temperatura que fará
com que o Banco D retorne ao seu "setpoint" (a injeção é
compensada pelo movimento do banco D através do CTMR). A
atuação do CPBD é bloqueada durante as mudanças de carga e
quando o simulador da concentração de Xenônio informa que a
atuação é desnecessária em função da formação ou queima de
Xenônio prevista. Este bloqueio evita a atuação desnecessária
dos sistemas de tratamento químico e de injeção de boro,

- A compensação do "burn-up" é feita automaticamente através da
injeção de água desmineralizada quando o simulador da
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concentração de Xenõnio indica que a concentração esta em
equilíbrio, a temperatura média do refrigerante esta abaixo do
seu "setpoint" mas ainda não atingiu o valor para a* atuação do
banco D (-0,590, e o banco D está acima do seu "setpoint" mas
ainda não atingiu o valor para a injeção de agua
desmineralizada.

- Para assegurar uma distribuição axial de potencia uniforme o
"Controle de Distribuição de Potincia" (CDP) modifica o
"setpoint" de posição do banco L em função da diferença de
potência entre à parte superior e inferior do reator.

Estes sistemas de controle permitem variações de cargade até
80Z da potência nominal com um gradiente de 2Z/min, variações de
até 60Z com gradiente de 5%/min e variações de até 30Z com
gradiente de 10%/min além de degraus de 10Z na faixa de 30Z à 100Z
de potência nominal.

3. CONCLUSÃO

Apesar das características auto-reguladoras dos reatores do
tipo PWR, são necessários sistemas de controle para evitar uma
grande variação das variáveis de processo e para melhorar o
desempenho dinâmico da usina. Esta propriedade auto-reguladora e a
capacidade do sistema de armazenar energia facilitam as tarefas
dos sistemas de controle.

O alto grau de automação dos sistemas de controle faz com que
o operador seja pouco exigido. Basicamente todas as ações são
iniciadas automaticamente pelo sistema de controle, ao operador
cabendo a tarefa de ajustar adequadamente os "setpoints" conforme
o ponto de operação desejado.

TEMPERATURA MEDIA
00 REFRIGERANTE

• 4 - -t-
0 M M
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Sumário

A possibilidade de materiais de recobrimento serem descontaminados
é avaliada pelo Teste de Descontaminabilidade Radioativa, que con-
siste na contaminação de uma amostra por uma solução de Cs-137 e
Co-60, e na sua descontaminação em três etapas: água destilada, 3£
lução tensoativa e solução de ácido nítrico. A avaliação é realizj»
da em função de uma classificação empírica do fator de descontami-
nabilidade. £ um procedimento simples que visa analisar "a priori"
os materiais de recobrimento que se destinam a instalações nuclea-
res .

Amostras de tinta epoxi destinadas às Usinas Nucleares Angra I e
Angra II foram analisadas: 65% das amostras apresentaram resultado
"excelente", utilizando só água. São, assim, adequadas para locais
onde há risco de contaminação.

Abstract

The possibility of decontamination of coating materials is estimated
by the Test of Radioactive Decontaminability. .This test consists
in contamination of test specimens with a nuclide solution of
Cs-137 e Co-60 and its decontamination with three steps: deminera-
lized water, tensile and nitric acid solutions. The evaluation is
carried by means of an empirically compiled classification of
decontaminability factor. It is an easy procedure which allows "a
priori" the estimation of coating materials, which will be used in
nuclear facilities.

Test specimens of epoxi paints, that shall be used in Angra I and
Angra II Nuclear Power Plants, have been assessed: 65% of the
samples had an excellent result using only water. Hence, so they
are really appropriate for places, where the contamination is
possible.
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' 1. INTRODUÇÃO

* Os materiais de recobrimento a serem utilizados em instala-

f ções nucleares devem ser facilmente descontaminados, por procedi-

i mentos simples, de baixo custo e sem alterações na superfície.

i Um procedimento ê o "Teste de Descontaminabilidade Radioati-

| va em Materiais de Recobrimento" (1, 2), que fornece informações

l sobre a possibilidade do revestimento ser descontaminado.

\ Este ensaio é qualificado pela "Kraftwerk Union" e tem sido

; aplicado em amostras de tinta epoxi de acabamento, destinada â

obra civil das Usinas Nucleares Angra I e Angra II. Visa, assim,
! dar subsídios na escolha do fornecedor do material de recobrimen-

; to, avaliando "a priori" a capacidade deste material de ser des-

i contaminado.

{ 2. PROCEDIMENTO E RESULTADOS

f
• Uma amostra é preparada de acordo com normas estabelecidas

(1) e constituída de 10 corpos-de-prova iguais, medindo 7 0mm X

150mm e espessura de 1 a lOmm.
J

:. 0 agente contaminante é uma solução de Co-60 e Cs-137, pH=4,

'• atividade de 2pCi/mf, e carreador de Co e Cs, 10~&M. As medidas de

! atividade são efetuadas por um detector Geiger-Müller, acoplado à

i eletrônica apropriada, e suporte de amostra com reprodutibilidade

í de geometria. Assim, a geometria de contagem é fixada ao ser man-

| tida a posição relativa do corpo-de-prova ao detector, e ao ser de

| limitada a área de contaminação e descontaminação na superfície

t do revestimento. 0 tempo mínimo de contagem é calculado e são coii

| siderados os erros estatísticos.

0 teste (1, 3) consiste de dois procedimentos.

0 objetivo do procedimento 1 é unicamente fornecer a conta-

gem inicial. Os corpos-de-prova "A", em triplícata, são contamin£

dos por 0,1m£. da solução radioativa. Após 2 horas na estufa, são

efetuadas as contagens, cuja média, multiplicada por 10, será cotí

siderada a contagem inicial.

0 objetivo do procedimento 2 é verificar a descontaminabi 1 í-

dade, ou seja, a possibilidade do material ser descontaminado.

Os corpos-de-prova "B", idênticos aos corpos-de-prova "A", são con
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taminados através de 1m£ da solução radioativa, distribuída na re

gião delimitada. Após 2 horas a temperatura ambiente, são submet¿

dos as etapas de descontaminação: água destilada, solução tensoa

tiva e solução de ácido nítrico 1M. Em cada etapa, o corpo-de-pro_

va ê imerso na solução e depois submetido à contagem.

0 resultado é expresso através do Fator de Descontaminabili-

dade, Y5 (1), média geométrica dos FD., relação entre a contagem

inicial e a contagem de cada corpo-de-prova, para cada etapa. ?a_

ra valores de FD maiores que 2000, a avaliação é "excelente"; en-

tre 500 e 2000, "boa"; entre 100 e 499, "satisfatória" e menores

que 100, "não satisfatória".

3. CONCLUSÃO

Desde a implantação deste teste em 1979, a avaliação de 80Z

das amostras de tinta epoxi foi "excelente", sem alterações na su

perfície. Destas, 65Z alcançaram esse resultado após a 1? etapa de

descontaminação, água destilada. São materiais adequados â utili-

zação em áreas com risco de contaminação radioativa, pois a descori

taminaçâo será simples, de baixo custo e executada com rapidez.

0 procedimento ê facilmente reproduzido e o rejeito gerado é

da ordem de nCi/ l.
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Sumario

£ feita a revisão da técnica de ativação neutrônica utilizada no
reator IPR-Rl do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear
da NUCLEBRÃS.
São citadas características do método e as principais matrizes e
elementos analisados.

Abstract

A review is made of the neutron activation analysis technique
used in the IPR-Rl reactor of the Centro de Desenvolvimento da
Tecnologia Nuclear - NUCLEBRÁS.
Some characteristics of the method are described, types of samples
and elements analyzed are also mentioned.
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1. INTRODUÇÃO

A técnica de ativação neutrõnica é importante ferramenta ana-

lítica nas diversas etapas do ciclo do combustível nuclear, na

qualificação de materiais e no controle do meio ambiente'próximo

as varias unidades industriais.

A principal demanda é proveniente de novos projetos e análi -

ses que escapam a métodos analíticos convencionais, sendo poucas

as rotinas implantadas.

Já foram efetuadas cerca de 60.000 análises em diversas matr_i

zes e elementos (Tabelas 1 e 2).

2. REATOR IPR-R1

As primeiras experiencias no reator de pesquisas IPR-R1 foram

realizadas en 1967 (1). Hoje, incorporado ao Centro de Desenvolvi-

mento da Tecnologia Nuclear - NUCLEBRÁS, tem como finalidade apoiar

os diversos projetos desenvolvidos na Empresa e atender a clientes

externos.

0 reator utilizado é do tipo TRIGA-MARK I. Os dispositivos p¿

ra irradiação de amostras são: tubo central, mesa giratoria e dois

terminais pneumáticos (2).

A mesa giratoria é o mais utilizado, devido ã possibilidade

de irradiação simultanea de até 40 amostras a fluxo constante de
1 1 — 2 — 1 —

6,6 x 10 n cm s , a potencia normal de operação de 100 kW (3),

3. ATIVAÇÃO

A ativação induzida em um nuclídeo após um tempo t de irradiji

cão é dada por:

A - A a m (1 - e"
Xt)

onde ra é a massa do elemento presente na amostra, \ a constante

de desintegração do nuclídeo de interesse e A^ a constante de pro-

porcionalidade dependente do fluxo de neutrons, da seção de choque,

abundância isotópica do nuclídeo precursor, número de Avogadro e
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massa>molecular do elemento.

4. ALTERNATIVAS EXPERIMENTAIS

Uma das principais vantagens da ativação neutrônica é a

1 bilidade de determinação simultânea de diversos elementos em uma
i -

i amostra, através de procedimento instrumental, químicamente nao

I destrutivo. Este se baseia na reação (n, y), sendo levantado o es-

'r pectro de energia gama após a irradiação, e resolvido com auxílio

• de computador (4).
i

' Muitas vezes, o baixo teor do elemento, a complexidade da ma-

: triz, ou o tipo de reação nuclear envolvida inviabilizam esta ai -

< ternativa. É, então, necessária a dissolução da amostra, seguida

;• da separação química dos elementos de interesse, antes ou após a

j. irradiação.

I 5. CONCLUSÕES
!
l 0 reator IPR-R1, através da ativação neutrônica, tem prestado

' vários serviços ã NUCLEBRÁS e outras indústrias. A técnica é con -

fiável, os limites de detecção estão na faixa de parte por milhão

| ou parte por bilhão.
i
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TABELA I - DADOS RELATIVOS A NEUTRON - ATIVAÇÃO

L i

•M-24»
t47

2 «

(I72O)

42
9

(17)

Ct-O4
29O0

(•9)

Fr

8*

1.7
9

(W>

Co-45
90
9

(3)

Sr-87«
10
9

(IS7)

8»-139
19

(979)

Ma

Sc - 4 8
•SOO
4,9,8
(93)

V-90
>90
9

LO -140
•90

(792)

Ac

NUCLÍDCO MAIS U T I L I Z A D O ^

Ti-91
20
1.9

(232)

2r-98

28O

(237)

ftf

A«.(

V-9Í
1000

2.4,9,7
(S9S)

Mk-94*
ISO
9,7

To -182
I2OO

«Ci/t )

Cr-91
• 90

(2M)

Ma-99
9.4

1,4,9,7
(974)

* - 187
•2O

Sb-122

Mo-54
2C00

(SI78)

Te

R»-I86
2400

F.-99
2«
1

(119)

nu -ios
49
9

(71)

0.-I9S
48

MATRIZES ANALISADAS
•* (TAB«LA2)

^NÚMEMO OC OCTCRMMACÒES

Co-80
98O0
4.9,7
(992)

Rk -104
14000

7
(»)

Ir - 192
1 J»IO«

Ni-89
2 7
9.7

M-109
320

9
(42)

Pt - 197
II

' • *

Cu-84
930

*9,4JM»,7
(88S)

A«-IO8
900

1,8,7
(484)

Au-198
9900
1 • 7

Zn-89*
M

C4-II8
II
9,7

(23)

Mg -197
280

-

AL -28
91

(1982)

So -72
290

In- 118
4000

8
(77)

TI-208
3.T

C

Si-91
1.1

(98)

8*-7»
20
8

(4)

t*-<2B*
0.7

(94)

Pb-209

N

P-92
82

(99)

A«-78
810

(19420)

Sb-122
920
1,9,7
(172)

Bi-210

0

92
8

( 8 )

S*-7B
88

1*4,9
(49)

TT
1

(91)

•o

H

e-20
1 8»IO *

CL - 9 8 *
90

(819)

Br-82
«0

'.4.8,8.7
087)

i -128
sto

IJAVIA7
(488)

Af

N*

Ar

Kr

-

« t i

O-141
39

(999)

TH-2SS
340

I.«,5,W
(9993)

Pr -142
900
1.9

(70)

Pa

UM -131
940

9
(40)

U-239
120

(10277)

Pm

N»

SM-199
3800

1,9,8,7
(2l«)

Pu

Eu-I92n
1 lilO*
1,9,8,7
(221)

A »

M-199
42
9

(33)

Cai

Tb -180
1700
9

(8)

• k

D» - 189
49EI04

1.8,8,7
(999)

Cf

Ho-188
4I»IO*

8
(8)

Et

Er-I7i
99
' .9
(19)

Fm

Tm-ITOm
8800

8
(90)

Md

Vb -I79»
1900

8
(8)

No

Lu-I77«l
9900

9
(9)
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TABELA 2 - PRINCIPAIS MATRIZES ANALISADAS POR ATIVAÇÃO NEUTRONICA

1

2

3

4

5

6

7

Minérios,

Alimentos

Materiais

Amostras

Reagentes

Solventes

Produtos

rochas, areias, carvão,

e bebidas

biológicos

ambientais

e amostras

e óleos

industriais,

tintas, refratários,

provenientes

argila

de processos químicos

ligas metálicas, vidro, resinas,

medicamentos, Zircaloy.
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Sumário

O reator IPR-R1 é do tipo TRIGA MARK I, fabricado pela General At£
mie, da General Dynamics Corporation nos EUA e está em operação
desde 1960. Durante esses vinte e cinco anos de operação ocorreram
diversas modificações no projeto original. Elas permitiram aperfei_
coar os sistemas de irradiação de amostras e o seu desempenho. As
características básicas do projeto original do reator foram preser_
vadas, com manutenção dos parâmetros de segurança. Este trabalho a
presenta urna descrição sucinta dos melhoramentos realizados no rea
tor IPR-R1.

Abstract

The IPR-R1 reactor is a TRIGA MARK I type, built by General Atomic
of General Dynamics Corporation in USA. It has been in operation
since 1960. During these twenty-five years of operation, several
changes were made in the original design. They permitted to
improve the irradiation systems and their performance. The basic
characteristics of tr.e reactor original design were preserved,
with maintenance of the safety parameters. This paper presents a
brief description of the improvements made in the IPR-R1 reactor.
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I 1. INTRODUÇÃO
\
\
; Ao longo dos anos de operação do reator de pesquisa IPR-R1,
• atualmente sob a responsabilidade do Centro de Desenvolvimento da
; Tecnologia Nuclear - CDTN, das Empresas Nucleares Brasileiras S.A.
; NUCLEBRÂS, foram realizadas diversas melhorias com o objetivo de
. adequar as condições de operação do mesmo e aumentar a capacidade
l de irradiação de amostras. 0 projeto original do reator foi manti^
i do e as modificações ocorridas contribuíram para que a segurança
| de operação, também, fosse melhorada.
• A substituição do sistema de refrigeração iniciou uma série
: contínua de melhoramentos, que hoje culmina com a necessidade de
* um anteprojeto de uma nova mesa de instrumentação para o reator,
• o que possibilitará no futuro a ampliação da potência atual de re_
I gime, de 100 para 250 kW.

2. PROJETO ORIGINAL E MODIFICAÇÕES

' 0 IPR-R1 é um reator intrínsecamente seguro, devido ao fato
' de possuir um alto coeficiente pronto negativo de temperatura, re
' sultante das propriedades características do próprio combustível,
F uma mistura sólida homogênea de hidreto de zircônio e urânio e n n
l quecido a 20%. 0 núcleo do reator é constituído por 58 elementos
'• combustíveís-moderadores e 27 elementos de grafita que atuam como

refletores. Está localizado no fundo de um poço com cerca de
19.000 litros de água leve desmineralizada.

A refrigeração do reator ê feita por convecção natural da á-
gua, sendo esta refrigerada por um sistema forçado do tipo água/

; água. 0 reator possui ainda um refletor radial, em anel de grafi-
"< ta envoltório ao núcleo, e e controlado por três barras de carbo-
| neto de boro.
í" Existem no reator quatro locais para irradiação de amostras:
I Tubo Central, Mesa Giratória (em cavidade existente no anel refl¿

tor de grafita) e dois Sistemas Pneumáticos de Transferência de ¿
mostras (um localizado no último anel do núcleo, em lugar de um
elemento refletor, e outro junto ã face externa do refletor radi-

1

2.1 Sistema de Refrigeração

Quando da instalação do reator, a potencia de regime era de
30 kW, com possibilidade de operar a 100 kW, por períodos limita-
dos. A água de refrigeração do circuito primário era circulada em
um sistema que utiliza "Freon 22", com uma potência de refrigera-
ção de 30 kW. Como esta era insuficiente para operações a 100 kW
por períodos prolongados, foi projetado e instalado um sistema
com uma capacidade de refrigeração de até 250 kW em regime. A tr£
ca permitiu, além de operações permanentes a 100 kW, a possibili-
dade de aumentar a potencia do reator para 250 kW.

0 novo sistema é constituído por um circuito primário, pelo
qual flui a água desmineralizada do reator, e um circuito secunda
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rio, por onde circula a água da rede. 0 conjunto utiliza un troc£
dor de calor do tipo casco e tubos, e urna torre de refrigeração
com capacidade de até 300 kW ti].

2.2 Instalação do Tanque

Originalmente o poço do reator era constituído por um cilin-
dro coaxial de chapa de aço, revestido externamente e internamen-
te com uma camada de concreto. A carnada interna tinha por revesd
mentó a resina "epoxy", que ao longo dos anos de operação foi se_n
do Panificada e que foi retirada em 1972, para instalação de um
ttaque de alumínio (liga AA5052, de baixo teor de cobre), especi-
almente projetada. Este atualmente comporta todo o conjunto do r£
ator, que está imerso em água desmineralizada [2].

2.3 Troca do Mecanismo de Acionamento de Barras

0 mecanismo de acionamento de barras de controle do reator
IPR-R1 é composto de um motor, pinhão e cremalheira. 0 motor é b¿
fásico, assíncrono e instantaneamente reversível. Com o uso cons-
tante ao longo do tempo, os sistemas originais de acionamento fo-
ram- se desgastando, tornando sua substituição inadiável. Um con-
junto novo foi adquirido da General Atomic e providenciada sua
troca em 1979. Elaborou-se então, um roteiro detalhado com 'todas
as diretrizes a serem tomadas, para que a segurança do reator fo£
se resguardada.

Com exceção da velocidade de retirada das barras, a qual foi
modificad;» através da substituição dos redutores dos novos . moto-
res pelos redutores originais, o novo mecanismo se mostrou compa-
tível com a segurança exigida para operação do reator.

2.4 Otimização dos Sistemas Pneumáticos de Transferência

A análise de minérios de urânio, provenientes das jazidas do
País, foi sendo incrementada ao longo da última década. Para que
a demanda existente pudesse ser atendida, tornou-se necessário am
pliar a capacidade dos sistemas pneumáticos de t: nsferência de ¿
mostras. 0 próprio Laboratório do Reator desenvolveu_um projeto
de otimização desse sistema, o qual, após a instalação, permitiu
aumentar em 105* a velocidade de análise das amostras de minérios
de urânio, através da técnica de neutrons retardados.

A otimização permitiu que o volume de amostras analisado ch¿
gassea um valor máximo da ordem de 60.000 amostras/ano. A_automa_
tização executada, além de aprimorar o sistema de irradiação e
captação rápida dos dados, contribuiu para uma redução na queima
dos elementos combustíveis, pois foi duplicada sua capacidade de
dosagem de amostras.
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2.5 Outras Melhorias

Encontram-se em fase de implementação, junto aos sistemas 1¿
gados ao IPR-R1, as seguintes melhorias:

. Nova otimização dos sistemas de transferências pneumáticos de
irradiação;

. Deionizador da ãgua do poço do reator, com resinas de troca iô-
nica, em leitos separados;

. Manipulador mecánico para isótopos com alta atividade específi-
' ca, blindagem e respectivos sistemas de monitoração;

! . Monitor dos parâmetros auxiliares durante a operação do reator;

. . Instalação junto ao núcleo do reator do quinto dispositivo para
] irradiação de amostras (extrator de neutrons).

3. CONCLUSÕES

:, Os critérios adotados para proceder ãs modificações do rea-
; tor IPR-R1 e seus sistemas auxiliares, relatados no presente tra-

balho, sempre foram orientados no sentido de adoção das normas in
f ternas, da Empresa e as vigentes na Comissão Nacional de Energia
f Nuclear, de forma a preservar os princípios e regras de segurança

com os trabalhos realizados.
As melhorias introduzidas permitiram considerável participa-

ção do IPR-R1, durante a última década, nos trabalhos realizados
pela Empresa, em atendimento ã demanda de análises do programa nu
clear brasileiro.

; Conforme está programado, a seqüência de melhorias deverá
continuar, com instalação de uma nova instrumentação para o con-

• trole do reator. Prevê-se inclusive, o aumento da sua potência a-
l té 250 kW, o que permitirá obter um fluxo máximo de neutrons tér-
| micos da ordem de IO13 n.cm~2.s *.
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Sumário

Apresenta-se a metodologia adotada no Laboratorio de Salva /
guardas da CNEN para a implantarão dos métodos de Davies e Gray no
dificado^(titulaçãopotenciométrica-NBL) e gravimétrico em pasti -~*
lhas e pó de U0.. O^controle da estabilidade da amostra se faz in
dispensável devido a oxidaçao espontanea da mesma. Para cada tip?
c qualidade de amostra é seguido ua esquema analítico apropriado.
A precisão e exatidão das medidas efetuadas são estabelecidas, e
periodicamente observadas através da padronização e controle inter
no de qualidade do sistema de titulação, e da participação em prõ*
gramas de interromparação com a Agência Internacional de Energia 7
Atôraica-AIEA. Varias amostras tem sido analisadas, e a avaliação es_
tatística dos rasultados obtidos tem demonstrado níveis de preci -
são da ordem de 0,08Z a 0,2Z e exatidão de 0,062Z U, comparáveis a
laboratórios internacionais.

Abstract

It is showed the methodology in use in the CNEN's Safeguards
Laboratory to the implantation of the modified Davies and Gray and
gravimetric methods applied to UO, powder and pellets. The stabili
ty's control of the sample is indispensable because its expontai ~
neous oxidation. For each type and quality of sample an appropria
ted analytical schme is applied. The precision and accuracy of the*
measurements are established, and periodically observed through /
the standardisation and internal quality control of the titration
system, and the participation in intercomparison programs with the
International Atomic Energy Agency. Several samples have been ana
lysed, and, tha statistical evaluation of the results has showed 7
precision of the orders of 0.081 to 0.2Z and accuracy of 0.062Z U,
comparables to international laboratories.
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Ill- Materiais e Métodos

III-l) Controle d» Estabilidade das ««ostras

f feito un controle da estabilidade de várias amostras
tais co«o pós de U02* UC2» DUA, etc. de vez que estes são ma tie
riais instáveis que reagem com o oxigênio e a umidade do ar com
relativa facilidade, alterando o peso da amostra tomada para anjí
lise. Isto pode ocorrer no período compreendido entre a amostra
gem até o momento da analise.1

III-2) Esquemas Analíticos

Para cada tipo e qualidade de amostra ê seguido um esquíe
ma analítico apropriado.

III-3) Gravimetria2

Este método baseia-se na calcinaçao da amostra a U30g,que
é um composto estável. 0 peso final deste U3O8 é_corrigido le_
vando-se em conta as impurezas não voláteis que tão determinadas
por espectroscopia de emissão.

Os resultados finais obtidos são, então, corrigidos levan_
do-se em consideração o piso atômico medio do urânio presente na
amostra, e determinado pelo método de espectrometría de massa,ou
a partir do teor de U-235 determinado por espectrometría gama.

0 método pode ser aplicado para a determinação de urânio
em compostos puros tais como: UFg, solução de nitrato de uranila,
UF4, DO2, UO3, UC2, U3O8 e ü metálico variando somente o proced¿
mentó adotado para cada tipo de amostra.

Folhas de trabalho para acompanhamento dos procedimentos
e registro dos resultados são utilizadas.

III-4) Titulação Potencionétrica de Davies e Gray-NBL-2»3»*»5

Este método baseia-se na redução de U(VI) a U(IV) em soltj
ção concentrada de ácido fosfórico previamente tratado com K2Cr2Í>7
por excesso de Fe2* em ácido sulfâmico. Os íons Fe2*, em exce¿
so, aão oxidados por ácido nítrico na presença de Mo(VI) como^
catalizador, e o U(IV) titulado com solução padrão de K2Cr2<>7 até
o ponto final, na presença de V(IV) utilizado como indicador al£
troquímico.

Os resultados finais BBO corrigidos, levando-se em conta
o peso atômico médio do urânio presente na amostra e determinado
por espectrometría de massa, ou a partir do teor de U-235 detejr
minado por espectrometría gama.

Utilizam-se folhas de trabalho para acompanhamento dos
procedimentos e registro dos resultados.

II1-5) Padronização c Controle de Qualidade do Sistema de Titu-
lação

A exatidão das medidas efetuadas deve ser estabelecida, e
periodicamente observada.

rara tanto são feitas: a calibração diária da bureta aut£
mítica, a determinação periódica do erro siftemático do sistema
de titulação, a padronização diária do método e, anualmente a
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analise estatística da variança dos erros sistemáticos de titti
laçio.6

IV- Discussão dos resultados

IV-41) Método gravimétrico

Os resultados obtidos pelo método gravimétrico foram coe_
rentes com o esperado para esse tipo de amostra. Os erros neg£
tivos obtidos se encontram dentro da faixa de erro esperado pji
ra esse método. iode se creditar essa tendencia negativa a uma
oxidação das amostras ocorrida no período compreendido entre a
amostragem e a execução da análise.

IV-2) Método potenciométrico

Os valores de precisão obtidos nas análises encontram-se
dentro das faixas usualmente obtidas em lato ratórios internacio_
nais, participantes de programas idênticos de intercomparação
da AIEA.7»8

0 resultado da análise da amostra de intercomparação apre_
sentou uma boa exatidão, de vez que o desvio de 0,062? U em re_
lação ao valor de referência, que é igual a 86,682Z U com erro
igual a 0,0234 (GL»6) foi considerado estatisticamente não
significativo num nível de 957 de probabilidade. 0 julgamento
adotado foi baseado num teste*da hipótese nula, e leva em conta
as estimativas de erro padrão dos resultados em termos de trat£
mento, medida e calibração.
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ESTATÍSTICO EM CONTABILIDADE DE MATERIAL NUCLEAR

Marco Antonio Saraiva Marco
Divisão de Salvaguardas
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Rio de Janeiro - RJ

Sumario

O sistema de programas INSPECT foi desenvolvido no Pacific
Northwest Laboratory, Estados Unidos, para o cálculo estatísti-
co es contabilidade de material nuclear. INSPECT utiliza os •£
todos estatísticos para planejamento e avaliação de inspeções ,
que são descritos na Parte F do Manual^Técnico de Salvaguardas
da Agência Internacional de Energia Atômica.

No oresente trabalho descreve-se a implantação de INSPECT
na Divisão de Salvaguardas da CNEN. Utilisando-se como base uma
instalação de referencia, são apresentadas as principais car¿
eterístiess de INSPECT e analisa-se seu potencial de aplicação"
para a contabilidade de material nuclear.

Abstract

The INSPECT software package was developed in the Pacific
Northwest Laboratory for statistical calculations in nuclear ma
terial accountability. The programs apply the inspection and 7
evaluation methodology described in Part of the Safeguards /
Technical Manual.

In this paper the implementation of INSPECT at the Safe_ /
guards Division of CNEN, and the main characteristics of INSPECT
art described. The potential applications of INSPECT to the nil
clear material accountability is presented. ~
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1 . INTRODUÇÃO

Entre as atividades de controle de material nuclear, aquelas
que se relacionam com a pregara-lo da inspeção e com a avaliação
dos resultados da verificação sao de especial importância.

A preparação da inspeção requer um plano de amostragem que
deve responder, entre outras, à seguinte questão básica: "qual o
tamanho da amostra a ser retirada por estrato para se obter uma
determinada probabilidade de deteção de desvio de material?".

A avaliação dos resultados da verificação, ao levar em conta
os diversos erros de medida envolvidos, deve determinar a quanti-
dade de material não contabilizado e ainda a significancia da ái_
ferença entre os resultados obtidos pelo operador e pelo inspetor.

Essas questões podem ser respondidas aplicando-se os métodos
estatísticos complexos sumarizados na parte F do Manual Técnico /
de Salvaguardas. (1) 0 sistema de programas INSPECT (2) utiliza /
esses métodos e constitui-se portanto na ferramenta mais moderna
e potente para o planejamento e avaliação de inspeções.

No presente trabalho descreve-se a versão de INSPECT imp lain
tada na Divisão de Salvaguardas da CNEN e através de um exemplo
ilustrativo apresenta-se o seu potencial de aplicação na contabi-
lidade de material nuclear. 0 trabalho insere-se na integração en
tre o sistema de informações de dados de salvaguardas e o sistema"
de verificação, composto pelo Laboratorio de Salvaguardas (3), da
CNEN.

2. ESTRUTURA DE INSPECT

INSPECT compõe-se de duas partes bem definidas. Na 1- parte
são criados os arquivos de dados de entrada, que descrevem a ins-
talação a ser inspecionada. Na 2- parte o programa calcula opcio
nalmente: (a) os componentes da variança da estatística MUF; (b)~
os componentes da variança da estatística B; (o) os planos de /
amostragem nos modos variável e atributivo; (d) a efetividade da
inspeção e (e) o custo da implementação do plano de inspeção.

0 sistema, composto originalmente de cinco programas intera
tivos en ASSEMBLER, foi reescrito em FORTRAN, e reestruturado num
único módulo, de modo a facilitar sua utilização.

3. EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Para ilustração do método, INSPECT 2 aplicado a uma instala-
ção de conversão de urânio de baixo enriquecimento e de fabrica -
ção de elementos combustíveis. A análise consta de tres partes:
(a) definição da instalação; (b) cálculos de contabilidade do m¿
terial nuclear; (c) cálculo do esforço de inspeção. ~

As hipóteses admitidas para simplificar o cálculo são apre
sentadas. ~"
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Sumário

Os Acordos Internacionais de Salvaguardas concluídos, com a
participação da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA^ en
tre o Brasil e outros países, envolvem as atividades de Proteção 7
Física e Controle de Material Nuclear, que compõem o Sistema Naci£
nal de Salvaguardas. O Laboratorio de Salvaguardas foi .construído
com vistas a complenentação deste sistema, sob a responsabilidade
da Divisão de Salvaguardas da CNEN¿ possibilitando a realização de
medidas independentes de verificação de materiais nucleares sob r¿
gime de salvaguardas. São mostrados os criterios usados no planej¿
mentó e definição do lay-out, construção e montagem, e os princí -
pios gerais de operação do laboratório. Os primeiros resultados ob_
tidos referem-se ã implementação de métodos e técnicas de salva
guardas, e ã sua participação em programas internacionais de coope
ração técnico-científica na área de salvaguardas^ através dos quaTs
espera-se tê-lo, futuramente, credenciado junto a AIEA como Labora^
tõrio Regional para toda a América Latina.

Abstract

The International Safeguards Agreements between Brazil and /
others countries has been concluded with the participation of the
International Atomic Energy Agency (AIEA), and involve the Physi-
cal Protection and Control of Nuclear Material activities, with /
set up the National Safeguards System the Safeguards Laboratory /
was constructed to the implementation and maintenance of this /
National Safeguards System, under responsibility of CNEN'a Safe_
guards Division, in order to carry out measurements of nuclear ma
terials under safeguards. Technical requirements applied to the 7
construction, setting up and operation of the laboratory are /
showed. The first results refer to the implementation of safe^
guards methods and techniques, as well as its participation within
intarnational scientific and technical co-operation programs •» in
the safeguards area, through of them we wait its credencement by
the AIEA as RegionalSafeguards Laboratory for every countries of
the Latin America.
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Objeti vos

O Laboratorio de Salvaguardas, no qual se baseia o Sistema de ve
rificação, tem como principais funções: - preparar planos esta
tísticos e procedimentos para a amostragem do material a ser in£
pecionado; - treinar e orientar os inspetores nacionais; - even
tualmente, orientar os operadores das instalações, quanto aos
métodos de medida por eles utilizados; - implantar ,aoerfeicoar e
promover a pesquisa e desenvolvimento de métodos e técnicas ade_
quadas ao Sistema de Verificação; - efetuar o controle de qual_i_
dade de medidas de contabilidade; - e preparar e certificar mate_
riais de referencia para as medidas de contabilidade e salvaguajr
das .

Loca li zaçao

situado no Instituto de Radioproteção e Dosimetría (TPD), Barra
da Tijuca - RJ, o Laboratorio de Salvaguardas ocupa numa área
construída de 450 metros quadrados.

Definição do Lay-out, Construção e Montagem (1, 2, 3)

Foi tarefa da Divisão de Salvaguardas proceder a estudos detalha
dos acerca dos princípios fundamentais de proteção e aspectos ba
sicos envolvidos na construção, montagem e operação do laborat£
rio, tais como: - dimensionamento das áreas de trabalho; - plan£
jamento das instalações e distribuição dos locais por atividade;
- escolha, utilização e acabamento dos materiais de estrutura de
superfície, de vedação, e etc; - dimensionamento e instalação da
rede elétrica e instalações sanitárias e hidráulicas; - escolha
do sistema de ventilação e ar condicionado; - especificação com
pleta e instalação das bancadas, capelas, e armários especiais
para acondicionamento das amostras e produtos químicos; - defini
çao dos equipamentos, dispositivos e artigos de proteção indivT
dual e de segurança; - montagem do lay-out; - seleção do pessoal
- escolha e aquisição dos equipamentos de medida.
Durante a sua construção, coube ao IRD a responsabilidade de fÍ£
cali zar a obra.

Operação

1• Organização fieral

Com uma equipe de t raba lho , p r e v i s t a para IA f u n c i o n á r i o s , e no
momento, composta de 3 t é c n i c o s de n í v e l super ior e 3 t é c n i c o s
de n í v e l médio, o Laboratório encontra-se d i v i d i d o em s e i s prin_
c í o a i s s e t o r e s : 1. Controle de Material Nuclear. 2 . Proteção Ra
d i o l ó g i c a ; 3. Laboratório Químico; 4. Laboratório de Radiome_
t r i a ; 5. Laboratório de Análise Instrumental I ; e 6 .Laboratório
de Anál ise Instrumental I I .

Todas as amostras são recebidas, devidamente contabilizadas e
guardadas imediatamente na sala de estocagem de amostras. Daí a
amostra é encaminhada ao Laboratório Químico que procede então,
ã análise do teor de urânio total e ã purificação das alíquotas
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destinadas aos demais setores, para as determinações subsequeti
tes, conforme o esquena analítico adotado.
As normas e os procedimentos internos a serem seguidos sao dita_
dos pelo "Manual de Trabalho do Laboratório de Salvaguardas" e
refere-se a: - Controle de acesso; - Higiene e segurança er>
laboratório; - Entrada e saída de materiais e equipamentos;
Precauções com produtos químicos; - Utilização adequada dos e_
ruioanentos e instalações; - Situações de emergência; - Cont£
bilidade e controle de material nuclear; - Proteção radiológica
e - Primeiros socorros em caso de acidente.

Resultados

1. Implementação de Métodos e Técnicas de Salvaguardas - além de
ter até o momento, estabelecidos e implantados os procedimentos
para análise nao-des truti va de pastilhas de UO2, e varetas de e_
lemento combustível tipo PWR, para a determinação do enriqueci_
mento, e os métodos de titulação potencióme trica, gravimetria, e
espectrofotometria, para a determinação de urânio total, este la_
boratório coordena o projeto denominado "Métodos e Técnicas de
Salvaguardas", cujos recursos tem possibilitado que outros ór_
jçãos desenvolvam importantes trabalhos de investigação, de mútuo
interesse.

2. Participação em Programas Internacionais de Cooperação - um
extenso programa de cooperação para a transferência de equipameii
tos de medida, intercomparaçao de resultados analíticos e consul^
toria em controle de qualidade de sistemas analíticos, tem sido
desenvolvido junto ã ATEA. Ainda, com o Laboratório Nacional de
Los Alamos, USA, encontra-se em desenvolvimento um acordo de coo
peração científica, cuja primeira etapa já concluída, consistiu
no teste e avaliação da verificação dos elementos de combustível
não-irradiado de Angra I, através do "Colar de Coincidência de
Neutrons".

Comentários e Conclusões

Desde o término de sua construção, setembro de 1983, até o pre
sente momento, tem havido grandes progressos na implementação
deste laboratório, no sentido de atingir, a curto prazo, os aj_
tos padrões de qualidade exigidos para os métodos e técnicas em
pregados para fins de verificação de material nuclear,sob regime
de salvaguardas, e dessa forma, te-lo credenciado íunto ã AIEA
como Laboratório Regional, dado que este laboratório é único no
gênero na América Latina.
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Sumario

235,A determinação do U aplicando-se o método nao-destrutivo de
espectrometría gama pode ser realisado usando-se o equipamento pojr
tãtil SAM-2, juntamente com o detetor de cintilaçao Nal(Tl), model?
RD-19, da Eberline. Este equipamento é ainda usado pela Agencia In
ternacional de Energia Atômica (AIEA) em instalações nucleares nõ
mundo inteiro. Este método está sendo implantado pelo Laboratório /
de Salvaguardas para ser aplicado em inspeções de rotina. As prime^
ras medidas foram realizadas na Fabrica de Elementos Combustíveis ,
em Resende. As,medidas realizadas em amostras de pastilhas de UO, /
contendo 3,3Z U, analisadas no Laboratório <le Salvaguardas da
CNEN, mostrou uma precisão na faixa de 0,7-1,9Z, e um erro relativo
da ordem de,0,02 a 1,12. Para as varetas de combustível contendo /
O.22Z em U, obteve-se uma precisão na fair,; de 11-15Z e um 2§Çro

relativo na faixa de 12-14Z, e para as enriquecidas a 3,3Z em U
obteve-se uma precisão na faixa de 0,5-1,8Z e erro relativo da ordem
de 0,5-1,O:.

Abstract

235.The determination of U by non-destructive assay of gamma /
spectrometry can be made with SAM-2 portable equipment and Nal (TI)
cintillation detector, model RD-19, from Eberline. This equipment
is still in use by International Atomic Energy Agency (AIEA) and by
nuclear facilities of the world. This has been implanted by CNEN's
Safeguards Laboratory for routine inspections. The first measure
menta was carried out in th» Fuel Fabrication Plant, at Resende. /
The ranges of 0.7-1.9Z for the precision and a relative error of /
0 02-1.1Z were obtained in the CNEN's Safeguards Laboratory, when /
applied to UO.-pellets enriched at 3.3Z 235U. The ranges of 11-15Z
for the precision and a relative error of 12-14Z for fuel rods with
0.22Z of enrichment,and 0.S-1.8Z for the precision and relative /
error of 0.5-1.0Z for fuel rods with 3.3Z of 235Uf were obtained by
this technique .
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Método

- Fundamentos

0 deca imentodo 235y para o 231xh, por emissão *C , é acompanhado
de uma emissão gama, cuja energ ia é de 185,7 KeV. A expressão
usada na medida de enriquecimento é ( 1 ) :

C - E

onde:
C • atividade detectada da energia de 183,7 KeV
E • enriquecimento do Uranio (¿ 1)
PM* P>'\* Pe " deniidade do uranio (u), material da matriz (i), e
J J . J da parede (c), respectivamente, em (g/cm3)

/

u»ÍAi»i>(c " coeficientes de atenuação de massa para raios gama
J ) de 185,7 KeV de energia, no Uranio (u), material

matriz (i) e na parede do recipiente (c) em unid£
des de (cm2/g).

a • atividade específica dos raios gama 185,7 KeV • 4,3 x 10*
raios gama/seg-g.

6 • eficiencia absoluta do detetor para deteção dos raios gama
de 185,7JCeV ( 1)

-A- " ângulo solido subentendido no detetor (r • 2K )
A • área da seção transversal do material definida pelo coliina

dor do detetor,
d • espessura da parede êr> recipiente.
Para a técnica aqui empregada, considerv 4? os fatores de comp£
sição e atenuação etc, como sendo iguais a 1 (3) e a espessura
do material como "infinita" (1) e portanto, somente o "backgroun
d" (3) é considerado.
A expressão aplicada para o cálculo do enriquecimento é:

E - aCi - bC2 (2)
onde:
* os_fatores a e b são constantes a determinar, usando-se dois
padrões, cujos enriquecimentos são conhecidos;
- Ci Í Cj são as contagens obtidas nos canais 1 e 2 do SAM-2 pa
ra o fotopico de 185,7 KeV e para o "background" vizinho superT
or, respectivamente. ~

- Instrumentação

0 SAM-2 serve para medir a intensidade relativa da radiação g¿
ma na faixa de energia entre 10-500 KeV, e í estabilizado para*
corrigir possíveis variações de temperatura e tensão aplicada.
0 sistema consiste de duas partes principais:

- detetor: Nal JCTI) com espessura de 1,3cm e diâmetro de 5cm;
• unidade eletrônica, SAM-2: fonte de alta tensão, estabilizada
amplificador, "digital rate multiplier" (DRM), analisador duplo
canal, medidor de tempo, "ratemeter".
0 SAM-2 t empregado em medidas não-destrutivas, quantitativas,
<fe materiais nucleares contendo Urânio não irradiado ou reproces,
sado num mínimo de 3 meses. ~~
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Discussão do» Resultados

Em anal ises efetuadas, no Laboratorio de Salvaguardas da CNEN,
em varetas de combustível t ipo PVK oriundas da AIEA,verificou-se
uma melhor precisão na vareta mais enriquecida, da ordem de 3,6Z
Esta precisão for melhorada, usando-se colimadores mais adequa
dos. Na v i s i t a a Fabrica de Elementos Combustíveis foi realiza_
da a primeira inspeção de rotina e , devido a não ter - se f e i t o
uma blindagem adequada, obteve-se resultados de enriquecimento a_
cima do esperado, mas com razoável prec i são , da ordem de 3 ,77,
dentro de um intervalo de confiança de 95Z. Quanto ãs Varetas
de combustível cu¿os enriquecimentos sãc 3,3 e 0,22Z, obteve-se
uma melhor precisão para a Vareta mais enriquecida. A baixa pre_
cisão para a vareta contendo 0,22Z de 235(j e devido ao seu baixo
enriquecimento, obtendo-se uma baixa taxa de contagem. Os resu^
tados obtidos para enriquecimentos de 3,3Z, tanto para as pasti_
lhas de UO2 como para as varetas de combustível, estão dentro da
faixa de grecisão s a t i s f a t ó r i o s aos da AIEA, usando-se es ta ins_
trumentagao.
A precisão deste método não pode ser comparada com os métodos a_
n a l í t i c o s usuais como a anál ise i so tópica por espectrometría de
massa, devendo ser considerado que o SAM-2 e um equipamento pojr
t á t i l e empregado em medidas rot ine iras de campo.
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SUMARIO

O trabalho se inicia com a descrição do perfil do inspetor de salvaguar-

das face às funções que lhe são atribuidas. A seguir é estabelecida uma

hierarquia de tarefas as quais conduzem, naturalmente, à estrutura e con

teúdo do currículo de um curso de introdução. As atividades de auditoria

dos registros e documentos bem como a verificação do material são descri

tas em detalhes. Recursos complementares para a formação e aperfeiçoamen

to do inspetor são analisados e conclusivamente apresentamos o período

e dinâmica do treinamento, bem como o critério de recrutamento dos can-

didatos.

ABSTRACT

The paper begins describing the safeguards' inspector profile, in conse-

quence of the tasks to be performed. It follows the establishment of an

activities' hierarqy which will lead, naturally, to the structure and

content of an introductory course's curriculum. The auditing activity as

well as the material verification are described in details. Ccnplementary

resources for the upgrading the inspector's knowledge and skills are

analised and the paper concludes presenting the training period, its

dinamics as well as the recrutment criterium for the candidates.
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RESUMO

1. OBJETIVO DO TREINAMENTO

O objetivo do programa de treinamento do inspetor de salvaguardas

é propiciar ao candidato aquisição de conhecimentos e desenvolver

habilidades que permitem o desempenho satisfatório de sua função.

2. FUNÇÃO DO INSPETOR DE SALVAGUARDAS

Tal função compreende duas componentes: a primeira, de natureza

técnica requer a verificação do material nuclear existente no in-

ventário da instalação e o acompanhamento das variações subsequen

tes durante dado intervalo; a segunda, de natureza política, con-

siste em testemunhar (através de relatórios) tanto para as autori-

dades nacionais, quanto para a comunidade internacional (via Agên

cia Internacional de Energia Atômica) que as normas nacionais es-

tabelecidas (controle e proteção física) bem como os compromissos

assumidos em acordos internacionais estão sendo cumpridos.

3. TAREFAS

Para o desempenho da sua função o inspetor deve cumprir, entre ou

tras, as seguintes tarefas principais: estudo dos Acordos de Sal-

vaguradas e os documentos pertinentes, desenvolver esquemas de

salvaguardas, realizar as inspeções (auditoria e verificação), e-

laboração de planos de amostragem, emprego de métodos e técnicas

que conduzem a medidas expressivas e finalmente elaborar relató-

rios que avaliam o balanço do material (incluindo a diferença en-

tre inventário registrado e inventário físico, e aceitação desta

diferença) e conclusões gerais do resultado da inspeção bem como

do cumprimento dos compromissos assumidos pelas instalações.

4. ESTRUTURA E CONTEÚDO DO CURRICULUM

Com a apreciação dos elementos acima citados pode-se elaborar en-

tão o seguinte curriculum:

(*) Os tópicos se sucedem em ordem de prerequisitos, podendo po-

rém os tópicos 4 e 5 serem ministrados em paralelo ou mesmo

antes da seqüência 1-3.

(**) Entre os tópicos 7 e 8 o treinando deve realizar algumas intj

peções supervisionadas ("on the jobing training").



1. Introdução às Salvaguardas

2. Sistemas e Métodos

3. Informações de Salvaguardas

4. Principios de deteção de radiação

5. Proteção Radiológica

6. Equipamento de Salvaguardas e métodos analíticos

7. Procedimentos de inspeção em instalações de itens

8. Procedimentos de inspeção em instalações em geral

Trataremos em detalhe as atividades de auditoria dos registros e

verificação do material, sendo esta vinculada a métodos e técnicas

de medidas assim como aos recursos complementares de contenção e vi-

gilância.

5. CONCLUSÃO

Como a experiência do candidato, em geral, não satisfaz suficien-

temente os conhecimentos tecnológicos de todas as etapas do ciclo

do combustível e como é previsto que o inspetor venha a inspecionar

os variados tipos de instalações nucleares, apresenta-se a opção de

um "self-study" através de manuais que descrevam os aspectos, tecnoló

gicos de cada tipo de instalação. Tais manuais devem ser pedagógica-

mente organizados e seu uso ser conforme a carência de individuo a

indivíduo.

Finalizaremos o trabalho indicando critérios de recrutamento, pe-

ríodo e dinâmica do treinamento e cursos posteriores para aprimora-

mento de conhecimentos e habilidades.
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Sumario

As taxas de formação das principais especies químicas presentes nos fumos de
incêndios de até 50 kg de sódio, em instalações para a pesquisa de reatores
rápidos foram medidas para a simulação em escala de 1:1000. São apresenta-
das as relações das concentrações de hidróxido, carbonato e bicarbonato pre-
sentes nos fumos retidos na torre de lavagem em contra-corrente e em filtros
secos. É apresentado ainda a variação do perfil de temperatura e a composi-
ção dos resíduos de queima.

Abstrae*:

The formation ratios of chemical principal compounds appear in smokes of
fires up to 50 kg of sodium, in installations for fast reactor researches,
were measured for a simulation in a scale of 1:1000. Relations of hydroxide
concentrations, carbonate and bicarbonate appear in smokes retained in counter-
current washing tower and in dry filters are presented. It is still presented
the variation of the temnerature profile and composition o'' burming wastes.
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1. INTRODUÇÃO

O sódio apresenta uma série de vantagens sobre a grande maioria dos refri-
gerantes convencionais e outros metais líquidos, no transporte de calor de nú
cieos de reatores de elevada densidade de potência. Entre suas poucas desvan-
tagens situa-se a alta reatividade com a agua e o ar atmosférico. Como nao se
pode excluir absolutamente a possibilidade de acidentes, nos programas de de-
senvolvimento de tecnologia do sódio,devem constar entre outros, estudos de
segurança com relação is reações sódio/água e sódio/ar. No Instituto de Enge-
nharia Nuclear - CNEN, onde desenvolve-se um programa de pesquisa em reatores
rápidos, estudam-se vários aspectos relativos a segurança de pessoal e insta-
lações quanto a possibilidade de um acidente. Primeiramente foram desenvolvi-
dos códigos de calculo para acidentes hipotéticos e em seguida foi criada a
infraestrutura necessária à experimentação destes acidentes em escala reduzi-
da das instalações construídas. Neste trabalho são apresentados os resultados
das características dos fumos eliminados no interior do "Hall Tecnológico" do
IEN para um incêndio tipo poça.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Construiu-se uma célula de combustão de 20 m3 de volume, dotada de siste-
ma de monitoração de perfil de temperatura e sistema de exaustão com filtros
secos e por lavagem em contra-corrente "tipo Scrubber", que retêm cerca de 95%
dos fumos de sódio liberados na queima.

0 volume da célula e a potência de exaustão de 4 m3/min relacionam-se
as condições do "Hall Tecnológico" na proporção de aproximadamente 1:1000.
As retiradas de alíquotas, para dosagem da concentração de hidróxido, carbo-
nato e bicarbonato, foram feitas diretamente na base da torre de lavagem em
curtos intervalos de tempos e, para filtros secos,durante a fase final de el¿
minaçao dos fumos pós-combustao. As dosagens foram realizadas potenciometrica
mente. A medida do perfil de temperatura de queima foi realizada por termopa-
res de cremei-aiume1 dispostos na poça e na chama a diferentes alturas do fun
do da bandeja. Na figura 1 estão representadas as evoluções de temperaturas
para diferentes termopares.

3. RESULTADOS

Os resultados para a composição química dos fumos variam com a geometria
do fogo, com a temperatura da chama, com a razão entre a potência de queima e
a potência de exaustão e com o método empregado para a retenção dos fumos. P£
ra os fumos retidos em filtros secos, encontram-se quantidades de hidróxido,
carbonato e bicarbonato variáveis conforme a quantidade queimada e a disposi-
ção das membranas filtrantes [l[. Os resultados obtidos para a retenção em
filtros secos, para a combustão referente a 10, 20 e 30 kg de sódio,estão dis-
postos na tabela 1.

Tabela 1. Fração da concentração recolhida

Quantidade de queima f(Na 0H)

10 kg 3.8%

20 kg 22.5%

30 kg 13.8%

Os resultados para fumos absorvidos na torre de lavagem em contra-corren-
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f(Na2CO3)

33.77%

55.0%
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f(Na
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22
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HC03)

.5%

.5%
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te (Fig. 2 ) , revelaram a inexistencia de hidróxido na água de lavagem para
combustões de ate SO kg de sodio.

A análise dos residuos da queima revelou a presença de Na~0, Na-0-, NaOH,
Nâ CO-j e Nâ CrO, . Este último proveniente do ataque ao aço inoxidável da ban-
deja 3e queima pelo peróxido formado durante a combustão do sódio.

o

I 900H

tnt ntaçéo o© fun* d«

Ptrfcé© tf» queima

Igniçfc» 22Q-290°C

Ttmpotmm) 20

Figura 1. Perfil de temperatura em função do tempo de experimentação

4. DISCUSSÃO

Apesar da maior eficiência dos "scrubbers" na eliminação e retenção dos
fumos de queima, e da grande facilidade de múltiplas medidas durante a expe-
rimentação, a alta solubilidade do gás carbônico na água e a elevada velocida
de de reação em meio liquido, promovem uma taxa de neutralização mais acelera
da. Na figura 2 pode-3e observar o aumento crescente Ha concentração de bica£
bonato em relação a de carbonato com o tempo de exaustão,

0 valor da concentração residual de fumos na atmosfera do edifício duran-
te a queima, assim como a concentração das espécies químicas presentes sao de
fundamental interesse para os operadores responsáveis pela intervenção para a
extinção do fogo. A variação da concentração residual dos fumos foi calculada
para um incêndio de poça correspondente a 50 kg de sódio a uma potência de
exaustão de 60 m3/s. Estes resultados estão em razoável concordância com os
obtidos pelo código de computação desenvolvido previamente para este cálcu-
lo |3! , (Fig. 3).

5. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste trabalho, para a variação da concentração to-
tal de fumos exauridos da combustão do sódio,estão em boa concordância com a
literatura |2| e J3|, apesar da utilização de escala reduzida para fogo de sc5
dio. 0 processo de amostragem em torre de lavagem em contra-corrente demons-
trou ser bastante eficiente para a medida da variação da concentração de só-
dio total, mas acelera a neutralização do hidróxido presente nos fumos, en-
quanto a retenção em filtros secos promove uma enorme perda de vazão e possui
baixo rendimento de retenção. Isto leva a conclusão que um sistema de lavagem
em contra-corrente combinado com amostradores de membranas succionados por
bombas de vácuo, deve fornecer resultados excelentes,tanto para a variação da
concentração total, como para a variação da concentração das espécies no decoir
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rer do processo de combustão e eliminação dos fumos.

Figura 2. Massa de sódio total (A), na forma de CO3 (•) e na forma de
HCOr (?) em função do tempo de exaustão.

0,1-

S
oo 0,0 5-

I I I

|9 Tmpo (min)
1
90

Figura 3. Variação da concentração residual de fumos em função do tempo
(explicação no texto).
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SUMARIO

Sao verificados os efeitos e aspectos de segurança envolvidos durante um vazamento
de sódio, a temperaturas elevadas, sobre "LINERS" de células de contenção e diretamente
sobre concreto.

Como a cinética deste processo envolve reações entre materiais no estailo sólido (tais
como óxidos e carbonatos), vaporej e gases (tais com H_0 e CO») com o sódio líquido ana-
lizam-se os efeitos de cada uma das fases da mistura heterogênea separadamente.

Anaiizam-se ainda os produtos formados e discute-se brevemente a cinética da reação
sódio/concreto.

ABSTRACT

Effects and aspects of security are verified during a sodium leakage in high
temperatures on liners of contention cells and directly on the concrete.

As this kinetic process involves reactions between materials in solid state (such as
oxides and carbonates) vapors and gases (such as water and CO2) with liquid sodium,
effects of each phase of the heterogeneous mixture are separately analysed.

Are still analysed produced products and briefly discussed the kinetic of the
sodium-concrete reaction.
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1. INTRODUÇÃO

O sódio e utilizado para o transporte de calor do núcleo dos reatores rã
pidos. No caso de um acidente ou incêndio de sõdio, o contato entre este e o
cimento conduz â reações exotérmicas com possível desagregação e fragilização
da estrutura do concreto. No caso de vazamento sobre "LINERS" de contenção, o
forte aquecimento pode também comprometer a estrutura.

Neste trabalho são analizados os produtos de reação e a cinética da libe
ração dos componentes voláteis do concreto, com o principal objetivo de veri_
ficar a necessidade de possíveis modificações nas estruturas de fixação dos
"LINERS" das fossas dos tanques de estocagem de sõdio dos Circuitos Experimeti
tais a Sõdio em montagem no Instituto de Engenharia Nuclear/CNEN.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Os produtos da reação sódio/concreto, obtidos por imersão de cilindros de
concreto em sódio, em combustão a 750° C, foram submetidos à analise de fluo-
rescencia e difração de raios-X.

As perdas de peso das amostras cilíndicas, de 11 mm de diâmetro por 6 mm
de altura, confeccionadas com o concreto do revestimento do piso do Hall Tec_
nológico do IEN, foram medidas isotérmicamente, em função do tempo de aquecú_
mento, entre 100 e 800 graus Celsius, em balança termo-gravimétrica.

SO Tampo Cmi*O 100

Figura 1. Perda percentual de peso para o concreto em função do tempo de
aquecimento i varias temperaturas, da curva inferior para a s£
perior, as temperaturas são: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e
800°C.

3. Discussão

Como pode ser observado na figura 1, o aumento de temperatura diminui o
tempo necessário para a liberação de produtos voláteis, que por sua vez são
desprendido? em frações diferentes com a temperatura. Este fato pode ser me-
lhor observado na figura 2, construida com as perdas de peso máximas em fun-
ção da temperatura.

6 bastante provável que até 100°C a perda de peso corresponda somente a
H2O retida nos poros como umidade. Para a regfio entre 100 e 400°C deve-se es
perar a liberação da H2O de cristalização |l|. A decomposição do hidróxido de
cálcio11,2| inicia-se a cerca de 400°C, levando a formação de um novo patamar,
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para as perdas de peso. A temperaturas superiores a 700°C pode se justificar
o elevado valor da perda de peso no equilíbrio pela decomposição térmica dos
carbonatos |l,2J . A presença de carbonatos, nestas amostras, num total de
7.5%, foi confirmada utilizando-se o método de combustão segundo Stroehlein.

10%-

*

i
I »%-

400
Ttmpcrotura C°C3

000

Figura 2. Perda percentual em peso maxima em função da temperatura para
amostras cilíndricas de concreto de 11 mm de diâmetro e 6 mm
de altura.

4. CONCLUSÕES

No caso de vazamento de sodio sobre o "LINER", pelo menos inicialmente,
nao haveria contato direto entre o sodio liquido e o concreto, ocorrendo ape-
nas um forte aquecimento com perda de H_0 e, para altas temperaturas, também
CC^. No caso de haver impedimento a livre difusão destes'gases, ocorreria elê
vação de pressão no interior do agregado de concreto, cujos efeitos devem ser
estudados em função da geometria, temperatura e dimensões do incêndio.

No caso de vazamentos diretamente sobre o concreto a temperaturas inferio_
res a cerca de 500°C, somente a reação sódio - água é importante. Entre 100 e
500°C a Igua ligada fisicamente (H20 absorvida, umidade e H20 de cristaliza-
ção) e acima de 500°C a H20 proveniente da decomposição dos hidróxidos é libe
rada (figura 1) e se difunde até a poça de sódio onde reage segundo a equação:

H?0(v) + Na Na OH + 1/2 H2

sendo ainda possível haver detonação do hidrogênio na superfície da poça.
Para temperaturas superiores ã 500°C ¡3|, a massa de sódio produz além do

efeito térmico, fortes reações exotérmicas com os principais componentes do
concreto, tais como: H20, SiO2, CaO.SiO2, Ca CO3, Ca Mg(C03)2, Fe3O^eCa(0H^2»
dando origem ã silicato e ferro, como observado nas análises de fluorescêii
cia e dífração de raios-X.

A massa de concreto aquecida acima de 700°C libera também gás carbônico,
que difunde-se para a poça, reagindo segundo a equação:

2 Na + 3/2 C02 ^ Na2CO3 + 1/2 C

De acordo com as referências ¡3| e ¡4|, depois de iniciada a reação sódio/
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concreto, sua cinética e determinada pela difusão dos componentes voláteis do
concreto através da crosta fornada pelos produtos da reação. Nas experiencias
realizadas neste trabalho, com imersão de blocos de concreto en sodio, obser-
vou-se entretanto, larga difusão de sodio para o interior do bloco, provavel-
mente através de fendas produzidas na crosta dos produtos de reação. A quanti^
dade de sodio difundida foi suficiente para manter o bloco de concreto enj com-
bustão ao ar, depois de içado da poça de sodio, por um longo periodo de tempo.

Agradecemos a DIAPQ pelas analises realizada e aos estagiários L.C. de
Santa Maria, S. M. Corrêa, A.M. de Souza e A.CR. Oliveira que auxiliaram nos
trabalhos experimentais.

5. BIBLIOGRAFIA

1. L.A. FALCÃO BAUER; "Materiais de Construção"; Editora LTC S.A.; pág. 207,
210 (1982).

2. R.C. WEAST; "Handbook of Chemistry and Phisics"; Editora CRC; 53* edição
(1972, 1973).

3. L.D. MUHLESTEIN and A.K. POSTMA; Application of Sodio-concrete Reacion Data
on Breeder-Reactor Safety Analysis; Nuclear Safety, 25, 212-220 (1984).

4. T.C. CHAWLA and D.R. PEDRESEN; A REview of Modeling Concepts for Sodium-
reacted concrete; Nuclear Engineering and Design 88 (1985) 85-91.

- 328 -



«•••••••O • • • * ! M IMIBSI* MMklMI

I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Rio d» Jontlro, 17 a 20 dt Morco dt 1986

ANAIS - PROCEEDINGS

DESIGNS, CHARACTERISTICS, AND DEVELOPMENT OF FAST REACTORS

FOR UTILIZATION OF THORIUM

Y. Ishiguro, A.F. Dias and J.A. Nascimento

Instituto de Estudos Avançados
CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL
São José dos Campos - SP

Abstract

Fast breeder reactors will be necessary in the next century in order to meet
increasing demands for electricity resulting from industrialization and general
improvement of standards of living. A scheme for a smooth development of liquid
metal fast breeder reactors in Brazil is proposed and designs and
characteristics of required reactors are discussed. Emphases are placed on
utilization of thorium that is abundant in the country, on reactor safety in
order to promote public acceptance and smoothness of the development. The
initial step is the construction of a 5 MW experimental reactor in order to
acquire basic experiences and technologies. The second step is the construction
of a series of small power reactors designed with particular emphases on
safety and ease of operation. In the final phase when fast breeder reactors
are to play a central role in electricity generation, large power reactors
that utilize both uranium and thorium fuel cycles will be built to establish
a practically permanent power system.
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The necessity of the fast breeder reactor (FBR) is well recognized in
advanced countries where hydroelectric potentials have largely been exploited
and fossil energy resources are limited and its development is pursued
vigorously as national projects. The FBR development is considered typically
in three steps: ( 0 one or more experimental reactors of tens to a few
hundred megawatt (MW) power are built to establish basic technologies, (2)
a prototype power plant of a few hundred MW(electric) power is built to verify
and study characteristics of power plant, and finally (3) a demonstration
power plant of standard commercial size (2 1000 MWe) is built to complete the
FBR development.* Histories in advanced countries show that it takes 30 years
or longer to establish technological and industrial bases for FBR power
plants.

Brazil is abundant in natural resources, compared to many advanced
countries, with hydroelectric potential of more than 200 GW, uranium and
thorium resources of > 300 thousand and - 1 million tons, respectively,
significant fossil fuels, and a huge land area suitable for agriculture
and production of biomass energy sources such as alcohol. Current
electricity generating capacity is - 43 GW, of which • 84% is hydroelectric.
In comparison, the generating capacity of Japan, a small advanced country
with a population similar to that of Brazil, is at present - 160 GW and is
to increase to more than 200 GW in 1993. The per-capita consumption of
electricity in the USA is still higher at more than twice that in Japan.
Thus, if industrialization and standards of living in Brazil are to reach the
current levels in these countries, a huge increase in the generation capacity
is necessary. The hydroelectric potential alone would not be sufficient,
especially if its distribution is taken into consideration.

The amount of uranium cited above is sufficient to fuel 50 - 60 PWRs of
1 GWe size through their 30-year operational lives on the once-through mode.
Large scale introductions of FBR power plants is not an immediate necessity
in Brazil as it is in some advanced countries. However, for a longer term,
utilization of FBRs is, probably, the only way to assure a continued supply
of sufficient electric energy. The energy potential of the thorium cited above
is several times that of the uranium and we believe that this huge energy
source should and can be utilized for the benefits to the country. Considering
the long lead time to commercial utilization of FBRs, we believe that it is
time to start developing necessary technologies and propose a development
scheme which is aimed at achieving, in addition to the utilization of thorium,
the following objectives: (1) minimum requirements for technological
development, (2) reactor safety and public acceptance, and (3) smooth and
coherent development.

Two types of reactors are used in our system: the PWR and metal-fueled
LMFBR8. The PWR is one of the most common and established thermal reactors and
some units are in operation or planned in the country. The LMFBR is the only
type of FBR that has been proven for commercial utilization. Development of
technologies for thorium fuel cycle and metallic fuels are necessary but

i ' reactor and fuel technologies are largely developed in other countries and
much informations are available. The PWRs will be operated on the standard
uranium cycle and supply the plutonium used in FBRs.

The development scheme considered here consists of three phases. Initially
a 5 MW experimental reactor will be built in ord^r to gain basic experiences
and technologies. A pool-type primary system is selected. The core size and
characteristics depend on the fissile material, either plutonium or enriched
uranium. The case of plutonium is presented here. The core consists of 37 fuel
assemblies, each containing 19 pins of Pu/Zr fuel. The pin diameter is 8.0 mm
and the assembly pitch is 45 mm. Outside the core 12 control rod assemblies
and 42 reactivity compensation assemblies are placed. The latter are used to
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adjust the initial excess reactivity for each operational cycle and to compensate
for fuel burnups. Sufficient shutdown margins are always available and fuel
burnups to the pin integrity limit are achieved. At least one assembly position
in the core can be made available for test irradiations. The central fast flux
is 0.9 x 1()15 n/cnr sec and studies of initial behaviors of test fuels are
possible.

In the second phase a series of small power plants could be built. Initial
units matiy retain some experimental characters and thus facilitate irradiation
test of fuel assemblies. As experiences are accumulated and the technologies
mature, plant sizes would be increasing and reactor designs could be modified
to improve economy. The reference 1000 MWth reactor is designed conservatively
with low power densities and large thermal-hydraulic margins. The Pu/Th fuel
containing a small amount of ZrH2 results in good safety characteristics and
low burnup swings. Long refueling intervals are achieved with a reasonably
small number of control rods. Small plants are easy to construct and operate
and can readily be connected to existing power grids. A series of small plants
of increasing sizes should assure smooth development of sound technologies.
Demonstration of safety and reliability with small plants should enhance
public acceptance. And Uranium-233 required in the next phase is prepared.

In the final phase when FBRs are to play the central role in electricity
generation, large power reactors that utilize both the uranium and thorium
fuel cycles could be introduced. The reactor is structurally a standard
homogeneous LMFBR. The core is divided into a U-233/Th fueled inner zone and
a Pu/U-fueled outer zone. An unsolved safety question of large Pu/U-fueled
LMFBR is the highly positive reactivity feedback of sodium voiding in the
core. The fueling mode adopted for our reactor reduces this feedback and
facilitates an efficient utilization of the two natural resources in a single
reactor.

Table 1 Characteristics of-5 MW experimental reactor

core volume (t)
core height (cm)
plutonium inventory (kg)
average pin power (W/cm)
fuel smear density (.% theoretical)
delayed neutron fraction
burnup reactivity loss (ZAk/day)
total worth of control rods (ZAk)
total worth of reactivity compensation

assemblies (ZAk)

11.4
17.6
60
404
75
0.00228
0.0062
5.5

8.7
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Table 2 Principal specifications and characteristics of power reactors

reactor power (MWth)
core volume (m^)
core height (cm)
number of fuel assemblies

inner core
outer core

number of control rod assemblies
assembly pitch (cm)
number of pins per assembly
pin diameter (mm)
average pin power (W/cm)

initial fissile inventory (kg)j., __,

mass gain over 600 days (kg)j.. ...

burnup reactivity loss over 600 days (ZAk)
max. Doppler reactivity (ZAk)*
sodium void reactivity (ZAk) **

inner core
outer core

small
reactor

1000
4.2
100

102
102
13
15
217
8.0
226

T
Table 3

i

large
reactor
2740
6.9
90

222
198
31
14
169
8.0
429
1872
1694
50
357
9.93

-0.125

+0.228
+0.680

* at initial state, T - 900 —> 1500K in whole core
** at initial state, total loss of sodium

Table 3 Fuel composition and characteristics of small power reactors

fuel composition

ZrH2 content (v/o)

initial fissile Pu inventory (kg)
fissile Pu loss over 600 days (kg)
U-233 gain over 600 days (kg)
reactivity loss over 600 days (ZAk)
Doppler reactivity (ZAk)
sodium void reactivity (ZAk)

inner core
outer core

Pu-Th-ZrH2

5

2363
551
627
2.2

-0.66

+0.66
-0.31

10

2309
574
592
3.9

-1.08

+0.40
-0.36

Pu-Th-15v/oZr-ZrH2

2

2208
524
602
2.4

-0.32

+ 1.02
-0.24

5

2220
536
585
3.2
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Sumário

Um novo projeto de reator nuclear baseado no conceito de leito
fluidizado está sendo projetado.
Este reator utiliza combustível esférico, dióxido de urânio(U02)
levemente enriquecido e revestido com zircaloy, fluidizado por
água leve sob pressão. 0 reator é de sistema modular; assim qual-
quer tamanho de reator pode ser construido a partir do módulo ba_
sico. Os cálculos físicos do reator mostram que a reatividade cres_
ce com o aumento da porosidade até um valor máximo e posterior-
mente decresce. Isto produz segurança inerente e elimina a ne-
cessidade de barras de controle e venenos queimáveis. Os cálcu-
los de transferência de calor mostram que a potencia máxima ex-
traída do núcleo do reator não é limitada pelas temperaturas li-
mites do material, mas pelo fluxo máximo de refrigerante, o qual
corresponde ã porosidade de operação desejada. A simplicidade do
projeto, a sua segurança inerente e o pequeno porte deste reator
tornam-no um projeto interessante.

Abstract

A new nuclear reactor design based on the fluidized bed concept
is proposed. A current design utilizes spherical fuel of sligh-
tly enriched Zircaloy-clad uranium dioxide fluidized by light wa-
ter under pressure. The reactor is modular in system; therefore,
any size reactor can be constructed from the basic standard mo-
dul. The reactor physics calculations show that reactivity incre-
ases with porosity to a maximum value and thereafter decreases.This
produces inherent safety and eliminates the need for control rods
and burnable poisons. The heat transfer calculations show that
the maximum power extracted from the reactor core is not limited
to the material temperature limits but to the maximum mass flow
of coolant, which corresponds to the desired operating porosity.
Design simplicity and*inherent safety make it an attractive small
reactor design!
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\ UM CONCEITO DE REATOR NUCLEAR A LEITO FLUIDIZADO
í

Farhang Sefidvash*

INTRODUÇÃO

O problema mundial de energia nuclear, atualmente, sofre uma

moratória de fato, que tem sua raiz na segurança dos reatores.

Não obstante a segurança fosse uma consideração séria nos pr£

jetos dos reatores atuais, a concepção destes não era escolhida em

função de sua segurança intrínseca. 0 caminho tomado para satis-

fazer a preocupação crescente com a segurança, resultou em proje-

tos excessivamente complexos e caros, mas que ainda não tiveram

sucesso em conquistar a confiança do público.

Ha poucas maneiras para remediar o problema com o qual a ener-

gia nuclear se defronta, sendo uma delas, na opinião de grande

parte da comunidade cientifica mundial, o desenvolvimento de um

novo conceito de reator, que coloque a segurança em primeiro lu-

gar.

Vem sendo desenvolvido, no Departamento de Engenharia Nuclear

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um novo reator nu-

clear baseado no conceito de leito fluidizado |l,2|.

DESCRIÇÃO DO REATOR

0 reator nuclear a leito fluidizado que está se propondo, é

composto de um módulo básico a partir do qual pode-se construir

reatores de várias potências.

Este módulo pode ser dividido em um núcleo na sua parte sup¿

rior e uma câmara de combustível na parte inferior. 0 núcleo e

formado por um tubo de fluidização cilíndrico de 25 cm de diâmetro

interno, circundado por uma carcaça de forma hexagonal. A câmara

* Professor do Departamento de Engenharia Nuclear da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Praça Argentina s/n
90.000 - Porto Alegre, RS
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de combustível i composta de um tubo de 10 cm de diâmetro inter-

no, o qual está no prolongamento do tubo de fluidização. Entre o

tubo de fluidização e a carcaça hexagonal e r • conseguinte, en-

tre a câmara de combustível e a carcaça cir lar, que esta no

prolongamento da carcaça hexagonal, forre. >•. um anel no qual a

água entra pela parte superior, penefrr -io após na câmara de com

bustível por perfurações existente' <a sua extremidade inferior.

Na parte superior do reator exis* uma tela que assegura o limi-

te máximo da altura de leito f *,¿izado. Um anel de controle cî

líndrico, absorvedor de nêu'. . • /».s , está conectado a esta tela. Den-

tro da câmara de combustív*-. existe combustível na forma de esfe_

ras de dioxido de urânio (U02) levemente enriquecido revestido

com zircaloy, com diâmetro aproximado de 0,8 cm.

A alimentação do combustível será feita através do centro

do eixo oco do acionamento da tela limitadora. Na base inferior

da câmara de combustível existe uma válvula acionada através de

um sistema hidráulico que permite a retirada de combustível do

interior da câmara para um reservatório onde ficará permanente-

mente esfriado. A parte inferior do reator, ou seja, a carcaça

circular, é aterrada numa camada de grafite. Na parte superior

do tubo de fluidização existe um gerador de vapor do tipo "shell

and tube". 0 fluxo de refrigerante é feito através de uma bomba

em circuito fechado.

A água fria entra na parte inferior, vai ao distribuidor,pa£

sa pelas perfurações, entra na câmara de combustível, sobe para

o núcleo do reator absorvendo calor. Imediatamente, entra no ge_

rador de vapor e transfere este calor. Após, retorna para a bom

ba descendo pelos anéis entre os tubos de fluidização e a carca-

ça do módulo.

No módulo existe um pressurizador para estabilizar a pres-

são e uma válvula de despressurização, que injeta vapor no con-

densador, quando é necessário diminuir a pressão para permitir a

abertura da válvula de descarga do combustível.

Em torno do reator existe um refletor de grafite e blinda-

gem biológica.
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AVALIAÇÕES N E U T R O N I C A S

Para o presente estudo, um reator de 19 módulos foi consid£

rado, com diâmetro equivalente de 130 cm. A altura do reator co-

lapsado foi posta em 70 cm de modo a minimizar a fuga de neutrons

do reator durante a operação. A temperatura e pressão média do

refrigerante foram considerados de 308°C e 158 bar respectivamen

; te I 3 | .
, Um enriquecimento de 2,2Z foi determinado apôs o código ter

sido rodado para vários enriquecimentos requerendo um fator de

multiplicação efetiva < 0,95 para o reator com refletor na con-

dição de colapso.

0 comportamento da reatividade para um reator sem refletor
1 em função da altura do reator e porosidade do leito mostram que

a reatividade cresce inicialmente com a porosidade, pois os neu-

trons ficam mais termal izados e decresce em porosidades maiores

onde a absorção de neutrons no moderador domina a condição de

s reator já termal izado. Como a porosidade do leito i função da

; velocidade de bombeamento do refrigerante, e aparente que o rea-

tor pode ser controlado fluidizando o leito através da variação

da velocidade da bomba. Isto é um interessante fator de segurar^

ça inerente deste reator já que a reatividade decresce automati-

camente se a bomba falha ou aumente demais a sua velocidade.

Os efeitos que contribuem para uma reatividade negativa.como

a depleção e acumulação dos fragmentos de fissão, pode ser com-

; pensada pela combinação do aumento da fluidízaçao e variação da

| posição da tela limitadora. Isto vem eliminar a necessidade de

í
| usar venenos queimaveis solidos e misturar boro no refrigerante,

resultando numa melhor economia de neutrons. Durance a operação,

a tela limitadora está colocada en uma posição pré-estabelecída

na qual a máxima reatividade devida a fluidízaçao pode ser limita-

da ao valor desejado. 0 ajustamento da reatividade é feito va-

riando a velocidade do refrigerante. Isto causará certas varia-

ções na temperatura de saída do refrigerante, a qual pode ser

ajustada variando a produção de potencia do módulo , se necessá-

rio .

0 reator pode ser projetado para operar com qualquer dureza

de espectro de neutrons desejada, possibilitando considerável
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manipulação do ciclo de combustível. A íntima mistura das esfe-

ras de combustível resulta em uma queima uniforme de todas as es_

feras, independente da forma da distribuição do fluxo de neutrons.

AVALIAÇÕES DA TRANSFERENCIA DE CALOR

As características termohidraulicas do reator determinam a

integridade do combustível, a integridade do revéstimento,as con

dições de saída do refrigerante, as exigências de bombeamento e

"feed back"da temperatura para os cálculos neutrônicos do reator.

0 comportamento da transferência de calor no estado estacionario

do reator sob várias condições de projeto foi bem estudado e pu-

blicado previamente.

0 programa computacional HOTBALL foi desenvolvido de modo a

calcular os parâmetros -ermohidráulicos do reator nuclear a lei-

to fluidizado.

Devido ao alto coeficiente de transferencia de calor por coii

vecção e a grande área de transferencia de calor, a potência má-

xima extraida do núcleo do reator rao é limitada pelos limites de

temperatura do material, mas pelo fluxo máximo de refrigerante o

qual corresponde ã porosidade de operação desejada | 4 |.
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SUMARIO

O presente trabalho descreve um destilador a vácuo construído no IEN, para deter-
minação de oxigênio em sódio, constituido de um corpo cilíndrico de vidro pirex, com
vedação nas extremidades por flanges de aço inoxidável AISI 316 L, que possui como re_
cipiente evaporador um cadinho de níquel com capacidade de 22 ml de sódio líquido.

0 vácuo final no interior da cámara, de 5,0* IO"*5 Torr S mantido por uma bomba
iónica e o aquecimento do cadinho feito por resistências elétricas, sendo a destila-
ção processada a 400°C. Os vapores de sódio smo recolhidos em um condensador t 10°C.

Após a destilação total, a determinação do teor de oxigênio, presente no sódio,se
faz por análise fotométrica de chama do resíduo da destilação ou por potenciometria
em solução aquosa.

ABSTRACT

This present work describes a vacuum distillator constructed at IEN for determining
fhe presence of oxygen in sodium. It is composed of a pyrex tube closed by stainless
steel flanges. In the process a sample of liquid sodium is initially
introduced in a 22 ml nickel cup inside the vacuum chamber. Next the sodium is
evaporated at a pressure 5,0x10" Torr and a temperature of about 400°C. The sodium
vapours are collected by a condensator at aproximately 10°C.

The amount of oxygen present is determinated by spectrophometry or potenciometry
from the non-volatile residue dissolved in water.
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1. INTRODUÇÃO

O controle de impurezas presentes no sodio dos circuitos experimentais,
com ênfase nas instalações dos reatores rápidos, é muito importante e no caso
do oxigênio, essa importância ê fundamental.

Os trabalhos desenvolvidos por Noden , com base em resultados experi-
mentais que chegaram ã correlação: log^Q¡0|ppm • 6,1579 -2384,A/T, mostram
que a solubilidade do oxigênio no sódio pode variar por exemplo de 3,30 ppm a
150°C a 2600 ppm a 600°C, sendo a ultima temperatura a de operação normal dos
circuitos a sõdio.

A ação do oxigênio pode ser extremamente danosa num circuito a sódio. A
diferença de temperatura de um ponto para outro no circuito pode provocar pre_
cipitaçao do óxido de sódio (Na20) acarretando obstrução em várias partes,
principalmente nos condutos de pequenos diâmetros ou de geometria mais comple_
xa. A limitação do escoamento gera problemas serios e comprometimento da segu
rança da instalação"' Influencia também os processos e a velocidade de corres
são de alguns materiais e o transporte de massap' além da influência na solti
bilidade e comportamento do carbono no sódio.

Para minimizar esses efeitos, a concentração de oxigênio no sódio deve
ser inferior a 5 ppm. Isso é conseguido em parte com a utilização de armadi-
lhas frias nas linhas,onde o oxidóse precipita e se cristaliza por sucessivas pa£
sagens.

Os métodos mais utilizados para determinação de oxigênio nos circuitos a
sódio são os medidores de entupimento e a destilação a vácuo.

2. DESCRIÇÃO DO MÉTODO

Para se processar a destilação, a vácuo, o sódio é inicialmente desviado
do circuito por uma tubulação e uma certa quantidade (50 a 200 ml) ê intro-
duzida dentro de uma câmara contendo um gás inerte (em geral argônio). 0 só-
dio é depositado em pequenos recipientes de níquel fv< 20 ml) pré*-aquecidos a
300-350°C. Uma válvula instalada próximo a câmara ê em seguida fechada, iso-
lando a câmara do circuito de sódio. A câmara ê evacuada até 10"^ Torr. A tem
peratura do recipiente de níquel ê então elevada e, com a pressão citada, o
sódio é destilado a ̂  400°C. 0 primeiro sódio que chega deve ser expurgado pa
ra evitar contaminação pela tubulação.

Os vapores de sodio são recolhidos por um condensador mantido a uma tem-
peratura de 10°C. 0 condensador possui uma câmara para circulação de água que e
resfriada por um trocador de calor externo.

Após a evaporação total do sódio, o resíduo da destilação ê solubilizado
em água e o sódio determinado em solução por fotometría de chama ou por poten
ciometria, se calcula a concentração de oxigênio no sódio.

3. DESCRIÇÃO DO DESTILADOR

0 destilador construido no IEN foi projetado com a finalidade de testar
equipamentos, volume ideal do evaporador, área e geometria do condensador po-
tência de aquecimento, materiais em geral e obtenção de vários parâmetros re-
lacionados com a destilação. Por outro lado, para facilitar aadução do sódio
e evitar partes moveis, o sistema funcionou com um único recipiente evapora-
dor de níquel.

A figura 1 mostra os principais constituintes da câmara de destilação. 0
recipiente de níquel tem uma capacidade de 22 ml, quando totalmente cheio.

0 condensador é feito com uma serpentina de tubo de 6 mm de aço inoxidá-
vel AISI 304 com oito hélices de mesmo passo de maneira não deixar nenhuma
fresta por onde pudesse escapar vapores de sódio. Sua temperatura, de aproxi-
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atadamente 10 C, é mantida por
agua circulante refrigerada
externamente.

O cadinho de níquelé aque
cido por urna resistencia ele-
trica de 500 W e a temperatu-
ra medida por um termopar é
mantida constante por um con-
trolador do tipo PID.

0 vácuo da câmara é feito
inicialmente por uma bomba de
sorpção até 10~3 Torr e o va-
cuo final de 10"5 Torr é man-
tido por urna bomba iónica de
20 l/s. A linha de vácuo é
provida de uma armadilha de
vapor com a finalidade de pro
teger a bomba iónica.

Toda a tubulação de so-
dio, linhas do sistema de va-
cuo e de argônio, acessórios
no interior da câmara e os
flanges são de aço inoxidável
AISI 304 ou 316.

4. RESULTADOS, DISCUSSÃO E
CONCLUSÕES

Todas as destilações até
agora realizadas, foram fei-
tas com sódio refugado, ou se_

ja, bastante et V;minado. As análises do resíduos, alem de mostrarem um gran-
de teor de oxip. uo, revelaram também a presença de grande quantidade de car-
bono, proven i e _•-- dos hidrocarbonetos utilizados como cobertura protetora du-
rante o arma; Í snento. Nos resíduos encontram-se também impurezas metálicas
que todavia s> podem ser determinadas por métodos ultrasensíveis de análise.

Como obje. vo deste destilador foi principalmente a obtenção dos parâme-
tros do proce? o de destilação de sódio, utilizou-se somente um recipiente eva
porador. Basen¡a nas experiências obtidas neste primeiro destilador protóti-
po, o grupo de 'atais Líquidos do IEN está desenvolvendo atualmente um desti-
lador provido \i uma base de níquel com multirecipientes, corpo metálico e
muitas outras edificações, principalmente no condensador e no sistema de aqu£
cimento da base de níquel.
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Sumário

A sensibilidade de respostas não lineares de grandezas governadas por sistemas dife
renciais não lineares, pode ser estudada usando-se a teoria da perturbação. A equT
valencia e diferenças na forma de aplicar entre os formalismos diferencial e GPT são
demonstradas e ambo* são utilizados para cálculos de sensibilidade durante transit^
rios nun canal de refrigeração típico de núcleos PWR. ~
Os resultados obtidos são encorajàdores quanto a potencialidade do método para cál
culos termo-hidráulicos normalmente executados no projeto e análise de segurança dê
reatores.

Abstract

The sensitivity of non linear responses associated with physical quantities governed
by non linear differential systems can be studied using perturbation theory. The
equivalence and formal differences between the differential and GPT formalisms are
shown and both are used for sensitivity calculations of transient problems in a
typical PWR coolant, channel.
The results obtained are encouraging with respect to the potential of the method for
thermalhydraulics calculations normally performed for reactor design and safety
analysis.
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1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de uma teoria para análise de sensibilidade baseada no
uso de funções adjuntas tem progredido significativamente desde sua aplicação
inicial nos campos de física de reatores e blindagem.

Neste sentido uma formulação diferencial rigorosa de tal teoria, consideran
do a natureza não-linear do problema, foi desenvolvida por Caccuci et allid).

Um outro formalismo, o GPT, largamente aplicado a problemas de física de
reatores e blindagem, tem sido sugerido por Gandini (*) para ser aplicado tara
bem a problemas termo-hidráulicos.

Neste trabalho ê demonstrado a equivalência entre os formalismos diferen
ciai e GPT. Em seguida, a teoria de perturbação é aplicada a um problema tran

• siente para cálculos de sensibilidade na temperatura do refrigerante num canal
l de reatores PWR. Os cálculos de sensibilidade foram realizados durante o tran
t sitõrio, dando continuidade à avaliação da potencialidade da teoria para cálcu
í los de sensibilidade em problemas termo-hidráulicos, que vêm sendo desenvolvida
• pelos autores í3-1»).
l Os resultados encontrados com a teoria da perturbação apresentam uma boa

concordância com os cálculos diretos, isto é, aqueles realizados diretamente
i com o modelo proposto sem usar teoria de perturbação.

í 2. DESCRIÇÃO DA TEORIA DE PERTURBAÇÃO

I
| Considere o problema geral de um sistema de K equações não lineares acopla
• das escritas formalmente como:

f í? t? (P}» «I ' Q (P,a), 0 )

• onde o vetor de estado

: x (p) - [Xi (P) x K (p)i, (2)

I é uma função do vetor de posição no espaço de fase
S

P - [Pi Pj], (3)
Note-se que todos os vetores colunas serão escritos horizontalmente por conv£
niência. As componentes %, k - 1, 2, ..., K são funções não lineares de X e do ve
tor dos parâmetros de entrada

a (p) - [aj (p), a2(p), ... .oij (p)J. (4)

As condições de contorno do sistema (1) são escritas formalmente como:

Os elementos do vetor Q - [Qi (p,a), ... Q K (,),a)] na equação (1) represeii
tam termos de fonte.

Considere um funcional resposta R [X,ot] dado por:

R [Xfa] - <F [X (p), a(p), p] >, (6)

onde F é uma função conhecida de X e c, sendo a integração realizada em todo o
espaço de fase.
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A variação de R pode ser expressa por:

6R - < F¿ 6X > • < F¿ 6a > , (7)

onde Fç • (F¿ F¿_) e Fa - (Fcq, FcL) têm como componentes as de_
rivadas de Frechet de F com relação a Xfc e a¿, respectivamente. Diferenciándo-
se as equações (1)e (5), obtem-se

L ¿X - S «So e gi ÓX - - B¿ 6a, (8) e (9)

onde cada componente J-kr d* matriz fe é a derivada da função Nk em relação a ya
riável Xr, analogamente as Ski

 de s " o derivadas em relação ao parâmetro a¿.
Como a solução do sistema (8) e (9) depende de 6ot, recorre-se ao seu siste

ma adjunto.

2.1. Formalismo Diferencial

Definindo um operador L* adjunto de L pela expressão

< ÔX, L*<J> > - < <|>, L 6X > • P [4»,6XJ (10)

x

onde $ é a adjunta de 6X e P [$, 6X] é o concomitante bilinear da<fe e6X avalia
do no"contorno do espaço de fase, ê possível escrever o sistema adjunto de (8) e
(9) formalmente como

L* <(> - F x e B* [<(>] - 0 (11) e (12)

onde a escolha conveniente das condições de contorno (12) permite calcular
P [$, <5X] só com os valores conhecidos de 6$ avaliados no contorno.

Então (10) pode ser reescrita como

< <5X, F* > - < <f> , S 6o > + P 14>,6XJ (13)

que substituída em (7) resulta em:

6R - < FÓ.Ôo > + <<|», S5a> + P [i|),ÓX] (14)

eliminando-se 6X . À equação (14) permite avaliar ÔR com uma solução de pa£
tida do sistema (?) e (5) e uma solução do sistema linear (11) e (12), permitín
do assim uma análise de sensibilidade com grande simplicidade e economia de es_ i
furço computacional.

2.2. Formalismo GPT

A única diferença entre os formalismos GPT e diferencial reside no tratamen
to do concomitante bilinear P [$,6X] da equação (10). No formalismo GPT,
P [$,6X] e incorporado ao operador adjunto L*> definindo-ge, então um operador
adjunto estendido Ç* como,

L* - L* • g [a (g)J 6 ( e - e
8 ) (15) 4

Neste caso as equações (10) a (14) se tranformam, respectivamente, em: ':|

< 6X, L* <(>>-< 4», L 6X > (16) %
. . . . . . ;|

L* $ - ?' e B* [<(»] - 0 (17) e (18) %
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< ÔX, F x > - < <fr, S Sa > (19)

ÔR - < FÒ, 5çx > • < *. S 6 a > (20)

A equação (19) ê a relação de reciprocidade da fonte utilizada por Gandini.

3. APLICAÇÃO PRATICA

Para comparar os formalismos da teoria de perturbação, considera-se o pro
blema de transferência de calor num canal refrigerante representativo do núcleo
de um reator PWR. Considera-se dois transientes típicos na geração de potência,
um na forma de degrau e outro na forma de rampa, e se estuda a sensibilidade de
dois funcionais: a temperatura média e a temperatura na saída do canal com re
lação a três parâmetros selecionados: densidade p, calor especifico Cp e potên
cia linear qm.

4. RESULTADOS

Os resultados são mostrados na Tabela 1. Os dois formalismos apresentaram
os mesmos resultados. A sensibilidade S é definida como (AP/Po)/(Aa/a0) e o
erro E é o erro percentual entre os funcionais perturbados e não perturbados com
Aa/a0 - 50Z, de forma que perturbações inferiores a 50Z resultam em erros infjs
riores aos tabelados. Os instantes t«0,38S e t-5.8S representam os instantes em
que o sistema retorna ao regime estacionario após os transitórios de degrau e
rampa, respectivamente.

Tabela 1 - Resultados dos Cálculos de Sensibilidade

TRANSIENTE

RAMPA

3 OU

q'ra

Cp

(I'm

t(.)

0.10
0.18
0.26
0.38

0.10
0.18
0.26
0.38

1.80
3.00
3.80
4.80
5.80

1.80
3.00
3.80
4.80
5.80

TEMPERATURA MEDIA
N9c}

287.800
288.298
288.363
288.367

287.800
288.298
288.363
288.367

285.876
286.767
287.394
288.177
288.367

285.826
286.767
287.394
288.177
288.367

5

-0.0192
-0.0238
-0.0244
-0.0245

0.0177
0.0234
0.0244
0.0245

-0.0126
-0.0168

-0.0195
-0.0230
-0.0245

0.0176
0.0167
0.QI95
0.0229
0.0245

.10 CANAL
E(Z)

0.41
0.56
0.58
0.59

0.06
0.22
0.26
0.26

0.32
0.42
0.49
0.57
0.59

0.02
0.07
0.10
0.14
0.26

TEMPERATURA SA SAIOA DO CAX.U

288.785
290.554
290.925
290.966

288.785
290.554
290.925
290.966

285.902
287.764
289.005
290.556
290.966

285.902
287.764
289.005
190.556
290.966

S

-0.0)56
-0.0513
-0.0348
-0.0553

0.0298
0.0.89
0.0545
0.0553

-0.0J85
-0.0)79
-0.0.41
-0.0518
-0.0553

0.0284
0.0377
0.0439
0.0516
0.055)

E(t)
0.86
1.40
1.50
1.50

0.4S
0.65
0.83
0.86

0.81
1.10
1.20
1.50
1.50

0.22
0.37
0.47
0.59
0.86

5. COMENTARIOS FINAIS

Os resultados encontrados são muito bons e estimulam a aplicação da teoria de
perturbação a um modelo termo-hidráulico realistado núcleo de reatores nucleares.
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CONSEQÜÊNCIAS A LONGO PRAZO DA PERDA DE VAZÃO

FORÇADA EM UM REATOR TIPO PISCINA
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SUMARIO

Cálculo das temperaturas do combustível e da água da piscina, em função do
tempo, usando modelos unidiaensionais de condução de calor e de conservação da
quantidade de movimento para representar a convecçao natural do fluido refrige-
rante.

Cálculo da pressão no prédio do reator causada pela evaporação da água da pis
cina. São tratados os três componentes principais da atmosfera do prédio: água
liquida, ar e vapor. Utiliza-se um modelo homogêneo e equilíbrio térmico. Leva-se
em conta a perda de calor para superfícies sólidas, como as paredes do prédio.

ABSTRACT

The fuel and pool water temperatures are calculated as a function of time
using onedimensional models of heat conduction and momentum conservation, to sun
-ulate the natural convection flow of the coolant.

The reactor building pressure due to the pool water evaporation is calculated
using a homogeneous model with thermal equilibrium. The heat loss from the three
main components of the building volume (liquid water, air, and steam) to solid
surfaces such as the building walls are taking into account.
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1. INTRODUf~U)

O objetivo principal do cálculo realizado í avaliar a temperatura do re-
vestimento metálico do combustível do reator para análise de sua integridade
mecânica e calcular ,a pressão no interior do predio para posterior análise de
um acidente com a tuga de produtos de fissão para o meio ambiente. O problema
fica especificado pelos seguintes itens: perda de vazão forçada; desligamento
do reator; simultâneo aquecimento do combustível pelo calor de decaimento e
sua transferência para o revestimento e refrigerante; inversão do escoamento
no núcleo do reator (inicialmente descendente) pela diferença de densidade do
fluido; aquecimento gradual da água da piscina até o ponto de ebulição; evapo-
ração da água da piscina; pressurização Uo prédio.

2. MODELOS MATEMÁTICOS DE TERMOHIDBÃULICA

Núcleo do Reator:

dT2

5"

Região superior da piscina:

• TT1

Região inferior da piscina:

Temperatura na salda do núcleo:

T6 - 2T 3 -T S (6)

onde:
C{: capacidade térmica; E¿: resistência térmica; q¡: potência térmica média
gerada no combustível; Ti: temperatura média; t: tempo; índices: (1) pastilha
combustível; (2) revestimento metálico do combustível; (3) fluído refrigerante
no núcleo do reator; (4) água na região superior da piscina; (5) água na re-
gião inferior da piscina; (6) água na saída do canal do combustível.
Conservação de energia do fluido:

Conservação da quantidade de movimento do fluido:
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onde: ^ „
A: área transversal do escoamento; cp: calor específico do fluido; ls, ¿z: ve-
tores unitarios de direções s e z; F¿: forjça de atrito por unidade de volume;
g: aceleração da gravidade; p: pressão; q': potencia térmica transferida ao
fluido por unidade de comprimento; s: coordenada ao longo da trajetória do
fluido; t: tempo; T: temperatura; u: velocidade do fluido; z: direção verti-
cal; p: massa especifica do fluido refrigerante.
Conservação da energia no volume total do predio:

¿[m(h - pv) + MaCvaT] - m h£ + Pc(t) - Q(t) (9)

onde:
calor específico a volume constante do ar; h: entalpia específica da

agua; m : massa de água; m: vazão de água; Ma: massa de ar; p: pressão; Pc: po
tência térmica transferida ã água; Q: potencia térmica perdida pelo ar+vapor;
t: tempo; T: temperatura absoluta da atmosfera do prédio; v: volume específi-
co; h¿: entalpia específica de agua inserida.
Supondo que o volume total do predio é constante, obtém-se:

X.V r
m

OP m m t - tuu/fj my m, j \vnj p (\0)àt

onde:
X: título de vapor; V: volume total ao predio
As propriedades termodinâmicas da agua e do vapor, sao calculadas utilizando
uma formulação analítica desenvolvida pela A S M E ^ .

3. RESULTADOS

A figura 1 representa as dimensões do predio e da piscina. A figura 2 mos-
tra as temperaturas do combustível, revestimento e agua da piscina etn função
do tempo até o início da ebulição da água. A figura 3 representa a pressão no
predio a partir desse instante. A temperatura do revestimento mantem-se sempre
abaixo de_100°C e a pressão maxima do predio é cerca de 130% da pressão atmos-
férica. São gastas cerca de 10 horas para que a pressão alcance esse valor má-
ximo.

A. CONCLUSÃO

Os resultados estimados são necessários para estimar a taxa máxima de fuga
de produtos de fissão para o meio ambiente e para dimensionar um sistema auxi-
liar para retirada do calor residual.

5. BIBLIOGRATIA

1. McCLINTOCK, R. B.; SILVESTRI, G. J. - Some Improved Steam Property Cal-
culation Procedures. In: Transactions of ASME, April 1970; p 123-134.
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UTILIZAÇÃO DA VERSÃO RELAP4/M0D5/SAS NUN ACIDENTE DE PERDA DE

REFRIGERANTE PRIMARIO NA USINA NUCLEAR ANGRA I .
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Sumario

A verificação do acoplamento do Código RELAP4/MOD5 com o Programa SAS (RELAP4/

M0D5/SAS) foi feita a partir da simulação de um Acidente de Perda de Refrige -

rante Primario na Usina Nuclear de Angra I, comparando-se uma nodalização oti_

mizada de 36 volumes proposta com uma de 44 volumes já existente. A comparação

das duas nodalizações foi facilitada com a criação da versão RELAP4/MOD5/SAS

que fornece uma maior otimização na saída do programa com a impressão das varia

veis principais desejadas na forma grafica. Através dos resultados obtidos, ve

rif ica-se que a nodalização otimizada de 36 volumes apresenta resultados satis

fatõrios quando comparada ao modelo já existente, além de reduzir o tempo de

processamento de forma considerável.

Abstract

A new version of computer code RELAP4/MOD5 was developed to improve the output.

The new version, called RELAP4/M0D5/SAS, prints the main variables in graphical

form. In order to check the programa, a 36 - volume simulation of the Loss-of -

Coolant Accident for Angra - I was performed and the results compared to those

of a existing 44 - volume simulation showed a satisfactory agreement with a

substantial reduction in computing time.
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1 - OBJETIVO

O Programa RELAP4 tem sido largamente empregado na simulação de acidentes

termo-hidráulicos em centrais nucleares por apresentar resultados satisfatórios

quando da solução dos mais diversos tipos de problemas, principalmente nos típi_

cos Acidentes de Perda de Refrigerante Primário - APRP (LOCA).

0 objetivo deste trabalho corresponde a criação da versão RELAP4/MOD5 /

SAS [l] que tem a finalidade de otimizar as saídas do programa e apresentar os

| resultados desejados na forma gráfica. A verificação desta versão, foi feita atra

vés da simulação de um APRP na perna fria da Usina Nuclear de Angra I, otimizan-

do- se o modelo de 44 volumes [2] já existente, para uma nova nodalização de 36

volumes.

2 - RESUMO TEÓRICO

As modificações ocorridas no Código RELAP4/MOD5 [3] consistiram basicameii

I te em alocar as saídas do programa em três unidades distintas, que foram cria

| das previamente, contendo cada uma delas: as edições maiores, as edições roeno_

• res e as mensagens finais do programa, além do acoplamento feito com o programa

SAS (Statistical Analysis ^ystem) [4], o qual permite obter as saídas desejadas

em forma gráfica na seqüência a execução do código. É importante ressaltar que

nenhuma modificação nos modelos já existentes no Código RELAP4/MOD5 foi efetua^

1 da.

Feitas as implementações no Código RELAP4/M0D5 [3] obteve-se então a ver

são RELAP4/MOD5/SAS [lj, a qual se encontra disponível no Centro de Processamen

to de Dados do IPEN-CNEN/SP.

3 - SIMULAÇÕES REALIZADAS

A verificação da versão RELAP4/MOD5/SAS foi realizada ã partir da simula-

ção de um APRP na Usina Nuclear de Angra I utilizando-se duas nodaiizações: uma

de 36 volumes proposta [5] e uma de 44 volumes [2] já existente. Na nodalização

de 36 volumes foram otimizados o número de volumes de controle no gerador de v£

por e no núcleo do reator. Também foram feitas comparações entre as duas simul£

ções, a fim de verificar as diferenças entre os resultados obtidos.

Os resultados apresentados nas figuras 1 a 4 mostram que as diferenças en

contradas entre as nodaiizações ¿e 36 e 44 volumes nao sao significativas, onde

apenas os cinco primeiros segundos do transiente foram analisados. Verifica-se

através da figura 1 que apesar de haver uma discrepância nos primeiros 0,5 s£

gundos do transiente, as variações das pressões no pleno inferior, no pleno su

perior e na contenção não foram alteradas conforme pode ser visto nas figuras

2, 3 e 4.
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Por outro lado, as diferenças entre os tempos de cpu sio significativas ,

isto i, no caso de 44 volumes, para cinco segundos do transiente, gastou-se apr£

xiroadamente 110 minutos de cpu, enquanto que para 36 volumes se gastou 80 minu

tos. Esta diferença de 30 minutos e significativa, e como foram obtidos resulta

dos bem próximos entre as duas nodalizações, é importante ressaltar que a otinú

zaçao feita na nodalizaçao da Usina Nuclear de Angra I pode ser considerada sa

tisfatõria em vista dos resultados apresentados.

4 - CONCLUSÃO

Este trabalho atingiu plenamente seus objetivos ao verificar que a versão

RELAP4/MOD5/SAS é uma ferramenta de trabalho que permite otimizar as saídas dos

resultados, assim como apresenta-los na forma grafica. Através desta versio do

Código RELAP4/NOD5/SAS foi possível fazer uma comparação entre as duas nodaliZ£

çoes mencionadas anteriormente, onde se verificou que foi gasto um menor tempo

de cpu na simulação de um APRP para a nodalizaçao de 36 volumes.

Finalmente, através da comparação realizada observou-se que a versão

RELAP4/M0D5/SAS representa de maneira satisfatória o transiente analisado, e que

a nodalização otimizada se comporta de forma segura. Outros transientes também

foram simulados, como por exemplo transiente de parada de bomba, utilizando aver_

são RELAP4/MODS/SAS, por meio da qual se verificou que os resultados foram ad£

quadamente representados.
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Sumário

Este trabalho sugere um método para o cálculo da velocidade de deriva
em função dos regimes de escoamento bifásico determinados analítica-
mente. 0 modelo proposto pode ser incorporado a códigos de análise
termo-hidráulica baseados em hipótese de homogeneização entre as fa-
ses, para uma descrição mais realista dos fenômenos de escoamento bi-
fásico, necessária para a simulação de acidentes em reatores nuclea-
res nos quais processos de separação de fases são dominantes, como é
o caso de acidentes por pequenas rupturas.

Abstract

A method is suggested for the calculation of drift-flux velocity as
a function of two-phase flow patterns determined analytically. This
model can be introduced in computer codes for thermal hydraulic
analyses based mainly on homogeneous assumptions, in order to
achieve a more realistic description of two-phase flow phenomena ,
which is needed for the simulation of accidents in nuclear power
plants for which phase separation effects are dominant , e.g.,
small break accidents.
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DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE DERIVA EM FUNÇÃO DO REGIME DE ESCOAMENTO
BIFÁSICO

* 1. INTRODUÇÃO

I O método de velocidade de deriva /1,2/ é uma aproximação para a des-
¥ crição de processos de escoamento bifásico, com a qual podem ser evitadas
I tanto a consideração de equações de conservação totalmente separadas para

ambas as fases, como a determinação dos complexos termos õe interação, e.g.
a transferência de quantidade de movimento e tensão superficial entre as
fases e junto ãs paredes do canal de escoamento. A formulação de velocida-
de de deriva ê aplicável apen-js quando os movimentos de ambas as fases são
fortemente acoplados, o que geralmente ocorre em.reatores refrigerados a
água.

2. DESCRIÇÃO SUMARIA DO MODELO

A velocidade média de deriva V,. é dada por :

(C - 1) w * V*.
v.. - (c - Dj • v* - 2 á J ( D
dj ° dj 1 • - l)(p r p g ) / p

onde V*. representa a velocidade de deriva local ponderada pela fra-
ção de vazios^a , j a velocidade superficial da mistura, p a densidade, e
os indices l e g respectivamente a fase liquida e fase vapor. A influência
dos perfis de velocidade e de titulo na seção transversal de escoamento é
considerada através do parâmetro de distribuição C

A velocidade média de deriva é calculada em função das propriedades
termodinâmicas do fluido, da fração de vazios a ou correspondentemente do
título local, do diâmetro hidráulico, da velocidade média da mistura w , e
do regime de escoamento bifásico /Ref. 3, Tabela III-l). Â exceção do re-
gime de escoamento bifásico, as demais variáveis são disponíveis em códi-
gos computacionais baseados em considerações de homogeneização entre as fa-
ses.

A determinação do regime de escoamento bifásico i feita geralmente
com o auxilio de mapas de escoamento, representações bidimensionais das
regiões e das transições entre os diversos regimes de escoamento, origi-
nadas basicamente de observações experimentais.

Entretanto os mapas de escoamento existentes possuem um caracter sub-
jetivo, quer em relação â definição, por parte de seus respectivos autores,
de cada um dos regimes de escoamento, quer em relação ã escolha dos parâme-
tros utilizados como coordenadas para os mapas. Paralelamente as condições
experimentais, sob as quais as experiências são realizadas, limitam em ge-
ral o âmbito de aplicação e o poder de previsão dos mapas de escoamento.

Neste aspecto reside a vantagem de métodos analíticos para a determi-
nação dos regimes de escoamento /4,5,6/, os quais se baseiam em princípios
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físicos, e assim podem fornecer resultados de aplicação mais generalizada.

No modelo proposto /6/, as transições entre os diferentes regimes de
escoamento são definidas em função das propriedades termodinâmicas do
fluido, determinadas à pressão de saturação, do diâmetro hidráulico, da
fração de vazios, e das velocidades superficiais j. e j .

0 emprego deste método analítico em códigos computacionais de análi-
se termo-hidrãulica pressupõe que as variáveis acima citadas possam ser
derivadas a partir das variáveis de estado do sistema de equações diferen-
ciais, o que, para códigos baseados em hipóteses de homogeneização, só é
possível através de uma informação adicional sobre a velocidade relativa
entre as fases.

Resultados satisfatórios têm sido obtidos utilizando-se valores da
velocidade média de deriva calculados no passo de iteração í-1 para a
determinação do regime de escoamento no passo de iteração i .

3. VERIFICAÇÃO DO MODELO E CONCLUSÕES

0 modelo proposto foi verificado por comparações com vários resulta-
dos experimentais tanto para misturas ar-ãgua quanto para misturas vapor-
-água sob alta pressão, e em diferentes geometrías de escoamento.

Na Fig. 1 são confrontadas as fronteiras de transição calculadas pa-
ra uma pressão de 6,9 MPa e um diâmetro hidráulico de 0,01 m com dados ob-
tidos experimentalmente para escoamento bifásico ascendente /7,8/. Embora
os resultados sejam bastante satisfatórios, deve-se ter em mente que o mo-
delo analítico para a previsão dos regimes de escoamento bifásico não foi
ainda verificado para diâmetros hidráulicos maiores que 0,1 m.

Por outro lado, o numero de experiências disponíveis para a verifica-
ção do modelo para escoamento bifásico descendente é muito pequeno. Embora
tenham sido observados regimes de escoamento semelhantes aos observados em
escoamentos ascendentes, devem ser esperadas diferenças consideráveis com
relação aos mecanismos de transição e ã distribuição relativa das fases ao
longo da seção de escoamento.

A aplicabilidade das correlações para a determinação da velocidade
de deriva em escoamento descendente é apoiada em base experimental /1,9/ .
Paralelamente, o modelo aqui proposto foi verificado com base em resulta-
dos experimentais publicados para escoamento descendente de água e vapor
sob alta pressão /IO/, através de uma comparação entre valores calculados
e medidos para o escorregamento entre as fases. Mais de 75% dos valores
calculados permanecem em uma faixa de tolerância de ^ 307. em relação aos
valores medidos, resultado que pode ser considerado Satisfatório.
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Sumário

A avaliação do fluxo de calor critico é de extrema importância no proje_

to de um reator nuclear, pois o mesmo permite verificar a margem de s£

gurança do projeto relativamente aos danos nas varetas combustíveis.

Este trabalho compara a correlação proposta originalmente por Bowring

para o cálculo do fluxo de calor crítico e a sua forma alternativa CODU

mente encontrada na literatura. Dependendo da correlação empregada, va

lores significativamente diferentes são encontrados e desse modo, unaes

colha criteriosa deve ser feita para evitar que a margem de segurança

do projeto seja violada.

Abstract

The evaluation of the critical heat flux is of great importance for the

nuclear reactor project, because it permits the verification of the s£

fety margin with respect to fuel rod damage.

This work presents a comparison of the original critical heat flux cor-

relation proposed by Bowring with an alternative form derived from it

presented in several papers. Very different results have been encounte-

red from the application of the two correlation forms. Therefore, a e n

terious choice of the correlation form must be done to avoid the viola-

tion of the project's safety margin.
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1 - OBJETIVO

A prediçio do fluxo de calor critico é de suma importancia no projeto de um

reator nuclear» pois o mesmo permite verificar a margem de segurança da planta

relativamente aos danos nas varetas combustíveis.

Este trabalho apresenta resultados conflitantes sobre o emprego da correla-

ção original de Bowring para o cálculo do fluxo de calor critico comparativamente

ã sua forma alternativa desenvolvida na literatura pertinente.

2 - CORRELAÇÃO DE BOWRING E SUA FORMA ALTERNATIVA

A correlação para cálculo do fluxo de calor critico desenvolvida originalmen

te por Bowring [l] ê dada por:

A • B.Ah

C • L

onde A, B e C são parâmetros otimizados estabelecidos em função da pressão, ve

locidade mássica e diâmetro do tubo, como definido na citada referência: Ah _
ent

i o subresfriamento do fluido na entrada do canal, expresso em termos de ental-

pia ( L e o comprimento aquecido do canal.

Em diversos trabalhos [2-5], esta correlação, mediante manipulação materna

tica utilizando o conceito de balanço térmico, é apresentada na seguinte forma

alternativa:

A - B.h, .x

onde h. é o calor latente de vaporização e x é o título termodinâmico na saída

do canal.

t importante ressaltar que a correlação de Bowring vem sendo, bastante ut¿

lizada, possuindo uma ampla faixa operacional, a saber: pressão de 0,2 ãl9MPa;

diâmetro do tubo de 2 a 45 mm; comprimento do tubo de 0,15 ã 3,7 m e velocidade

mássica de 136 à 18600 kg/s.m2.

3 - RESULTADOS OBTIDOS

Visando predizer o fluxo de calor crítico durante o desenvolvimento do pr£

jeto de uma seção de testes para este fim, diversas correlações foram considera

das e dentre estas, as citadas no item 2. Esta seção de testes é caracterizada

por um canal vertical de 12 mm de diâmetro (D), com comprimento aquecido (L) de

1 m, tendo as seguintes condições operacionais: pressão (p) de 13,8 MPa; veloci
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dade missica (G) variando de 500 ã 6000 kg/sjn2; subresfriamento do fluido na en

trada (ATsub> de 68 e 135 °C; e titulo termodinâmico na salda (x) de 0 1-0,10.

As figuras la e Ib mostram o fluxo de calor crítico calculados pela expres_

são original da correlação de Bowring ( $ ) e pela sua forma alternativa (Ifl) ,

parametrizados nas diversas condições operacionais acima citadas. São verifica-

das discrepancias elevadas através dos resultados obtidos, atingindo-em alguns

casos um fator da ordem de 10.

Assim, atenção especial deve ser dispensada ao se utilizar a correlação de

Bowring para predição do fluxo de calor critico em qualquer de suas formas.

4 - CONCLUSÕES

0 emprego direto da correlação original de Bowring ou de sua forma alterna

tiva pode levar a uma predição errônea do fluxo de calor critico e portanto,com

prometer seriamente o projeto de um reator nuclear no tocante a esta margem de

segurança.

Assim, cada vez mais, é recomendada a realização de experimentos desta na

tureza a fim de validar correlações utilizadas no desenvolvimento de um projeta

No caso especifico da correlação de Bowring, é necessário avaliar e validar suas

expressões, confrontando-as com o maior número de resultados experimentais dis_

ponlveis. Lembra-se«entretanto, que a equação 1, descrita em função do subres -

friamento de entrada, é a forma original da correlação de Bowring.
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ABSTRACT

The present paper deals with the experimental determination of pressure drop across a
four-cusped vertical channel. This geometry represents, ideally, the blockage condition
in a typical pressurized water reactor with core degraded by accident. Experiments were
performed for both single and two-phese flow. Water was utilized for the single-phase
measurements whilst simultaneous flow of air and water simulated the steam-water flow.

Observation of the prevailing two-phase flow regime was carried out, so that its
mechanism could be fully understood. The averaged void fraction was also measured, by the
gamma-ray attenuation technique. A wide range of water and air mass flow rates was
covered, so that all flow conditions, possible to exist in a reactor with LOCA, could be
investigated. New correlations for pressure drop are proposed.
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1 . INTRODUCTION

During IXC there is a short period, between the initial blovdovn and the
quenching of <'\t fuel rods by the ECCS, during which the fuel cladding may be
exposed to vecv high temperatures. This causes an excessive increase in the
rod internal pressure, leading to swelling and even rupture of the fuel
cladding. Tit result is that the reactor becomes partially blocked. This
blockage can dally extend to several diameters, forming elongated channels,
the flow characteristics of which are of crucial importance to the
effectiveness of the emergency cooling system.

Results from multirod burst tests (Fig.la), carried out by Kawasaki et al
[1], suggest chat the four-cusp geometry (Fig.1b) is representative of the
degraded cere of a PWR channel.

Despite the evidence that flow of steam and water is more than likely to
occur in the reactor core following a LOCA, a review in the literature shows
that nothing has yet been published on two-phase flow in four-cusped
chtuinels. In this respect, a research programme on the thermohydraylics of
degraded PVR cores has been initiated at PUC-RJ. First studies on the effects
of boiling and two-phase flow on this particular geometry have already been
produced [/,3,4]. The present paper concerns with the experimental
¿termination of pressure drop for both single and two-phase flow.

2. EXPERIMENTAL APPARATUS

To simulate the simultaneous flow of water and steam an adiabatic
air-water system was employed. The effects of heat transfer (nucleate and
bulk boiling) are discussed in reference [4].

The general arrangement of the experimental apparatus is shown in Figure
¿, Basically it consists of a test section (TS), a mixing chamber (MC), liquid
separators (LS), the compressed air line (CP.PR), water pump (UP) and water
resevoir (WR). The U-tube manometer (UM) and the pressure distributor (PD)
provide the pressure drop instrumentation with flow rates being monitored by
orifice plates (OP). The void fraction measurement set-up (GD,GE) is also
eh';wn.

3. RESULTS

A total number of 52 runs were performed with air (1 atm) and water
velocities ranging from 0.30 to 22.05 m/s, and from 0.30 to 15.35 m/s,
respectively. Single-phase measurements were performed with water flowing
alone.

Figure 3 shows the results obtained for the single-phase turbulent
friction factor as a function of the Reynolds number. Data on pressure drop
for two-phase flow was correlated by the Lockhart-Martinelli method. Figure 4
•hows the experimental pressure frop plotted in terms of the usual parameters,
$g and Xtg. It can be observed that the original Lockhart-Martinelli curve,
for circular tubes, still applies for the new geometry, provided the
correspondent hydraulic diameter is employed.

4. BIBLIOGRAFIA
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Fig.1. (a) A PWR degraded
core and, (b) the
four-cusp geometry Fig,2. Experimental set-up
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Sumário

O conhecimento básico dos fenômenos termo-hidráulicos é fundamental na
análise do desempenho dos feixes combustíveis nucleares. Neste trab_a
lho, um parâmetro adimensional - uma temperatura normalizada de fluido
- é definido e aplicado a valores medidos de temperatura em pontos
característicos, no plano de saída do refrigerante, de feixe de nove
tubos aquecidos, submetidos a diferentes distribuições transversais de
fluxo de calor. Este parâmetro apresenta tendência assintótica a valo-
res de equilíbrio, os quais dependem da localização do ponto consider^
do e das formas de fluxo, quando se aumenta o Numero de Reynolds do es
coamento. Correlações propostas constituem a base de aplicação do modje
Io, permitindo a análise do campo de temperatura de fluido no feixe de
tubos.

Abst ract

Basic understanding of thermal-hydraulic phenomena is essential to
achieving reactor fuel assembly performance analysis. In this paper, a
dimensionless parameter - a normalized fluid temperature - is defined
and applied to fluid temperature measurements at particular positions
at the exit plane of a bank of nine heated tubes, under different trans
verse heat flux shapes. This parameter presents an asymptotic trend to
equilibrium values, which depend upon considered positions and flux
shapes, when increasing the bulk Reynolds Number. Proposed correlations
underlie the present approach to predict the fluid temperature field
within the tube bundle.
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1. INTRODUÇÃO

Na p*iquisa dos fenômenos inerentes ao processo de remoção
do calor . rado nos reatores nucleares, as características de geo
metria, aquecimento e refrigeração dos feixes de varetas combustT
veis são simuladas em maquetes em feixe de tubos, instaladas em
circuitos termo-hidrãulicos. Ura feixe de tubos aquecidos elétrica^
mente e o conduto fechado que os envolve delimitam canal de escoa
men to, ao longo do qual flui o refrigerante, paralelamente aos ti»
bos. A temperatura média do fluido aumenta, da entrada ã salda do
canal, enquanto o campo bi-dimensional de temperatura de fluido
em cada seção transversal evolui, ao longo do canal, até se esta-
belecer. A apresentação de um modelo de estudo desse campo, basea_
do em resultados experimentais disponíveis, é objeto desta contñ
buição.

2. BASE EXPERIMENTAL

Para estabelecimento do modelo, foram considerados resultados,
correspondentes a trinta e três diferentes conjuntos de condições
experimentais [1], obtidos em feixe vertical de nove tubos, cujo
corte transversal no plano de saída do canal, incluindo localiza-
ção de 28 termopares de fluido, em nove diferentes posições, é mo£
trado na Figura 1. Os tubos de 1.520 mm de comprimento aquecido,
11,10 mm de diâmetro externo e espessura de 1 mm, foram dispostos
com distâncias mínimas de 4,74 mm entre tubos vizinhos e 3,41 mm
entre tubos externos e invólucro. Foram realizadas diferentes di¿
tribuições transversais de fluxo de calor agrupando-se tubos tipos
a, b e c, com fatores de forma definidos como razões entre os flti
xos nos tubos e o fluxo médio no feixe, fa, fD e fc, respectiva-
mente, fornecidos junto ã Figura 1. 0 escoamento monofásico, for-
çado e ascendente de Refrigerante-12 liquido desenvolveu-se com
Número de Prandtl da ordem de 3 e com Número de Reynolds de 10^ a
105, mantida a pressão de 2,5 MPa à saída do feixe, a níveis de
temperatura de 409C. A temperatura de entrada foi fixada em 109C.

•2

•• 5* 6* 7* 8* *9 7*
8

FORMA
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FLUXO
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FATORES

fc
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1,09

0,90

0,96

fc

1,00

1,26

0

0,74

FIGURA I - CORTE TRANSVERSAL E DADOS DO FEIXE
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3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO

Considerando-se valores discretos do campo de temperatura de
fluido (Tn), en pontos característicos (n) do plano de saída do
canal, dentre os quais um valor de referencia (Tr), e a temperatu
ra media de fluido ã entrada do canal (Te), pode-se definir um pa_
râmetro adimensional (T¿r) - urna temperatura normalizada de flui-
do—» como:

nr
V Te
V Te

(1)

As temperaturas normalizadas de fluido» referidas ã posição
quatro» foram calculadas em cada condição experimental e posição
de medida. Nas Figuras 2 e 3 são mostradas as evoluções das tempe_
raturas normalizadas de fluido» com o Número de Reynolds do escoa
oento. Na Figura 2 são apresentados resultados correspondentes ãs
nove posições de medidas» com distribuição de fluxo uniforme. Na
Figura 3 são comparados» considerando-se medidas nas posições 1»
4 e 7» resultados relativos a quatro diferentes formas de fluxo.

Infere-se que as temperaturas normalizadas de fluido (̂ n4̂
tendem, assintoticamente, para valores de equilíbrio (Tn4*), depeii
dentes do ponto considerado do campo e da distribuição transver-
sal de fluxo, quando se aumenta o Número de Reynolds. Desses re-
sultados, são estabelecidas correlações entre os valores de equilí^
brio das temperaturas normalizadas, correspondentes a pares de po-
sições e correlações entre esses parâmetros e o fator de forma
dentre as quais:

r
14

- 1,24 • 1,62
*«0

• 0,73 (2)

* 0 D

2,42 f£ - 6,07 ffe • 4,73 (3)

T - - 6 ,58 f* • 14,67 f - 7,

0,90
20 40 60 "Í0 »O*»f»t[-j

FIGURA 2-TEMPERATURAS NORMALIZAOAS (TESTES U0)
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FIGURA 3-TEMPERATURAS NORMALIZADAS (SÍNTESE)

4. CONCLUSÕES

A adoção do conceito de temperaturas normalizadas de fluido
(T* r), possibilita a representação, de maneira sintética, de con-
juntos de resultados experimentais, como no presente caso, poden-
do constituir base de dados para qualificação de modelos de análi^
se termo-hidráulica de feixes.

Correlações entre valores de equilíbrio das temperaturas nor
mal izadas de fluido (T^™) e, entre esses valores e o fator de fo£
ma de fluxo (f^), permitem explicitar valores discretos (Tn) do
campo de temperatura de fluido. Essas correlações, no que se ref£
re às constantes polinomiais, restringem-se, evidentemente, às
condições experimentais de referência.

A proposta de sistemática de estudo do campo de temperatura
de fluido, embasada em resultados experimentais obtidos em feixe
de tubos, constitui o aspecto mais importante deste trabalho.
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Sumario

A Instalação de Testes de Remolhamento (ITR), montada no Laboratorio
de Termohidráulica do CDTN, tem por objetivo a investigação de fenóme
nos termohidráulicos envolvidos na fase de reinundação de um acidente
de perda de refrigerante (LOCA), em um reator a agua pressurizada, u-
tilizando seções de teste tubulares e anulares. O presente trabalho
consiste em uma apresentação do projeto da instalação e em um relató-
rio de seu comissionamento. Descrevem-se os aspectos mecânicos da ins
talação, seu sistema de suprimento de potincia e a instrumentação utT
lizada. Em seguida relata-se o comissionamento da instalação,que con?
tituiu da calibração de sua instrumentação e da realização de doi¥
testes típicos, para a verificação de suas condições de operação.

Abstract

A test facility for revetting, ITR, has been erected at the Thermohy-
draulicS, Laboratory of Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear
(CDTN), dedicated to the investigation of the basic phenomena that can
occur during the reflood phase of a Loss of Coolant Accident (LOCA),in
a Pressurized Water Reactor (PWR), utilizing tubular and annular test
sections. The present work consist» in a presentation of the facility
design and in a report of its commissioning. The mechanical aspects of
the facility, its power supply system and its instrumentation are des-
cribed. The results of the instruments calibration and two operational
tests are presented, and a comparison is done with calculations perfor
me d using a computer code. ~*
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1. INTRODUÇÃO

O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN -
vem desenvolvendo um programa de pesquisa na área de segurança de
reatores. Dentro da parte experimental desse programa, decidiu-se
pelo projeto e montagem de uma instalação de testes, cujo objeti-
vo ê a investigação de fenômenos termohidrãulicos, envolvidos na
fase de reinundação de um acidente de perda de refrigerante(LOCA),
em um reator a água pressurizada, utilizando seções de teste tubu
lares e anulares [1]. Essa instalação foi montada no Laboratório
de Termohidrâulica do CDTN e recebeu o nor̂ e de Instalação de Tes-
tes de Remolhamento - ITR.

2. CARACTERÍSTICAS DA ITR

A Figura 1 apresenta um fluxograma da ITR, a qual permite z
realização de testes com injeção ascendente (simulação de injeção
na perna fria) ou descendente (simulação de injeção na perna quen
te), variando-se os seguintes parâmetros:

i - temperatura inicial de parede da seção de teste entre 300 e
¡ 600°C;
r
| - temperatura de injeção de refrigerante (água desmineralizada)eti
| tre 40°C e a temperatura de saturação;
\
| - velocidade de injeção entre 2 e 12 cm/s;

- fluxo de calor dissipado pela seção de teste entre 2 e 6 W/cm2;

- pressão de sistema entre 2 e 6 bar.

A pressão máxima fixada, 6 bar, corresponde aproximadamente
ao valor previsto para a pressão no circuito primário de um rea-
tor do tipo Angra II, durante a fase de reinundação de um LOCA.

As faixas de temperatura e velocidade da água injetada, e os
níveis de fluxo de calor na seção de teste cobrem os valores prje
vistos nessas mesmas circunstâncias. A temperatura inicial de pa-
rede máxima prevista, 60O°C, foi fixada por limitações nas sóidas
dos termopares de parede da seção de teste. Uma temperatura ini-
cial superior a este valor poderia levar, no transcorrer dos tes-
tes, a temperaturas localizadas superiores ao ponto de fusão da
solda.

Na construção das seções de teste são utilizados tubos de a-
ço inoxidável AISI 316, sem costura, com dimensões comerciais que
levan a características geométricas próximas às do canal de escoa
mento de um elemento combustível PWR do tipo Angra- II. 0 compri-
mento adotado para a seção de testes corresponde ao desse mesmo
elemento combustível, ou seja, 3.900 mm.

A seção de teste é aquecida por efeito Joule, utilizando-se
o próprio tubo como resistencia de aquecimento, e instrumentada
com dez termopares soldados ao longo da mesma, que medem a sua
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temperatura de parede seca. Adicionalmente, medem-se as temperatu
ras de fluido na sucção da bomba, na entrada e saída do pré-aque-
cedor, na entrada e saída da seção de teste, na saída de vapor,
nos coletores de condensado e no pressurizador. Pressões são raed^
das na sucção e recalo-.e da bomba, na entrada da seção de teste
e no pressurizador, t.iquanto que através de diferenciais de pres-
são, obtim-se os valores do nível de água na seção e nos coleto -
res de condensado. Além destas, são feitas medidas da vazão de in
jeção de água e de saída de vapor.

3. COMISSIONAMENTO DA ITR

0 comissionamento da ITR consistiu na calibração dos siste-
mas de medida e na realização de dois testes típicos para a veri-
ficação do desempenho da mesma. Para tanto, os resultados desses
testes foram comparados aos previstos pelo código de computador a
lemão HYDROFLUT [2], cedido pela Kraftwerk Union-KWU. A Figura 7
apresenta a comparação entre as evoluções da temperatura de pare-
de, medidas e calculadas nas cotas 1300 mm, 2000 mm e 3100 mm pa-
ra o teste de desempenho n9 2, cujos parâmetros são relacionados
na Tabela 1.

4. CONCLUSÃO

0 resultado do comissionamento demonstrou as boas
de desempenho da ITR.

Referências

condições

[1] REZENDE, H.C. Projeto, montagem e comissionamento de uma
instalação de testes de remolhamento. Belo Horizonte,Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, f985. 126 p. Tese.

[2] HEIN, D. Model representations of revetting by flooding.Win
frith, Atomic Energy Establishment, 198oT 134 p. Tese, U-
niversity of Hanover.

TABELA 1

PARÂMETROS DO TESTE DE DESEMPENHO N9 2

Tipo de seção de teste

Diâmetro hidráulico

Pressão do sistema

Velocidade de injeção

Temperatura da água de injeção

Temperatura inicial de parede

Fluxo de calor

Tubular

9,2 4 mm

1 bar

6,2 cm/s

40°C

400°C

4,33 W/cm»
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Sumário

A análise termohidrãulica por subcanais de feixes combustíveis nuclea-
res permite determinar os fatores de entalpia de fluido e, em decorrêii
cia, o fator de subcanal quente. Neste trabalho, é proposto um método,
baseado em parâmetro adimensional - uma entalpia normalizada de fluido
-, para o cálculo desses fatores. Este parâmetro, aplicado a valores
disponíveis de entalpia, à saída de subcanais típicos de um feixe de
nove tubos aquecidos, apresenta uma tendência assintótica a valores de
equilíbrio, função dos tipos de subcanais e da distribuição transver -
sal de fluxo de calor nos tubos, quando se aumenta a vazão do escoamen
to. Correlações desenvolvidas permitem a avaliação dos fatores de en -
talpia relativos aos subcanais do feixe.

Abstract

Usual thermal-hydraulic subchannel analysis of nuclear fuel assem-
blies, allows determining fluid enthalpy factors and, accordingly, the
hot subchannel factor. In this paper, a method for enthalpy factors
calculation, based upon a dimensionless parameter - a normalized fluid
enthalpy - is proposed. This parameter when computed with available
subchannel exit enthalpy data, obtained from experiments carried out
with a nine heated tube bundle, shows an asymptotic trend to equili -
brium values, function of the subchannel types and transverse tube wall
heat flux tilts, when increasing the coolant flow. Developed correia -
tions allow evaluating bundle subchannel enthalpy factors.
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1. INTRODUÇÃO

Dentre os métodos de análise termo-hidrãulica de feixes com-
bustíveis nucleares, dispõe-se do método de analise por subcanais
[1], o qual se baseia na divisão dos canais de refrigeração dos
feixes em subcanais, com interações mínimas entre eles, nos quais
os valores médios das grandezas termodinâmicas são considerados.
Estudos experimentais são realizados em maquetes de feixes, visaii
do quantificar essas interações, gerando coeficientes de mistura
[2],adotados nos códigos de análise por subcanais. Esses códigos
possibilitam o cálculo do acréscimo de entalpia do refrigerante
ao longo de cada subcanal, os gradientes entre subcanais tendendo
a se estabilizarem, ao longo do canal. A adoção desse procedimen-
to equivale a calcular o acréscimo de entalpia em dado subcanal a_
plicando-se fator de entalpia de fluido, definido como a razão en
tre o acréscimo de entalpia média de fluido ao longo de dado sub-
canal e o acréscimo de entalpia média de fluido ao longo do canal.
Ao maior fator corresponde o subcanal quente. A apresentação de
um método alternativo de determinação de fatores de entalpia de
fluido, é objeto deste trabalho.

2. DADOS DE REFERENCIA

Para desenvolvimento do método foram considerados valores
teõrico-experimentais [3] de entalpia de fluido ã saída de subca-
nais típicos i, j e k de feixe de nove tubos, cujo quarto de sime
tria da seção transversal, é mostrado na Figura 1. Os tubos de
1.520 mm de comprimento aquecido e 11,10 mm de diâmetro externo
foram dispostos com distancias mínimas de 4,74 mm entre tubos vi-
zinhos e 3,41 mm entre tubos externos e invólucro. Os resultados
correspondem a quatro distribuições transversais de fluxo de ca-
lor, agrupando-se tubos tipo a, b e c com fatores de forma de flii
xo fa, fb e fc, respectivamente, definidos como razões entre os
fluxos nos tubos e o fluxo médio no feixe, apresentados com a Fi-
gura 1. 0 escoamento forçado de Refrigerante-12 líquido é caracte
rizado por Número de Prandtl da ordem 3 e por Número de Reynolds
de 104 a 10^. ¿ pressão ã saída do feixe é mantida a 2,5 MPa e
os valores de entalpia de fluido variam entre 10 a 40 kJ/kg.

n FORMA
DE

FLUXO

UX

C1

DO

D1

FATORES

U
1,00

0,84

1,35

1,11

fb

1,00

1,0 9

0,90

0,96

fc
1,00

1,26

0

0,74

FIGURA I-SUBCANAIS E DADOS DO FEIXE
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3. DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO

Considerando-se valores de entalpia de fluido (Hm) dos subca
nais (•), no plano de saída de feixe de tubos, dentre os quais um
valor de referencia (Hq), e a entalpia media de fluido â entrada
do canal (H e), pode-se definir um parâmetro adimensional (Hmq'
- uma entalpia normalizada de fluido -, como:

* H -H

H H -H
q e

Com base nos resultados disponíveis de entalpia de fluido a
saída dos subcanais i, j e k, foram calculadas as entalpias norma
lizadas de fluido, referidas ao subcanal j. Na Figura 2 são apre-
sentadas as evoluções das entalpias normalizadas de fluido dos
subcanais, com o Número de Reynolds do escoamento, correspondentes
a quatro diferentes formas transversais de fluxo.

Infere-se que as entalpias normalizadas de fluido (H£j) teii
dem, assintoticamente, para valores de equilibrio (H*J), dependen
tes da distribuição transversal de fluxo, quando se aumenta o Nú-
mero de Reynolds. Desses resultados são estabelecidas correlações
entre os valores de equilibrio das entalpias normalizadas relati-
vas aos subcanais i e k e, entre cada um destes e o fator de fo_r
ma ffc, quais sejam:

H*T --0,63 (H*?)2 + 0,51 H*? + 1,16 (2)

H*J - 2,64 fj - 6,38 ffe + 4,75 (3)

H*T --5,59 f2 + 12,68 ffc - 6,06 (4)

Os acréscimos de entalpia de fluido ao longo do canal e sub-
canais, sendo 5 m a fração da vazão de massa total,que flui atra -
vés do conjunto de subcanais m, relacionam-se como:

m
AH - E 5 AH (5)

m m

Das definições e correlações estabelecidas, tem-se:

f, . H*00 f (6)

AH. ij AH.

*oo
fAH. " Hkj AH.
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FIGURA2-ENTALPIAS NORMALIZADAS
4. CONCLUSÕES

O emprego do conceito de entalpias normalizadas de fluido
(Hmq) possibilita agrupar, de maneira cômoda, valores medidos ou
calculados de entalpia de fluido em subcanais de feixe, constitu-
indo base para qualificação de códigos de análise por subcanais.

Correlações entre valores de equilibrio das entalpias norma-
lizadas de fluido (H^q) nos subcanais e correlações deste paráme-
tro com o fator de forma de fluxo (ffc), permitem determinar val£
res de entalpias (Hm) e fatores de entalpia (f¿n) dos subcanais.
Essas correlações refletem condições experimentais de referência,
a proposta da metodologia de estudo sendo o aspecto mais importai!
te a realçar nc trabalho.
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Sumário

A análise termo-hidráulica por subcanais de feixes de varetas combustí-
veis nucleares é baseada na adoção de valores de temperaturas médias
de fluido, em cada subcanal. No entanto, o desenvolvimento de correia
ções dos coeficientes de mistura e os procedimentos de qualificação de
códigos de cálculo são, por vezes na literatura, baseados na hipótese
de identidade entre os valores de temperaturas médias de fluido nos sub
canais e temperaturas locais, nos respectivos baricentros. Neste traba-
lho é proposta uma sistemática de correlação entre temperaturas médias
e nos baricentros dos subcanais, com base em modelos anteriormente for-
mulados pelo autor, aplicada a conjunto de resultados experimentais, ot>
tidos com feixe de nove tubos aquecidos.

Abstract

The subchannel method used in nuclear fuel bundle thermal-hydraulic
analysis lies in the statement that subchannel fluid temperatures are
taken at mixed mean values. However, the development of mixing correla-
tions and code assessment procedures are, sometimes in the literature,
based upon the assumption of identity between lumped and local (sub -
channel centroid) temperature values. The present paper is concerned
with the presentation of an approach for correlating lumped to cen-
troii! subchannel temperatures, based upon previously formulated models
by the author, applied to a nine heated tube bundle experimental data
set.
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1. INTRODUÇÃO

Na análise por subcanais de feixes combustíveis nucleares,
valores médios das grandezas termo-hidrâulicas são considerados
em cada subcanal, quant ificando-se as influências mútuas com cor-
relações de coeficientes de mistura. Em trabalhos de formulação
de correlações e qualificação de códigos de análise, admite-se,
com freqüência, igualdade entre temperaturas de fluido médias nos
subcanais e locais nos respectivos baricentros. £ objetivo desta
contribuição, apresentar método de avaliação e correlações que
permitem comparar, em caso específico, esses valores de temperatu
ra.

2. DADOS BÁSICOS

Os resultados da aplicação de dois processos de abordagem,re
ferentes a distribuições de temperatura de fluido [1] e de ental-
pia entre subcanais [2], constituem a base da sistemática e corre
lações propostas.

Esses métodos foram desenvolvidos a partir de resultados ot>
tidos com feixe de nove tubos, cujo quarto de simetria da seção
transversal é mostrado na Figura, com três tipos de subcanais i,
j e k e seus respectivos baricentros 1, 4 e 7, e de tubos a, b e
c, submetidos a fluxos de calor com fatores de forma (fluxo no tu_
bo/fluxo médio no feixe) fa, fD e fc, respectivamente. Os tubos
de 1.520 mm de comprimento e 11,10 mm de diâmetro são dispostos
com fendas entre tubos de 4,74 mm e fendas entre tubos e invólu-
cro de 3,41 mm. 0 escoamento de Refrigerante-12 líquido processa-
-se com Número de Prandtl 3 e Número de Reynolds entre 10^ e 105.
A temperatura de fluido ã entrada do feixe é de cerca de 10°C e ã
saída variada até 409C, mantida a pressão de operação de, aproxi-
madamente, 2,5 MPa.

Na Tabela são apresentados fatores de forma de fluxo impôs -
tos e os decorrentes valores de equilíbrio das temperaturas norma
lizadas locais (nos baricentros) e médias de fluido nos subcanais,

*oo
parâmetros T n r e T

*00

r
nr

*t»

r
mq

T -T
n e

T -T
r e

T -T
m e

VTe

"mq» respectivamente:

AT
n

(D

(2)
AT

onde as temperaturas (T) se referem
a n-1, 4 ou 7; r»4; m*í, j ou k; q«j
e ã entrada do canal (e).

SUBCANAIS E BARICENTROS
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TABELA - VALORES NUMÉRICOS BÁSICOS

FATORES DE FORMA

TIPO

UX

Cl

DO

Dl

fa

1,00

0,84

1,35

1,11

fb

1 ,00

1,09

0,90

0,96

1,00

1 ,26

0

0,74

TEMPERATURAS NORMALIZADAS

TÍ4
1,07

0,98

1,22

1,13

T*°°
T74
1,03

1,12

0,82

0,97

T*"

1,01

0,93

1,15

1,06

1,03

1,12

0,82

0,97

3. CORRELAÇÕES ENTRE TEMPERATURAS

Os dados apresentados permitem estabelecer correlações como:

14

Tkj - T74

(3)

(4)

Os balanços de energia e massa levam a relação entre acrêsd
aos de temperaturas médias no feixe e nos subcanais, sendo 5m a
fração da vazão de massa total, fluindo ã saída do conjunto de
canais tipo m, dada por:

AT
m
Z 6 AT

m m
(5)

Das equações anteriores, chega-se a correlações entre tempe-
raturas médias e locais nos baricentros dos subcanais, tais como:

T£ - g p Tt + (1-gp)

Tk - p T7 * (1-p) Tfi

onde,

P •

(6)

(7)

(8)

(9)

sendo,

* ATc —-
n AT

(10)
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I
\ 4. GRADIENTES DE TEMPERATURA
\
. Os coeficientes de mistura entre subcanais, são relacionados
I aos gradientes de temperaturas medias, quais sejam:
i

- ^ ) • p(1-g)Te (11)

diferentes, por conseguinte, dos gradientes de temperaturas nos
baricentros dos subcanais, respectivamente, iguais a:

e u - V T A (13)

947 - V T 7 (14)

5. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DAS DEPENDENCIAS

A metodologia proposta, aplicada às condições experimentais de
referencia, leva a resultados numéricos que se seguem. As correlações
entre os parâmetros adimensionais são retas com coeficientes angu-
lares g"0,94, no conjunto ij-14, e 1,00, no conjunto kj-74, inde-
pendentes da forma transversal de fluxo. As correlações entre tem-
peraturas medias e nos baricentros dependem, além desses coefic: -
entes, da forma de fluxo (através da grandeza T£) e da distribui-
ção de vazão de massa entre subcanais (grandeza 6m) , representadas
pela constante p. As razões entre os gradientes de temperaturas tné
días e nos baricentros, © i j / 614 e ^kj^47> variam de 0,2 a 5 e de
0,9 a 1,2, respectivamente.

6. CONCLUSÕES

A apresentação de urna sistemática de análise da relação en-
tre temperaturas medias e nos baricentros de subcanais de feixe,em
basada em conceitos propostos de temperaturas normalizadas de flu_i
do, é o principal resultado deste trabalho. São estabelecidas cor-
relações entre valores de equilíbrio de temperaturas normalizadas
médias e nos baricentros de subcanais, parâmetros adimensionais T£™
e T*™, respectivamente, das quais derivam as correlações entre tem
peraturas médias e nos baricentros dos subcanais e entre gradien -
tes de temperaturas correspondentes. Essa sistemática é aplicada a
resultados experimentais obtidos em maquete de feixe combustível p£
Io autor, sua extensão devendo ser objeto de trabalho futuro.

7. BIBLIOGRAFIA

[1] TÕFAN.I, P.C. - Um modelo de estudo do campo de temperatura de
fluido em escoamento turbulento paralelo a feixe de tubos aque-
cidos . I Congresso Geral de Energia Nuclear. Rio de Janeiro.
Mar. 1986.

[2] TÕFANI, P.C. - Um método de avaliação dos fatores de entalpia
de fluido relativos a subcanais de feixe de varetas. I Congres-
so Geral de Energia Nuclear. Rio de Janeiro. Mar. Í986.

- 382 -



I Congresso Geral
de Energia Nuclear

Rio dt Jontiro, 17 a 20 dt Março d« 1986

ANAIS - PROCEEDINGS

SIMULAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS DE DESPRESSURIZAÇÃO

ATRAVÉS DO CÓDIGO TRAC-PD2.

Roberto Longo Freitas

Thadeu das Neves Conti

Divisão de Termodinâmica e Termohidráulica

Departamento de Tecnologia de Reatores-RT

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-

IPEN-CNEN/SP

SÃO PAULO - SP

Sumário

Este trabalho apresenta a comparação do Código TRAC-PD2 com os resul^

tados das experiências CANON e EDWARD'S PIPE, as quais simulam um Aci_

dente de Perda de Refrigerante Prímãrio-APRP (LOCA) em reatores nu

cleares refrigerados ã água leve pressurizada, através da despressuri_

zação de Cubos horizontais contendo água ã diferentes temperaturas e

pressões. Os resultados desta comparação mostram que a evolução da

pressão e da fração de vazio durante o transiente são analisados s£

tisfatoriamente pelo Código TRAC-PD2.

Abstract

The experiments CANON and EDWARD'S PIPE were intented to simulate the

blovdovn phase of a typical PWR loss-of-coolant accident by depres_

surizing horizontal tubes filled with water at different pressures

and temperatures. In this work the computer code TRAC-PD2 was emplo-

yed to model those experiments. The code results are in good agree -

ment with the experimental data.
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' 1 - OBJETIVO

i Este trabalho apresenta a comparação do Código TRAC-PD2 com os resultados
* das experiencias CANON e EDWARDS PIPE, as quais simulam um Acidente de Perda
: de Refrigerante Primário - APRP (LOCA) através da despressurização de tubos ho
' rizontais contendo água ã diferentes temperaturas e pressões. A experiência cori
; siste basicamente na ruptura instantânea de um dos lados da tubulação, sendo
, efetuados durante o transiente medidas de pressão, temperatura e fração de va

zio.

I 2 - CÕDIGO TRAC-PD2

| 0 Código TRAC-PD2 [l], desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Los Ala
mos, foi elaborado para analisar diferentes condições acidentais em reatores

: nucleares "a água leve pressurizada. 0 Código TRAC-PD2 é baseado no modelo a dois
fluidos (6 equações) tridimensional para o vaso de pressão e no modelo "Drift
Flux" (5 equações) monodimensional para os demais componentes do circuito. Em
ambos os modelos, o Código fornece um conjunto de equações constitutivas,depein
dentes do regime de escoamento do fluido, para as equações que descrevem 3

. transferência de massa, quantidade de movimento e energia entre as fases vapor
e líquido e a estrutura do sistema.

Uma importante característica do Código TRAC-PD2 5 a capacidade de anali-
sar completamente um APRP, isto ê, simular as fases de despressurização, reen
chimento e o remolhamento completo do núcleo do reator.

i 3 - EXPERIÊNCIAS SIMULANDO 0 ACIDENTE DE REFERÊNCIA

As experiencias básicas realizadas para simular um APRP possuem, na naioria
das vezes, um enfoque puramente analítico, isto é, apresentam características
suficientemente simples e precisas, visando conhecer a influência dos diferen-
tes parâmetros (por exemplo: pressão, vazão, temperatura dos elementos combus-
tíveis, esforços sobre a estrutura) ao longo dos violentos transientes encon -
trados. Consequentemente, os resultados destes estudos não podem ser utiliza -
dos para justificar a segurança dos reatores nucleares, mas servem, juntamente
com todo o conhecimento acumulado anteriormente, a ajustar os programas de cál̂
culo existente e/ou a escrever novos modelos susceptíveis de melhor descrever
os fenômenos físicos encontrados.

É bastante extensa a literatura sobre experiências de despressurização eii
focando o acidente de referência. Praticamente, para a realização deste traba-
lho identificou-se os experimentos representativos dos diversos fenômenos que
podem ser dominantes durante as condições de acidentes como, por exemplo, a ge_
ração de vapor, o efeito das fases separadas e o escoamento crítico, onde as ex_
periências CANON £2] e EDWARDS PIPE [3] tem um papel importante neste estudo.

Estas experiencias simulam o transiente de despressurização de uma central
nuclear através do rompimento de um dos lados de um tubo horizontal cheio de
água, estudando o comportamento temporal da pressão, fração de vazio, tempera-
tura e força de recuo do tubo. As condições iniciais de operação de cada expe-
riência sao dadas na tabela 1.

4 - ANALISE DOS RESULTADOS

A simulação das experiências CANON [u] e EDWARDS PIPE para diferentes con
diçoes iniciais do Código TRAC-PD2 totalizam aproximadamente 80 comparações.
Levando-se em conta a disponibilidade de espaço, é evidente que apenas os resol
tados mais representativos serão apresentados.
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A evolução temporal da fração de vazioeda pressão comparadas com a simulai
ção feita pelo Código TRAC-PD2 e mostrada nas figuras 1 a 4. Estes resultados ,
numa primeira aproximação, são considerados satisfatórios.

Ressalta-se todavia,que em ambos os testes o Código superestima sistemati-
camente os resultados de fração de vazio conforme é mostrado nas figuras 1 e 2.
Resultados semelhantes para os testes CANON também foram obtidos por Sana c Sari
born [S] e por Lekach [6] através da simulação feita com a versão TRAC-PlA [7] .

Como pode ser visto nas figuras 3 e 4 o Código subestima os dados experi -
mentais de pressão durante o transiente. Visto que a pressão é controlada pela
razão de geração de vapor e pelo escoamento crítico na saída da seção de testes
nos experimentos analisados, a diferença é coerente e atribuida, em primeira
análise, aos modelos existentes no Código que nao retratam convenientemente os fe_
nomenos dominantes durante o transiente.

Em vista disto, uma modelagem mais significativa da razão de geração de va_
por e do escoamento crítico na saída da tubulação deve ser introduzida no Códi-
go.

De uma forma bastante consistente, o Código TRAC-PD2 consegue avaliar co_r
retamente o início e o fim do violento transiente de despressurização para as ex
periências propostas.

5 - CONCLUSÕES

As experiências de despressurização CANON e EDWARDS PIPE que representam o
Acidente de Perda de Refrigerante Primário em reatores nucleares ã água leve
pressurizada, foram simuladas pelo Código TRAC-PD2.

A evolução experimental da fração de vazio e da pressão tiveram o seu com
portamento satisfatoriamente analisado pelo Código, porém uma modelagem mais apu_
rada quanto aos termos de razão de geração de vapor e do escoamento crítico na
saída da tubulação devem ser revistos, a fim de que o transiente de despressuH
zação possa ser mais realísticamente estudado.

Potencialmente, o Código TRAC-PD2 é capaz de simular experiências básicas
de despressurização, necessitando contudo validá-lo em experiências globais mais
complexas antes da sua aplicação na análise de acidentes em centrais nucleares.
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Tabela 1 : Condições iniciais das experiencias de despressurização

Experiencia

CANON

EDWARDS PIPE

Pressão

(bar)

32 - 150

69 - 103

Temperatura

<CC)

200 - 300

241 - 285

Diafragma

(mm)

30-50-70-100

73,2

Comprimento

<n>)

4,389

4,096

op at a* os i»
It»

rmm*. 4. !«*•(••*
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