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SUMARIO

São relatadas as características de um reator rápido
experimental de 5 MW. 0 reator utiliza feixes de combustível de
estrutura padrão e é projetado com ênfase em irradiação de
combustíveis e materiais. 0 núcleo de referência consiste de 37
feixes de combustível contendo, cada um, 19 varetas de
combustível Pu/Zr metálico. Com uma altura de 17,6 cm o
volume do núcleo é 11,4 litros e o fluxo rápido (EílOO keV)
central é 0,9 x 1015n/cm2s. Em adição aos 12 feixes de
controle, com um valor total em reatividade de 5,5%Ak, são
colocados, nos dois primeiros anéis fora do núcleo, 42 feixes
para a compensação de reatividade. Substituindo estes feixes
por feixes r .* combustível, envoltório, ou ref letor-blindagem,
pode ser • r ¿rida uma grande reatividade tornando a posição
central núcleo disponível para testes de irradiações e
assegura ^ altos níveis de queima nos feixes de combustível.

ABSTRACT

Ch t -acteristics of a 5 MW experimental fast reactor are
reported. The reactor is designed with emphasis on fuel and
materia}? irradiation and uses fuel assemblies of a standard
structure. The reference core consist of 37 fuel assemblies,
each oí which containa 19 pins of metallic Pu/Zr fuel. With a
core he ght of 17.6 cm the cere volume is 11.4 liter and the
central fast (Ei 100 keV) flux is C.9 x 1015 n/cm2 sec. In
addition to twelve control rod assemblies with a total
reactivity worth of 5.5% Ak, 42 assemblies for reactivity
compensation are placed in the two rings outside the core.
Replacing these assemblies with driver, blanket, or refletor-
shield assemblies, large reactivities can be added to make the
central assembly position available for test irradiations and
to assure high levels of burnup of driver assemblies.



1. INTRODUÇÃO

Os objetivos que se têm em se construir um reator rápido
experimental (RRE) são: (1) adquirir experiência no projeto,
fabricação, construção, operação e manutenção de reatores
rápidos; (2) estudar e analisar características básicas, e (3)
estabelecer tecnologias de combustíveis e componentes por meio
de testes no reator experimental. No início do desenvolvimento
do reator regenerador rápido (RRR), a comprovação dos
princípios foi considerada necessária e alguns reatores, tais
como: CLEMENTINE e EBR-I, foram construídos com um núcleo
pequeno de estrutura simples. Atualmente, os arranjos dos
reatores e estruturas do feixe são largamente padronizados e os
reatores experimentais são construídos principalmente para
desenvolvimentos de engenharia, com estruturas similares às dos
reatores de potência projetados. Para irradiação de
combustíveis e materiais são desejados altos fluxos de neutrons
rápidos e espaço suficiente para testes. Assim, os principais
reatores rápidos experimentais, em países avançados, possuem
potência de dezenas e até centenas de MW (térmico), como
mostrado na Tabela 1. 0 custo de um reator aumenta com a
potência, aproximadamente proporcional a raiz quadrada da
potência /!/. Tomando como base os dados do reator Joyo,
mostrados na Tabela 2, o custo de urr. reator de 5 MW será de
30 milhões de dólares americanos. Adicionalmente, outros
requisitos tais como: o número de pessoas para operação e
manutenção, fabricação de combustível e reprocessamento, e a
quantidade de materiais físseis também aumentam com a potência
do reator. Assim, por um lado, a potência do reator torna-se um
fator crucial na determinação do custo do projeto do RRE e, por
outro, da extensão dos experimentos e da utilidade do reator.

A construção de um RRE é a primeira etapa da estratégia
de desenvolvimento do RRR que propomos para o Brasil /2,3/.
Através da construção e operação do RRE, devem ser adquiridas
experiências suficientes e estabelecidas as tecnologias de
combustíveis e componentes, a fim de prosseguir para a segunda
etapa: a construção de uma série de usinas de potência
baseadas em um pequeno reator refrigerado por metal líquido
(RML). As estruturas e procedimentos operacionais do RRE devem
ser similares às do RML e os testes de irradiação dos
combustíveis proposto;; pnra o RML devem constituir um dos
principais objetivos. Assim, i m pomos três condições para o RRE:
(1) tipo de combustível, diâmetro da vareta de combustível e a
densidade linear de potência devem ser similares as do RML; (2)
as varetas de combustíveis devem ser montadaK em feixes de
combustíveis hexagonais, os quais são dispostos em uma malha
triangular para formar o núcleo; e (3) pelo menos uma posição
de feixe no núcleo deverá estar disponível par-a irradiação de
combustíveis e materiais.



Tabela 1: - Principais reatores rápidos experimentais

REATOR

DFR

EBR-II

RAPSODIE

BOR-60

KNK-II

JOYO

FFTF

FBTR

PEC

PAÍS

U.K.

E.U. A.

FRANÇA

U.R.S.S.

ALEMANHA

JAPÃO

li. ü. A.

