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SUMÁRIO

0 evento de manter ou desligar a operação das Bombas de Refrigeração do Reator-
BRR, em caso de um Acidente de Perda de Refrigerante Primário - APRP, tem sido
motivo de vários estudos apôs o acidente da central nuclear Tree Mile Island 2.
Assim, investigou-se um APRP por grande ruptura na perna fria da Central Nuclear
Angra 1, simulando a planta com o Código RELAP4/MOD5, durante a fase de despre£
surização. Os resultados obtidos indicaram que o melhor desempenho do núcleo en
contra-se no caso onde as BRR foram desligadas no início do acidente, quando com
parado com as diferentes condições operacionais das BRR.

ABSTRACT

The event of living un or turning off the operation of the Reactor Cooling Pum
ps-RCPs, in the case of a Loss of Coolant Accident - LOCA, has been a reason of
a lot of studies after the Tree Mile Island 2 accident. Thus, it was investiga-
ted a large break LOCA in the'cold leg of Angra 1, with the RELAP4/M0D5 Code
during the blowdown. The attained results indicated that the best performance
of the core was in the case where the RCPs had been turned off in the beginning
of the transient, when compared with differents operation conditions of the
RCPs.
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1. OBJETIVO

Em caso de um Acidente de Perda de Refrigerante Primário APRP, e importan
te conhecer as condições no núcleo do reator, de maneira que se possa assegü
rar sua integridade. Esta preocupação é motivo de consideráveis discussões nã
industria nuclear, tendo como origem o acidente de Tree Mile Island.

0 presente trabalho visa analisar as conseqüências da operação das Bembas
de Refrigeração do Reator - BRR, durance um APRP por grande ruptura, tipo gui
lhotina, simulando a Central Nuclear Angra 1 com o Código RELAP4/MOD5 |l| sob
diversas condições de funcionamento das BRR, durante a fase de despressuriza -
Çao.

2. MODELAGEM PARA ANGRA 1 COM 0 CÕDIGO RELAP4/MOD5

A modelagem feita por meio do Código RELAP4/M0D5 |l| considera os volumes
de controle como cilindros e requer como dados de entrada as condições geomé -
tricas_(volume, area de escoamento, elevações, etc), condições operacionais
(pressão, temperatura e titulo) e as propriedades físicas dos materiais. 0 Co
digo resolve as equações unidimensionais de balanço de massa, energia e momen-
tum para cada um dos volumes de controle modelados.

Os volumes de controle sao conectados entre si, através das junções que
por sua vez sao definidas pelo diâmetro, area, elevação, vazão mãssica e o coe
ficiente de perda friccional.

A simulação dos elementos combustíveis e a transferência de calor no rea
tor e no restante do circuito é realizada através das estruturas de troca de
calor, que sao definidas por meio de suas geometrias, composição e proprieda -
des termodinâmicas.

Os componentes específicos, tais como as bombas e o sistema de refrigera-
ção de emergência do núcleo, sao modelados a partir do fornecimento de seus da
dos geométricos, das curvas de atuação e das propriedades físicas.

Baseados nos dados de entrada necessários para o Código RELAP4/MOD5 e em
posse dos dados geométricos da Central Nuclear Angra 1, foi elaborada uma mode
lagem de 36 volumes de controle, 48 junções e 25 estruturas de troca de calor,
a fim de simular a fase de despressurização de um Acidente de Perda de Refrig£
rante Primário por Grande Ruptura - APRPGR na Central Nuclear em estudo, con
forme a figura 1 |2J. Adotou-se como coeficiente de descarga o valor 0,4.

0 esquema de modelagem utilizado otimiza ao máximo a memória computacio -
nal e o tempo de processamento quando da simulação do transiente retratando de
forma mais realista possível a Usina Nuclear Angra 1.

3. MODELAGEM BIFÁSICA PARA AS BRR

Para a modelagem bifásica das BRR, necessita-se das curvas homologas bifá
sicas e dos multiplicadores de degradação bifásicos da altura manometrica e do
torque. Baseado no valor da velocidade especifica das BRR de Angra 1, Ns=98,41
rpm.(m3/s)V2 . m % , escolheu-se os dados obtidos pela Combustion - Engineering
|3|, cujos testes para o comportamento bifásico da BRR utilizou um modelo de
bomba com Ns=81,35 rpm. (m3/s) xh .ni3/» .A Tabela 1 mostra as características
principais da bomba de Angra 1 e da Combustion - Engineering. Ressalta-se, que
as bombas centrifugas com valores de velocidades específicas próximos, apresen
tam comportamento tennohidráulico similar.



Tabela 1 - Principais Características das BRR de Angra 1 e da Bomba
Combustion-Engineering (C-E).

PARÂMETRO

ALTURA MANOMÊTRICA (m)

VAZÃO VOLUMÉTRICA (m3/s)

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (rpm)

TORQUE (N.m)

VELOCIDADE ESPECÍFICA
rpm. (m3/s)V2 • m3/t

ANGRA 1

90,83

5,96

1186

3165,27

98,41

B R R

C - E

76,81

0,22

4500

417,59

81,35

4. ANALISE DOS RESULTADOS

Através da simulação de um APRPGR com o Código RELAP4/MOD5 os seguintes
casos foram analisados, conforme a cronologia de eventos mostrada na Tabela 2:

caso 1 - sem bombas

caso 2 - com bombas

caso 3 - intacto com bomba

caso 4 ~ quebrado com bomba

as bombas BI e B2 foram desligadas
no instante da quebra.

as bombas BI e B2 operam ininterru-
ptamente durante a fase de despres-
surização.

a bomba BI continua operando (Cir -
cuito Intacto) e B2 é desligada.

a bomba BI é despicada (Circuito In
tacto) no instante da ruptura e a
bomba B? opera ininterruptamente
(Circuito Rompido).

Tabela 2 - Cronologia dos Eventos

Instante de. Ocorrência dos Eventos
(s)

Inicio do Acidente

Desligamento do Reator

Injeção do Acumulador 1/2

Final da Fase de Despressurização

Casos 1,2,3 e 4

0,0

0,1

8,0 / 5,2

17,0

A partir dos resultados obtidos com o Código RELAP4/MOD5 verifica-se por
meio da figura 2 que o caso 3 tem uma maio contribuição de líquido para o nu
cleo do que nos outros casos ao longo do transiente. Isto se deve a contribui
ção adicional da diferença de pressão fornecida pela bomba ligada no circuito
intacto levando uma maior quantidade de liquido a circular pelo núcleo.



A figura 3 mostra que a evolução temporal à& temperatura no encamisamento
no meio do canal quente atinge valores menores para o caso 1, devido ao fato
do acumulador 1 introduzir água no núcleo sem a contribuição da bomba. Isto le
va a uma menor quantidade de água para o núcleo do que nos outros casos, e con
sequentemente uma menor elevação da temperatura. Os picos máximos de temperatu
ra do revestimento assim como os seus respectivos instantes de ocorrência são
mostrados na Tabela 3.

Tabela 3 - Análise do Canal Quente

ANALISE DO CANAL QUENTE

Máxima Temperatura de Re-
vestimento (*C)

Tempo em que ocorreu a Ma
xima Temperatura (s)

CASO 1

587

3,0

CASO 2

568

7,6

CASO 3

585

7,A

CASO 4

585

3,5

A evolução temporal da vazão mássica na junção da quebra (lado da bomba) é
mostrada na figura 4, onde verifica-se que nos quatro casos o seu comportamento
é idêntico, independente do fato das bombas operarem ou não. Isto e devido a vio
lência da despressurização pela ruptura, fazendo com que a bomba não seja nem
um obstáculo (caso desligada) nem um contribuinte (caso ligada) na passagem da
mistura bifásica proveniente do gerador de vapor para a contenção. Por outro Ia
do, a figura 5 mostra o caso 3 com menor quantidade de perda de fluido devido ~
ao mesmo ser o maior contribuinte de liquido para o núcleo, conforme mostra a
figura 2. Isto decorre da operação da bomba que expulsa o fluido do núcleo an-
tes da ação do acumulador e quando este atua encontra um volume maior a ser preen
chido de liquido do que nos outros casos e consequentemente menor fuga de fluido
pela quebra do lado do vaso do reator.

Para o titulo na junção da quebra (lado da bomba), figura 6, verifica-se
que nos três primeiros casos o comportamento e idêntico, sendo que no caso 4 hou
ve um retardamento na vaporizaçao do liquido na junção nos quatro primeiros se
gundos devido ao efeito conjugado entre a despressurização da água e a operação
da bomba do circuito quebrado. Este caso representa a situação com maior contri
buição de liquido para a contenção, ocasionando em uma menor sobrepressão na
contenção quando comparada com os outros casos, conforme a figura 7.

A figura 8 mostra a evolução temporal da pressão média do canal quente, on
de o caso 4 mantém durante quase em todo o transiente uma pressão maior no vaso
devido ao fato de apresentar também neste caso os maiores valores de temperatu
ra conforme a figura 3. Deve-se ressaltar a existência de um pico de pressão p£
ra o caso 2 justamente quando o acumulador 1 entra em ação. A figura 9 indica
que a vazão mássica na saída do acumulador 1 durante o transiente apresenta me_
nores valores com o caso 4 uma vez que este mesmo caso provoca um aumento de
pressão no núcleo, conforme figura 8, e que repercute na saída do acumulador 1
originando uti.a menor diferença de pressão e consequentemente uma menor vazão na
saída do mesmo.

Dos resultados discutidos anteriormente, a Tabela 4 apresenta resumidamen-
te as conseqi Leias na planta para os casos estudados.



Tabíla 4 - Casos e suas Conseqüências

CASOS

1

2

3

4

CONSEQÜÊNCIAS

menor temperatura no núcleo

comportamento intermediario entre os casos

menor perda de ãgua pela quebra
maior pressão na contenção

menor pressão na contenção
maior perda de água pela quebra
maior temperatura no núcleo

5. CONCLUSÕES

Neste trabalho observou-se a influência do modo de atuação das bombas de
refrigeração do reator na usina Nuclear de Angra 1, quando da ocorrência de um
acidente de perda de refrigerante primário por grande ruptura, tipo guilhotina,
na sua fase de despressurização. Concluiu-se que para esta fase o caso onde as
bombas se encontram desligadas apresentou menores valores de temperatura no ca
nal quente. Embora este caso tenha alcançado um máximo de temperatura superior"
aos demais casos, este valor máximo é inferior ao limite permissível (1200 °C)
|4| nao comprometendo, portanto, a integridade do núcleo. Outros parâmetros co
mo fração de líquido no núcleo, vazão mãssica na junção da quebra, título, pre7
sao média no canal quente, vazão mássica na saída do acumulador e pressão mé-
dia na contenção também foram estudados com o intuito de entender os fenômenos
que ocorrem no núcleo quando da operação das BRR. Quanto a pressãc na conten
ção, embora o código RELAP4/M0D5 nao seja o m¿is adequado para analise deste
parâmetro, observou-se que quando apenas a bomba do circuito quebrado está ope
rando ocorrem os menores valores para a pressão e consequentemente menor esfor
ço para a mesma. ~~

Outrossim, estes resultados nao podem ser generalizados para outra insta
laçao nuclear, devido a certas particularidades existentes em cada planta, sen
do portanto necessário a realização de novas simulações considerando-se o everi
to de manter ou nao a operação das bombas de refrigeração do reator.
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SUMARIO

Este trabalho propõe a verificação de uma metodologia simplificada de análise
a fim de simular um Acidente de Perda de Refrigerante Primário por Grande
Ruptura na Central Nuclear de Angra 1. Para isto, analisou-se a evolução tem
poral da pressão e temperatura na contenção desta central através dos CódigoJ
RELAP5/M0D1, RELAP4/MOD5 e CONTEMPT-LT. Os dados obtidos foram comparados com
aqueles do Relatório Final de Análise de Segurança de Angra 1, e também com
aqueles obtidos através de um modelo detalhado. Os resultados apresentados com
esta nova metodologia, bem como o pequeno tempo computacional de simulação ,
mostraram-se satisfatórios quando da avaliação preliminar de parâmetros glo-
bais de Angra 1.

ABSTRACT

A simplified methodology of analysis was developed to simulate a Large Break
Loss of Coolant Accident in the Angra 1 Nuclear Power Station. Using the
RELAP5/M0D1, RELAP4/MOD5 and CONTEMPT-LT Codes, the time variation of pressure
and temperature in the containment was analysed. The obtained data was compa-
red with the Angra 1 Final Safety Analysis Report, and too those calculated
by a Detailed Model. The results obtained by this new methodology such as the
small computational time of simulation, were satisfactory when getting, the
preliminar avaliation of the Angra 1 global parameters.
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1. INTRODUÇÃO

O acidente básico de projrto considerado na avaliação de uma instalação nu
clear corresponde ao Acidente de Perda de Refrigerante Primário por Grande
Ruptura - APRPGR na perna fria do circuito primário de refrigeração do reator.
Este acidente pode comprometer a instalação, assim como também toda a população
circunvizinha a esta. Deste modo, tem-se a necessidade de se buscar informações
seguras sobre o comportamento da instalação nuclear mediante este acidente.

A análise deste acidente necessita geralmente de programas de cálculo que
requerem tenrjo e memoria computacional MU i to grande, sem contar com o tempo gas
to na montagem do modelo usado para a análise. Porém, quando se deseja apenas
uma estimativa preliminar do comportamento global da central nuclear, não há
necessidade de um detalhamento rigoroso na modelagem adotada.

Levando—se em consideração este fato apresenta-se neste trabalho um estudo
sobre o comportamento da pressão e temperatura no edifício da contenção de An
gra 1 mediante um APRPGR na perna fria do reator, a fim de se avaliar uma nova
metodologia simplificada de análise, utilizando-se para isto um modelo simplifi
cado e um código computacional avançado (RELAP5/MOD1)|lI. Para comparação do7
resultados utilizou-se um modelo detalhado aplicado ao Codigr computacional
RELAP4/MOD5 ¡2|.

Os dados de adição de massa e energia da contenção gerados pelos Códigos
RELAP4/M0D5 e RELAP5/M0D1 alimentam a entrada do Código CONTEMPT-LT |3|, e este
por sua vez fornece, o perfil temporal de pressão e temperatura na contenção.

Assim para efeito de análise de resultados comparou-se os perfis temporais
de pressão e temperatura na contenção obtidos através dos Códigos RELAP5/M0D1 ,
RELAP4/M0D5 e CONTEMPT-LT com aqueles descritos no "Final Safety Analysis
Report" - FSAR de Angra 1 ¡4|.

2. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS CÓDIGOS COMPUTACIONAIS

0 Código RELAP5/M0D1 ¡l| desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Engenha
ria de Idaho, é uma versão mais elaborada do Código RELAP4/M0D5 e foi feito
principalmente para analisar o comportamento termohidránlico da fase de despre£
surização, de um Acidente de Perda de Refrigerante Primário por Pequenas Ruptu
ras - APRPPR de Reatores Nucleares refrigerados a Água leve Pressurizada - RAP.
Devido as características deste tipo de acidente este código e capaz de modelar
com grande detalhamento geométrico todo o sistema de resfriamento primário do
reator. Para simulação de transitórios o Código utiliza o modelo de dois flui
dos, composto das equações de conservação de massa para a fase líquida e para a
fase gasosa, conservação de quantidade de movimento para a fase líquida e para
a fase gasosa e conservação de energia para a mistura.

0 Código computacional REALP4/M0D5 |2|, desenvolvido também pelo Laborat£
rio Nacional de Engenharia de Idaho foi feito principalmente para descrever o
comportamento transitorio termohiórãulíco de reatores nucleares refrigerados a
água, sujeitos a acidentes postulados tais como: perda de refrigerante prima
rio, parada de bomba, etc. O Código RELAP4/MOD5 é um dos primeiros códigos de
grande porte feitos para analisar transientes em uma central nuclear. Para a s_i
nnilação de transitórios, este código utiliza as equações de conservação de ma£
sa, quantidade de movimento e energia para a mistura, em uma única dimensão.
Possui também um pacote de equações de transferência de calor e cinética pon
tual.

0 Código CONTEMPT-LT |3| foi desenvolvido pela Aerojet Nuclear Company e
seu principal objetivo é prever o comportamento de longa duração da contenção



de reatores nucleares refrigeradas a ãgua leve sujeitos a condirão do Acidente
de Perda de Refrigerante Primario - APRP, podendo tambes ser aplicado para sis
temas de contenção experimental. Para isso, o Código calcula a variação teapõ
ral da pressão, temperatura, massa e energia nos compartimentos da contenção è~
troca de energia entre compartimentos, assim como a distribuição de temperatura
nas estruturas de calor. 0 Código ainda prevé, efeitos d* penetração e pequenas
fugas por Tachaduras no compartimento da contenção, podendo descrever sistemas
de segurança por^ventiladores e por aspergidores. Dentro da contenção, os node
los permitem o cálculo de ebulição em piscina ou evaporação, bem como, cálculo?
de condensação na região de vapor.

3. MODELAGEM UTILIZADA

Visando avaliar a metodologia simplificada executada pelo Código RELAP5/
MODI, simulou-se um acidente básico de projeto descrito no capitulo 15 de Anali
se de Acidentes do FSAR de Angra 1 |4(, ~

A modelagem simplificada utilizada pelo Código RELAP5/M0D1 possui 9 volu
mes de controle e 8 junções de conexão entre os volumes. Como pode ser visto na
figura 1 a modelagem inclui o vaso do reator e dois circuitos primarios de re
frigeraçao, contendo cada um uma perna quente, perna fria e lado primário do gê
rador de vapjr. Pelo fatonde nao se modelar as bombas do primário, a vazão ini-
cial através do circuito é zero. Em face destas hipóteses não foram considera
das as estruturas de troca de calor ao longo do circuito. Os dados geométrico?
e operacionais utilizados neste modelo sao os mesmos adotados na modelagem deta
lhada.

Jã a modelagem detalhada J5¡ utilizada pelo Código RELAP4/MOD5 considera
36 voluues de controle que são conectados entre si por 48 junções sendo que a
transferência de calor no reator e no restante do circuito é feita por meio de
25 estruturas de troca de calor, como pode ser visto através da figura 2.

A figura 3 apresenta um modelo simplificado adotado para simular a conten
çao de Angra 1, onde as seguintes hipóteses básicas foram assumidas: ~

- a contenção e considerada um sistema adiabático, isto é, não troca ca
lor com a atmosfera externa; ~

- não são consideradas perdas de massa e energia através do edifício da
contenção;

- para efeito de troca de calor dentro da contenção, foram consideradas
duas estruturas de calor médias, uma para o concreto outra para o aço ;

- nao foram consideradas as gerações de calor de decaimento e reação me-
tal-água; e

- não foi considerada a atuação do Sistema de Injeção de Emergência e de
nenhum sistema auxiliar de resfriamento dentro da contenção, como por
exemplo, aspergidores, ventiladores, etc.
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4. ANALISE DOS RESULTADOS

A par t i r das taxas de adição de massa e energia liberadas para a conten
çâo na fase de despressurização obtidos através dos modelos simplificado e det£
lhado (os acumuladores nao foram acionados durante a simulação) utilizando-se ~
respectivamente, os Códigos RELAP5/M0D1 e RELAP4/MOD5, a distr ibuição temporal
da pressão e da temperatura na contenção é calculada através do Código CONTEMPT
-LT.

Ressalta-se que a anál ise é baseada somente nos 20 segundos in ic ia is de
transiente, pois não foram considerados o resfriamento por meio dos aspergidores
e ventiladores, nem a atuação do Sistema de Injeção de Emergencia.

A figura 4 apresenta a evolução temporal da pressão na contenção obtida pt
Io FSAR e pelo Código CONTEMPT-LT. Observa-se que os resultados obtidos com <j
modelo simplificado (CONTEMPT-LT/RELAP5/MOD1) são bastante próximos do espera
do, embora o pico de pressão seja subestimado em relação ao obtido pelo FSAR.Ja
os resultados obtidos pelo modelo detalhado (CONTEMPT-LT/RELAP4/M0D5), embora
conservativos quando comparados com o FSAR e com o Código C0NTEMPT-LT/RELAP5/
M0D1, apresentou um valor d i s t i n to tanto no pico de pressão quanto no tempo em
que este é atingido no ed i f íc io da contenção. Este resultado já era esperado,de
vido ao conservantismo dos resultados de adição de massa e energia gerados com
o Código RELAP4/MOD5.

A figura 5 apresenta a evolução temporal da temperatura na contenção obti
da com os modelos simplificado e detalhado. Como era previs to , os valores de"
temperatura obtidos através dos Códigos CONTEMPT-LT/RELAP4/MOD5 superestimam
aqueles obtidos com os Códigos C0NTEMPT-LT/RELAP5/M0D1, não ultrapassando a di
ferença de 8,5%. ~~
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5. CONCLUSÃO

Sendo que o objetivo fundamental deste trabalho é* avaliar a metodologia
simplificada executada pelo Código RELAP5/MOD1,através de um APRPGR na perna
fria do reator e tomando-se como base a evolução temporal da pressão e tempera
tura na contenção de Angra 1, obtidos com o CÓdigo CONTEMPT-LT, pode-se afir~
mar que esta metodologia mostrou-se satisfatória quando da avaliação prelimi -
nar de parâmetros globais desta central.

0 terjpo de execução do modelo simplificado em relação ao obtido pelo mode
lo detalhado, para o mesmo tempo total de simulação do acidente, foi da ordem""
de seis vezes menor, mostrando que foi obtida uma economia computacional dese-
jada.

Apesar da capacidade de prever parâmetros globais típicos de uma Central
Nuclear, e da economia no tempo computacional de simulação, um estudo mais
exaustivo deve ser realizado com a metodologia simplificada proposta, a fim de
se verificar riais profundamente a abrangência e a validade nos diversos tran
sientes e problemas relativos a Segurança Nuclear. ~~
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SUMARIO

Foi feito um estudo de sensibilidade de Código FRAPCON-1 a alguns parâmetros
de entrada tais como: número de nós axiais, número de intervalos de tempo e
forma da potência axial. Para a direção radial, que é a predominante na
transferencia de calor, o código mantêm fixo o número de nós radiais. A in
fluencia sobre os cálculos da temperatura central da pastilha, energia arma
zenada, pressão de gás, deformação tangencial no revestimento e espessura da
folga foram analisados. A resposta do código é pouco sensível â variação do
número de nós axiais, mas cuidados devem ser tomados na escolha do perfil
axial de potência e dos tamanhos dos intervalos de tempo.

ABSTRACT

A sensibility study of the Code FRAPCON-1 was done for the following input
data: number of axial nodes, number of time steps and the axial power
shape. In the radial direction, which is the predominant in the heat
transfer, the code keep the number of radia] nodes fixed. Their influence
in the code response concerning to the fuel centerline temperature, stored
energy, Internal gas pressure, clad hoop strain and gap width were analyzed.
The number of axial nodes has little influence, but care must be taken in
the choice of the axial power profile and the time step length.
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1. INTRODUÇÃO

O código FRAPCON-1 é o primeiro de uva série de códigos desenvolvidos
pela NRC, para servirem como ferramenta analítica para cálculo de comporta
mentó de varetas combustíveis de reatores LUR em estado estacionario. 0 co
digo necessita como dados de entrada das características da vareta, das con
diçôes termo-hidráulicas de núcleo e do histórico de irradiação. 0 histórí
co de irradiação pode ser discretizado em ate 100 intervalos de tempo, onde
cada intervalo é considerado em estado estacionario. Pode-se, ainda, discrê
tizar a forma da potencia axial (máximo de 8 (oito) formas diferentes) divi
dindo a vareta combustível em até 21 (vinte e um) segmentos axiais de igual
comprimento, onde ao longo de cada segmento (ou no) assume-se uma potencia
constante igual ao valor médio do segmento. Na direção radial é estabeleci
da pelo código uma discretização fixa de 11 (onze) anéis concéntricos.

0 código FRAPCON-1 calcula as distribuições de temperatura no combustí
vel, folga, revestimento e fluido refrigerante, as tensões e deformações no
revestimento, geração, liberação e pressão dos gases, densificação e incha
mentó do combustível como funções do tempo e da potencia.

Ao usuario cabe determinar, portanto, a escolha da discretização axial
(variável NA) a temporal (variável IM) adequadas cm função do caso a anali
sar. Uma análise da influencia sobre os resultados do código desta escolha
é apresentada neste trabalho. Além disto, é feito um estudo da influência
da forma da potência axial (variável FA) tendo em vista a necessidade de se
efetuar cálculos conservativos.

Para esta análise utilizamos os dados de uma vareta PWR - Westinghouse.
Foi simulada uma queima até a etapa em que mesmo nas condições mais favor£
veis (menos rigorosas) â qual a vareta foi submetida, surgisse pressão de
contacto entre pastilha e revestimento. Isto ocorreu com uma queima média
de 39131 MWD/T e 33600 horas de irradiação (ou 1400 dias).

0 estudo de sensibilidade foi efetuado variando-se um dos parâmetros re
lacionados acima, mantendo-se os outros constantes, usando o código
FRAPCON-1 com a sua opção gráfica. Os dados assim obtidos foram utilizados
pelo programa FRAPLOT (2) para nos fornecer as tabelas t. os gráficos a serem
analisados.

A análise da influência do número de nós axiais, número de "time steps"
e forma da potencia axial sobre os resultados do código foi feita com as va
ríáveis de saída:

- temperatura central da pastilha;
- energia armazenada;
- pressão do gás;
- deformação tangencial no revestimento;
- espessura da folga;

escolhidas devido ã sua importância como critérios de projeto e na análise
de transientes.

2. SENSIBILIDADE DO CÓDIGO A FORMA DA POTfiNÇIA AXIAL

Este estudo foi efetuado para dois perfis axiais de potência correspon
dentes âs formas do cosseno cortado e cosseno expandido. Os valores de FA
(razão entre o valor de pico e a média do fluxo de calor) para estes casos,
segundo Tong e Weisman (3), são dados pelas equações:
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- Cosseno cortado (FA < 1.57):

FA =
2 sin

2 L0

Cosseno expandido (FA >. 1.57):

(1)

1 - cos

FA =

sin
(1

s

1

2

i

i. L.Q

T t

L
— c o s _2_ d +

(2)

Onde:

LO •

L

comprimento entre 6 = 0 e 9 • t;

- ( Lg + L' ) comprimento ativo da vareta;

diferença entre L e Lp.

Nos dois casos usados na comparação foram adotados valores para FA de
1.0 e 1.58 (28 intervalos de tempo de 50 dias cada), conforme pode ser ob
servado na figura 1, referente a distribuição do fluxo de calor não normalí
zado. Estes valores de FA foram escolhidos arbitrariamente considerando õ
valor intermediario de 1.57.

Na figura 2, podemos observar o comportamento da temperatura central
dos nós mais quentes (cota 1.829m), onde podemos notar que a temperatura da
curva para FA * 1.58 e menor do que a da curva para FA = 1.0.

Isto ocorre porque apesar do valor da potencia de pico ser idêntica nos
dois casos, o código toma para fins de cálculo, a potencia média do nó, que
é menor para o caso FA • 1.58.

0 comportamento da pressão do gás em função do tempo, figura 3, apresen
ta uma grande diferença entre as curvas para FA = 1.0 e FA - 1.58, com a se
gunda fornecendo uma pressão significativamente menor. As diferenças enere
os valores das duas curvas variam de 14Z a até 24%.

Em todos os gráficos observamos uma mudança de comportamento entre os
intervalos de tempo 23 e 24 para o caso FA - 1.58 e outra menos acentuada en
tre os intervalos 27 e 28 para o caso FA - 1.0. Isto ocorre devido ao fecha
menCo da folga radial. Este comportamento em função do tempo é mostrado nã
figura 4, onde podemos notar que a menor folga corresponde ao nó central (co
ta 1.829m) e que ela é maior na metade inferior da vareta do que na metad¥
superior da mesma.

0 comportamento dos vários gráficos descritos neste item ê devido à di
ferença de potência entre as curvas FA • 1.58 e FA - 1.0, com os valores des
ta bem maiores e mais uniformes que os da primeira.
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3. SENSIBILIDADE DO CÕDIGO AO NUMERO DE NOS AXIAI5

O número de nos axiais de igual comprimento é fornecido pela variável
NA, que deve ser impar e limitada entre 3 e 21 nós inclusive. 0 usuario so
mente escolhe o número de nos desejados, cabendo ao código a determinação da
posição dos mesmos.

Os testes foram efetuados para FA - 1.58 e 28 intervalos de tempo de 50
dias cada. Foram considerados valores de NA « 5, 11 e 21 como indica a figu
ra 5, onde temos o fluxo áe calor não normalizado em função da cota para ess
tes casos.

Na figura 6, o gráfico da espessura da folga mostra que as curvas para
NA = 11 e NA = 21 (cota 1.829m) são coincidentes e que os valores da folga
apresentados na curva para NA = 5 são ligeiramente maiores. Notamos ainda
que a folga para NA = 5 fecha no intervalo de tempo posterior ao dos casos
anteriores.

No gráfico da deformação tangencial no revestimento (figura 7) não nota
mos qualquer diferença significativa entre as três curvas, ao passo que no
gráfico da temperatura central da pastilha (figura 8) ocorrem novamente dife
renças entre as curvas para NA = 11 e NA * 21 e, aquela para NA • 5 (cota
1.829m). Na figura 8, a temperatura central da pastilha das curvas com NA=5
possue valores ligeiramente menores do que os das outras duas curvas com 11
e 21 nós. Convém observar, também, que nos últimos 5 intervalos após o fe
chamento da folga, as curvas para NA = 5 praticamente se juntam âs curvas pa
ra NA - 11 e NA = 21.

4. SENSIBILIDADE DO CÕDIGO AO NÚMERO DE INTERVALOS DE TEMPO

0 número de intervalos de tempo e dado pela variável IM, até um máximo
de 100 "steps". Associada a esta variável o usuário deve fornecer uma tabe
Ia de intervalos de tetnpo acumulados (4) cujo valor inicial não pode ser in
feríor a 17 segundos. Para este item realizamos testes considerando 11 nós
axiais e FA = 1.58, sendo plotados os nóa de cotas 1.1639m e 1.829m.

As figuras 9 e 10 foram obtidas com 28, 36 e 40 intervalos de tempo p£
ra um total de 1400 dias de queima. A diferença entre elas consiste na uti
lizaçâo de uma discretização maior dos intervalos de tempo nas fases mais
críticas do tempo total de queima. Estas fases criticas são o período íni
ciai de queima, onde a vareta ainda não entrou em equilíbrio e está se acono
dando às condições âs quais está submetida e, o instante de fechamento da
folga radial. Neste último caso é quando ocorrem os fenômenos de PCI
("pellet clad interation"), que é a maior causa de falhas em varetas, e o de
empilhatnento preso, quando uma parte do combustível se encontra preso entre
duas pastilhas que estão em firme contacto com o revestimento.

Podemos notar que as figuras acima citadas apresentam nas fases crítî
cas de queima comportamentos diversos dependendo do tamanho do intervalo de
tempo.

Nas figuras 11 e 12 são mostrados os gráficos para os primeiros 200
dias de queima, simulados com 4 (50 dias cada), 8 (5 de 10 dias e 3 de 50
dias) e 42 (20 de 2 dias, 1 de 10, 20 de 5 e 1 de 50) intervalos de tempo.
Nas figuras 13 e 14 estão os gráficos para o intervalo de fechamento da foi
ga simulado com 3 (50 dias cada), 7 (1 de 50 dias e 5 de 10 dias) e 11 (10
de 10 dias ) intervalos de tempo.



Na primeira fase, ou seja, na simulação dos primeiros 200 dias de ^
ma acima descritos podemos notar que para um primeiro intervalo de 50 dias,
0 código considera a vareta jâ em equilíbrio com relação às condições a que
a mesma está submetida. Repartindo-se este tempo em 8 observamos que, além
da fase de acomodação nos primeiros 50 dias, ocorre que no próximo intervalo
de tempo igual a 50 dias a vareta praticamente ignora o seu histórico ante
rior assumindo valores aproximadamente iguais aos da simulação com apenas 4
Intervalos, sendo isto válido para todos os casos analisados. Dividindo-_>e
em 41 intervalos os 150 dias iniciais notamos que nos primeiros 50 dias há
pouca diferença com relação ã divisão anterior (8 subintervalos), apesar de
termos valores diferentes dos das outras duas curvas. Após este tempo as
curvas apresentam o mesmo comportamento.

Na segunda fase critica mostrada nas figuras 13 e 14, podemos notar que
a cota abaixo do nó central apresenta maior instabilidade a medida que se au
menta o número de intervalos de tempo, e que na cota central há pouca dife
rença era se utilizar intervalos de tempo diferentes.

5. CONCLUSÃO

A utilização de um perfil axial de potencia mais suave (FA = 1.0) aumen
ta a pressão do gás e a temperatura central da pastilha, mas por outro lado
a folga radi.il fecha mais tarde retardando assim, os fenômenos de PCI e empj.
lhamento preso.

Não há nenhuma diferença entre a simulação com 11 e 21 nós axiais e ê
pouca a diferença entre estes e a simulação com 5 nós axiais.

A escolha do número de dias para cada intervalo de tempo requer uma con
sideração a respeito de qual período de irradiação se deseja analisar, pois
como foi visto, intervalos de mesmo tamanho para um mesmo período de queima
fornecem resultados parecidos, independentemente de como foi feita a divisão
do tempo anterior. Recomendamos pois que se utilize intervalos maiores para
uma visão geral e para um estudo mais detalhado de alguma etapa de queima em
particular, o uso de intervalos menores, mais adequados.
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SUMARIO

Para atender as necessidades do estudo probabilístico da segurança da cen-
tral de Angra 1, foi desenvolvido um programa de computador, ETAP2, em PAS-
CAL, para o computador Burroughs B-6700. 0 programa emprega a técnica de ve-
tores de impacto. Ê definida uma matriz de dependências, a qual permite a a-
daquada consideração de todas as dependências intersistêmicas. As analises
são realizadas até o nível dos trens ou canais dos sistemas de segurança en-
volvidos. A propagação de incertezas é feita somente nas seqüências dominan-
tes, agrupadas de duas formas diferentes: na primeira, obtemos as freqüênci-
as das classes de degradação do núcleo e, na segunda, a freqüência de degra-
dação do núcleo, em relação ao evento iniciador em análise. Empregamos, para
tal, um método de Monte Cario discreto, o qual i mais rápido do que os ou-
tros disponíveis, além de fornecer resultados confiáveis. Apresentamos o ca-
so do evento iniciador Perda de Potência Elétrica Externa como exemplo ilus-
trativo. A versão atual do ETAP2 está implantada no computador VAX 11/780.

ABSTRACT

To fullfill the needs of the probabilistic safety assessment for the Angra 1
nuclear power plant, a computer code for performing event tree analyses
ETAP2, has been developed in PASCAL language for the Burroughs B-6700 compu-
ter. The code employs the impact vector method. A dependency matrix is defi-
ned which allows for proper consideration of all relevant intersystem depen-
dencies. The analyses are carried out to the subsystem (train or channel) le
vel. Tiie uncertainty analysis is performed on the dominant accident sequen-
ces lumped in two different groups: one for assessing the core-degradation-
class frequencies and another for obtaining the core-degradation frequency
concerning the initiator under analysis. For this purpose we use a discrete
Monte Carlo algorithm which is faster than others available besides furni
shing reliable results. The Loss-Of-Offsite Power initiator analysis is pre-
sented for illustration purposes. The ETAP2 current version is implemented
in che VAX 11/780 computer.
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1. INTRODUÇÃO

Ao tentar aplicar a abordagem de arvores de falhas pequenas/arvores de e
ventos grandes, também denominada método explícito, FLEMING et alii (1983) ,
para a avaliação das seqüências de eventos no estudo probabilistic© da segu-
rança «Je Angra 1, LEDERMAN et alii (1985), descobrimos que este método, embo-
ra simples do ponto de vista conceituai, ê totalmente impraticável se nao for
utilizado com o auxílio de um computador.

Nesse sentido, desenvolvemos um programa de computador, ETAP1, OLIVEIRA
et alii (1985), especificamente para o computador Burroughs B-6700 do Núcleo
de Computação Eletrônica da UFRJ na linguageir PASCAL da Universidade da Cali-
fórnia em San Diego, de forma a podermos real ¿ar automaticamente todos os
passos envolvidos em uma análise por árvores de eventos pelo método em consi-
deração. Desta forma, o programa I capaz de Í-ialisar o yrande número de se-
qüências resultantes.

Em seguida, foi desenvolvida uma nova versão, FRUTUOSO E MELO et alii,
(1985), incluindo propagação de incertezas, com o intuito de realizarmos pro-
pagações de incertezas nas seqüências dominantes de cada evento iniciado*-, PA
PAZOGLOU et alii (1982).

De forma a facilitar a sua utilização, os programas ETAP1 e ETAP2 fora»
implantados no computador VAX 11/780 do Núcleo de Computação Eletrônica.

Neste trabalho, discutimos a aplicação do programa ET AP 2 a um dos even-
tos iniciadores do estudo probabílistico da segurança de Angra 1, a saber,
Perda de Potência Elétrica Externa (LOOP), enfatizando suas vantagens e limi-
tações .

2. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA

A metodologia de árvores de eventos implementada no nosso programa é rea
lizada em duas fases distintas: em primeiro lugar, a arvore de eventos ê cons
truida e as seqüências de falha sao quantificadas por meio de uma avaliação
pontual (em termos das médias) da freqüência de ocorrência de cada seqüência
e, em segundo lugar, uma análise de propagação de incertezas ê realizada nas
seqüências dominantes somente, PAPAZOGLOU (1982).

Na primeira etapa, usamos a abordagem de arvores de eventos grandes/árvo
res de falhas pequenas e o método dos vetores de impacto, FLEMING et alü7
(1983), a qual requer a definição de dois tipos de sistemas de segurança: os
sistemas de linha de frente, ou seja, os que suprem diretamente as funções de
segurança do reator e os sistemas de suporte, os quais simplesmente capacitam
os primeiros a funcionar adequadamente. Todas as dependências intersistêmícas
FLEMING et alii (1983), são procuradas através da construção de uma matriz de
dependências, OLIVEIRA et alii (1985), a ser discutida na próxima seção. As
informações agrupadas nesta matriz são fornecidas como entrada para o progra-
ma, bem como todas as informações quantitativas relevantes (distribuições das
indisponibilidades dos bistemas de segurança). Um outro aspecto relevante da
metodologia é que alguns sistemas devem ser subdivididos em seus respectivos
trens ou canais de maneira a levar em conta adequadamente as condições de con
torno.

Na segunda etapa, empregamos um método de Monte Cario discreto para a
propagação de incertezas, FLEMING et alii (1985), o qual foi escolhido porque
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é mais eficiente que o método dos momentos, SENNA et alii (1982) e o método
das densidades de probabilidade discretas, FLEMING et %lü (1985). Além dis-
so, este método possui também a vantagem de poder empregar como dados de en-
trada os percentis obtidos diretamente para a distribuição de indisponibilida
de de cada sistema, evitando, desta forma, a necessidade do ajuste de alguma
distribuição contínua de probabilidade (e.g., a lognormal) aos percentis alu-
didos. A geração de números aleatórios é feita por meio do método da congruén
cia mista multiplicativa, KNUTH (1973).

3. ANÁLISE DA PERDA DE POTENCIA ELÉTRICA EXTEKNA

Este transiente consiste na interrupção do fornecimento de potência elé-
trica externa ã usina. Como conseqüência, tem-se a rejeição de carga no gera-
dor e desligamento da turbina, provocando a interrupção do fornecimento de e-
nergia aos barramentos de segurança. A energizaçao destes barramentos é funda
mental para o funcionamento dos sistemas de resfriamento do primário, sendo o
btida com a partida .ios geradores diesel ou a recuperação da potencia externa.
Caso não ocorra a partida dos geradores diesel, a única opção de resfriamento
do primario é através do Sistema de Resfriamento pelo Secundário (SECONDARY
COOLING), utilizando a turbo-bomba do Sistema de Ãgua de Alimentação Auxiliar.
0 prazo para utilização deste modo de resfriamento sem potência externa é li-
mitado a 4 horas, que representa o tempo de disponibilidade das baterias de
corrente continua (DC POWER) sem recarga. Caso o Sistema de Resfriamento pelo
Secundário também nao esteja disponível, o prazo para recuperação de potência
externa é reduzido a 1 hora.

0 sucesso no controle do transiente ê obtido com o desarme do reator pe-
lo Sistema de Desarme do Reator (RIS) e o funcionamento de um dos trens do
Sistema de Resfriamento pelo Secundário ou do sucesso na operação do Procedi-
mento de Purga e Alimentação do Primário (PFB), associado ao funcionamento do
Resfriamento por Recirculação (RC).

0 Sistema de Resfriamento pelo Secundário é formado pelo Sistema de Ãgua
de Alimentação Auxiliar (3 trens, dois com bombas elétricas e um com turbo-
bomba) e pelas válvulas de alívio de vapor. 0 sucesso deste sistema exige o
funcionamento de pelo menos uma bomba e a abertura de uma das válvulas de ali
vio.

A operação do Procedimento de Purga e Alimentação do Primário consiste
no acionamento do Sistema de Injeção a Alta Pressão (HPIS), com o objetivo de
fornecer água fria ao primário e a abertura das válvulas de alívio do pressu-
rizador (PORVs). 0 sucesso deste procedimento requer o funcionamento de um
dos trens do HPIS e a abertura de pelo menos uma válvula de alívio.

0 Resfriamento por Recirculação é obtido com o alinhamento da sucção das
bombas do HPIS para o poço da contenção apôs a sua utilização no Procedimento
de Purga e Alimentação do Primário. A abertura das PORVs retira o vapor do
primário, o qual se condensa na atmosfera da contenção (fechando assim o ci-
clo da recirculação). 0 sucesso do sistema consiste na operação de pelo menos
uma das bombas e uma das válvulas.

0 funcionamento dos sistemas e as operações descritas acima requerem con
dições mínimas fornecidas pelos sistemas de suporte (geradores diesel, potên-
cia DC, recuperação de potência elétrica externa,REC-lh, REC-4h e sistema de
resfriamento de componentes, CCS).



A matriz de dependencias mostrada na Figura 1 expressa as relações entre
os sistemas considerados na análise. A codificação destas dependencias foi ne
cessaria para a sua utilização no programa ETAP2.

Da mesma forma que nas matrizes de dependencias utilizadas no ETAP1, OLÍ
VE IRA et alii (1985), sete símbolos representam as relações existentes entre
os sistemas de segurança.

0 símbolo "0" significa total independencia; "1" indica dependencia com-
pleta, por exemplo, para o funcionamento do trem 1 do HP IS é necessário o fun
cionamento do trem 1 de Potencia DC. A turbo-bomba (trem 3) do Sistema de Res
friamento pelo Secundario só i acionada em caso de falha das bombas elétricas
(trens 1 e 2). Esta dependencia e modelada utilizando-se o símbolo "2". A de-
pendencia do tipo "3" indica que as PORVs serão acionadas se pelo menos um
dos dois trens de Potencia DC estiver disponível. A dependência do tipo "4"
é uma extensão da anterior, indicando que para o funcionamento de trem 1 do
Sistema de Resfriamento de Componentes I necessária a operação do gerador die
sel 1 ou a recuperação de potência externa em 1 ou 4 horas. 0 símbolo "Q" re-
presenta uma dependencia de quantificação, ou seja, a indisponibilidade do
trem 1 de Potência DC depende do estado do gerador diesel 1. Finalmente, o
símbolo "q" indica a quantificação de sistemas com trens interdependentes, on
de a indisponibilidade do sistema é calculada levando-se em conta os 4 esta-
dos possíveis de funcionamento ou falha dos trens.

Os dados de entrada necessários para a quantificação das seqüências ge-
radas pelas arvores de eventos estão mostrados nas Tabelas 1 e 2. Na primeira
apresentamos os dados necessários para a quantificação da árvore dos sistemas
de suporte e, na segunda, os dados necessários para a quantificação da arvore
dos sistemas de linha de frente. Observe-se que as informações quantitativas,
nestas tabelas, levam em conta as dependências apresentadas na Figura 1. As-
sim, para cada sistema, i necessário identificar as dependências (que forne-
cem as condições de contorno) e, então, as informações quantitativas de inte-
resse. Os sistemas são identificados pelas mesmas siglas apresentadas na Figu
ra 1. Quando ossistemas estão abertos em trens ou canais, as informações
quantitativas são apresentadas para cada trem ou canal.

As informações quantitativas de cada sistema foram obtidas da seguinte
forma: as médias das indisponibi1idades para cada condição de contorno foram
definidas a partir de análises por árvores de falhas. Em seguida, assumimos
que a distribuição de indisponibilidade em cada caso era lognormal, RASMUNS-
SEN et alii (1975), adotamos para cada distribuição um fator de erro b ¿eado
em resultados de análises de confiabilidade efetuadas para os sistemas em
questão e, a partir daí, calculamos a mediana para cada distribuição.

Para o evento iniciador em questão, a mediana e o fator de erro adotados
foram retirados da Análise Probabílistica de Segurança de Angra 1, LEDERMAN et
alií (1985). Seus respectivos valores são 1,37x10"^ e 2,01.

A análise da árvore de eventos para os sistemas de suporte resultou em
49 seqllências de falha, para as quais o programa ETAP2 identificou 11 vetores
de impacto único,

No passo seguinte da analise, foi construída a árvore de eventos para os
sistemas de linha de frente, da qual redundaram 7 seqüências de falha. Neste
ponto, as seqllências de falha dominantes foram identificadas por meio do per-
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TABELA 1

Dados de Entrada Para Quantificação da Arvore de Eventos

Para os Sistemas de Suporte

A

BJ

çj

iJ

SISTEMA

DIESELMA J* ÂLA W ±àA4

TR.l
DC POWER

TR.2

Rec-lh

Rec-4h

TR.l
CCQ.

TR.2

CONDIÇÕES
DE

CONTORNO

a
A l , A 2 ; A l , A2

A l , A2

Al

_

BT
A2

A2j_ BI
Al

Al, BI
AL,_A2

A l , A2, BI

-

-

D
C

CjJD
B2

B 2 , D.
B 2 , C

B 2 , C , D
A2

A2, p_
_ A 2 , C _
A2_t Cj_D

A2, B2
A2, B2, D
A2_l_B2J_ C

A2, B2, C, D

-

MEDIANA

l , 0 6 E - 0 1
2.60E-O2

1,76E-O6
3,79E-O5

1.13E-O6
1,13E-O6
5,21E-06
1.59E-O6
1.59E-06
l,21E-0ó
3,75E-05
3.75E-O5

9,6OE-O2

l,60E-02

9.13E-O5
9.13E-O5
9,13E-O5
9.13E-O5
6,07E-03
6,07E-03
6.07E-03
6.O7E-O3
9.13E-05
9.13E-05
9,13E-05
6.07E-O3
6,O7E-O3
6,O7E-O3
6t07E-O3
6,07E-03

l,16E-02

FATOR
DE

ERRO

3,27
4,03

1,90
3,40

5,34
5,34
2,01
3,41
3,41
5,21
3,43
3,48

3,00

3,00

4,58
4,58
4,58
4,58
4,04
4,04
4,04
4,04
4,58
4,58
4,58
4,04
4,04
4,04
4,04
4,04

4,21

a - A barra indica falha do trem ou sistema.



TABELA 2

Dados de Entrada Para Quantificação da Arvore de Eventos

Para os Sistemas de Linha de Frente.

F

G

H

I

J

SISTEMA

RTS

SEC.COOLING

HPIS

PFB

RC

CONDIÇÕES

DE

CONTORNO

-

a
G l , G2

GÍ, G2

OF, G2
GT

G2

GT

HI, Hi

IT, H2

Hl", H2

ST
H2

-

-

GT

GT

MEDIANA

3.I4E-O4

l,41E-02

1.41E-O2

4.41E-04

l,47E-02

1.47E-02

1.09E-02

5,33E-03

5,33E-C3

3.04E-O3

9.46E-03

9.46E-O3

l,12E-01

8,78E-03

3,84E-01

3,84E-O1

FATOR

DE

ERRO

7,43

2,69
2,69

3,95
2,51

2,51

4,-5

5,38
5,38

2,60

3,11
3,71

2,28

4,29
4,03

4,03

a - A barra indica falha do trem ou sistema.



centual de 99,9Z que seleciona as seqüências de falha que contribuem para es-
se percentual da freqüência de degradação do núcleo.

A análise de incertezas foi feita então para as seqüências de falha do-
minantes em duas etapas: na primeira, para as classes de degradação do núcleo
e, na segunda, para a degradação do núcleo. É importante ressaltar que, iden-
tificadas as seqüências dominantes, ê necessário descobrir quais são os veto-
res de impacto único pertinentes, para que se possa realizar a análise de in-
certezas.

As classes de degradação do núcleo consideradas na analise foram a de
degradação imediata do núcleo e a de degradação posterior. As Tabelas 3 e 4
apresentam os resultados da analise com propagação de incertezas para as duas
classes de degradação consideradas.

Finalmente, a Taoela 5 apresenta os resultados para a freqüência de de-
gradação do núcleo.

Devemos observar que os resuJtados das Tabelas 3, 4 e 5 são mostrados em
termos de vários percentis, não tendo sido ajustada distribuição alguma aos
mesmos. Nestas Tabelas também são apresentadas as médias calculadas para cada
distribuição, a média calculada sem a propagação de incertezas (média pontu-
al) e o desvio padrão.

4. CONCLUSÕES

Foi desenvolvido um programa de computador para realizar análises por ar
vores de eventos com propagação de incertezas, o qual tornou prático o empre-
go da abordagem de grandes arvores de eventos/pequenas árvores de falhas no
nível Je detalhamento especificado para o estudo probabilistic de segurança
de Angra 1. 0 emprego desta abordagem, juntamente com o método de vetores de
impacto, permite a realização de uma análise sistemática das dependências in-
ters istêmicas. Uma das limitações desta metodologia é que a mesma requer um
extenso processamento de dados no nível das árvores de falhas (devido ao gran
de número de condições de contorno normalmente existente), embora as árvores
de falhas possam, em geral, ser tornadas bastante simples.

0 programa ETAP2 foi extensivamente testado, ao ser empregado no estudo
dos 11 eventos iniciadores considerador na_análise probabilística de seguran-
ça de Angra 1. Devido ãs circunstância», não foi possível efetuar comparações
com uma abordagem alternativa (a das grandes árvores de falha?/pequenas árvo-
res de eventos., WORRELL et ai (1978) ) , pois ainda não dispomos do programa
de computador correspondente, SETS.

Para o caso do evento iniciador Perda de Potência Elétrica Externa, apre
sentado neste trabalho, a analise efacuada no computador VAX 11/780 do Núcleo
de Computação Eletrônica da UFRJ consumiu um tempo de processamento de aproxi
madamente 3 minutos.
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TABELA 3

Distribuição Associada ã Classe TE (Degradação Imediata)

PERCEOTIL

10%
20%
302
40%
50%
60%
70%
80%
90%
95%

MÉDIA DA
DISTRIBUIÇÃO

DESVIO PADRÃO

MÉDIA PONTUAL

VALOR

4.40E-06
6.85E-06
9.Ô7E-O6
1.29E-O5
1.76E-O5
2.40E-O5
3.20E-O5
4.56E-O5
6.97E-O5
1.14E-O4

2.97E-05

3.49E-O5

2,63E-05

TABELA 4

Distribuição Associada ã Classe SL (Degradação Posterior)

PERCENTIL

10Z
20%
30%
40%
50%
60%
702
80%
90%
95%

MÉDIA DA
DISTRIBUIÇÃO

DESVIO PADRÃO

MÉDIA PONTUAL

VALOR

3.90E-O7
6,89E-07
1.14E-O6
1,78E-O6
2,48E-O6
3,63E-O6
5.33E-06
8,18E-0D

1,7OE-O5
3,16E-05

7,36E-06

l,94E-05

5,51E-06



TABELA 5

Distribuição Associada a Degradação do Núcleo

PERCENTIL

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

95%

MÉDIA DA
DISTRIBUIÇÃO

DESVIO PADRÃO

MÉDIA PONTUAL

VALOR

5,59E-06

8,95E-06

l,24E-05

1,68E-O5

2.24E-05

3.01E-05

4,07E-05

5.64E-05

8,37E-05

2,56E-04

3,80E-05

4,99E-O5

3,17E-05
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SUMARIO

No licenciamento de Centrais Nucleares devem ser analisadas as
cargas causadas por rupturas, que são postuladas ocorrerem nas
tubulações e componentes de sistemas que contém refrigerante â
altas pressões ou altas temperaturas.

As cargas calculadas originadas da postulação dessas rupturas são
consideradas no projeto de componentes e estruturas civis da
usina, e se dividem em forças de jato e reação e de diferenças de
pressão.

Neste trabalho são apresentados os resultados de cálculos das
forças de jato causadas por rupturas postuladas no Sistema
Principal de Água de Alimentação dentro do Vaso de Contenção da
Central Nuclear de Angra 2.

ABSTRACT

In the licensing of Nuclear Power Plants the loads caused by
postulated ruptures in pipings and components of systems, which
contain coolant at high pressure or high temperature must be
analysed. •

The calculated loads originated by the postulation of thesej
ruptures are considered in the design of components and civil
structures of the plant, and are divided in jet, reaction and
differential pressures forces.

In this paper are presented the results of the jet force
calculations for postulated ruptures in the Main /eedwater Systea
inside the Containment of the Nuclear Power Plant Angra 2.



1. INTRODUÇÃO

Na Análise de Segurança de Centrais Nucleares devem ser
avaliadas as conseqUências de rupturas em tubulações e componentes
de sistemas definidos como de alta energia (submetidos à altas
pressões ou altas temperaturas), para se garantir que as funções
básicas de segurança da usina não serão afetadas tr.esmo no caso de
ocorrência desse tipo de falhas.

Essas rupturas são postuladas e as suas conseqüências
analisadas apesar de terera baixa probabilidade de ocorrência,
devido ao rigoroso controle de qualidade e inspeções periódicas a
que são submetidos, durante o projeto, coiriss ionaroento e operação
da central, os componentes e tubulações desses sistemas.

Como conseqUências dessas rupturas são calculados esforços
dinâmicos de forças de jato e reação e de diferenças de pressão,
que são considerados no projeta de componentes e estruturas civis
da us ina.

A força de jsto é causada pelo impacto do jato de fluido, que
escapa através da ruptura, contra estruturas de concreto e
componentes, enquanto que a força de reação, que atua no
componente ou segmento de tubulação onde a ruptura é postulada, ê
causada pela reação ã descarga do fluido que escapa pela ruptura.

A carga de diferença de pressão atua nas estruturas civis, e
ê devida ao aumento de pressão em uma determinada sala interna da
central onde ocorre a ruptura em relação às salas adjacentes.

0 comportamento dessas cargas termohidrãulicas ao longo do
tempo é determinado através de códigos de computador.

0 presente trabalho trata apenas de forças de jato, e são
apresentados os resultados de cálculos para o caso de ruptrras
postuladas no Sistema Principal de Água de Alimentação dentro do
Vaso de Contenção de Angra 2.

2. RUPTURAS POSTULADAS

De acordo com o conceito de postulação de rupturas requerido
para projeto de componentes e estruturas adotado para Angra 2,
devem ser postuladas na tubulação do Sistema Principal de Ãgua de
Alimentação dentro da Contenção, rupturas do tipo guilhotina (2A,
A = área da seção reta interna da tubulação) nas sóidas
circunferenciais altamente tensionadas, e fissuras subcríticas
(0.1A) em qualquer ponto.

Para se evitar uma análise para identificação das sóidas
altamente tensionadas, são postuladas rupturas 2A eu todas as
sóidas circunferenciais do sistema dentro da Contenção.

A Figura 1 mestra todas as rupturas 2A postuladas em duas
linhas do Sistema Principal de Ãgua de Alimentação, e a Figura 2
uma fissura suberítica postulada em uma dessas linhas.

Dentro da Contenção existem U linhas do Sistema Principal de
Ãgua de Alimentação, sendo simétricas duas â duas. Portanto, a
análise feita para as linhas em questão (Fig. 1) pode ser aplicada
às outras duas linhas.



3. CALCULO DAS FORÇAS

O código KLEGRO /I/ foi usado para calcular as forcas de jato
devido as rupturas 2A no Sistema Principal de Água de Alimentação
dentro da Contenção.

Esse programa determina a variação ao longo do tempo da taxa
de escoamento através da ruptura, bem como da força de jato e
reação, usando como modelo uma tubulação rompida conectada a um
vaso de pressão contendo líquido sub-resfriado.

A magnitude da força de jato é determinada pelos valores de
pressão, densidade e velocidade de descarga do fluido, de acordo
com a seguinte equação:

A • - ^ (1)

onde

pr = pressão na ruptura
pa = pressão ambiente
A = área da ruptura
m = fluxo de massa através da ruptura
p = densidade do fluido

Para todas as rupturas 2A postuladas foi assumida uma
separação completa dos segmentos da tubulação rompida, de modo que
existem para cada ruptura deis jatos de fluidos livres e
independentes, um para cada segmento de tubulação rompida.

Os cálculos foram desenvolvidos, considerando de maneira
conservativa como condições iniciais do Sistema Principal de Agua
de Alimentação, valores de pressão e temperatura cobrindo todas as
diferentes condições do sistema, tanto em operação normal como
durante transientes operacionais da usina.

4. RESULTADOS

Os resultados dos cálculos das forças de jato obtidos com o
código KLEGRO são apresentados em forma de histórico ao longo do
tempo para cada ruptura da Figura 1; estes resultados são
posteriormente utilizados nos projetos das estruturas de
sustentação do predio, de proteção aos componentes e dos próprios
componentes.

A título ilustrativo, mostramos na Figura 3, o histórico no
tempo somente das forças de jato causadas pelas rupturas 2A n°s 15
e 28 (veja Fig. 1), considerando o jato que escapa pelo segmento
de tubulação rompida conectado ao Gerador de Vapor.

Da Figura 3 podemos ver que essa força de jato atinge um
valor máximo de 2168.9 kN em 0.03 segundos, estabilizando-se
depois em 1600 kN após 0.105 segundos.

A superfície atingida por essa força dr> jato, conforme mostra
a Figura 4, é a parede de proteção do Gerador de Vapor.

A força de jato devido a fissura suberítíca 0.1A mostrada na
Figura 2, que pelas suas características tem comportamento

- '••> -



estático apresenta um valor de 154.6 kN, e irá atingir u-u dos
Acumuladores, conforme mostrado na Figura 5.

Tanto a parede como o Acuaulador são projetados para resistir
a essas forças.

A determinação do tamanho da área onde a força de jato irá
atuar na superfície atingida, bem como a distribuição da força
nessa área, conforme mostrado nas Figuras A e 5, é feita de acordo
com métodos simplificados baseados eis resultados experimentais, e
dependem basicamente da distancia entre a superfície atingida e a
ruptura, do diâmetro interno da tubulação rompida e das condições
termodinâmicas do fluido.

Deve ser considerada também, no projeto das estruturas
atingidas por jatos, a superposição dessas forças com as forças de
reação e de diferenças de pressão que ocorrem concomitantamente.

5 . BIBLIOGRAFIA

/!/ SCHRAMM, M.; STAHL, H.G.; KLEGRO - Berechnungsverfahren zur
Bestimmung von AusstrHmraten, Strahl - J Reaktionskraften.
Kraftwerk Union A.G. - R.F.A., Informação proprietária da
Nuclebrás Engenharia S.A. - (NUCLEN)



SEÇÃO A - A SEÇÃO B-B
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Sumario

Uma nova versão do programa MOCUS, capaz de determinar
"prime implicants" de sistemas não-coerentes, é descrito e
comparado com o programa WAMCUT.

Abstract

In this paper a new MOCUS algorithm for finding the prime
implicants of non-coherent systems fault trees is described and
compared with the WAM^UT algorithm.



MOCUSN: UM PROGRAMA PARA A DETERMINAÇÃO DE "PKIME IMPLICANTS"

1. INTRODUÇÃO

A avaliação de características de confiabilidade de sistemas
coerentes tem sido freqüentemente efetuada a partir de cortes
mínimos obtidos na analise de árvores de falhas. Diversos
programas computacionais, tal como o MOCUS 111, têm sido
utilizados com este objetivo. 0 método de cortes mínimos, no
entanto, não se aplica a arvores de falhas de sistemas com
estrutura não-coerente e, neste caso, deverão ser determinados os
"prime implicants" |2| que fornecem todos os modos de falha do
sistema, permitindo que a analise qualitativa e quantitativa do
sistema seja efetuada.

Em particular, desenvolveu-se o programa MOCUSN, que é uma
nova versão do programa MOCUS, para operar não apenas com
estruturas coerentes, mas também com estruturas não-coerentes.

0 programa MOCUSN determina os "prime implicants" de ordem
igual ou inferior a um valor previamente estipulado pelo usuário.
Este programa foi desenvolvido no Departamento de Tecnologia de
Reatores do IPEN-CNEN/SP, no final de 1984.

2. PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROGRAMA MOCUS

Embora a estrutura computacional do programa MOCUS tenha
sido mantida, a construção do programa MOCUSN exigiu que,
praticamente, todas as suas etapas de cálculo fossem alteradas ou
ampliadas com a inclusão de novas subrotinas e arauivos.

As principais alterações implementadas no programa MOCUS,
foram:

a) introdução de novos algoritmos e adaptação dos já
existentes para permitir a avaliação de árvores de
falhas com representação booleana não-coerente;

b) inclusão de comandos de leitura e gravação ce dados que
permitissem o acoplamento do programa MOCUSN ao
programa RALLY-M |3|;

c) melhoria do relatório de saída, que passou a ser
totalmente escrito em português e a contar com novas
tabelas e com informações adicionais as tabelas já
existentes.

3. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA MOCUSN

Estruturalmente o programa MOCUSN é dividido em duas partes,
uma de preparação de ciados e outra de determinação dos "prime
implicants". A parte de preparação de dados inclui a leitura e



análise da consistencia dos ciados, reestruturação da arvore de
falhas e preparação de variáveis de entrada para o algoritmo de
determinação dos "prime implicants". A tabela 1 apresenta a
descrição das principais variáveis preparadas.

Tabela 1 Variáveis Definidas na Fase de Preparação de
Dados

VARIÁVEL

NG

P

IKC(P)

KC(P,J)

NROW

DESCRIÇÃO

Numero de portões da árvore efetiva (por-
tões "OR", "AND", "NAND", "NOR" e "NOT").

Indicador do portão lógico considerado.
P = 1, 2 ... NG

Numero de entradas do portão P.

Indicador do J-esimo elemento de entrada do
portão P.
J = 1, 2 ... IKC(P)

Indica o maior número de "prime implicants"
que poderão existir sem que haja insufici-
ência de área de memória.

Nota : Uma arvore de falhas e dita efetiva apôs ter passado
pelo processo de reestruturação.

3.1 Algoritmo de Determinação dos "Prime Impiicants"

A determinação dos "prime implicants" e efetuada por um
algoritmo analítico que se desenvolve no sentido do topo para a
base da árvore de falhas (algoritmo do tipo "top down"). Este
algoritmo considera além dos portões lógicos do tipo "AND" e
"OR", permis: íveis pelo programa MOCUS, os portões do tipo "NOT",
"NOR" e "NAND".

0 processo de cálculo deste algoritmo envolve uma série de
procedimentos sobre portões lógicos em uma matriz indicadora de
"prime implicants" (matriz ICS). Os portões do tipo "OR" e



"NAND" aumentam o número de linhas da matriz ICS e os do tipo
"AND" e "NOP" o de colunas. Os portões do tipo "NOT" são usados
apenas para indicar o complemento de eventos primarios.

0 algoritmo "top down" e iniciado ao se estabelecer que
ICS(l,i) representa o portão "P" localizado imediatamente abaixo
do evento que se deseja avaliar. A seguir, um dos algoritmos
definidos na tabela 2 e aplicado sobre o portão "I" de acordo com
sua função lógica. A partir daí o processo se repete para todos
os portões que se situarem na primeira coluna da matriz ICS.

A aplicação dos algoritmos definidos na tabela 2 é efetuada
ate que existam apenas eventos primarios na primeira coluna. Este
processo se repete para as colunas subsequentes ate que nenhum
elemento da matriz ICS represente um portão lógico. As linhas de
ICS representarão, então, os "prime implicants" da arvore de
falhas. Este processo é intercalado por procedimentos de redução
da matriz ICS, baseados nas leis de Boole e de De Morgan.

A determinação dos caminhos mínimos, caso sejam desejados,
é feita da mesma maneira sobre a representação dual da árvore de
falhas.

3.2 Características e Limitações Computacionais

A área total de memoria utilizada pelo programa MOCUSN é
dada pela expressão (1):

AREA = 113 + 8 NP-r 1024 Kbytes, (1)

onde "NP" e o numero de palavras de dupla precisão reservadas
para as variáveis utilizadas pelo programa. Em geral, 20000
palavras são suficientes para a analise de árvores de falhas com
menos de 100 eventos primarios e que possuam menos de 1CCC "prime
implicants".

0 programa MOCUSN é capaz, em um urna únic^ execução, de
determinar os "prime implicants" de até 100 eventos
intermediarios da arvore, de usar ate 100 eventos de acionamento
("house events") e processar árvores com até 2000 portões lógicos.

4. ANALISE COMPARATIVA ENTRE OS PROGRAMAS MOCUSN E WAMCUT

Antes de sua utilização na análise de confiabilidade de
sistemas, o programa MOCUSN passou por urna serie de testes de
qualificação para avaliar a consistencia dos algoritmos
introduzidos. As soluções obtidas pelo programa MOCUSN foram
comparadas com as obtidas por diferentes métodos, e em
particular com as fornecidas por uma versão do programa WAMCUT
|4| compatível com computadores IBM. Além das' soluções, também
foraii comparados aspectos construtivos, metodológicos e o tempo



Tabela 2 Algoritmos para a Determinação Cs "Prime Implicants'

IORTÃO
LÓGICO

"AND"

"NOR"

"OR"

"NAND"

"NOT"

1 — — Í

ALGORITMO

ICS(IX.IY) = KC(P. l )
ICS(IX,IT(IX)+I-1) = KC(P.I)
1 = 2 , . . . ,IKC(P)
I7(IX) = IT(IX) + IKC(P) - 1

ICS(IX,IY) = KC(P.l)
ICS(IX,IT(IX)+I-1) = KC(P.I)
1 = 2 , . . . ,TKC(P)
IT;IX> = IT(IX) + IKC(P) - i

ICS(IX.IY) = KC(P,1)
ICP(MAX+J-1,1) = ICS(IX.I) para I * IY

= KC(P,J) para I = IY
IT(MAX+J-1) = IT(IX)
1 = 1 IT(IX)
J = 2, . . . ,IKC(P)

ICS(IX,IY) = KC(P,1)
ICS(MAX+J-1,I) = ICS(IX.I) para I * IY

= KC(P,J) para I = IY
IT(MAX+J-1) = IT(IX)
1 = 1 , . . . ,IT(IX)
J = 2, . . . ,IKC(P)

ICS(IX,IY) = KC(P,1)

Onde: IX e IY indicam, respectivamente, a linha e a coluna
ocupada pelo portão P na matriz ICS; MAX é o número de linhas
da matriz ICS no instante da aplicação do algoritmo sobre P;
IT(IX) é o número de elementos da linha IX da matriz ICS, A
barra horizontal sobre um elemento (portão ou evento) indica
o seu complemento. IKC(P) é igual a IKC(P) e KC(P,L) é igual
a KC(P,L) para qualquer L.



de processamento destes programas.

4.1 Comparação de Aspectos Construtivos e Metodológicos

Tanto o programa WAMCUT quanto o programa MOCUSN usam
métodos analíticos na determinação de "prime irr.piicants". Seus
algoritmos, entretanto, desenvolvem-se em sentidos contrários na
árvore de falhas. No programa WAMCUT as avaliações üão iniciadas
na base e terminam no topo da árvore (algoritmo do tipo "bottom
up"), enquanto que no programa MOCÜSN são processadas em sentido
inverso (algoritmo do tipo "top down").

As diferenças entre os algoritmos os dois programas permiten:
que sejam feitas ás seguintes comparações:

a) Durante a execução do algoritmo usado pelo programa
WAMCUT, "prime implicants" de eventos intermediários podeir
ser obtidos diretamente, enquanto que, para isto, o
algoritmo do programa MOCUSN tem que ser reiniciado tantas
vezes quantos forem os eventos intermediários a sereir
analisados.

b) 0 programa MOCUCN pode facilmente eliminar ramos d& árvore
através de eventos de acionamento ("house events"), já o
programa WAMCUT nao pode eliminar ramos da arvore antes
que seus "prime implicants" tenham sido determinados.

Os programas diferem, também, na maneira com que os "prime
implicants" são armazenados. No programa WAMCUT o número de
palavras ("NP") necessárias para o armazenamento dos "prime
implicants" é dado pela expressão (2):

NP = 1+ INT(n -^32) (2i

onde, INT extra: o valor inteiro do termo entre parênteses e "n"
é o número de eventos primários da árvore de falhas. Cada "bit"
das "NP" palavras corresponde a um evento primário. Um "bit" com
valor 1 indica que o evento primário associado faz parte de um
"implicant" e os de valor zero não.

No programa MOCUSN, cada componente de um "implicant" ocupa a
área de uma palavra.

As principais desvantagens computacionais da versão do
programa WAMCUT anal irado, em relação ao programa MOCUSN, estão
relacionadas com a area cie memoria necessária, fixada em 1320
Kbytes, e com o dimensionamento interno que limita o programa a
determina no máximo 2000 "prime implicants". 0 uso excessivo de
memória pelo programa WAMCUT porte ser creditado a:

a) problemas na adaptação do programa fonte para
computadores IBM, uma vez que foi originalmente escrito
para computadores CDC.

b) abrangência de cálculos já que o programa também reserva



áreas de memoria para efetuar estimativas aproximadas dos
momentos de primeira e segunda ordem da indisponibiliJade
do sistema.

4.2 Tempos de Processamento

Embora a analise efetuada por Rosenthal |5| tenha indicado
que os algoritmos do tipo "botton up" geralmente são mais
velozes do que os do tipo "top down", existem fatores ligados à
implementação computacional que podem alterar esta tendência. Em
vista disto, duas series de 5 modelos, série S e série P, forarr.
avaliadas peles dois programas com a finalidade de comparar os
seus tempos de processamento. As principais características
destes modelos são apresentadas nas tabelas 3 e 4,
respectivamente.

Numa primeira fase procurou-se comparar os tempos de
processamento na determinação de todos os "prime implicants" c*e
cada modelo. Nos modelos da série P, cujos tempos de
processamento são apresentados na tabela 5, nota-se uma nítida
vantagem do programa KOCüSN sobre o programa WAMCUT. Observa-se
nestes casos que o tempo de processamento requerido pelo programa
MOCUSK cresce linearmente com o tamanho da árvore (numero ác

portões e eventos) enquanto que para o programa WAHCU1 este tempr
cresce exponencialmente.

Para os modelos da série S, o aumento exponencial do número
de "prime implicants" e o crercimento de sua ordem máxima,
fizeram com que o tempo de processamento requerido pelo programa
HOCUSN tivesse UPI comportamento semelhante ao co programa WAMCUT .
também aumentando exponencialmente. Nestes casos, o aumente foi
tão acentuado que 60 minutos de processamento foram insuficientes
para a obtenção dos "prime implicants" do modelo SS. Os tempos de
processamento requeridos pelo programa WAMCUT limitaram-se aos
modelos SI, S2 e S3, já que os modelos S4 e S5 possuem mais de
2000 "prime implicants", limite máximo dimensionado para o
programa. A tabela 6 apresenta os teirpos de processamento
obtidos.

Na segunda fase da analise, a mesma comparação foi feita
introduzindo-se uma limitação na ordem dos "prime implicante".
Foram determínanos os tempes de processamento para obter tedos os
"prime implicants" de ordem menor ou igual a j (j = 1,2,...5)
para cada um dos modelos da serie S. Nestes casos o programa
MOCUSN apresentou-se mais ve?oz que o programa WAMCUT apenat na
determinação dos "prime implicants" de ordem 1 (vide tabelas 7 e
8), indicando a forte dependência do programa MOCUSN com a ordem
máxima dos "prime implicants" 'ia árvore.

As análises comparativas foram feitas sob as seguintes
condições:
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Tabela 5 Tempos para Obtenção de Todos os "Prime
Implicants" das Ávores do Grupo P

PROGRAMA

WAKCUT

KOCUSN

TEMPOS DE PROCESSAMENTO (s)

PI

s.o

1.5

P2

4,3

2,8

P3

7,i

4,8

P4

H.8

7,4

P5

19,1

10,6

Tabela 6 Tempos para Obtenção de Todos os "Prime
Implicants" das Árvores do Grupo S

PROGRAMA

WAMCUT

MOCUSN

TEMPOS DE PROCESSAMENTO (s)

SI

2,0

1,5

S2

6,6

10,1

S3

63,0

48,0

S4

720,0

S5

3600



Tabela 7 Tempos de Processamento Requeridos pelo
Programa MOCUSN

MÁXIMA
ORDEM

CALCULADA

1

2

A

5

TEMPOS DE PROCESSAMENTO (s)

SI

1,3

2,2

2,2

...

S2

1,8

5,4

10,7

40,7

S3

3,0

7,9

49.4

77.0

77,2

S4

3.7

8,5

67,í

437,0

711,0

S5

4.4

9,4

68,4

648.7

1273,0

Tabela 8 Tempos de Processamento Requeridos pelo
Programa WAMCUT

MÁXIMA
ORDEK
CALCULADA

1

?

3

4

TEMPOS DE PROCESSAMENTO (s

SI

1,6

2,0

2,0

-

-

S2

2,6

3,6

5,9

6,6

-

S3

3,8

5,4

14,7

51,2

63.0

S4

5.1

8,0

28,4

109,0

250,0

}

S5

6,8

11,5

43,4

224,0

594,0



a) os tempos de cbtidos referem-se apenas ao de execução
dos p-^ggramas, eo um computador IBM-4341, não incluindo
os tempos de compilação e "linkediçao";

b) não foi considerado que o programa WAMCUT tem condições
de eliminar os "implicants", cujo produto da
indisponibilidade de seus componentes for menor que um
valor pre-estabelecido pelo usuário. Esta decisão foi
tomada principalmente pela dificuldade de se estabelecer
criterios para a comparação com o programa NOCUSN.

5. CONCLUSÃO

0 programa MOCUSN pode ser utilizado na análise de
confiabilidade de sistemas que apresentam estruturas não-
coerer.tes. Para árvo»*es que contenham "prime implicants" com
ordem inferior a 5 o programa MOCUSN pode ser usado com vantagens
sobre o programa WAMCUT.
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SUMARIO

Em um reator nuclear tipo piscina de 5 MU é necessária uma análise
ternohidráulica para assegurar seu funcionamento dentro dos limites
requeridos. 0 projeto deve obedecer dois critérios principais: na sii
perfície da barra combustível não pode haver início de ebulição nu-
cleada; o fluxo máximo de calor local deve ficar suficientemente a-
baíxo do fluxo crítico de calor.

Foi realizada uma verificação desses limites para o projeto concei-
tuai do Reator Produtor de Radioisótopos (RPR) tanto para as condi-
çõei. nominais ( 5 MW, refrigerant" a 2m/s) como para outras condições
(calor .'e decaimento: 1 a 7% da potência nominal, refrigerante sob
convecçãe natural).

Essa análise baseou-se em correlações de transferência de calor pró-
prias de reatores tipo piscina. Foi também realizada uma verificação
bi-dimensional de escoamento do fluido, condução e convecção de ca-
lor que confirmou a validade das correlações matemáticas usadas.

ABSTRACT

For a 5 MW nuclear pool reactor it is required a thermohydraulic
analysis in order to verify its safe operation within thr required
limits. The design must obey two main criteria: no onset of nucleate
boiling on the surface of any fuel rod; the maximum local heat flux
must remain sufficiently below the critical heat flux.

A verification of these limits for the cor entual design of the Ra-
dio-isotopes Producer Reactor (RPR) was completed, for the nominal
conditions (5 MW; coolant at 2 m/s) as well as other conditions
(Decay heat: 1 to 7% nominal power, coolant under natural convection).

The análisis was based on heat transfer correlations appropriate to
pool reactors. A bi-dimensional fluid flow and heat conduction and
convection verification validates the. mathematical correlations used.

Co/- « -



INTRODUÇÃO

Nesse artigo é usado um método simplificado de análise termohidráulica do
canal quente do RPR, para os regimes de convecção forçada e convecção natural,
usando correlações de coeficiente de filme (h) e fluxo crítico de calor (qnNfc)
da literatura |l, 2, 3, 4, 5|. 0 esquema do reator na piscina é mostrado na Fi
gura 1 e os dados termohidraulicos ê apresentado na Tabela 1.

POTÜOCAOOU DC CALM

NÚCLEO OO REATOR

CÁMARA MfERKMt

VÁLVULAOE CIRCULAÇÃO

TANQUE DE DECAIMENTO
DE»**

TUOULACÃOEM
cmecioÀs
•OMBAS

Fl«URA I - NÚCLEO . PISCINA E CÂMARA

INFERIOR 0 0 REATOR RPR.

Tabela 1. Dados Termohidraulicos do Núcleo

Diâmetro da Vareta Combustível (D)
Espaçamento entre Varetas
Comprimento Ativo (L)
Número de Canais por Elemento:

dos 53 Elementos; Combustíveis Normais
dos k Elementos Combustíveis de Controle

Número Total de Canais do Núcleo
Temperatura de Entrada do Refrigerante
Pressão de Entrada do Refrigerante
Diâmetro hidráulico Equivalente do Subcanal (De)
Área Total de Transferência de Calor
Área de Transferência de Calor por Barra
Área Transversal de Escoamento do Canal (A)

8,95 mm
11,8 mm
600 mu

25
16

1389
34°C
1,7 kgf/cm2

10,86 um
23,43 m2

168 cm2

0,7633 cm2



TERMOHIDRAULICA DO CANAL QUENTE

As temperaturas do refrigerante, Tb(z) e da superfície do revestimento
Tw(z) são obtidas dos balanços de energia

FRFI
F E AH f

= Tbi +

- Tb(z) + FR FL F£ Ff q
M(z)/h

(D

(2)

onde z é a cota, FR, ¥•,, F£, Fb e Ff são fatores de canal quente (tabela 2),
h é o coeficiente de filrcte, q(z) é o fluxo médio de calor, u é a velocidade
do refrigerante e Tb£ é a temperatura de entrada no canal.

Tabela 2. Fatores de Canal Quente

Fatores de Pico Nucleares: , Fatores de Engenharia:

Radial e Local (F R*F L) 1,66143

Axial (Fz)

Incerteza (F£)

CORRELAÇÕES MATEMÁTICAS

1,273

1,18

para ATb(Fb) 1,33

para ATf(Ff) 1,37

Massa específica p[kg/m3] versus T [ °Cj: \t\

p= 1003-0,1467 T - 3,036 xlO~3 T2

Calor específico Cp ; |6

Cp = 1 Kcal/kg °C

Viscosidade p^kg/m.s] :J6|

y = 1,3735 x IO"3 - 2,242 x l O ^

Condutividade Térmica K [ Kcal/m.s °C ] ; |6j

K = 1,3232 x 10"" + b,89£3x 10~?T- 2,8662 x 10~9 I7

T + 1,2082 x io~7 T2

Nu = ^ - ^

Turbulento

(R e = D e up / \ i < 2000)

(3)

(5)

(6)

Coeficiente de filme de transferência de calor h [ Kcal/m2s °C ] : |2,3

a) Escoamento descendente

Laminar

(7)

Nu «. 0 , 0 2 3 R ^ P;.'14 ( R e > 2 5 0 0 , P r = Cpp/K) (8)



Na região de transição (2000 < Re < 2500) ê feita uma interpolação entre
os valores para Re = 2000 e Re = 2500, interpolação linear com Re.

b) Escoamento ascendente (Convecção Natural)

Nu = mãx. í4» Nu ) (9)

onde .

Nu = 0,17 Re£
33 Prf3 f-p Gíf (10)

é a correlação de Collier ¡7 |

Gr = g p2 6 D| (TW - Tb)/y2 (11)

(12)

Os índices w e f indicam que as propriedades térmicas da água devem ser
calculadas, respectivamente, na temperatura da superfície T e na temperatura
de filme Tf, sendo

Tf = 0,5 (Tw + Tb) (13)

TEMPERATURA DE INÍCIO DE EBULIÇÃO (TQNB)

A temperatura dp superfície da vareta combustível no início de ebulição
nucleada pode ser calculada pela correlação J2, 8 ¡

q " = * ( T Q N B - T b ) = 4¡£ñ r 3 * 1 5 6 [ ? < T O N B - T S ) 1 P ° ' " 2 3 à t < i4>J íT0NB- Ts)j

onde Ts é a temperatura de saturação [°c] , P é a pressão [kgf/cm
?] e q" C o

fluxo de calor em [Kcal/m2.sj.

FLUXO DE CALOR DE DESVIO DE EBULIÇÃO (DNB)

As correlações de fluxo crítico de calor foram obtidas de um estudo rea-
lizado por SUDO e outros |4|, de correlações desenvolvidas para baixa pressão
e diferentes condições de fluxo de massa, temperatura de entrada, geometria,
L/De e direção do escoamento (ascendente ou descendente).

As correlações de fluxo crítico, julgadas mais apropriadas para repre-
sentar o conjunto de dados experimentais reunidos, podem ser colocadas na se-
guinte forma: (índices: e,f = líquido, g* vapor, i = entrada)

a) Escoamento escendente

qDNB = hfg °2 p a r a G = pu < Go (15)

qDNB =\T\ Ahi G p a r a Go < G < d (16)



DNB
(17)

0,7 A D£]]
V *

[l* (P v/P e)
l / l < ] :

G9 = 0,005 g (Pe " PV)P,

j - hf)

Í18)

(19)

(20)

0,3 8 9

b) Escoamento Ascendente

DNB
para G < Gc

(21)

(22)

DNB *g
hf G, G para G > G(

onde

Go = (G2/G9)
1 / eg» 11

(23)

(24)

da
As propriedades termodinâmicas da agua em condições saturadas (pe, pv,

hf, he, hfe) foram obtidas das tabelas do Keenan | 9 |. A tensão superficial
água fo) foi obtida da referência 10- (g = 9,8 m/s z).

QUEDA DE PRESSÃO NO CANAL

Para o cálculo da temperatura de saturação, Ts, e da temperatura de iní-
cio de ebulição, TgfjB» é necessário conhecer a pressão p em cada ponto ao lon-
go do canal. A queda de pressão Ap | kgf/cm2| devida ao atrito ê dada por

Ap = Xãí [f % + Ke) 1 pu? (25)

onde o fator de atrito para o feixe de varetas é calculado usando |l|

-0.3 9
f = 1,76 Re (26)

e o fator geométrico de contração da área de escoamento na entrada é estimada

em

Ke - 2,3 (27)

- 65 -



RESULTADOS E COMENTARIOS DOS CÁLCULOS TERMOHIDRAULICOS

ARREFECIMENTO POR CONVECÇAO FORÇADA

Foram realizados cálculos termohidráulicos do canal quente para esse mo-
do de arrefecimento, para uma potência total de 5 MW. São mostiados, na figu-
ra 2, os resultados obtidos para a temperatura de saturação, a temperatura de
início de ebulição, temperatura da superfície do revestimento do combustível
e temperatura do fluido refrigerante ao longo da parte ativa do combustível,
para a velocidade u = 2 m/s, juntamente com a distribuição de potência axial.
A potência axial máxima Tmgx - FR FT F Z = 2,115 localiza-se no ponto z = 0,3m,
onde a temperatura maxima da superfície do combustível é 114,8 C, cerca de
7,9°C abaixo da temperatura de início de ebulição (TQNB=122,7°C). 0 incre-
mento de temperatura ao longo do canal mais quente é 14,8°C.

A figura 2 mostra também a fração DNBR entre o fluxo
crítico e o fluxo local de calor no canal mais quente. 0 mínimo DNBR(MDNBR =
= 4,28) ocorre no centro. Portanto, as varetas combustíveis devem suportar
transientes operacionais, de curta duração com potência de até 4 vezes a po-
tência nominal, sem que se atinja o fluxo crítico. A duração desses transien-
tes tem de ser curta, para que a temperatura da superfície da vareta aão al-
cance a temperatura de início de ebulição.

A figura 3 mostra a variação na temperatura máxima na superfície da va-
reta com a velocidade u do refrigerante. Para u = 1,5 m/s a temperatura máxi-
ma na superfície é maior que a temperatura de início de ebulição, demonstran-
do que essa velocidade é insuficiente para refrigerar o reator. Na velocidade
de u = 2 m/s a temperatura maxima da superfície, embora seja acima da tempe-
ratura de saturação local (Ts - 113,1°C), está suficientemente abaixo da tem-
peratura de início de ebulição. Não havendo problemas de vibrações nas vare-
tas, uma melhor escolha seria u = 2,5 m/s, quandc a margem de temperatura da
superfície da vareta em relação ã temperatura de início de ebulição alcança
cerca de 20 C, ficando cerca de 10 C também abaixo da temperatura de satura-
ção.

A íígura 3 mostra também a variação do MDNBR com a velocidaae. À veloci-
dade u = 2,5 m/s há uma margem extra de segurança em transientes. Se MDNBR =
« 4,8, comparativamente com MDNBR = 4,28 para u = 2 m/s, significa que a re-
lação entre a potencia transiente e a potencia nominal pode atingir valores
maiores (até 4,8) sem que se alcance um íluxo crítico de calor.

MODO DE ARREFECIMENTO POR CONVECÇÃO NATURAL

0 reator RPR terá um modo de arrefecimento por convecção natural, além
do modo de arrefecimento por convecção rorçada. Uma válvula de circulação na-
tural sera instalada na parede lateral da câmara inferior. É necessário asse-
gurar que não haverá ebulição nucleada em nenhum ponto do reator, também no
modo de arrefecimento por convecção natural. No modo de convecção natural ha-
verá escoamento ascendente no núcleo do reator e escoamento desrendente atra-
vés da válvula.

Para calcular a velocidade do fluído refrigerante integra-se a equação
de conservação da quantidade de movimento 111 |

p |iL = _ |E _ pg |z . ?s _ F S ( 2 8)

onde p é a densidade, u é a velocidade, p é a pressão, g é a aceleração da gra

- fife



130

120

MO

100

9 0

• 0

TO

• 0

9 0

«o

TEMMRATURA OE INÍCIO OE EBULIÇÃO ( T 0 N a l

TEMPERATURA 0C SATUHAClo I Tj )

OISTINCIA AO T 0 K 00 COMBUSTÍVEL (CMI

I.S

0 . 3

10 30 40 90 «O

Figuro 2 - Distribuição axiol d« t«mp«rotura pora o «lamento
combustível mais quenfe
(Tbj-3<»»C . P;-- i.7 Kgf/'cm'.Uí 2m/s )

ISO •

140 •

T»MHRATUR>\OE IWICW OB tBULICAO

litO

100

Figuro 3 - Tempeiotijro do superficie do borro com*
bustivel versus vetocídodc do refrigeront».
MDNBR versus velocidode do
ronte



vidade, s e a coordenada ao longo da trajetória do fluido, Fs é a força dis-
sipativa por unidade de volume e êz, es são vetores unitários das direções
z e s, respectivamente.

Integrando-se a equação (28) ao longo do comprimento, para condições es-
tacionarias, obtém-se:

p dz - O Fsds = -gl pc dz -g| Py dz

- [f ±- + KT I i p u
2 = 0 (29)

[He } 2

onde pc e pv são, respectivamente, a densidade do fluido no canal do reator e
na câmara inferior, onde se localiza a válvula de convecção natural, e

YLy = Ke + Ks + KgV + Ksv - 2,3 + 2,3 + 0,4 + 1 - 6 (30)

Alguns parâmetros da equação (29) dependem da temperatura média do fluido
refrigerante no interior do canal do reator. E a temperatura do fluido refri-
gerante depende da velocidade u. Portanto, é necessário realizar o cálculo ite
rativamente. ~

É necessário calcular a diferença de temperatura (TQNB - Tw) em função do
nivel de potencia térmica do reator, para o ponto mais quente dentro de seu
núcleo. A velocidade desse canal quente é superior ã velocidade do canal médio
para a mesma potência totai.

Entretanto, como os canais do RPR são abertos, há um certo escoamento
lateral e redução da velocidade do canal mais quente, embora o escoamento la-
teral contribua também para refrigerar a vareta combustível. Executando os
cálculos termohidraulicos em condições pessimistas, para que se tenha mais se-
gurança, utiliza-se a velocidade do canal com potência média, para o cálculo
do canal quente. Com F^ . FL = Fg= F^= Fj = 1 calculou-se a velocidade média em
função da potência do reator, apresentada na figura 4. Essas velocidades são
usadas para obter as temperaturas e demais limites termohidraulicos do canal
quente mostrados nas figuras 5 e 6.

Nota-se então que fica garantida a refrigeração do reator RPR operando
sob convecção natural até a potência total de cerca de 324 KW. 0 DNBR mínimo
correspondente é MDNBR = 7,33, bem maior que os /«lores considerados para o
regime de convecção forçada, por ser mais baixo o fluxo de calor.

COMPARAÇÃO COM UM MODELO BI-DIMENSIONAL

0 regime de escoamento por convecção natural do RPR foi posteriormente
analisado usando um modelo bi-ditnensional de um canal médio equivalente.
Essa análise baseia-se na solução das equações de Navier-Stokes (regime lami-
nar) acopladas a uma equação de energia |12|. A hipótese de escoamento laminar
e condições de contorno apropriadas substituem correlações empíricas de atrito
e transferência de calor usadas em cálculos uni-dimensionais. Dessa forma, es-
se tipo de análise fornece dados adicionais para o projeto conceituai do RPR
antes que dispendiosos protótipos sejam construidos e testados.

A velocidade do fluido na entrada do canal foi calculada através de um
modelo unidimensional análogo ao da solução da equação (̂ 9), em função da áre;i
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transversal da válvula de convecção. Para urna potencia de 350 KW (.77. da poten-
cia nominal) a velocidade média do fluido obtida foi de 5 cm/s. A temperatura
máxima na superfície do revestimento no canal médio atinge cerca de 70°C para
um fluxo de calor uniforme. A temperatura média do fluido alcançada na saída
ao canal foi cerca de 45°C,

Comparativamente, do modelo unidimensional simplificado usado neste tra-
balho [equações (1), (2) e (29) e correlações empíricas de transferência de ca-
lor, equações (9), (10) e (11)], resulta uma velocidade média do fluido de
5,6 cm/s , uma temperatura máxima do revestimento no canal médio de 68,5 C e
uma temperatura do refrigerante de 48 C na saida do canal. Isso mostra que as
correlações empíricas usadas podem representar as condições de escoamento e
transferência de calor do RPR.

CONCLUSÃO

0 projeto tcrmohídráulico preliminar do reator RPR utiliza correlações
experimentais desenvolvidas para condições termohidráulicas semelhantes â des-
se reator e comprovadas atravéá de uma análise bi-ditnensional.



Os dois modos de escoamento poden, refrigerar o núcleo do reator com sufi-
ciente margem de segurança, de forma que não ocorra ebulição sub-resfriada su-
perficial e fluxo crítico de calor.

A convecção natural pode ser realizada com um nível de potência estacio-
naria de 324 KW, indefinidamente transferida ao fluido refrigerante.

REFER£NCIAS

1. TONG, L.S. e WEISMAN, J. - Thermal Analysis of PWR'S - American Nuclear So-
ciety - 2 ^ Edition, 1979.

2. SUDO, Y e outros - Core Thermohydraulic Design with 20Z LEU Fuel for
Upgraded Research Reator JRR-3- Journal of Nuclear Science and Technology,
22 l7|, p 551-564 (July 1985).

3. SUDO, Y. e ouiros - Experimental Study of Differences in Single Phase For-
ced Conversion Heat Transfer Characteristics between Upflow and Dowflow
for Narrow Rectangular Channels - Journal of Nuclear Science and Technology,
22 |31, p 220 - 212 (March 1985). "

4. SUDO, Y. e outros - Experimental Study of Differences in DNB Heat Flux
between Upflov and Downflow in Vertical Rectangular Channel - Journal of
Nuclear Science and Technology 22 ¡8|, p 604 ' 618 (August I98lh

5. MISHIMA, K, e outros - CHF correlations Related to the Core Cooling of a
Research Reator - in the Proc. of International Meeting on Reduced
Enrichment for Research and Test Reactors, JAERI, TOKAY (OCT. 24-27, 1983
(H. Ichikawa e outros, Editores).

6. USAEC - Reactor Engineering Handbook - Me Graw-Hill Book Company (1955).

7. COLLIER, J. G. - Convective Boiling and Condensation Me GrawHill Book (1972).

8. BERGLES, A.E. e R0HSENOW, W.H. - The Determination of Forced Convection
Surface-Boiling Heat Transfer - ASME, Ser. C, 86, 365 - 372, (1964).

9. KEENAN, J. H. e outros - Steam Tables - John Wiley (1969)

10. WEAST, R.C. - Handbook of Chemistry and Physics - Chemical Rubber Co.,
Edition (1970 - 1971).

ll.ZVIRIN, Y. e outros - Experimental and Analytical Investigation of a Natural
Circulation System with Parallel Loop - ASME Journal of Heat Transfer,
p 645 - 652 (Nov.1981).

12. SAMPAIO, P.A.B.de, - Remoção de Calor por Convecção Natural no RPR - Subme-
tido para publicação nos Anais do IX Congresso Brasileiro de Engenharia Me-
cânica. Florianópolis. 1987.

- 71 -



CONGRESSO
GERAL DE
ENERGIA NUCLEAR

24 A 29 OE ABRI OE 19BB

ANAIS * PROCEEDINGS

ESFORÇOS DE ONDA DE PRESSÃO NO SISTEMA DE
ALIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA CENTRAL DE ANGRA 2

Everton de Almeida Carvalho
Carlos Roberto El Chaer

Divisão de Análise de Segurança
Nuclebrâs Engenharia S.A. - NUCLEN
Rio de Janeiro - RJ

SUMÁRIO

O Sistema de Alimentação de Emergência da Central Nuclear de
Angra 2 deve ser projetado de modo a suportar entre outros
esforços, aqueles produzidos por ondas de pressão originadas
pelo fechamento rapidj das válvulas de retenção do sistema,
devido ao desligamento da Bomba de Alimentação de Emergência. 0
procedimento para obtenção desses esforços, envolvendo a
simulação analítica do comportamento fluidodinãmico do sistema e
os resultados principais obtidos são apresentados neste
trabalho.

ABSTRACT

Feedwater System of the Nuclear Power Plant
g to be designed to resist, among others loads, to

those produced by pressure waves caused by quick closing of the
system check valves, as consequence of the Emergency Feedwater
Puaip shut-down. The methodology for calculation of these loads,
envolving the analytical simulación of the fluiddynamic system
behavior, and the main results are presented in this paper.

The Emergency
Angra 2 has

p
check

p t-dow
envolving the



1. INTRODUÇÃO

O Sistema de Alimentação de Emergencia é composto por quatro
subsistemas redundantes e independentes. Cada subsistema é
composto de urna bomba. conectada ao Suprimento de Agua de
Alimentação de Emergencia, tubulações e válvulas. Cada subsistema
supre um Gerador de Vapor no caso de falha do Sistema de Agua de
Alimentação Principal. Entre a Bomba e o Gerador de Vapor
encontram-se urna Válvula de Retenção de Curso Livre acoplada a urna
Válvula de Fluxo Mínimo e unta Válvula de Retenção Tipo Portinhola.

Durante a parada da Bomb¿ de Alimentação a rotação diminui
com conseqüente redução da vazão, gerando um refluxo de fluido no
sistema de tubulação, responsável pelo fechamento rápido das
válvulas de retenção. 0 fechamento rápido da válvula de retenção
causa uma onda de sobrepressâo após a válvula e uma onda de
subpressão antes desta, que se propagarão através do sistema de
tubulação induzindo esforços f luidodir.ãmicos.

2. MODELO DE CÁLCULO

0 comportamento fluidodinâmico do Sistema de Alimentação de
Emergência foi simulado utilizando-se o código unidimensional
SIMDRU ¡\l, com o qual foram modeladas as tubulações, a bomba e as
válvulas de retenção.

0 modelo básico de cálculo, envolvendo 1 dos subsistemas
descritos na seção anterior, é apresentado esquemáticamente na
Fig. 1, sendo constituído de tubos e componentes representados num
sistema nodal, com nós localizados em posições ocupadas por
componentes e limites do sistema.

Os símDolos da Fig. 1 estão relacionadas ã nomenclatura do
código SIMDRU, com o seguinte significado:

PKON = nó com pressão constante, QKOK = nó com pressão
variável, PUMP = bomba, SIVE = válvula de fluxo mínimo, RVEN =
válvula de retenção de curso livre, VENT = válvula de controle,
RKLA = válvula de retenção tipo portinhola.

2.1 MÉTODO DE RESOLUÇÃO

0 código SIMDRU calcula o estado estacionario do sistema,
considerando a compressibi lidade do fluido e a elasticidade das
paredes da tubulação. As tubulações contendo fluido são
consideradas como meio de propagação de uma onda unidimensional.
Partindo-se do cálculo estacionario, obtem-ae a solução
instacionária das equações de conservação pelo método das
características e dos demais componentes por métodos diferenciais
ou de integração IH, 131.

3. COMPORTAMENTO E MODELO DOS COMPONENTES ATIVOS

3.1 BOMBA DE ALIMENTAÇÃO

Em operação normal a Bomba de Alimentação possui uma vazão de
36 kg/s à uma pressão de descarga de 97.22 bar h 6 0
rot ações/segundo.



3.2 VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE CURSO LIVRE E FLUXO MININO

No desligamento da Bomba de Alimentação, a Válvula de Fluxo
Mínimo (Fig. 2) é acionada para abertura através do eixo ligado â
Válvula de Retenção de Curso Livre e por forças hidráulicas,
quando a vazão através desta última atingir valores inferiores ã
6.7 kg/s. A Válvula de Retenção de Curso Livre possui a função de
evitar o refluxo de fluido através da bomba, e permitir a operação
da bomba à fluxo mínimo.

Na simulação dessas válvulas são utilizados modelos
específicos do código SIMDRU, que consideram as características
físicas e geométricas das válvulas. Os seguintes parâmetros são
considerados nesses modelos:

- dimensões - forças hidráulicas
- coeficientes de perda de carga - forças de mola
- transmissão de forças - peso das partes móveis

3.A VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA

Na ocorrência de refluxo de fluido na tubulação próxima ao
Gerador de Vapor (Fig. 1), a Válvula de Retenção Tipo Portinhola
se fecha rapidamente, gerando também ondas de sobre- e subpressão.

Na simulação dessa válvula também foi utilizado um modelo
específico do código SIMDRU, no qual são consideradas as seguintes
características:

- dimensões - curva de coeficiente de perda de
- peso das partes móveis .carga -.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Na Fig. 3.1 é apresentada a curva de fechemento da Válvula de
Retenção Tipo Portinhola A10-A11, que se fecha em torno de 1.15
segundos.

A tig. 3.2 mostra o comportamento da vazão através da válvula
A10-A11 onde pode-se observar que o refluxo ocorre a partir de
aproximadamente 1 s, e que no tempo correspondente ao fechamento
da válvula o valor da vazão se anula rapidamente, o que ¿
responsável pelo surgimento da enda de pressão. As oscilações após
o fechamento inicial da válvula A10-A11 são ocasionadas pela
influência da onda de pressão originada pelo fechamento rápido da
válvula A3-A4, assim como reflexões dessas ondas de pressão.

Na Fig. 3.3 estão apresentados os comportamentos da Válvula
de Retenção de Curso Livre A3-A4 e da Válvula de Fluxo Mínimo
A3-A31, podendo-se verificar que quando a vazão através da válvula
A3-A4 atinge valores inferiores a 0.0067 n1/s (6.7 kg/s), a
Válvula de Fluxo Mínimo A3-A>1 começa a se abrir.

A válvula A3-A4 fecha-se completamente em torno de 1.07 s já
com a existência de refluxo, o que causa a brusca redução da vazão
ao valor nulo como mostrado na Fig. 3.4, com conseqüente formação
de ondas de pressão.

A Fig. 4.1 apresenta a curva de decaimento da rotação da
bomba.
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A Fig. 4.2 apresenta o comportamento da pressão no nó A2 onde
se pode observar ero torno de 1.07 s a primeira onda de subpressão
decorrente do fechamento da válvula A3-A4. 0 comportamento
subsequente da curva de pressão ê conseqüênc ia do processo de
reflexão da onda original.

A Fig. 4.3 apresenta o comportamento da pressão no nó Ali,
podendo-se observar a primeira onda de sobrepressão em torno
1.15 s, originada pelo fechamento da válvula A10-A11.

Todos os dados de pressão e vazão calculados são processados
por um código auxiliar, que transforma o comportamento temporal
dessas variáveis em forças atuantes nos diversos segmentos da
tubulação.

A Fig. 4.4 exemplifica uma das funções de forca obtidas, que
serão utilizadas subsequencialmente no cálculo estrutural.
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SUMARIO

A presença simultânea de elementos combustíveis de diferentes projetistas no
núcleo de reatores nucleares requer demonstração á'¿ compatibilidade completa
ou identificação de diferenças insignificantes para a obtenção da licença de
retorno ã operação.

A primeira recarga do núcleo de Angra 1 apresenta 1/3 de elementos KWU e 2/3
de elementos Westinghouse.

Diferenças nas grades espaçadoras afetaram características originais do proje
to termo-hidráulico como as perdas de carga e o escoamento transversal no nu
cleo podendo alterar as bases do projeto para o HDNBR.

0 processo de licenciamento adotado pela CNEN é descrito suscintamente.

ABSTRACT

Different fuel element designs loaded in a nuclear reactor core make necessa
ry to demonstrate full compatibility or minor differences before getting the
license of returning to operation.

For Angra 1 NPP, the first reloaded core presents one third of KWU fuel ele
ments and two thirds from Westinghouse type. ~

Differences in spacer grids affected features of the original core thermal
hydraulic design as pressure losses and transverse flow pattern potentially
changing the origina] MDNBR design basis.

The license procedure adopted by CNEN is briefly presented.
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1. INTRODUÇÃO

Una recarga de núcleo de um reator pode, dependendo das circunstancias
existentes, implicar em:

I) nenhuma mudança no projeto já licenciado;

II) uma modificação que não implique em mudança no projeto já licenciado;

III) uma modificação que acarrete alteração no projeto mas não requeira mu
dança de especificação técnica, nem implique na geração de uma questão
de segurança não previamente avaliada, ou

IV) uma modificação que acarrete alteração no projeto e requeira mudança de
especificação técnica e/ou implique na geração de uma questão de seguran
ça não previamente avaliada.

Quando, dois ou mais tipos de elementos combustíveis coexistem no nú-
cleo de um reitor, as diferenças existentes devem ser analisadas e perfeita
mente enquadradas dentro de um '"•- — s itados acima.

Identificado o caso em análise como III ou IV deve-se adotar um crité
rio que permita definir a extensão da análise de segurança necessária para
fins de licenciamento.

Na pric¿ira recarga do núcleo de Angra 1, os elementos combustíveis fo
ram fornecidos pela NUCLEBRÂS/FEC, com projeto KWU. Isto levou a uma confi
guração de núcleo misto, 2/3 Uestinghouse e 1/3 de elementos combustíveis
KWU.

0 critério de licenciamento adotado pela CNEN para a primeira recarga
de Angra 1 foi por diferenças relativas ao projeto originalmente elaborado
pela Vestinghouse e consolidado no Relatório Final de Análise de Seguran-
ça (RFAS)!

Os documentos de suporte ao projeto fornecidos pela KWU evidenciaram
uma perfeita compatibilidade neutrõnica e mecânica apresentando, no entanto,
elementos combustíveis com grades espaçadoras geométricamente diferentes do
projeto Uestinghouse. Tal diferença tem implicações na compatibilidade do
projeto termo-hidráulico do núcleo e enquadra a recarga como alteração de
projeto.

2. ANALISE DA COMPATIBILIDADE TERMO-HIDRÁULICA

0 licenciamento por diferenças se caracteriza pelo princípio de que
qualquer diferença no elemento combustível ou na metodologia do projeto, de
va ser analisada e comprovada estar dentro dos limites originais considera
dos no RFAS ou demonstrada ser uma diferença aceitável. Na segunda hipóte
se, esta demonstração é geralmente feita por um estudo de sensibilidade que
pode requerer em certos casos a re-anãlise de acidentes postulados.

As diferentes grades espaçadoras implicaram na discussão da compatibili
dade termo-hidráulica do elemento combustível de recarga quanto ã perda de
carga no núcleo e quanto ao mínimo DNBR (MDNBR). Esta discussão envolveu a
análise de relatórios e reui.ir»s técnicas com o projetista do novo elemento.

/. KWU realizou experimentos v'e fluxo de calor crítico e perda de pres-
são» aliados aos quais, efetuou cálculos com seus métodos e modelos. Basean
do-se na técnica de licenciamento por diferenças, esta projetista recalculou
os parâmetros mais importantes do projeto termo-hidráulico para o combustí
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vel Westinghouse e o de recarga KWU, concluindo não existirem diferenças si£
nificativas nos resultados.

A revisão destas conclusões por parte da CNEN conduziu a uma solução de
compromisso para o licenciamento da primeira recarga de Angra 1.

2.1. COMPATIBILIDADE QUANTO AS PERDAS DE CARGA NO NÜCLEO

Para as perdas de carga em regime estacionario, a compatibilidade entre
os diferentes elementos foi comprovada pela confrontação do perfil de perdas
de carga original fornecido pela Westinghouse para condições nominais contra
medidas experimentais em seção de teste com grades espaçadoras idênticas ao
combustível de recarga e em cálculos dos coeficientes de perda associados,
usando metodologia comum para ambos os tipos de combustíveis.

Para regimes transitórios, a discussão baseou-se na dependincia das per
das de carga com um número de Reynolds variável.

As perdas de pressão por contração/expansão independendo da vazão, não
são afetadas por variações no número de Reynolds.

Ambos os elementos combustíveis construídos com o mesmo material apr£
sentarão uma mesma dependincia nas suas perdas por fricção com o número de
Reynolds.

Restam, portanto, as diferentes alturas das grades espaçadoras como uni
co fator potencial de diferença entre as perdas de carga para variações na
vazão. Tal diferença foi estimada e demonstrada ser insignificante.

A verificarão <xperimental desta compatibilidade foi colocada como re
quisito de licenciamento pela realização de um teste de medida da vazão de
decaimento das bombas principais do circuito de refrigeração do reator.

2.2. COMPATIBILIDADE QUANTO AO MÍNIMO DNBR

A análise da documentação de suporte ao licenciamento revelou de imedia
to uma incompatibilidade numérica entre os resultados de MDNBR obtidos pela
KWU e Westinghouse e também uma questão associada de validação da metodolo
gia KWU.

Os valores de MDNBR para condição nominal foram obtidos pela aplicação
de códigos e metodologia KWU que, além de diferentes dos originais
Westinghouse, utilizam um fator multiplicador no DNBR diverso do valor indî
cado no RFAS.

Tendo em vista estes aspectos, fica evidenciado que não se pode comp£
rar valores absolutos de MDNBR obtidos com códigos e metodologias diferentes.

Estudos estatísticos evidenciaram a adequação da metodologia KWU em re
produzir os resultados dos experimentos de fluxo crítico, tornando-a qualifi
cada para servir de medida única na comparação entre os valores de MDNBR pa
ra os 2 elementos combustíveis. ~

0 resultado desta comparação mostrou uma pequena redução no MDNBR do
combustível de recarga quando comparado ao original Westinghouse.

A conseqüente redução, também para as condições iniciais dos acidentes
postulados, obriga a uma revisão da análise de segurança original.



Uma re-análise dos acidentes do capítulo 15 do
caria numa qualificação prévia doB códigos KWU para simular
Westinghouse.

os
RFAS impH

sistemas

Diante do aparente impasse, foram propostas reuniões técnicas conjuntas,
durante as quais a KWU decidiu refazer os cálculos adotando diferentes "fato
res de modificação" para a correlação W-3-R grid. A tabela 1 mostra o crit?
rio adotado pela KWU. ~

Combustível
Westinghouse

Combustível
KWU

K8 - 0,046
fDNBR * °'81

Ks - 0,030
fDNBR - 0,88

MDNBR

1,70

1,75

Tabela 1. Valores de MDNBR obtidos pela KWU

Os valores para estes parâmetros utilizados na análise de segurança do
projeto original são:

- coeficiente de espaçamento axial das grades, Ks - 0,046;
- fator multiplicador no DNBR, fgNBR * 0,81.

3. DIFERENÇA NÃO QUANTIFICADA

Como os chamados "fatores de modificação" sâo específicos para cada me
todologia aplicada a determinados resulr.ados experimentais e como a KWU não
reproduziu os experimentos para combustíveis Westinghoose tornou-se impossj[
vel quantificar a influência da diferença dás grades espaçadoras nos MDNBR's.

Descartando a solução experimental, onerosa c demorada, um estudo de
sensibilidade do MDNBR a parâmetros do projeto termo-hidráulico pode condu
zir a uma estimativa do efeito a ser compensado.

De forma independente, a CNEN realizou seu estudo de sensibilidade2 e
observou entre outros os efeitos de variações na potência, na vazão e no fa
cor de espaçamento Ks no MDNBR.

A opção da projetista para compensar o efeito não quantificado no MDMBR
foi se valer de um excesso de vazão medido durante os testes de partida do
primeiro ciclo.

0 resultado de tais testes tinha revelado que o circuito de refrigera
ção do reator apresentava uma vazão superior â utilizada no projeto terao-hi
dráullco, incorporando margem de segurança suficiente para compensar aquela
diferença. ,

Caso a vazão medida no segundo ciclo não fosse suficiente para compen
sar este efeito não quantificado, a CHEH estipularia uma penalidade1 ao pro
jeto termo-hidráulico, através, por exemplo, do estabelecimento de uma poten
cia máxima permitida para este ciclo. Esta restrição ã potencia está ilns
tradd na figura 1 e se baseia no efeito equivalente de potencia e vazão no
mínimo DNBR.
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4. POSIÇÃO FINAL DA CNEN

Após as discussões técnicas sobre a compatibilidade neutroñica, mecãni
ca e termo-hidráulica entre os combustíveis Westinghouse e KWU, a operação
do segundo ciclo de Angra 1 na potência nominal ficou vinculada aos resulta
dos dos testes de medida da vazão do circuito de refrigeração do reator e de
sua velocidade de decaimento.

A análise dos resultados do teste de determinação da velocidade de de
caimento da vazão mostrou que a presença de 1/3 de elementos combustíveis
KWU no núcleo do reator não influencia de maneir? significativa as respecti
vas perdas de carga, mantendo as margens de segurança originais.

0 resultado do teste de medida de vazão revelou um valor não inferior
ao verificado no primeiro ciclo, caracterizando a manutenção do crédito de
acréscimo na vazão de projeto que compensaria o efeito não quantificado da
diferença das grades espaçadoras, conforme evidenciado pelos estudos de sen
sibilidade. ~

A primeira recarga de Angra 1 foi então licenciada a partir do seu en
quadramento como alteração de projeto que não implicou na geração de questão
de segurança não previamente avaliada.
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SUMARIO

Neste trabalho é apresentado inicialmente o modelo ^
lízado para a avaliação da atividade liberada da usina dê
Angra 1 em caso de acidente. Em seguida, é feita uma apli
cação do modelo para o acidente de queda de combustível na
piscina durante recarregsmento do núcleo do reator.

ABSTRACT

This work presents the model used for evaluation of
source term released from Angra 1 Nuclear Power Plant in
case of an accident. After that, an application of the
model for the case of a Fuel Assembly Drop Accident Inside
the Fuel Handling Building during reactor refueling is
presented.
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1. INTRODUÇÃO

Para atender as novas regulamentações põs-TMI, FURNAS contra
tou a COPPE/UFRJ (Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em
Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro) a fia de
desenvolver um sistema gara avaliação de doses de radiação na o-
corrência de uma situação de emergencia na usina de Angra 1. 0
desenvolvimento deste sistema, NUCSICA (Núcleo de cálculo do SÍ£
tema Integrado de Controle Ambiental), visou estabelecer as aeto_
dologias básicas para cálculo do termo fonte, do campo de vento,
do transporte e difusão na atmosfera e das doses ambientais. D£
vido ao alto grau de dependência da dose resultante em relação
ao termo fonte, decidiu-se implementar um modelo complexo de ter
mo fonte que permitisse a obtenção, o mais realista quanto pos-
sível, das atividades liberadas para o meio ambiente.

Neste trabalho i apresentada uma descrição geral da métodol£
gia empregada no cálculo do termo fonte, bem como um exemplo dê"
aplicação do modelo para um acidente de queda de elemento coabus
tível. ~

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE 0 TERMO FONTE

Na ocorrência de um acidente numa usina nuclear, a atividade
liberada para a atmosfera, na forma de gases e partículas, é de-
nominada de termo fonte.

A dose de radiação recebida por um determinado grupo de indi
víduos depende, fortemente, entre outros fatores, da taxa de li-
beração de atividade. