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RESUMO 

l í l U í f l t í 

XL 4 a \ 
Um novo modelo para o Reator Regenerador Binário (RRE) foi testado com 

respeito as características de segurança inerente, reativídade de vazios no 

sódio (RVS) e de Doppler, no início do ciclo de queima, e era um final de c_i 

cio hipotético. Além do carregamento padrão do RRB, no núcleo interno, ' fo_ 

ram considerados outros dois: U /U - carregamento alternativo, e U" /Pu 

carregamento normal dos LMFBRs. Os resultados mostram que o carregamento aJL_. 

ternativo apresenta o maior efeito Doppler, enquanto que os outros dois são 

similares. Nos casos onde a perda de sódio foi considerada, o carregamento 

padrão, em geral, mostrou-se superior. No entanto, a reatividade de vazios 

no sódio para este carregamento, aumentou indesejavelmente em comparação cora 

um modelo similar. Existem indicações de que o aumento da altura, no modelo 

atual, pode ter influído significativamente; portanto, sugere-se uma ínvestjL 

gação de configuração com menor altura. 

ABSTRACT 

A new model for the Binary Breeder Reactor (BBR) is examined for the 

inherent safety characteristics, sodium void reactivity and Doppler effect 

in the beginning of cycle and a hypothetical end of cycle. In addition to 

the standard fueling mode of the BBR, two others are considered: U ~jU/\j'r 

238 

alternate fueling, and t) /Pu - normal fueling of LMFBRs. The results show 

that the alternate case exhibit the largest Doppler effect, whereas the 

other are similar. In the cases where the sodium loss is considered the 

binary fueling mode is usually superior. However, the sodium void reactivity 

for this, fueling increased undesirably in comparison with a similar model. 

There are indications that increased height in the present model may have 

influenced signicantly the results, therefore configurations with lesser 

heights should be investigated. 
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PREFACIO 

O p ro je to AMAZONAS teve i n í c io em 1979 com o objet ivo de determinar 

o melhor r e a t o r regenerador. para o Bras i l com uma ênfase p a r t i c u l a r na u t i 

l ização das abundantes reservas de t o r i o . 0 conceito de carregamento binar jp.parauni 

LMFBR, fo i encontrado em 1981, e desde então temos estudado as c a r ac t e r í s t j ^ 
- . 233 

cas do reator regenerador binario (RRB), que usa (U /Th)02 no núcleo in • 

terno, (Ref. 1-5). Embora ele tenha sido achado independentemente por um 

dos autores (Y.I.), o conceito de carregamento binário nãoé novo (Ref. 6-7). 

Ele já foi estudado em outros países e,aparentemente ,foi rejeitado era com 

paração com o carregamento a plutonio, devido talvez a algumas razões: (1) 

complicações no ciclo do combustível, (2) uma ênfase menor em segurança ine_ 

rente, (3) nenhum desejo particular em utilizar tório. 

Entretanto, nós acreditamos que o RRB é o reator regenerador mais 

apropriado para o Brasil do futuro. Como discutido em nossos artigos ante_ 

riores (Refs. 1-5), os méritos do RRB, comparados ao LllFBRs carregado com 

plutonio, que estão sendo desenvolvidos atualmente em alguns países, inclui 

ura melhoramento nas características de segurança inerente, e uma eficiente 

utilização do tório. Oposições por parte do público ã energia nuclear em 

geral, ao plutonio e reator rápido em particular, continuarão ern um futuro 

próximo.por s.erem estas baseadas, em parte, nos riscos sentidos polo public 

co. Melhores características de segurança inerente, menor uso do plutonio, 

e carregamento dos reatores térmicos com urânio (Ref. 8) podem melhorar a 

aceitação pública. As reservas brasileiras de tório são, se usadas apropri_ 

adamente, uma fonte de energia que pode durar pelos próximos séculos. Se 

os méritos de um sistema baseado no RRB for reconhecido, o valor do tório 

aumentaria e o custo adicional do ciclo de combustível poderia ser coberto. 

0 conceito básico do RRB esta estabelecido, mas há muito a ser estu_ 

dado e otimizado. A altura do núcleo e o arranjo dos feixes afetam a .distri. 

buição da reativ.idade de vazios no sódio (Ref .4) . Nosso objetivo, a este respei 

to, é manter o valor negativo para a reatividade de vazios integrada axialmente. 

em todos os feixes. Um núcleo pequeno com uma zona de U3/Th alcança este 

objetivo. Entretanto, tal núcleo resulta em características inferiores do 

sistema de potência (Ref. 8). Também,como foi discutido nas Ref. 3 e 5, a 
233 . . . 

longa meia vida do Pa causa um transiente de reatividade no comsço.dn opera 

ção, necessitando um número adicionalde feixes de barras de controle. Esta' per 

da do.reatividade, e o número de feixes de controle, podem ser reduzidos se' poucos 

feixes de combustível são carregados com U '/Th. Assim,nosso primeiro objetivo 

na otimização do RRB é encontrar uma altura e arranjo dos feixes no nú 



clco> que teuha a menor zona carregada com U /Th, e resultem em uma reat_i 

vidade de vazios no sódio negativa no núcleo todo. 

Nosso segundo objetivo é encontrar as posições e seqüência operacio 

nal dos feixes de barras de controle, a fim de suprimir as oscilações da dejn 

sidade de potência observadas durante a queima (Ref. 3 e 5),tnantendo assim as 

potências nos feixes durante a vida do núcleo. 

Este trabalho é um sumário de nossos estudos atuais das reatividades 

de vazios no sódio e de Doppler. 
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1 . INTRODUÇÃO 

No projeto de reatores nucleares,um aspecto importantíssimo é o estu 

do dos possíveis acidentes que possam ocorrer e suas conseqüências. Este estu_ 

do inicia-se com a idealização de Um cenário de eventos, que possam 

colocar em risco o reator, e suas evoluções. Os resultados obtidos subsidiam 

os projetos de segurança da central, e o objetivo final é garantir uma opera 

ção segura por toda a vida útil da usina. 

Nos reatores regeneradores rápidos refrigerados por metal líquido 

(LMFBR) C possível, embora com probabilidade pequena, a ocorrência de evencos 

que introduzam uma reatividade positiva no núcleo. A associação de uma situa 

ção desta natureza, com a perda de refrigeração local ou total, trás conse 

quencias que podem ser catastróficas pata o reator, pois colocam em risco a 

sua integridade física. Uma situação possível,deste tipo,é a perda de reíri 

geração era um canal, ou en um feixe de combustível. Esta perda pode iniciar uma sé 

rie de eventos coerentes entra si, de tal maneira ã liberar uma quantidade 

de energia suficientemente grande para desmantelar o núcleo, compactando-o em 

uma configuração mais reativa ("jlypothetical _Core Disruptive Aecider.ts-HCDA) . 

Alguns dos mecanismos que podem iniciar, um acidente deste-, tipo, trazendo mui 

ta preocupação para os projetistas são: um processo qualquer de formação de 

bolhas, que podem colapsar entre si ou não, diminuindo o escoamento no canal 

de refrigeração; o bloqueio da entrada do sódio no feixe de combustível por 

um sólido qualquer; uma ebulição do sódio que o expulse do canal, etc. 

A formação de vazios no sódio, como mencionado, acima, introduz no rea 

tor uma perturbação com duas conseqüências imediatas: (i) perda local da r£ 

írigeração, e (ii) uma inserção de reatividade, reatividade devido a vazios 

no sódio, que pode ser-positiva ou negativa, dependendo do projeto, c^ 

cio de combustível usado, e da posição onde ocorre a perturbação. Sc- esta re£ 

tividade for positiva hã um aumento da potência gerada e,por conseqüência, um 

aumento da temperatura do^combustível. Neste instante outro efeito, efeito 

Doppler, começa a atuar introduzindo uma reatividade negativa. Se esta reativi^ 

dade. negativa não for suficiente para conter o transiente positivo da reatividade de 

vazios,e ósistema de segurança não atuar a tempo e efetivamente, o evento poderá 

evoluir para uma situaçãode colapso, estrutural, do núcleo, como mencionado ante_ 

riorra^nte. Caso a reatividade de vazios seja negativa por todo.o núcleo, o reator e,Sl 

tá intrinsicamente seguro.contra uma situação des.ta natureza. 

Nos LHFBIls de potência, de concepção clássica,carregados como ciclo 

do plutõnio e núcleo homogêneo,esta reatividade é altamente positiva no centro 
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do núcleo, decrescendo no.sentido radial. Os países mais avançados nesta á ; 

rea admitiam .em seus projetos, uma reatividade de vazios na ordem de 2$ . ' ... , 

como parlmetro restritivo. A base para esta escolha está em considerar-se que 

um projeto' eficiente do sistema de controle e segurança, pode garantir com 

confiabilidade a integridade do reator. 

Em trabalhos anteriores , estabeleceu-se o conceito do reator re 

generador binário (RRB), que revaloriza as características de segurança ine_ 

rente, reatividade de vazios no sódio e. efeito Doppler, sem que se perca uma 

regeneração efetiva. Aqui,o fundamental ê explorar ao máximo a segurança o_ 

ferecida pelos processos físicos-nucleares envolvidos no reator, evitando a_s_ 

sim sistemas de segurança' complexos, que possuem confiabilidade própria, e 

encarecem o projeto. A conseqüência é um aumento da segurança e confiabili 

dade de operação do reator. 

Os resultados anteriores para o RRB, quanto às características de ce_. 

gurança inerente foram feitos para um modelo adaptado e indicaram uma reatividade de 

vazios no sódio negativa portodoo núcleo,enquanto que o efeito Doppler parece sersicd 

lar a um LMFBR no cí cio do plutõnio . . Neste trabalho, estas características foram 

reavaliadas para um modelo planejado exclusivamente para o RRB. 

Paralelamente, os mesmos cálculos, foram realizados com o modelo car_ 

regado de outros dois modos. 0 objetivo é ter-se em um caso resultados para 

uma carregamento.alternativo, e no outro, valores para comparação com o ei 

cio do plutõnio. . , , . - ' 

A idéia central deste trabalho é iniciar uma série que resulte no fi 

nal em um reator com as dimensões e arranjo dos feixes otimizados, tendo- co 

mo pontos básicos uma segurança inerente superior, e a melhor utilização neu_ 

tronica possível. 

2. MODELO DO REATOR 

0 modelo aqui,descrito foi planejado para o ciclo binário e é. repre

sentativo de um RRB do porte de 3000 MWt-. ..Seu núcleo, homogêneo, é divid_i 

do em duas zonas, interna e externa, carregadas com combustível do tipo õxi 

do de diferentes enriquecimentos. Envoltório e blindagem radial completam o 

reator. Os feixes são do tipo célula hexagonal, com passo de 13,89 cm, fo 

ram obtidos da referência 11 e adaptados para os nossos cálculos. A Figura 

1 mostra o arranjo horizontal dos feixes no reator. • . " 

0 número de feixes de combustível nos núcleos interno e externo 



são 150 e 186,.respectivamente. A escolha de u:n menor número de feixes de 

combustível no núcleo interno, deve-se as conclusões obtidas na referência 5 

que mostrou que uma fração de volume menor da zona carregada com tório melh£ 

rava a regeneração.Devido ao trans iente .de reatividade. resultante do acúmulo de Pa 3no 

núcleo interno, nos primeiros meses de operação, o RRB requer um maior núme_ 

ro de feixes de barras de controle que os LÍ-fFBRs no ciclo do plutonio. Por 

tanto, neste modelo, este número é .25. 

A partir da composição dos feixes, dado na referência 11, foram está 

madas as frações de volume dos diversos materiais, e uma possível estrutura 

do feixe de combustível. A Tabela 1 , mostra esta estimativa, e a Tabe_ 

Ia 2 resume as principais características do modelo apresentado. 

Para uma dada estrutura horizontal, um núcleo com uma altura maior 

possui uma taxa de conversão interna maior, resultado do menor enriquecimen_ 

to. Portanto, para este modelo, denominado RRB 120, escolheu-se uma altura 

de 120 cm. 

2.1 Modos de Carregamento 

_ . , 932 233 

Alem do carregamento binario, (C1)-(Th~ - U )02 no núcleo inte£ 

no, e (U JO - Pu)00 no externo, o modelo foi analisado com outros dois'tipos 

de combustível no núcleo interno: (C2) - (U238- U233)0„, e (C3) - (u238 - Pu)0,. 
Too ^ 

Em ambos os casos-, o núcleo externo, permaneceu com (U" - Pu)0?.. 
. 1 . • /'TI238 T,233%_ . , , ,,238 
.A alternativa, (.U - U )02> e aclul explorada porque o uso de U 

232 . . -

no lugar do Th evitaria o atraso na conversão fertil-fissil da cadeia, do 

tório e, portanto, não haveria o transiente de reatividade devido ao acumulo 

de Pa,.no início da operação ou de uma parada do reator. Carrcgando-se o nú 
9 no . 

cleo interno com (U - Pu)02> o reator torna-se um LMFBR homogêneo, no ci_ 

cio do plutonio, e aqui ê usado somente para fins de comparação. Quanto ao 

envoltório radial, existe flexibilidade no uso de Th0~ ou U0„. A escolha de 

pende dos sistemas nucleares envolvidos na estratégia energética. Neste traba 

lho, no caso C1 e C2, este envoltório foi carregado com ThÜ2, e no caso C3 com UO2. 
3. MÉTODO DE CÁLCULO 

0 método de calculo e basicamente o mesmo empregado nos trabalhos an 

teriores ' .. A biblioteca base das seções de choque, é a JFS-II " de o 

rigem japonesa, gerada exclusivamente para cálculos de reator rápido. Ela 

possui dados que permitem calcular seções de choque microscópica efetiva,em 



(TABELA-1) - Características estimadas dos feixes 

Frações de Volume Estimadas (%) 

Núcleo 

Envolt. Radial 

Blind. Radial -

Envolt. Axial -

Blind. Axial — 

,(A). 
FCE/ 

FCI 
(B) 

Corab. Estr. Sódio 

48. 

63 

— 

48 

— 

— 

(BAC)-17 

18 

12 • 

100 

18 

66 

17 

17 

34 

. 2 5 

— 

34 

34 

.83 

66 

Estrutura Estimada do Feixe de Combustível 

Númaro de varetas 

Potência linear média (W/cir.) 

Espessura de parede do duto (mm) 

Diâmetro da vareta (mm) 

Espessura do encamisamenuo (mm) 

Rasão passo/diametro 

271 

275 

5,00 

6,18 

0,26 

1,19 

(A) Feixes de barras de controle retirados 

(B) Feixes de barras de controle inseridos 
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70 gr.upos de energia. Esta biblioteca e acessada pelo código EXPANDA que 

usa a teoria de difusão, e geometria unidimansional. Aqui ele ê empregado em 

cálculos preliminares como estimativas de curvaturas, enriquecimento, e conden. 

sacão de seções de choque microscópica (SC), em 6 grupos de energia , no forma 
( 1 4 ) • - . • • • - . ~ 

to do código CITATION . Este ultimo e usado em todos os cálculos dereativi 

dade, a geometria empregada é a triangular bidimensional, com discretização 

de 6 triângulos por hexágono. A estrutura de grupos largos ê dada na Tabela 

3. 0 espectro de fissão usado em cada região ê dependente da família a que 

pertence seu nuclídeo físsil mais importante. Sendo da família do plutõnio, 
239 

adotou-se o espectro do Pu , caso'seja da família do urânio, adotou-se o 
2^5 • . 

espectro do U . . A curvatura axial e constante em todos os grupos de ener 

giae depende de cada região. 

Inicialmente foram calculadas seções de choque condensadas, em 6 gru 

pos, a partir das concentrações dos isótopos estimados de cálculos anteriores 

para o meio do ciclo. Nesta condição, o reator possui elementos de controle, 

elementos estruturais, sódio, produtos de fissão (PF) e nuclídeos intermedia 

rios das cadeias de conversão. Com estas seções de choque é calculado o es 

tado base, com o CITATION, para cada carregamento, e determinadas condições 

estabelecidas. 
4. CÁLCULOS PARA 0 MODELO 

No processo de queima do combustível em um reator, são criados novos 

elementos devido as fissões, e o excesso de reatividade é gasto. Assim, de 

tempos em tempos, é necessário parar o reator para repor um certo excesso de 

reatividade, mudar feixes para uma melhor queima, etc. Em outras palavras,fa 

?.er o'gerenciamento do combustível. 

Nos estudos anteriores , calculou-se os efeitos de vazios no sódio e 

de Doppler, para o RRB, em ura estado parcialmente queimado. Aqui, o interesse 

e verificar estes efeitos em uma condição onde ele so encontra.crítico, sem 

produtos de fissão, com um excesso de reatividade suficiente para ura certo 

período de permanência dos feixes de combustível no núcleo, coin material de 

controle e, no caso do carregamento binario, sem Pa. Este estado caracteriza 

o início de operação do reator e aqui é denominado início do ciclo.' (IC). Uma 

outra situação estudada, é o caso hipotético em que o reator está crítico, 

sem excesso de reatividade, somprodutos de fissão e sem material de controle. 

Esta condição é aqui denominada de fim de. ciclo hipotético (FCH). 

4.1 Condições para o inicio do ciclo e final de ciclo hipotético • 

. . ( 5 ) •'.'.'• 

Em cálculos de queima anteriores , e para um reator similar ao atu 

ai, obceve-se um período do queima de - 250 dias, usando-se um excesso de rea 



(TABELA-2) - Características do modelo RRB120 

Número dq. Feixes por Região 

Núcleo interno ; — 150 

Núcleo externo — — 186 

Controle — '•— 25 

Envolt. Radial : 234 

' Blind. Radial 222 

3 
Volume (rn ) 

Núcleo intento : - 3,01 

Núcleo externo : 3,73 

Total Húcleo 6,74 

Controle — 0,50 

Potência (MW..) : — — — 3000 

(TABELA-3) - Estrutura de seis grupos 

Grupo 

Grupo JFS 

:Energia 
Inferior * . 

1 

1 - 8 

1,4 MeV 

2 

9 - 16 

200 keV 

" • ' • 3 ' • 

17 - 25' 

21,5 keV 

4 

26 - 37 

1,0 keV 

•5 '..-. 

38 - 49 

46,5 eV 

6' 

50 - 70 

0,215 eV 

* 0 limite superior de energia é 10,5 MeV 



tividade de 5%. Pretende-se estender este período para - 500 dias, o que per 

mitirá, para uni fator de carga de 70%, um tempo de residência dos feixes de 

combustível de - 2 anos. Assim, estabeleceu-se um excesso de reatividade de 

10% para o.carregamento binario. Devido ao acúmulo de Pa, este excesso não 

foi uniformemente distribuído por todo o núcleo; usou-se os seguintes esque 

mas: (C1a) - 6% de excesso de reatividade distribuído uniformemente por todo 

o núcleo e, 4% somente no núcleo interno; (C1b) - 8% de excesso' de reativida^ , 

de distribuído por todo o núcleo e, 2% somente no núcleo interno. Nos outros 

dois tipos de carregamento (C2 - C3), o excesso de reatividade foi de 5%, di£ 

tribuído uniformemente pelos dois núcleos. 

Devido ao acúmulo de Pa, no núcleo interno, o RRB exige uni maior núme_ 

ro de feixes de controle inseridos. Assim,para fins de cálculos somente, e£ 

colheu-se o seguinte esquema de controle: nos carregamentos C1a, C2 e C3, u_ 

sou-se dois bancos de controle, o banco B1 formado pelo feixe central mais os 

G controles do anel 5; e o banco B2, formado pelos 12 controles dos anéis 

8 e 9 (ver. Figura 1). No carregamento C1b, em alguns, cálculos o controle 

central foi excluído do banco B1. Em todos os casos os 6 controles do 

anel 6 são considerados de segurança e permaneceram retirados do núcleo. 

A escolha dos enriquecimentos de B nos bancos BI e B2 foram tais 

que: no carregamento Cia, o valor de B1 á 4% e de B2 é 6%; nos outros casos 

foram determinados pela distribuição de potência que se deseja nos núcleos. 

No final de ciclo hipotético o reator está crítico, limpo sem excesso 

de reatividade, e sem material de controle. No caso C2, foi considerado a 

formação de isótopos da família do plutõnío no núcleo interno, simulando as_ 

sim, um final de ciclo mais realístico. 

Comentários 

.A Tabela 4 mostra alguns resultados obtidos para todos os casos de car_ 

regamentos. A .Figura 2 , apresenta os perfis da distribuição de potência, dejs_ 

tes casos, para a linha 3 (ver a Figura 1), nc início do ciclo. 

A. Tabela 4 ea Figura2 mostram que as condições impostas no casoCla 

resultaram em uma má distribuição de potência nos núcleos. As densidades de 

potência médias entre estes sao muito diferentes, àP ~ l50W/cm . Isto perm_i 

te que o núcleo interno com uma fração de volume de - 45%, seja responsável 

por - 52% da potência do reator. A comparação dos casos C1 e Clb 

mostra que os critérios adotados para este último melhora a distribui^ 

ção de potência. No caso C1b, a máxima diferença entre as. densidja 
• • ' ~ - ' - . 3 

des de potência média nos núcleos foi de - 27W/cn , o que permitiu 
a cada núcleo responder com uma fração da potência total da ordem da fração 



númoro do íolxas 

blindagem 2.Z2. 

envoltório 23 4 

núctèo ext. I O 6 

núcleo int. 150 

linha 3 

O ) cont. Inserido 

Si) cont. retirado 

casos l 13 I 14 I 15 I 
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esvaziamento por anel no 
carregamento Clb 

(FIG.-1) Arranjo h o r i z o n t a l dos f e ixes no modelo RRB-120 
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0 . 0 0 0 . 2 0 0 . 1 0 

(FIG.-2) Pe r f i s da d i s t r i b u i ç ã o de po tênc ia para os carregamento: 



(TA3ELA-4) - Resultados obtidos para o inicio do ciclo e final do ciclo hipotético 

Carregamentos 
Início do Ciclo (IC) 

Cia C1b-1* C1b-2* C1b-3* C2 C3 

Fim do Ciclo Hipotético (FCH) 

C2 C3 

Fração da Potência Total 
nos Núcleos (%) 

(NI) 
(NE) 

Densidades de Potência 
Médias (W/cm ) 

PNE 
PNT 

Razões de Pico 
PNI/INT 
PNE/.PNT ; 

52 
48 

46 
54 

46 
54 

45 
55 

48 

•52. 

48 

52 
51 

49 

50 

50 

537 
392 
457 

472 
445 
457 

1,29 
1,15 
0,90 

1,12 
1,23 
1,10 

471 
445 
457 

456 
457 
457 

489 
431 
457 

480 
425 
450 

525 
402 
457 

505 
418 
457 

1,23 
1,23 
1,00 

1,14 
1,26 
1,11 

1,09 
1,22 
1,12 

1,15 
1,24 
1,08 

1,21 
1,20 
1,00 

1,13 
1,25 
1,11 

56 
44 

516 
398 
452 

1,25 
1,24 
0,99 

Inventários 
Núcleo Interno (ton) 

Físsil 
: Fértil 
Estrutura 
Sódio 

Controle (kg) 
Boro 

Estrutura 
Sódio 

Núcleo Externo (ton) 
Físsil 
Fértil 

Estrutura 
.Sódio 

Envoltório Radial(ton) 
Fértil 
Estrutura . 
Sódio 

U3- 1,35 
Th- 9,03 
SS - 4,19 

0,93 

U3- 1,30 
Th-9,08 

- t — 

• < — 

U3 - 0,94 
U8-10557 

B10-50,5 
SS - 700 

300 

61,5 63,6 

Pu- 2,59 
US-10,62 
SS - 5,19 

1,15 

Pu- 2,76 
U8-10.45 

Th- 22,70 
SS- 4,36 

.1,09 

64,9 17,2 

Pu- 2,61 
US-10,61 

<— 

Pu- 1,58 
U8-9,08 

18,1 

Pu-2;49 
U8-10,72 

<— 

U3- 1,10 
Th-9,28 

(Pu-0,16 
(U3-0,77 
U8-10,59 

<— 
351 

Pu -2,35 
U8-10,86 

• < — 

<— 

U8-25,98 
.<— 

Th-22,70 

Pu-2,38 
U8-10,83 

•<— 
-c— 

Pu 
U8 

1,47 j 
9,19 j 

Pu - 2,25 
U8 -10,96 

<— 

U8 - 25,98 

* C1b-l/C1b-2/C1b-3 - 19/18/18 Feixes de barras de controle inseridos 
Pu = Pu9/ru0/Pu1/'Pu2 - 59/24/íl/6% „ 
NI/NE/NT - Núcleo Interno/Núcleo Externo/Núcleo todo 
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de volume de cada um. 

A Tabela 5 apresenta as razões de conversão' (RC) c a fração efetiva 

de neutrons atrasados (G), para os vários casos analisados. Comparando-se os 

casos Clb com C1a nota-se que a razão de conversão total, do núcleo interno 

e envoltório radial aumentaram, enquaiato que a do núcleo externo diminuiu. 

Estas mudanças foram devidas as alterações dos enriquecimentos de combust_r 

vel e bpro (Tabela 4) que impuseram novas distribuições de potência e, por 

conseqüência, novas interações entre as regiões. Na Tabela 6 . são mostrados as 

taxas de fissão (TF) e o eta (n), médios. Tomando este último como ura indí_ 

cador de espectro tem-se que,nos casos C1b, o núcleo interno possui um e^ 

pectro mais suave, e o- externo mais duro, relativamente aos núcleoscorrespon 
- 238 

dentes no caso C1a. .0 aumento das fissões rápidas no U , no núcleo externo, 
. ~ 232 - . . 

e maior que a diminuição destas no Th , no núcleo interno. Portanto, exis_ 

te um maior ganho em n no núcleo externo do que a perda deste no núcleo iti 

terno. Assim, nos casos C1b. , maiores n, maiores taxas de fissão e menores 

capturas parasíticas (espectro mais duro), no núcleo externo, permitiu uma 

maior disponibilidade de neutrons com possibilidades de viajarem por distãri 

.cias maiores. 0 resultado ê que este núcleo atua como uma fonte de neutrons, 

diminuindo a sua razão de. conversão, e aumentando a das regiões adjacentes. 

Assim, nestes casos, há um ganho real na conversão total de 0,021, no melhor 

caso (C1b-3). 
Com respeito aos diversos carregamentos; a mudança do nuclídeo fértil, 

900 238 
Th" por U , no núcleo interno (casos Cl b-1 e C2) , melhora-a razão de COT\ 
versão de 0,22 e a total de 0,14, resultado do ganho em n e nas fissões ráp̂ í 
das (ver Tabela 6). A mudança do elemento fissil no núcleo interno U" por 

? *J9 23S 
Pu, e do fértil no envoltório radial, Th "por U , casos C2 e C3, não iri 

troduziram grandes diferenças nesta razão; o ganho na razão de conversão tp_ 

tal neste caso foi de 0,02. 

Apesar do final de ciclo hipotético não corresponder realmente ao fim 

do ciclo, pode-se avaliar como a razão de conversão se comportaria com o ac_ú 

mulo de plutonio, no carregamento alternativo. Comparando-se o caso C2 com 

C2-(FCH) (Tabela. 5 ) ter.:-so que esta razão aumenta em ambos os núcleos e no total. 

Quanto ã fração efetiva de neutrons atrasados (3), ela é pouco iníluên 

ciada por variações pequenas da distribuição de potência, como a dos casos 

C1b-2 e Cíb-3. As alterações dos enriquecimentos, casos Cia e C1 b—1, levam tani 

bém a pequenas alterações neste parâmetro. Pode-se notar nestes casos (Tabela 

4) que a razão fértil/físsil aumentou no núcleo interno, e diminuiu no exter_ 

no, sendo que o B manteve a mesma tendência (Tabela 5). A comparação dos ca 

sos C1b-1 e C1b-2, mostra que a retirada do controle, central, endurece o espejc 



(TABELA-5) - Razão de conversão (RC), e' fração efetiva de neutrons atrasados ,(S) 

Núcleo 
Intov.io 

Núcleo 
Externo 

Total(a) 

Cia 

RC 

0,733 

0,721 

0,913 

6 

(-3) 

3,257 

4,284 

3,S07 

Clb-1* 

RC 

0,769 

0,666 

0,929 

S 

' (-3) 

3,268 

4,240 

3,852 

C1b-2* 

RC 

0,768 

0,666 

0,929 

8 

(-3) 

3,442 

4,240 

3,853 

Clb-3* 

RC 

0,768 

0,666 

0,934 

8 

(-3) 

3,444 

4,239 

3,868 

C2 

RC 

0,991 

0,723 

i ,065 

(-3) 

4,633 

4,273 

4,469 

C3 

RC 

0,990 

0,762 

1,086 

6 

(-3) 

4,556 

4,361 

4,594 

C2 - I'CH 

RC 

1,090 

0,804 

1,146 

(-3) 

4,659 

4,330 

4,516 

* C1b-1/C1b-2/C1b-3 - 19/18/18 Feixes de barras de controle inseridos 

(a) Não está computado o envoltório axial 



r.i-239 

Pu-240 

l'u-241 

l'u-242 

C-233 

1-235 • 

U-233 

Th-232 

Tu-239 

f . i -240 

1-11-2-M 

r»-242 

Ü-21S 

f -233 

•J-23S 

tl-235 

Th-232 

Cla 

(V) 

52,04 

1,51 

29 ,1 ! ! 

2,83 

7,35 

0,59 

5,76 

0,54 

0,20 

!| 

2,31590 

",'-•769 9 

2,341139 

1,Í0648 

2,50237 

1,50500 

0.42214 

1,89412 

(1.02130 

Clb-1 

TF' 

45,87 

1,36 

33,30 

3.31 

8.33 

0 ,70 

6.33 

0 ,56 

0 , - 4 -

I | . 

2,31479 

0,07506 

2,36157 

1.536Ü3 

2,50533 

1,54502 

0,44274 

1,90043 

0,02419 

Clh-2 Clb-3 

TF 
CI) 

45,79 

1,36 

3J.35 

3,31 

8,34 

0 ,70 

4,34 

0,56 

0,24 

n 

2,31490 

0,07521 

2,36124 

1,53610 

2,50934 

1,54405 

0,44233 

1,90031 

0,02413 

44,35 

1,30 

34,29 

3,40 

8,59 

0,72 

6,51 

0.5S 

0.25 

. '1 

2,31504 

0,07542 

2,360(10 

1,53513 

2,50910 

1.54285 

0.441S3 

1,90010 

0.02419 ' 

C> 

TF 
C) 

6.60 

0 ,65 

41 ,46 

32,32 

3 ,08 

S.2C 

0,64 

6.23 

0 ,60 

0 ,23 

r. 

0.33151. 

1,85318 

2,29915 

2,33501 

2,48230 

2,49518 

I.471S0 ' 

0,41137 

1,88312 

0,02340 

CJ 

TF 

29,04-

2,33 

7,43 

0,48 

6,78 

0,76 

32,22 

3,05 

8,21 

0,64 

6,64 

0 ,63 

-, 

2,26133 

1.33415 

2,45305 

1,27719 

0,33132 

1,85707 

2,32424 

1,46752 

2,43964 

1,45114 

0,41262 

1,88367 

1,31 | 0,14773 

0,48 j 1.75350 

i. 

C2 - re;: 

TF 
(2) 

2 .95 

0 .02 

0 .76 

0,04 

6.99 

0,74 

33,72 

31.10 

2.SO . 

8.02 

0 ,58 

6.19 

O.bS 

0.21 . 

Tt 

2,2!064 

1,21460 

2,43735 

1,15127 

0,31040 

1.S3M1 

2,29556 

2,29233 

1.39S59 

2.47295 

1,36419 

0,37722 

1.S6933 

0.02227 
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tro no núcleo interno (Tabela 6 ) , o aumenta o 0 deste de - 5% (Tabela 5). 

As maiores diferenças neste parâmetro ocorreram corn a substituição do 

nuclídeo fértil Th " por U , casos C1 b—1 e C2. Neste caso, há um aumento 

significativo do ft do núcleo interno, da ordem de 30%, e do reator todo, apro 
233 ~~ 

ximadamente 15%. A substituição do físsil, U ' por Pu (casos C2 e C3) , não 

influi tanto como o do fértil. Neste caso,o $ do núcleo interno diminui de 

- 2%, c o do reator aumentou de - 3%. A formação doplutõnio no caso alterna 

tivo também melhora este parâmetro. Como pode ser visto no caso C2-FCH há 

um aumento de 3 em ambos os núcleos e no reator todo. 

Conclusão 

0 carregamento binário, com os ajustes de enriquecimento usados no • 

caso C1b, resultou em comportamentos neutronico e térmico melhores do que no 

caso C1a. A distribuição de potência é melhor, o que permite uma distribui 

ção do fluxo de refrigerante; e de temperaturas de saída, mais uniformes. A 

razão de conversão no núcleo interno, a total e a fração efetiva de neutrons 

atrasados, também melhoraram. 

0 combustível alternativo (U - U ) é uma boa opção do ponto de 

vista neutronico para o RRB, sua eficiência é alta, e neste caso, obtcve-se. 

o menor inventário de .físsil. Com este carregamento no núcleo interno, os 

problemas decorrentes do acúmulo de Pa no ciclo do tório, no início do ciclo 

de queima seria contornado e, consequentemente, a complicação 'do maior núzie 

ro de feixes de controle não existiria. As taxas de conversão são melhores 

que as do carregamento binário, e similares ao do plutõnio, o mesmo ocorreh 

do com a fração efetiva de neutrons atrasados. 

4.2 Reatividade devido a vazios no sódio 

A remoção do sódio do núcleo provoca a inserção de uma reatividade 

que é o resultado da conaorrência, principalmente, de três efeitos: l)endure_ 

cimento do espectro devido a mudanças nas seções de choque de espalhamento e 

lástica e inelástica, reatividade positiva; 2) retirada da absorção do sódio, 

•reatividade positiva; 3) aumento da fuga do núcleo devido a mudanças na ' se 

ção de choque de transporto, reatividade negativa. Portanto,este efeito têm 

dependências espacial e energética grandes. 

. . •'• (L) -' 

Os resultados preliminares de um modelo adaptado, modelo LC , pa 
ra o estudo desta reatividade, indicaram-na altamente negativa no núcleo in 
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terno. Nestes cálculos, a altura do núcleo era 90 cm, H/D - 0,317, e volu 

mes dos núcleos interno e externo de 507a, Ho novo modelo, a altura foi alt£ 

rada para 120 cm, H/D = 0,433, e volume dos núcleos interno e externo de 

~ 45% e 55%, respectivamente. Estas mudanças dimensionais alteraram a reatjí 

vidade de vazios no sódio que foi reavaliada. 

Para estes cálculos,as seções de choque perturbadas foram geradas com 

o código EXPANDA, usando geometria cilíndrica unidimensional, com cada nú 

cleo esvaziado por vez. 

No código CITATION, cada núcleo foi perturbado por ve2, e em todos os 

casos os controles, inseridos ou retirados, permaneceram com o sódio. Conside_ 

rou-se uma perda de 100% do refrigerante nos feixes de combustível. Kos ca 

sos de esvaziamento por anel, as seções de choque microscópicas perturbadas 

usadas foram as dos respectivos núcleos perturbados. Não foi considerado o 

efeito da perturbação na curvatura axial. 

Os resultados são mostrados na Tabela 7. Os casos de 1 a 9 referem-se 

ao início do ciclo, e os de 10 a 12 ao fim de ciclo hipotético. 

Comentários 

Os casos de 1 a 5 foram realizados com o objetivo de verificar o com 

portamento da reatividade de vazios no sódio, quanto ao estado do reator pR_ 

ra a geração das seções de choque perturbadas, e do modo de usá-las nos cál 

culos. No caso 1, as seções de choques perturbadas foram geradas'com as con. 

centrações do início do ciclo, e as regiões não perturbadas diretamente per_ 

maneceram com as seções de choque do caso base (geradas no r.eio do ciclo). 0 

caso 2, apresenta resultados onde as seções de choque perturbadas foram gera 

das.no meio do ciclo, e todas elas transferidas para os cálculos do CITATION. 

Comparando-se estes resultados tem-se que o caso 1, por não considerar cor 

retamente a interferência entre as regiões, diminuiu a reatividade de vazios 
-4 -4 

de 9,6 x 10 c de 5,7 x 10 , nos núcleos interno e externo, respect ívameji 

te. No caso 3, as seções de. choque perturbadas foram geradas rio iníciodoc_i 

cio, e todas são transferidas para os cálculos do CITATION. Comparando-se e£ 

te caso com o anterior, nota-se que as reatividades de vazio no núcleo interno 

são muito'semelhantes, enquanto que as do núcleo externo diferem de apenas 
-4 . . . -

1,4 x 10 .Os casos 4 e 5 sao iguais ao 2 e 3, isto e, usam as mesmas seções 

de choque perturbadas, respectivamente. A diferença está somente nos enrique 

cimentos, que determinaram uma nova distribuição de potência. Portanto, comp£ 

rando estes casos constata-se que as diferenças nas reatividades de. vazios 

são aproximadamente as mesmas observadas entre os casos 2 e 3. Isto indica que 

as mudanças de enriquecimentos não influíram praticamente nestas diferenças, 

http://das.no


(TABELA-7) - Roatividade de vazios no sódio para os carregamentos 

Carreg.- Caso 

C1a -.. 1 

Cia - 2 

C1a - 3 

C1b - 4 

C1b - 5 

Clb - 6 

C1b - 7 

C2 - 8 

C3 - 9 

C1 - 10 

C2 - 11 

C3 - 12 

Referência 

(k) 

1,00000 

1,00000 

1,00104 

1,00000 

1,00096 

1,00097 

1,00050 

1,00119 

1,00224 

1,00267 

1,00205 

1,00364 

Núcleo Interno 

k 

•0,99308 

0,99403 

.0,99503 

0,99577 

0,99672 

0,99638 

0,99614 

1,00093 

1,01249 

0,99838 

1,00229 

1,01382 

Ak 
: (-3) 

- 6,92 

- 5,96 

- 6,01 

- 4,23 

- 4,24 

- 4,59 

- 4,36 

- 0,26 

10,25 

- 4,30 

0,24 

10,18 

Núcleo Externo 

k ' ' 

1,00004 

1,00061 

1,00150 

0,99994 

1,00074 

1,00076 

1,00030 

1,20201 

1,00451 

1,00177 

1,00150 

1,00443 

Ak 
(-3) 

0,04 

0,61 

0,47 

- 0,06 

- 0,22 

- 0,21 

- 0,20 

0,81 

2,27 

- 0,91 

- 0,55 

0,84 

COMENTÁRIOS 

Zona perturbada com SCp(IC) 
Outras zonas co:a SCb, 19 FBCs 

Reator cora SCp(MC) - 19 FBCs 

Reator com SCp (IC) - 19 FBCs 

Reator com SCp (MC) - 19 F?.C;-

Reator com SCp (IC) - 19 FBCs 

Reator com SCp (IC) - 18 FBCs 
P 2 / P 1 = 1,0 

Reator com SCp (IC) - 1S FBCs 

?2/
pi = ] > ] 

r 

Reator com SCp(IC) 

Reator com SCp(lC) 

Fim do Ciclo Hipotético 

SCp (IC) = jàeções de Choque £erturbadas geradas no jCnício do Ciclo 

SCb = Seções de Choque base 

SCp (MC) = Seções de Choque perturbadas geradas no Meio Ciclo »-n 

FBC = Feixe de Barras de Controle 
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c estas por sua vez, são decorrentes do estado do reator para a geração das 

seções de choque microscópicas. 

Assim, estes resultados mostram que: 

i ) Deve-se manter consistente as interferências entre as diversas regiões 

do reator, desde a geração das seções de choque microscópicas até os cálcu 

los finais, a fim de evitar erros significativos na estimativa da reátivida 

da de vazios no sódio. 

ii) A reatividade de vazios no sódio,calculada corn as seções de choque gera 

das com as concentrações do meio do ciclo, é mais positiva do que a calculada 

com as seções de choque geradas no início do ciclo. Para as variações de cn 

riquecimentos observadas nestes cálculos (Tabela h) perturbações amplas, e 

uma reatividade de vazios próxima de zero, os resultados mostram que as se 

ções de choque devem ser calculadas com o reator no estado de cálculo, evitan 

do assim erros consideráveis. No entanto, se esta reatividade é alta, da.or 

dem de 3 ou mais, o erro cometido ê pequeno, ao se usar seções de choque ge 

radas em diferentes tempos. Assim, dependendo da precisão que se deseja, pa 

ra perturbações amplas como as analisadas, e do valor da reatividade, pode-se 

usar um único conjunto de seções de choque.perturbadas, geradas no meio do 

ciclo, para avaliar durante todo o ciclo de queima, a magnitude desta rcat_i_ 

vidade. 

Os casos 3 e 5 mostram as mudanças que ocorrem na reatividade.de v£ 

zios, com as variações dos enriquecimentos de combustível e boro. Estas va 

riações determinaram uma nova distribuição de potência, o nível de potência 

abaixou no núcleo interno e aumentou no externo, (ver Figura 2), e novas ín_ 

terações entre os núcleos. A Tabela 8 nostra as fugas axiais e radiais me 

dias, normalizadas com a fonte dos respectivos núcleos, para os casos refe 

rencia, e o aumento para os casos perturbados.' Os aumentos das fugas para 

os casos perturbados praticamente não mudaram. Assim, parece qut; a •'. componeri 

te de fuga não mudou significativamente. 0 mesmo deve ter ocorrido com a com 

nonente de captura do sódio, que é positivaepróximo de zero, pois sua fração da 

volume não se alterou. Portanto, as indicações são de que a variação na com 

ponente espectral, juntamente com a nova interação entre os núcleos, datermi 

naram este novo comportamento da reatividade de vazios no sódio. Como pode 

ser visto na Tabela 4, a razão fértil/físsil do núcleo interno (Th/U3), aii 

mentou de - 0,3 (4,5%), e diminuiu no núcleo externo (U8/Pu) de -0,31(7,7/0. 

Estas mudanças tendem a aumentar a componente espectral no núcleo interno, e 

diminuí-la no núcleo externo. 0 resultado final, é um aumento da reatividade 

de vazios no núcleo interno de 1,77 :< 10 , e uma diminuição de 0,69 x 10 

no núcleo externo. 



(TABELA-8) - Fugas axial e radial médias, normalizadas 

CASOS 

Fuga Axial 
Nucl. Int. 

Fuga .Axial 
Nucl. Ext. 

Fuga Radial 
Nucl. Ext. 

•*• Envoltório 

C1n-3 

referência 7? 

7,8. 

7,3 

8,3 

aumento • 

1,9 ; 

\ 1> 5 

°'7 

Clb-5 

roEercncia Z 

8,0 

7,0 

9,4 

. aumento 

.2,0 

1,4 

0,6 

(TABELA-9) - Distribuição da RVS para o carregamento binãrio 

Carreg. - caso 

Clb - 13 

Clb - 14 

Clb - 15 

Clb - 16 

Clb - 17 

Clb - 18 

Referencia 

1,00096 

1,00096 

1,00096 

1,00050 

1,00050 

1,00050 

(k) 

perturbado 

0,99955 

1,00162 

1,00190 

0,99925 

1,00127 

1,00152 

Ak 

(-3) 

- 1,41 

0,66 

0,94 

- 1,25 

0,77 

1,02 

Ak/ ̂ /-feixes 
esvaziados 

(-5) 

- 3,36 

1,57 

1,74 

- 2,98 

1,83 

1,05 

COMENTÁRIOS 

19 FBCs inseridos, P2/P1 = 1,1 

Núc. int.- Anel 8 esvaziado 

Núc. ext.- Anel 9 esvaziado 

Núc. ext.- Anel 10 esvaziado 

18 FBCs inseridos, P2/
p1 = 1»1 

Núc. int.- Anel 8 esvaziado 

Núc. ext.- Anel 9 esvaziado 

Núc. oxt.-Aivil. 10 esvaziado 

FBC - Feixe de Barras de Controle 
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A comparação dos casos 5 e 6 mostra a influencia da ausência do feixe 

central de barras do controle, e da alteração do enriquecimento de B nos 

outros feixes de controle. Estas alterações ocasionaram um aumento da dis_ 

, tribuição de potência na região central do núcleo (ver .Figura 2) , enquanto 

que as densidades de potência médias mantiveram-se constante( Tabela.A). Tert 

do en*. mente que a reatividade de vazios ã altamente negativa no centro do rca 
( 4 ) . - . . • • ' • • 

tor , pode-se concluir que a ausência do material de controle, e o aumento 

da distribuição de potência,, em uma região de alta reatividade de vazios ne 

gativa, resultaram em uma diminuição global desta reatividade, no núcleo in 

terno. No caso 7, o enriquecimento de B é alterado em relação ao caso 6, a 

fira de obter-se uma razão entre os picos de potência era torno de 1,1. Neste 

caso, o banco mais interno de feixes de controle teve seu enriquecimento. au 

mentado, e o externo diminuído, relativamente ao caso 6. 0 resultado é unia 

diminuição da distribuição de potência, mais acentuadamerite, na região cen 

trai do núcleo (ver Figura 2). 0 efeito global da mudança da distribuição 

de potência a da redistribuição dos enriquecimentos nos bancos de controle, 

é um aumento da reatividade de vazios no núcleo interno. 0 núcleo externo, 

nos três casos, praticamente não foi influenciado pelas mudanças 'acima diseja 

tidas. 

A comparação dos casos 5 e 8 permite verificar a influência, na reati 

vidade de .vazios, da mudança do nuclídeo fértil do núcleo interno, 

Th y U~ . Adotando o caso 5 como referência, tem-se um aumento de 
-3 - . -

-3,98x10- em Ak, no núcleo interno. Comparando-se as taxas de fissão da 
Tabela 6 (casos Clb-1 e C2), pata estes dois elementos, pode-se ver que as 
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fissões rápidas no U é aproximadamente 4 vezes maior que a do Th . *". . -A 

Figura 3 mostra cf, para os principais isõtopos férteis, onde pode ser visto 

que o limiar de fissão do urânio está em energia inferior ao do tório. For 

tanto, o resultado destas diferenças é um aumento da componente espectrale, 

por conseqüência,um aumento da própria reatividade de vazios. Existem outras 

variações que podem ter contribuído para esta mudança, cono: (1) variação na 

distribuição de potência(Figura 2); (?.) variação do enriquecimento de o (Ta 

bela '0; (3) variação nas.componcnr.es de fuga, e captura do sódio;, porém, cori 

sidera-se que estas, acarretam menores variações nesta reatividade que .a mu 

dança do nuclídeo fértil propriamente. 
. 233 

A mudança do elemento físsil do núcleo interno, U " >- Pu, também 
altera a reatividade de vazios no sódio, como pode ser visto nos casos 8e9. 

-3 ' . ' -

Neste ultimo, houve um aumento de —10,51 x 1.0 " em Ak, no esvaziamento do nu 

cleo interno (Tabela 7) relativamente ao caso 8. Aqui também, a principal re_s_ 

ponsável pelo aumento desta reatividade foi o' aumento da componente ospoc_ 
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trai, devido a introdução da família do plutonio . ' .' Notar que o Pu é 

o elemento fértil que possui o limiar de fissão em energia bem inferior a dos 

outros dois elementos (Figura 3). Neste caso as outras mudanças, mencionadas 

na comparação anterior, também podem ter influído em menor escala. 

Os casos 10 e 12 referem-se ao fim de ciclo hipotético. A razão fér 

til/físsil (Tabela 4) aumentou em todos os casos, o que por si só tornaria a 

reatividade de vazios mais positiva, em relação aos respectivos casos no iní 

cio do ciclo. Contudo, os resultados mostram que esta reatividade aumentou-

somente no caso 11, enquanto que nos outros (10 e 12), diminuiu ligeiramente 

no núcleo interno, e mais acentuadamente no externo. Assim, outras mudanças 

contribuíram de maneira a compensar o aumento da reatividade devido ao aumen 

to da razão fértil/físsil. Estas mudanças são: (a) aumento da fração de vo 

lume do sódio no núcleo interno devido a retirada dos controles inseridos, u 

ma contribuição negativa para a reatividade de vazios por amoleccr o espec 

tro ao-redor das posições dos controles, e uma positiva por aumentar a compo 

nente de captura do sóàía; (b) ausência do B,C em si, uma contribuição nega 

tiva para esta reatividade por amolccer o espectro e, (c) variação na distivi 

buição de potência. 0 aumento desta reatividade, no núcleo interrionocaso.il, 

deve-se principalmente, ã presença da família do plutonio neste núcleo. 

0 esvaziamento do núcleo externo nos três carregamentos, e em todos 

os casos, apresenta uma reatividade do vazios no sódio crescente no sentido 

C1 -> C2 ->• C3. Este aumento relativo é devido ao aumento da razão fértil/f ís_ 

silíver Tabela 4),e as diferentes distribuições de potência_ (Figura 2), que 

impõem diferentes fugas radiais e diferentes interações entre os núcleos. 

Um reator rápido, carregado no modo binário, apresenta uma distribui 

ção da reatividade de vazios, no núcleo interno, diferente, dos LMFBRs homosri 
- . (4) . . 

neos carregados cora plutonio . No RRB, para um esvaziamento localizado no 

núcleo interno, esta 'reatividade aumenta, quando a perturbação se desloca no 

sentido do centro para o núcleo externo. Neste comportamento, os máximos 

desta reatividade ocorrem na fronteira entre os dois núcleos. Os resultados 

dos casos 5 a 7 (Tabela 7J indicaram que é possível, para o modelo aqui usa. 

do, que o esvaziamento de uma zona na fronteira entre os doi núcleos," intro 

duza uma reatividade positivai Os casos apresentados na Tabela 9 foram reii 

lizados com o objetivo de verificar esta nova distribuição, no modelo atual. 

Os anéis esvaziados, cada um por vez, são mostrados na Figura 1. Nestes ca 

sos, verifica-se que o esvaziamento dos anéis mais internos do núcleo ejrter 

no (casos 14 e 15, 17 e 18), introduziram uma reatividade positiva. Há um 

ligeiro aumento da reatividade de vazios entre os casos 14 e 15, 17 e 18... Es 

te fato é devido as diferentes interações da zona esvaziada. Nos casos. 14 

http://interrionocaso.il
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e 17, o anel esvaziado interage ã esquerda com o núcleo interno, enquanto 

que, nos casos 15 e 18 o anel esvaziado interage ã esquerda com o próprio nú_ 

cleo externo. 

Conclusão 

Do ponto de vista da reatividade de vazios.no sódio, a comparação dos 

casos' 5, 8 e 9 da Tabela 7, mostra que o carregamento• binário tem uma vanta 

gem acentuada em relação aos outros dois. Neste carregamento, a reatividade 

é negativa nos dois núcleos; no caso alternativo é negativa somente no nú 

cleo interno, enquanto que no carregamento a plutônio ê altamente positiva 

nos núcleos interno e externo. 

O fim do ciclo hipotético não caracteriza um liirn de ciclo real;porém, 

os resultados permitem uma especulação do que ocorreria na reatividade de va 

zios no caso real. Os núcleos mostraram que,mesmo com um aumento da razão 

fértil/físsil, esta reatividade diminuiria, exceto no carregamento C2, onde 

a formação da família do plutônio piora este efeito no núcleo-interno. O ctu_ 

mento da razão fértil/físsil ê uma consideração razoável se a razão de con_ 

versão interna for menor que 1. Existem outros fatores, não levados em con_ 

sideração, que tenderiam a piorar este efeito, tais como: (i) o acúmulo de 

PF, que endurece o espectro; (ii) o acúmulo de Pa, no carregamento binário; 

(iii) aumento das dimensões efetiva do núcleo cem a regeneração nos envoltó_ 

rios. Portanto, o resultado real seria devido a concorrência de todos estes 

fatores, cujas variações parecera não introduzir mudanças acentudas nesta rea_ 

tividade, que a torne muito diferente do início do ciclo. Se isto for cor_ 

retojpode-se inferir que nos estados intermediários do ciclo de queima, onde 

existe as mesmas variações relativas mencionadas, e para oscilações de poten 

cia pequenas, a reatividade de vazios parece ser da ordem daquelas obtidas 

nos dois estados, início do ciclo e final de ciclo hipotético. Porém, são 

necessários cálculos mais exatos, para conclusões efetivas a este respeito. 

A perda de sódio no anel mais externo, do núcleo interno, no carrega_ 

mento binário, casos 13 e 16. (Tabela 9) ,introduziu uma reatividade negativa. 

A distribuição da reatividade dü. vazios integrada axialmente é negativa e 

crescente com o raio no núcleo iriterno. Portanto, esta reatividade é negati^ 

va em todos os anéis do núcleo interno deste carregamento, no início do ciclo. 

Comparação do modelo RKB-120 com um modelo similar, quanto a reatividade de. 

vazios no sódio 

O aumento da altura do núcleo de um reator, de forma fixa, aumenta a 

razão fértil/físsil, as componentes espectral e captura, da reati%ridade de 
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vazios no sódio, tornam-se mais positivas e a componente de fuga diminui ; o 

resultado final ê um aumento desta reatívidade. 

No item anterior foi mostrado que o carregamento binário apresenta u 

ma reatividade negativa, para o esvaziamento de cada núcleo por vez, e posi 

tíva, no esvaziamento dos anéis mais internos do núcleo externo, no caso 

mais favorável. A Figura 4 mostra a distribuição da reatividade, por feixe 

esvaziado, obtida no modelo similar da Ref. 4, e os resultados obtidos neste 

trabalho (caáo C1b-5 - Tabela 7). No modelo anterior, uma perturbação sim_i 

lar a adotada no modelo atual, resultaria em uma reatividade de vazios bem 

inferior as obtidas atualmente. Entre os dois cálculos as diferenças são: o 

estado do reator, anteriormente meio do ciclo, aqui início do ciclo; os volu 

mes dos núcleos; o número de controle inseridos ; e a altura. A estrutura dos 

feixes é a mesma. 

No modelo anterior, LC, a razão fértil/físsil foi de 7,03 e 6,4 nos 

núcleos interno e externo, respectivamente. A altura foi de 90 cm. Para 

maiores detalhes ver a referência 4. 

No modelo atual, RRB-120, a razão fértil/físsil no início do ciclo é 

de 6,9S e 5,84, nos núcleos interno e externo respectivamente (Tabela 4) , não 

há PF nem Pa. 

A Tabela 10 mostra os parâmetros n, v e et, com os significados usiu_ 

ais, para os elementos dos núcleos do3 dois modelos. Adotando os parâmetros 

dos elementos físseis como indicadores de espectro, tem-se que o espectro do 

núcleo do modelo LC é mais duro que o do RRB-120. 

Um espectro mais su2ve no núcleo, associado a uma menor razão fértil/ 

físsil, deve diminuir a componente espectral da reatividade de vazios. . Um 

maior número de controles inseridos deve aumentar esta reatividade, o endu_ 

recimento do espectro com o esvaziamento diminui a efetividade do controle. 

Portanto, parece que a componente espectral não variou muito de um modelo pâ  

i:a o outro. A componente de captura no sódio é positiva e próxima de zero. 

No modelo LC, a taxa de .captura no sódio normalizada com a fonte, nos núcleos 

interno e externo, é 0,20% e 0,17%, respectivamente.- No modelo PJI3-120 es_ 

tas taxas foram 0,22% e 0,20%. Assim, esta componente deve ter variado pou 

co. Resta,portanto, a diminuição na componente de fuga, devido principalrceri 

te ao aumento da altura, como a maior responsável pela alteração desta reat_i_ 

vidade, no modelo atual. 

A Tabela II sumaria as fugas axiais e radiais médias, normalizadas, 

para os casos referência e perturbados, nos dois modelos. A fuga axial foi 

normalizada com o termo de fonte da respectiva zona. A fuga radial cor 
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(TABELA-10) - Parâmetros n, v , a para os niodelos 

Th-232 

U-233 

Pu-239 

Pu-240 

Pu-241 

Pu-242 

U-238 

' U-235 

n 

7,71476(-2) 

2,31693 

2,40704 

1,62190 

2,61651 

1,58102 

4,09719(-1) 

1,93204 

LC 

V 

2,20501 

' 2,52702 

2,94974 

3,04004 

3,01141 

2,00313 

2,65396 

2,47339 

ct 

2,75817(1) 

9,06742 (-2) 

2,25464 (-1) 

8,74370(-1) 

1,50926(-1) 

8,99487(-0 

5,47752 

2,80196(-1) 

1 
I RRB120 - (Caso C1h-5) i 
i 

n 

7,51470(-2) . 

2,31527 

2,36062 

1,53597 

2,50907 

1,54405 

4,42520(-1) 

1,90004' 

V 

2,20278 

2,52630 

2,95036 

3,04401 

2,98769 

3,00234 

2,64520 

2,47265 

ct 

] 

2,83130(1) ] 
1 

4 

9,H460(-2) j 

] 

2,49324(-1) J 

9,8I815(-1) 

1,90758(-1) 
r 

9,44461(-1) 

4,98711 

3,01365(-1) 



(TABELA-11) - Fusas axial c radial médias normalizadas, para os modulo:; 

MODELO 

LC 

RRB120 

FUGA AXIAL 
- . . ( % ) • • 

Nucl . I n t . 

13',8AS 

16,873 

— 

8,033 

9,967 

— 

* Aumento 

—' 

3,025 

; 

1,934 

— 

N u c l . E x t . 

10,292 

— 

12,036 

7 ,006 

— 

3 ,373 

Aumento 

— 

—r 

1,744 

— 

— 

1,348 

FUGA RADIAL 

CD 

N u c l . E x t . 

7 ,997 

— 

' 8,087 ' 

9 ,424 

— 

9,998 

Aumento 

— 

— 

0,090 

— 

— 

0,574 

OBSERVAÇÕES 

R e f e r ê n c i a 

N u c l . I n t . P e r t . 

N u c l . E x t . P e r t . 

R e f e r ê n c i a 

Nuc l . I n t . P e r t . 

Nuc l . E x t . P e r t . 

* Aumento = Perturbado - Referência 
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responde aos neutrons que fogem do núcleo externo para o envoltório radial, 

e foi normalizada com a fonte total do núcleo, 

A comparação dos casos referência mostra que houve uma sensível dimi 

nuição da fuga axial no modelo atual. Usando como referencia o modelo LC,• 

tem-se uma diminuição da fuga axial de - 42% e 32%-nos núcleos, interno e ex 

terno; a fuga radial aumentou de - 18/2. A diminuição da fuga axial, com' a 

perturbação, é aproximadamente da mesma magnitude do núcleo interno, e um 

pouco menor no núcleo externo. Assim, o aumento da fuga axial com a pertur 

bação é.bem menor no modelo atual; isto parece .ter diminuído significativa 

mente a compouente de fuga da reatividade de vazios. 

Portanto, o aumento da altura do núcleo contribui para esta dimir.ui 

ção da fuga axial. Assim, sugere-se diminuí-la, como o objetivo de obter-se 

uma reatividade de vazios no sódio integrada axialmente negativa em todos os 

feixes de combustível. 

4.3 Reatividade Devido ao Efeito Doppler 

0 efeito Doppler é uma das principais características de segurança i 

nerente em um reator rápido. A natureza estabilizadora e instantânea deste 

efeito é a primeira realimentação a atuar, em uma inserção ou retirada de 

reatividade, que provoque uma alteração da temperatura do combustível. Sua 

origem está na alteração das propriedades nucleares microscópicas dos nucH 

deos do combustível. "*. ' 

No estudo deste efeito considerou-se um aumento uniforme de tenipe.rs.Cu 

ra de 900 K para 2100 K em toda a zona perturbada. Em uma série de cãl£u_ 

los, a'temperatura foi elevada em cada núcleo por vez, sem perda e com perda 

de sódio; em outra, ambos os núcleos têm sua temperatura aumentada ao mesmo 

tempo, sem perda e com perda de sódio. As zonas não perturbadas em todos os 

casos permanecem com a temperatura de 900 K. 

Para verificar a influência da geração das seções de choque microscó_ 

picas perturbadas para este efeito, e o modo de usá-las nos cálculos, foram 

feitos três casos com o carregamento C2, como segue: 

Caso 1 - Seções de choque geradas com as concentrações do início do ciclo, 

T = 2100 K nos núcleos interno e externo, cem sódio e sem sódio. No 

CITATION foram usadas, na zona perturbada as seções de choque perturbadas, e 

nas zonas restantes as seções de choque do reator referência. 

Caso 2 - Seções de choque geradas com as concentrações do meio do ciclo de 

queima T == 2100 K, cora e sem sódio, em cada núcleo por vez. Todas 

estas seções de choque são transferidas para os cálculon com o CITATION. 

http://tenipe.rs.Cu
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Caso 3 - Seções de choque geradas com as concentrações do início do ciclo, 

T = 2100 K, cora e sem sódio, em cada núcleo por vez. Todas estas 

seções de choque são transferidas para os cálculos com o CITATION'. 

A Tabela 12 sumaria os resultados. A comparação dos casos 2 e 3 nu3s_ 

tra que a geração das seções de choque para os cálculos do efeito Doppler 

praticamente independem do estado do reator, início ou meio do-ciclo de quei 

ma. Como pode ser vis to,os resultados são aproximadamente iguais. A altera 

ção da composição do núcleo, na geração das seções de choque, resultam em 

uma diferença no efeito Doppler menor que 2%, que é aproximadamente a máxima 

diferença observada entre os dois casos. A comparação do caso 1 com os ou 

tros mostra um resultado absurdo no núcleo interno. Este resultado está iii 

correto e é devido ao procedimento de cálculo que não considera, apropria 

damente, a interferência entre os núcleos, que é significativa como pode ser 

visto nos casos 2 e 3. Portanto, em cálculos deste efeito deve-se manter, 

consistente as interferências, principalmente, entre os dois núcleos, desde 

a geração das seções de choque até os cálculos finais,.evitando assim recul 

tados incorretos como o do caso 1. 

Com o mesmo procedimento usado no caso 3 foi calculado o efeito Doppler 

para os carregamentos C1a e C3. Os resultados também estão mostrados na Ta 

bela 12. 

Comentários 

Aumento de temperatura em cada núcleo - 0 efeito Doppler no núcleo ijn 

terno é maior que no núcleo externo em todos os carregamentos( Tabela 12) re 

sultado da maior razão fértil/físsil neste núcleo. Os resultados dos carregá_ 

mentos Cia e C3 mostrara que a mudança do combustível não compromete este e_ 

feito. Notar que a razão fértil/físsil (Tabela 4), no caso Cia é menor que 

em C3, e o efeito Doppler é aproximadamente igual. Existe uma diferença no 

nível de potência.(Figura 2) que poderia justificar estes resultados; porém, 

os cálculos com o núcleo externo, para os mesmos casos mostra que esta. dife 

rença por si só não explica.este fato. Portanto, a eficiência da combinação 
„,, 232 ,,.233 . , TI238 . . • 

Ih /U parece ser maior que a do U /Pu, e assim estes combustíveis pra 

ticamente se eqüivalem a este respeito. Para o aumento de temperatura no nú_ 

cleo externo os três carregamentos são similares. 

Aumento de temperatura no núcleo todo - Aqui também o carregamento C2 

é o que apresentou o maior efeito Doppler, resultante da alta razão ícx_ 

til/físsil no núcleo interno. Os carregamentos Cia e C3 apresentam resulta 

dos semelhantes. 
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Aumento de temperatura com perda de sódio - Neste tipo de perturba^ 

ção, ê nítida a vantagem do carregamento binário, que apresenta uma reativi 

dade efetiva negativa em ambos, os núcleos (carregamento Cia) ,• enquanto que 

no carregamento a plutônio ela é positiva. 0 caso alternativo mostrou ser 

uma opção de combustível para o R5.B, por ter um alto efeito Doppler que pode 

prevalecer sobre as RVS em perturbações amplas. 

Em geral^os resultados mostram que as somas dos efeitos individuais 

da reatividade em cada núcleo tendem aproximadamente as reatividades efetivas 

calculadas (Tabelas.7e 12). Um caso onde esta tendência não se verificou mais 

evidentemente é o do carregamento C2. Neste, o efeito Doppler e a reativida^ 

de de vazios no sódio, no núcleo interno, são negativos e a reatividade efe_ 

tiva devido aos dois efeitos diminuiu (Tabela 12-caso 3). Não entendemos t£ 

talmente este fato, mas pode ter sido causado pelo endurecimento do espectro 

devido ao esvaziamento, o que diminui o efeito Doppler. 

5. CONCLUSÃO 

0 quadro resumo abaixo sumaria, qua l i ta t ivamente , os r e su l t ados obti^ 

dos, para os carregamentos estudados. 0 s i na l i d e n t i f i c a se a r ea t iv idade 

é negat iva ou p o s i t i v a . 

(TABELA-13) Resumo qua l i t a t i vo dos resul tados obtidos 

^^\Carreg. 

Efeito ^ ^ " - ^ ^ 

Doppler (NI) 

Doppler (NE) 

Doppler (NT) 

Doppler + RVS 
(NI) 

Doppler + RVS 
(NE) 

Doppler + RVS 
(NT) 

RVS (NI) 

RVS (NE) 

C1 

IC 

-

-

-

- -

- -

-

FCH 

-

-

C2 

IC 

— 

-

— 

-

--

-

-

+ 

FCI1 

+ 

-

C3 

IC 

- • • 

-

-

+ + 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

. FCH 

l 

+ + 

+ 

0 carregamento a l t e r n a t i v o mostrou ser uma opção para o RRB,' devido 



ao alto efeito Doppler que pode prevalecer, em alguns casos e dependendo da 

extensão da perturbação, sobre a reatividade de vazios no sódio. Os carrega 

méritos binário (C1) e normal dos LMFBRs (C3) comportam-se de maneira seme_ 

lhante quanto ao efeito Doppler. 

0 carregamento,que em todas as condições testadas resultou em uma re_ 

atividade negativa,foi o binário, como pode ser visto na Tabela 13 . 0 

carregamento alternativo (C2) está em uma situação intermediária, entre o ca_ 

so binário e carregamento ã plutonio. Este último é o que apresenta os pio 

rcs resultados, principalmente na perturbação do núcleo interno, onde a rea 

tividade de vazios no sódio chega a -2,2 $. Portanto, estes cálculos vem 

comprovar a superioridade do carregamento binário quanto a este efeito. 

Em geral, para os efeitos. Doppler e reatividade de vazios no sódio, 

a. segurança inerente piora no sentido C1 ->• C2-> C3. 

No início da operação do RE.B há um acúmulo de Pa, até aproximadamente 

90 dias, quando se estabelece o equilíbrio. Este acúmulo, juntamente con- o 

aparecimento dos PFs, e do aumento das dimensões efetivas do núcleo, influi 

rao de raaneira positiva na reatividade de vazios no sódio. Existe outros e_ 

feitos que agem no sentido oposto, como a retirada dos controles; a tendeu 

cia parece ser de que esta reatividade não varie muito, durante a queima. ?o 

rém, faz-se necessário um estudo mais detalhado durante o ciclo de queima, 

para conclusões mais definitivas. 

Um parâmetro restritivo para o RRB é uma segurança inerente superior, 

isto é, uma reatividade de vazios negativa e o maior efeito Doppler. 0 esva 

ziamento dos anéis mais internos do núcleo externo, no carregamento kiná_ 

rio, introduziu uma reatividade positiva. Parece que a altura de 120 cm sd£ 

uada, contribuiu muito para este comportamento, por diminuir as fugas a 

xiais. Assim, sugerimos diminuí-la, .com o objetivo de obter-se una reativi^ 

dade de vazios no sódio integrada axialraente,negativa em todos os feixes do 

núcleo. 
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