INDIA

ITALIA

POTÊNCIA

(MW t)

60

62,5

40

60

58

100

400

42

118

FLUXO DE

PICO

(10l;> n/cm:s. )

2,5

2,5

3,2

3,3

2,2

5,0

7,2

4,1

CRITICA-

LIDADE

INICIAL

1957

1963

1957

1969

1977

1977

1980

(1985)

(1989)

DENSIDADE DE
POTÊNCIA

MÉDIA (kW/ l)

5 00

860

770

750

440

391

460

390

Tabela 2: Custo do reator Joyo

(IO 6 dólares americanos)

Reator
Sistema de refrigeração
Sistema de recarregamento do combustível
Instrumentação
Prédio de contenção
Construção
Testes
Combustíveis, inicial e de testes
Outros

Total

21,5
30,5
10,5
8,6

5,9

9,5
10,9

23, ¿

15,6

136,0



A segunda condição está em contraste aos projetos dos
reatores CLEMENTINE e EBR-I, nos quais varetas individuais são
colocadas diretamente no núcleo sem serem montadas em feixes.
Se fossem utilizados feixes de combustíveis padrão as
dimensões do núcleo seriam maiores, o fluxo de neutrons menor
e o inventário físsil seria aumentado. Contudo, acreditamos
que isto seja necessário e vantajoso pelas seguintes razões:
(i) podem ser adquiridas experiências em fabricação, manuseio e
reprocessamento de combustível para os futuros reatores de
potência; (ii) são simplificadas as operações de
recarregamento, e (iii) tornam-se possíveis irradiações e
testes de feixes de combustíveis. A primeira e terceira
condições são impostas para facilitar a irradiação de
combustíveis de testes para os reatores de potência.

Em um reator de potência padrão, o pico do fluxo
rápido é de 5 a 10 x IO1 n/cm's e seria desejável ter um
fluxo similar no RRE. Contudo, em um reator pequeno com uma
alta concentração de elementos físseis, o fluxo será
necessariamente baixo se for mantida uma densidade de potência
similar, como pode ser visto na Tabela 1.

No nosso RRE, a densidade de potência média é-400 kW/ít e o
pico do fluxo rápido é menor que 1 x IO1 n/cnT s. Como as
dimensões do núcleo são determinadas pelas condições anterior-
mente impostas e pelo requisito de criticalidade, o fluxo só
pode ser aumentado se a potência do reator for aumentada.

Nós selecionamos a potência de 5 MW pelo compromisso entre
o custo e a utilidade do RRE. A potência pode ser aumentada
até 15 MW sem maiores modificações nas estruturas do núcleo.
0 diâmetro da vareta de combustível terá que ser reduzido, os
componentes do sistema de refrigeração modificados ou trocados,
e a blindagem do reator reforçada. Obviamente, o custo do
reator será aumentado.

Outro fator básico é a seleção de combustíveis metálicos.
Os méritos dos combustíveis metálicos, comparados às formas
cerâmicas, foram reconhecidas desde o início do desenvolvimento
do RRR, mas aplicações práticas em reatores de potência não
foram realizadas devido aos resultados desfavoráveis dos testes
iniciais de irradiação e, atualmente, os óxidos sao o tipo
padrão de combustível. Contudo, avanços recentes em
combustíveis do tipo liga, projetos de varetas e feixes têm
resultado em combustíveis metálicos que podem atingir queimas
comparáveis ou superiores às dos combustíveis do tipo óxido.
Também, alguns estudos de segurança têm concluído que as
características de transitórios com combustíveis metálicos são
superiores as com combustíveis óxido. Devido a estas razões,
os combustíveis metálicos foram selecionados para os futuros
reatores rápidos de potência que propomos para o Brasil
/2,3/ e, conseqüentemente, o RRF também emprega este tipo
de combustível.



O combustível que desejamos para o RRE é o plutonio,
proveniente dos combustíveis descarregados dos PWRs. Porém, há
uma possibilidade de que este plutonio não seja disponível por
razões políticas ou tecnológicas. A outra alternativa seria o
uso de urânio altamente enriquecido. Este tipo de carregamento
é brevemente discutido no Apêndice A.

Na próxima seção é especificado um modelo preliminar de
cálculo e são analisados os efeitos de vários parâmetros.
Também é comentado um cálculo de queima simplificado. Na seção
3 definimos o reator e relatamos algumas características
básicas.

2. ANÁLISES PRELIMINARES

2.1. Condi^ões de P_£2¿e t;o

Uma vez construído o RRE, alguns parâmetros devem ser
considerados fixos, enquanto outros podem ser modificados sem
maiores dificuldades, de um ciclo operacional para outro. As
dimensões externas do feixe não podem ser modificadas sem uma
modificação na estrutura de suporte do núcleo, enquanto que as
estruturas internas dos feixes tais como: dimensões da vareta,
número de varetas por feixe, composição do combustível, e o
comprimento relativo das zonas, núcleo, envoltório e câmara de
gás podem ser modificados de um carregamento para outro. 0
arranjo dos feixes no reator e o número de feixes de cada tipo
podem ser mudados para cada ciclo.

0 primeiro parâmetro a ser fixado é o passo do feixe e
isto depende de vários fatores. Para um núcleo de 5 MW, o
volume do núcleo deve ser de 10 a 15 litros devido as
considerações de densidade de potência. Considerando uma
potência linear média na vareta de 300 - 400 W/cm, o
comprimento total de vareta é 1,25 - 1,67 x lO^cm e, para uma
altura do núcleo de 20 cm o número de varetas é 6,3
8,4 x IO2 . A estrutura do feixe e o arranjo no núcleo
especificam um conjunto discreto de números (7,19,37,61,91) de
varetas por feixe e feixes no núcleo, embora este último possa
ser ajustado. Para o número de varetas dado acima, os números
possíveis são 7 x 91 e 19 x 37, originando quatro combinações.
Eliminamos o caso de 7 feixes no núcleo devido a terceira
condição discutida anteriormente. 0 caso de 91 feixes no núcleo
com 7 varetas por feixe é uma possibilidade, mas o custo de
fabricação do feixe e a quantidade de operações de
recarregamento seriam maiores e as características neutrônicas
inferiores as dos outros dois casos. Entre os dois casos
remanescentes selecionamos o núcleo com 37 feixes e 19 varetas
por feixe devido a duas razões: (1) o valor em reatividade de
um feixe seria menor; e (2) há uma maior flexibilidade no
arranjo do núcleo. Para o volume e altura do núcleo,



considerados acima, o passo do feixe seria 4,0 a 5,1 cm
correspondendo a um passo da vareta de 7,8 a 10,4 mm. Para o
RML é usado um passo de vareta de 9,0 mm ¡2/ que
corresponde a um passo de 4,5 cm para o feixe aqui considerado.
Assim, selecionamos este valor para o nosso RRE, satisfazendo
às três condições discutidas anteriormente. Outro fator a ser
considerado é a criticalidade do reator e isto é discutido nas
seções posteriores.

2.2. Modelo de Calcul.o

0 arranjo dos feixes no reator, para um modelo de cálculo
preliminar, é mostrado na Figura 1, e as especificações são
listadas na Tabela 3.

Os cálculos são feitos com o código CITATION em geometria
RZ, utilizando seções de choque em 6 grupos, condensadas da bi-
blioteca JFS-II em 70 grupos usando os fluxos calculados em geo
metria unidimensional pelo código EXPANDA. Cada zona é homoge-
neizada e aproximada pela geometria cilíndrica, mantendo-se o
volume da zona. A estrutura em 6 grupos é mostrada na Tabela 4.

2.3. Efeitos das Compos¿ções e P.Í5!£n£Ões das Zonas

Esta seçào discute os efeitos da variação de vários
parâmetros listados na seção anterior. Os resultados destas
análises estão refletidas no projeto do reator discutido na
seção 3.

Os cálculos foram feitos para a metade do núcleo,
considerando uma simetria axial. Não são incluídas barras de
controle. A altura do núcleo é de 21 cm, a menos que seja
especificada outra, e a altura do envoltório e câmara de gás
axial é 2 x 20 cm cada.

Massa ££P££Í£i.£a £££*lva. É£ ££E£HEÍÍy.£i —9. í!!¿£i.££ ~ ̂  fração de
volume do plutonio (a massa específica teórica-MT) é aumentada
de 26% para 28% e 31% com 8% de Zr, correspondendo a uma massa
específica efetiva (ME) do combustível de 75,06; 79,47 e 86,09%
MT. 0 k aumenta de 1,0268 para 1,0827 e 1,1623,
respectivamente.

Conteúdo de Zr - São considerados três casos de conteúdo
relativo de Pu e Zr no combustível, mantendo a massa específica
efetiva 28% Pu - 6% Zr (a MT), 26% Pu - 8% Zr, e 24% Pu
- 10% Zr. 0 k é 1,0783; 1,0268; e 0,9728, respectivamente.

Com£osi£ão do Pu - A composição do plutonio considerada para o
RRE é 78-18-3-1 (239-240-241-242) em átomos %, correspondendo
ao plutonio obtido do combustível de baixa queima (10.000
MWD/T) de um LWR. Com a composição do Pu-LWR, 61-26-10-3,
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Tabela 3: Especificações preliminares.

NÚCLEO
número de feixes
altura ativa
raio equivalente
volume

ENVOLTÓRIO
comprimento

ENVOLTÓRIO RADIAL
número de feixes
comprimento

VARETA DE COMBUSTÍVEL
diâmetro
passo
espessura do encamisamento
potência linear média

Ellíl?. PJ: £°-M-BUSTÍyEL
passo
número de varetas
espessura da parede do duto
espaço entre feixes
fração de volume do combustível
fração de volume do sódio
fração de volume da estrutura

COMBUSTÍVEL DO NÚCLEO
material
composição Pu/Zr
composição Pu (9/0/1/2)
massa específica efetiva

COMBUSTÍVEL DO ENVOLTÓRIO
material
massa específica efetiva

(cm)
(cm)
U)

( cm)

( cm)

(mm)
(m.n)
(mm)
(W/cm)

( cm)

(mm)
(mm)

(% vol)
(% atômica)
{% MT)»

(% MT)

37
21
14,4
13,6

2 x 20

72
61

8,0
9,0
0,35

339

4,50
19
1,0
1,0

45,3
35,7
19,0

Pu/Zr-metálico
76,47/23,53
78/18/3/1

75

tório metálico
88,3

• MT = massa específica teórica



correspondendo a uma queima de 33.000 MWD/T, o k decresce de
3,77%, para 0,9891.

AÜH££ 2*2 HH£Í£2 ~ * altura do núcleo é variada entre 20 e
24 cm. A reatividade média introduzida por aumento da altura do
núcleo é 1,8% Ak/cm.

2*2 £ÜX2l*2£Í2 êíiêl ~ A espessura do envoltório
axial é variada entre 10 e 20 cm para o caso do núcleo de
altura de 20 cm. Os resultados são mostrados na Figura 2.

2*2 £££l£Í2£ ~ Como o núcleo é pequeno, a inclusão de
zonas externas ao reator tratado até o momento pode afetar o
valor de k. Este efeito foi estudado adicionando uma zona
refletora acima da câmara de gás e além do envoltório radial,
com a composição de varetas totalmente preenchidas com aço
inoxidável. Os resultados são mostrados na Figura 3. No reator
real vários componentes, como sódio e blindagem, estendem-se a
vários metros do centro do núcleo. Os resultados mostrados aqui
indicam o quanto deve ser incluído nos cálculos.

£2E£2.1íi£a. £Í£ÜXê 2*2 £üv2ü2£i£ ~ Aumentando a massa
específica efetiva do envoltório de tório de 88,3% MT para 95%
MT, aumenta o valor de k de 0,886%.

Composição do £nvol.tór^o ~ Mudando a composição do combustível
do envoltório de tório puro a 40% de fração de volume para a
liga Th/Zr a 38%Th-2%Zr e 36%Th-4%Zr aumenta-se o k de 0,318% e
0,635%, respectivamente. A razão de regeneração no envoltório
decresce de 0,376 para 0,359 e 0,342. Se o envoltório axial de
tório for substituído por um refletor de aço inoxidável, o
espectro de neutrons torna-se mais macio e o k aumenta de
3,2%. 0 volume do núcleo e o inventário físsil podem, então,
ser reduzidos.

2 • * •

Os cálculos foram feitos para o reator completo em
geometria RZ como mostrado na Figura 4. 0 feixe de controle é
considerado ter as mesmas frações de volume do feixe de
combustível. 0 comprimento do elemento de controle é 61 cm e
sua extensão tem a mesma composição da zona da câmara de gás
do feixe de combustível.

Materi,aî s - Vário3 materiais são comparados com respeito a
reatividade. Para o tório foi considerada uma massa específica
efetiva de 88,3% MT, e para os outros foi usada a massa
específica teórica. Foi considerada uma zona circular
equivalente a 18 feixes entre o núcleo e o envoltório
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radial. Os resultados são mostrados na Tabela 5.

Pos_i_£ão 52iiS¿ ~ A reatividade como uma função da posição axial
é mostrada na Figura 5, para o caso do elemento de controle ser
o aço inoxidável. A posição é a distância em cm do topo do
elemento ao plano mais inferior do envoltório axial inferior. A
curva é tipicamente do formato S.

~ A posição dos feixes de controle foi deslocada
para dentro do envoltório radial. No lado externo do núcleo são
colocadas zonas anulares correspondentes a 27 feixes de
envoltório, 18 feix?s de controle, 43 feixes de envoicório e
uma zona refletora. 0 material do elemento de controle é o aço
inoxidável. 0 valor em roatividade decresce de 7,35% Ak na
posição interna para 2,97%Ak na posição externa.

2.5. Valor do Fei.xe

Foram calculados os valores das reatividades de
substituição do combustível do feixe central por vários
materiais. Os resultados são mostrados na Tabela 6.

2.6.

Foram feitos cálculos de queima para o reator completo,
com uma altura do núcleo de 21 cm. A zona de controle
equivalente a 18 feixes é adjacente ao núcleo e a zona de
envoltório contém 72 feixes de tório. A posição do elemento de
controle é fixada e os valores de k efetivo são calculados em
intervalos de tempo de 50 dias, começando com k = 1,028.

A taxa de perda de reatividade é 0,5%Ak por 100 dias de
J 'i -2

queima. Após 400 dias de operação, a massa total de U mais
233 Pa, nos envoltórios, é 667 gramas.

3. PROJETO DE REFERÊNCIA E CARACTERÍSTICAS

Baseado nos resultados das análises apresentadas nas
seç5e3 anteriores desenvolvemos o projeto de nosso RRE. Um dos
objetivos do projeto é reduzir o número de feixes de combustí-
veis a serem fabricados durante a vida operacional do reator,
isto é, aumentar a vida reativa dos feixes de combustível para
o máximo atingível, com respeito a integridade da vareta de
combustível. Isto requer a compensação de grandes mudanças de
reatividade devido a queima de combustível, e a inserções de
combustíveis e materiais rle testes. Dos resultados do modelo
preliminar, a taxa de queima média do combustível é 0,07
MDW/kgPu por dia de plena potência (DPP). Esperarnos que a
integridade da vareta seja mantida até o limite padrão
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Tabela 4: Estrutura de seis grupos

GRUPO

ENERGIA
INFERIOR

1

2,5
MeV

2

0,5
MeV

3

100
keV

4

10
keV

5

100
eV

6

0,215
eV

0 limite superior de energia é 10,5 MeV.

Tabela 5: Reatividades devido aos materiais usados como
controle.

material

p(kg/m3)

% Ak total

% Ak por feixe
__— _ _ _

Th

11.710

4,60

0,256

Zr

6. 500

6,83

0,379

SS

7.900

7,35

0,408

grafite

1.600

6,89

0,383

Tabela 6: Reatividades devido à substituição do combustível
do feixe central do núcleo pelos materiais.

material

% Ak

Na

-2,876

Th

-2,884

SS

-2,719

Zr

-2,742
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de queima atual, 100 MWD/kgPu, nos feixes onde os picos
ocorrem. A vida operacional dos feixes de combustível é então,
1200-1400 DPP. A perda de reatividade devido a queima do com-
bustível durante esta vida seria 6 a 7%Ak. A reatividade de
substituição do feixe central de combustível por um feixe de
teste é-3%Ak. Assim, a reatividade máxima a ser compensada
durante a vida do núcleo, mantendo a possibilidade de testes de
irradiações na posição central, é-10%. Por outro lado, o ciclo
operacional do RRE seria no máximo 100 DPPs com uma perda de
reatividade de -0,5%. Assim, os requisitos mínimos de
reatividade das barras de controle seriam 3% incluindo
suficientes margens operacionais e de desligamento. Um excesso
de reatividade inicial < 1,0%, para cada ciclo, poderia
ser ajustado arranjando adequadamente vários tipos de
feixes.

Selecionamos o seguinte esquema para a compensação da
reatividade. Doze feixes de barras de controle são colocados
no anel 5 para controle operacional e compensação da queima
durante um ciclo operacional. Quarenta e dois feixes de
compensação de reatividade são colocados nos anéis 5 e 6 para
serem usados para compensar reatividades de queima e de testes,
e para ajustar o excesso de reatividade para cada ciclo,
substituindo-os por feixes de refletor-blindagem ou envoltório.
Também, se preciso, alguns destes feixes podem ser substituídos
por feixes de combustível para aumentar ainda mais a
reatividade.

Não são usados envoltórios em nosso reator de referência.
Isto está em contraste com muitos dos reatores experimentais
mostrados na Tabsla 1, embora o FFTF e o núcleo MARK-II do
reator Joyo também não tenham envoltórios. Existem várias
razões para eliminar os envoltórios. 0 efeito em reatividade
dos feixes de tório colocados do lado externo do núcleo é menor
que os dos feixes de aço inoxidável e o inventário de massa
físsil não é reduzido. Testes de feixes de envoltórios para o
RML podem ser realizados com feixes construídos para estes
fins. Deste modo, espera-se menores custos de fabricação.
Também o esquema de compensação de reatividade discutido acima
não seria efetivo se envoltórios fossem colocados em torno do
núcleo. Além disso, prova de regeneração e produção de 233 U não
são objetivos principais do RRE.

0 arranjo do núcleo de referência é mostrado na Figura 6.
Dos 12 feixes de controle, seis são barras de segurança
secundárias, mantidas na posição mais efetiva durante a
operação, e as outras seis são barras primárias, usadas para
regulagem operacional da reatividade, compensação da queima
em um ciclo, e desligamento normal do reator. A altura
ativa do núcleo é 17,6 cm e o excesso inicial de reatividade
ê 1% com todas as barras de controle na posição mais
levantada.



REFLETOR

FEIXE OE CONTROLE

FEIXE OE COMPENSAÇÃO DE RfATtVIDAQff

FEIXE OE COMMISTIVEL

Figura 6: Arranjo horizontal dos feixes no reator de referencia
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Duas mudanças relativas ao modelo preliminar devem ser
notadas. A redução da altura do núcleo resultou do aumento da
reatividade devido à substituição do envoltório axial por um
refletor de SS e a inclusão de zonas externas nos cálculos. A
estrutura das barras de controle foi mudada, a fim de aumentar
o valor em reatividade. A zona de feixes de compensação de
reatividade aparentemente reduziu o valor dos elementos SS e
uma seção contendo í^C, ao invés da seção cheia de He, é
colocada acima da seção SS. A redução das dimensões do núcleo
resulta em um menor inventário de Pu e uma maior taxa de perda
de reatividade de queima.

A zona radial de blindagem-refletor estende-se muito além
no reator real. Para propósitos de cálculos, são adicionadas
zonas de blindagens nas direções axial e radial para simular o
reator real, como discutido anteriormente.

Quatro tipos de feixes são usados: feixes de combustível
do núcleo, feixes de barras de controle, feixes de compensação
de reatividade, e feixes de refletor-blindagem. As
especificações destes feixes são mostradas na Tabela 7. Além
destes, quando necessário, podem ser feitos feixes especiai3 de
testes, tal como os feixes de envoltório.

0 peso do feixe do combustível seria 9 . 10 kg contendo
. 1,6 kg de plutonio. O peso total de todos os feixes seria
de algumas toneladas.

A velocidade máxima do refrigerante pode ser -3m/s com m
aumento de temperatura através do feixe central de 110ÇC.

As principais características são resumidas na Tabela 8.

Inventário de Pu - 0 inventário total de Pu no núcleo de
referência é - 60 kg dos quais 81% são de Pu físsil, ou cerca de
49 kg.

EiH££ ££H¿Eí*i ~ ° fluxo rápido (E > 100 keV) central é
0,9 x 10 15n/cm2 s.

Í5Í££ -- ££i*£ ££ní£*i ~ As reatividades de substituição do
combustível no feixe central por vários materiais são mostradas
na Tabela 9. Em todos os casos, é mantida a mesma massa
especifica efetiva do combustível. As composições dos
materiais são dadas em percentagem de volume.

íêl££ -ñ. £â£r§ £*£ ££2ÍE£Í£ ~ ° valor total dos 12 feixes de
controle é -5,5% com um valor médio por feixe de -$ 2.
Portanto, é disponível uma grande margem de desligamento ($20).

ÉS ££m.E£SSa.£ã£ Q.Z Ltníklkáè.â.t ÍI£ÍÜ. ~ A reatividade
introduzida ao substituir os 12 FCR no anel 5 e todos os 42
FCR, por feixes do tipo refletor-blindagem, é 4% e 8,7%,
respectivamente. A reatividade média introduzida por feixe,
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Tabela 7: Especificações dos feixes

(dimensões em mm)

Feixe de Combustível

passo do feixe
espessura da parede do duto
espaço entre feixes
número de varetas
diâmetro da vareta
diâmetro do arame espaçador
espessura do encamisamento
material de preenchimento
material do encamisamento
seção de combustível

material da pastilha
ME/MT
comprimento

seção refletora axial superior
material da pastilha
ME/MT
comprimento

comprimento da câmara de gás
seção refletora inferior

material da pastilha
ME/MT
comprimento

Frações de volume do feixe (%)
seção de combustível

Pu/Zr (em ME)
SS
Na

seção refletora
SS
Na

seção da câmara de gás
SS
Na

45,0
1,0

1,0

19

8,0

1,0

0,35
Na

SS

Pu/Zr metálico
75%

(200)

SS

95%

200

200

SS

95%

500

45,3
19,0
35,7

64,3
35,7

19,0
35,7
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Tabela 7: (continuação)

Feixe de Barras de Controle

passo do feixe

espessura da parede do duto externo

espaço entre feixes

espessura da parede do duto interno

espaço entre os dutos

número de varetas

diâmetro da vareta

diâmetro do arame espaçador

espessura da parede da vareta

seção SS

material da pastilha

ME/MT

comprimento

seção de Bi» C

material da pastilha

ME/MT

comprimento

percurso do controle

Frações de volume do feixe {%)

seção SS

SS
Na

seção He

SS
Na

seção de B^C

SS
Na
B^C

abaixo da seção SS

SS
Na

45,0

1,0
1,0
1,0
2,0

7
11.4

1,0
0,50

SS
95%
400

B,,C

9 5%

380
400

55,3

43,0

23,2

43,0

23,2

43,0

32,1

8,5
91,5
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Tabela 7: (continuação)

Ê5L

passo do feixe 45,0
espessura da parede do duto 1,0
espaço entre feixes 1,0
número de varetas 7
diâmetro da vareta 13,5
diâmetro do arame espaçador 1,0
espessura da parede da vareta 0,50
material da pastilha SS
ME/MT 95%
comprimento total da vareta 1100
comprimento da seção de He 600
Frações d-2 volume do feixe (%)

seção de blindagem
SS 60,65
Na 33,90

seção cheia de He
SS 17,12
Na 33,90

Fe i x e Re f ¿e t o r - B 1 i_n d age m

Mesmas dimensões do feixe de compensação de reatividade
com as varetas preenchidas com aço inoxidável (SS)

Frações de volume do feixe (%)
SS 63,65
Na 33,90
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Potência (NW)

Volume do núcleo (litros)

Altura do núcleo (cm)

Potência linear média da vareta (W/cm)

Fluxo rápido máximo (n/cm2s)

Número de feixes

combustível

controle

compensação de reatividade(FCR)

Inventário de Pu (kg)

Taxa de queima (MWD/kgPu.DPP)

Reatividade de queima (%Ak/DPP)

Tempo de residência do feixe de combustível (DPP)

0 efetivo

Valor do feixe central (%Ak)

Valor total dos feixes de controle

Valor dos FCR

interno (%Ak/feixe)

externo (%Ak/feixe)

total (%Ak)

MTgem de desligamento (%£k)

5

11,4

17,6

404

O,9xlO15

37

12

12 interna

30 externa

60

0,083

0,0062

> 1000

0,00228

< 3

5,5

0,33

0,16

8,7

>4,0
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Tabela 9: Valor em reatividade do feixe central

Th

90%Th -

10,3%Pu

15,2%Pu

m a

10*Z

- 84

- 79

t e r

r

,7%Th

,8%Th

i a 1

- 5%Zr

- 5%Zr

%Ak

-2,92

-2,88

-2,53

-2,36
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sem levar em consideração as interações, é 0,33% e 0,16% no
anel 5 e 6, respectivamente. Assim, é possível um ajuste fino
do excesso de reatividade inicial para cada ciclo.

— EEEUXiEf^® E££ 3H®ÍEñ ~ ̂  taxa de perda de
reatividade devido à queima do combustível é 0,0062% Ak/DPP e a
taxa de queima é 0,085 MVD/kgPu.DPP. 0 tempo de residência do
feixe central para uma queima de 100 MWD/kgPu é - 1000 DPPs com
uma perda de reatividade de -6,2%Ak.

Coeficientes d£ ££ati.y_£dade - 0 efeito Doppler é muito pequeno,
como esperado em um pequeno reator de espectro duro, sem
materiais férteis. A reatividade de vazios no sódio é -2,5% e
-3,3% para um esvaziamento total do núcleo e do núcleo mais o
refletor axial superior, respectivamente. 0 efeito da
diminuição da densidade do sódio até a ebulição é mais que um
dolar de reatividade negativa. Esperamos que este efeito da
densidade do sódio juntamente com as expansões do combustível
introduzam realimentações negativas para garantir a segurança
do reator.

4. COMENTÁRIOS FINAIS

Apresentamos e analisamos um projeto para o reator rápido
experimental a ser construído sob orientação do IEAv , como a
primeira etapa do desenvolvimento do reator regenerador rápido
no Brasil. Acreditamos que o projeto é, em geral, razoável e
que a maior parte das especificações podem ser consideradas
fixadas. Entretanto, a reatividade do sistema (o valor de k)
depende fortemente de parâmetros do combustível, tais como: a
massa específica efetiva, conteúdo de Zr, e composição
isotópica do plutonio. Entre o plutonio obtido dos
combustíveis de baixa queima ( -10.000 MVD/ton) de um LWR e
um de queima padrão (.33.000 MWD/ton), o valor de k difere de
. 4Z. Este valor de reatividade pode ser compensado pelo aumento
da altura do núcleo em - 2 cm. Outros fatores também podem
afetar a reatividade do sistema. A espessura do encamisamento
e da parede do duto, e o espaço entre feixes afetam a fração
de volume do combustível. Especificamos estas espessuras
baseando-se em dados publicados referentes a outros reatores.
A definição final destes parâmetros deve ser baseada em
análises estruturais e de materiais. As especificações dos
outros tipos de feixes também estão sujeitas a modificações,
dependendo de análises mais detalhadas. 0 comprimento da zona
refletor-blindagem axial inferior afeta a magnitude dos danos
por radiação no suporte do núcleo e deve ser determinada por
meio de cálculos de blindagem.

Incluindo as substituições dos feixe» examinados
destrutivamente e todos aqueles que atinjam o limite citado
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previamente, seriam necessários um total de 60- 70 feixes de
combustível durante a vida operacional do RRE (10- 15 anos).
Uma vez que estes feixes tenham sido preparados, não seriam
necessários reprocessamento e refabricação de feixes de
combustível, exceto para fabricação de feixes de testes e
reprocessamento de feixes de envoltório, se for desejada a
extração de 2 3 3U.

A quantidade de plutonio requerida para o carregamento
inicial do núcleo é - 60 kg, e talvez mais 50 -60 kg para feixes
adicionais de combustível ou de testes. Esta quantidade de
plutonio pode ser obtida dos combustíveis descarregados do
reator Angra-I. De vinte a vinte e cinco toneladas de
combustíveis gastos teriam de ser reprocessadas para separar o
plutonio necessário.

0 reator experimental é proposto como a primeira etapa
para o desenvolvimento das tecnologias do reator regenerador
rápido. Entretanto, ele também pode servir como uma
"ferramenta" para pesquisas em muitas outras áreas.
Considerando que existem poucos reatores de pesquisa no País, e
que oportunidades para pesquisas que requeiram um reator ou um
campo de radiação são bastante limitadas, imaginamos um
laboratório de pesquisa baseado no reator experimental, que
ofereça estas oportunidades para os pesquisadores em uma larga
faixa de áreas científicas e tecnológicas. Campos de neutrons
térmicos podem tornar-se disponíveis pela colocação de zonas
de moderador (p.e., grafite) dentro ou fora do tanque do reator
e buracos paxá irradiação ou extração de feixe de neutrons
pedem ser a ele incorporados. Alguns exemplou de áreas de
pesquisas são as seguintes. (i) Campos de neutrons térmicos
podem ser usados para a produção de radioisótopos e análises
por ativação de neutrons; (ii) Pesquisas radioquímicas podem
utilizar os campos de neutrons bem como os de gama, e os feixes
de neutrons extraídos são utilizáveis para pesquisa em física
do estado sólido; (iii) Vários radioisótopos encontram
aplicações em medicina, biologia, química, agricultura e
indústrias; (iv) Radioisótopos fortes, de vida longa, podem ser
produzidos na zona de blindagem em torno do núcleo do reator e
encontram aplicações nos usos industriais, tais como medidores
de espessura e massa específica, radiografia, e irradiações de
alimentos. Outra aplicação de radioisótopos de vida longa é em
baterias para uso em áreas remotas ou missões espaciais.

A construção do reator experimental pode, assim,
contribuir não só para o desenvolvimento de um reator
regenerador rápido mas também pode contribuir para os avanços
de pesquisas científicas e industriais em muitas áreas. As
limitações atuais nas pesquisas nestas áreas são devidas
parcialmente à falta de oportunidades bem como ao pequeno
número de pessoal treinado. 0 laboratório nuclear de pesquisa
aqui imaginado pode contribuir em ambos os aspectos.
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Disponibilidade de oportunidades certamente promoveria novas
pesquisas e uma parte essencial do treinamento é a prática.
Assim, o reator experimental e o laboratório de pesquisas
seriam um pólo de desenvolvimento e dariam um novo impulso ao
avanço geral da ciência e tecnologia no País.
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APÊNDICE A

CARREGAMENTO COM URÂNIO ENRIQUECIDO

Para o reator experimental discutido neste trabalho foi
considerado como combustível o plutonio, baseado nas
considerações de que os combustíveis descarregados dos PWRs de
Angra conterão suficiente quantidade deste material, e que o
desenvolvimento de reprocessamento é uma parte integral do
esquema de desenvolvimento dos reatores rápidos.

Contudo, há uma possibilidade de que este plutonio não
seja disponível por razões políticas ou tecnológicas; por
exemplo, demora no desenvolvimento de reprocessamento. Neste
apêndice, discutimos a possibilidade de carregar o RRE com
urânio enriquecido.

Inicialmente, a geometria do reator carregado com plutonio
foi mantida; o plutonio foi substituido por urânio enriquecido
(90% 235 U - 10% 238U) no mesmo volume e a criticalidade foi
examinada. 0 valor do k foi 0,8307 e 0,9027 para as alturas
de 30 e 40 cm, respectivamente. Portanto, para atingir a
criticalidade, a altura do núcleo tem que ser bem maior do que
o diâmetro efetivo do núcleo, -29 cm. Com estes resultados,
concluímos que o núcleo tem que ser aumentado horizontalmente e
selecionamos um núcleo com 61 feixes de combustível.

A.l CARACTERÍSTICAS COM 0 NÚCLEO DE 61 FEIXES

As estruturas dos feixes são mantidas e somente a extensão
é aumentada. 0 diâmetro equivalente do núcleo é - 37 cm, a
altura 32 cm e o volume 34,2 litros. 0 fluxo rápido central é
0,41 x 1015n/cm2s. Fora do núcleo, no sexto anel, são colocados
12 feixes de barras de controle (FBC) e 54 feixes de
compensação de reatividade (FCR) nos anéis 6 e 7. Fora destes
anéis existe uma zona de blindagem-refletor.

lLi.S.tS.12. £"*. E^âüXiáBÉl á.üi£i.â! ~ C ° m a altura de 32 cm e coro
todos os FBCs levantados, o valor do k é 1,0066. 0 efeito da
altura do núcleo no k é 0,9% Ak por cm.

Inventário - A massa do combustível é 150,4 kg de 235 U e

16,9 kg de 2 * 6 \ ) . A taxa de queima média é -0,030 MWD/kg por

dia de plena potência (DPP).

£££-£§£ £*£ HÍHÍE2Í!8. âiESSÜÉE8. ~ ° ̂  e 0,0066.
Perda de reatividade p_or queima ~ A taxa de perda de
reatividade devido à queima de combustível é 0,0021%Ak por DPP.
Í£i2£ eE L£È.lklíâ.nâ.SL ÈSL ü§£ ~ ° valor total dos 12 FBCs é
6,01%Ak e o valor médio por feixe é 0,50%Ak ou $0,76.
Val^r em ££ati.vi.dade do FCR - 0 valor total dos 54 feixes é
7,34% Ak e o valor médio por feixe é 0,19 e O,ll%Ak nos anéis
6 e»7, respectivamente.
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ÍÜ2 ££i*£ ££2*££i ~ Valores da reatividade
de substituição do combustível no feixe central por alguns
materiais foram calculados como na seção 3. Os valores são
cerca de metade dos obtidos no carregamento com plutonio.

A. 2 COMPARAÇÃO COM 0 CARREGAMENTO COM PLUTONIO

A principal diferença entre os dois casos é o volume do
núcleo necessário para a criticalidade. No carregamento com
plutonio o volume é 11,4 litros e com urânio enriquecido é 34,2
litros, portanto, um volume três vezes maior. A razão principal

2 3 9

desta diferença é o valor do n : n = 2,78 para o Pu e
n - 2,18 para o 23 U. 0 valor do k^ é aproximadamente
proporcional a este parâmetro e, para atingir a criticalidade, a
probabilidade de fuga de neutrons tem que ser menor para um
n menor. Portanto, o volume do núcleo tem que ser necessaria-
mente maior. Conseqüências do maior volume do núcleo são o
aumento do inventário físsil,-49 kg de Pu-físsil versus 150 kg
de 2 U, e a diminuição do fluxo rápido para menos da
metade. A vida do combustível, para o mesmo limite de queima,
é cerca de três vezes mais longa com o urânio. A taxa de perda
de reatividade por queima é um terço da obtida com o plutonio
e, desde que as reatividades compensáveis são mais ou menos
iguais, a vida útil dos feixes de combustível sera' três vezes
mais longa, o que parece ser maior que o necessário.

0 valor do 8 é três vezes maior com o urânio e isto
significa que a resposta a um transitório de reatividade é mais
lenta. Contudo, como já foi mostrado em vários reatores, o
controle de reatores carregados com plutonio pode ser feito
perfeitamente e não acreditamos que haja problemas na segurança
dos reatores.

Para a irradiação de combustíveis e materiais, o núcleo
maior pode acomodar mais feixes mas o fluxo é mais baixo e o
tempo de irradiação até um determinado nível será maior. Aqui,
a escolha depende dos objetivos e prioridades, mas, lembrando
Hue o nível de fluxo rápido já é baixo com plutonio, comparado
com os reatores experimentais estrangeiros, o carregamento com
plutonio parece ser mais desejável.

Outros aspectos, tais como: custo do reator, trabalho de
recarr^gamento, dimensões da bomba e trocador de calor, e a
blindagem, parecem sei- similares.

A.3 POSSIBILIDADE DE MELHORAMENTO

Os resultados discutidos na seção anterior foram obtidos
usando feixes projetados para carregamento com plutonio. Se for
necessário carregar o RRE com urânio, as estruturas dos feixes
podem ser modificadas para melhorar as características do
reator. Algumas possibilidades são: (1) usar feixes de



combustível com 37 varetas; (2) usar varetas de maior diâmetro;
e (3) selecionar o material do refletor ou usar um envoltório
axial de urânio. Contudo, a diferença nas características
nucleares básicas dos combustíveis não podem ser alteradas e a
melhora seria bem limitada.


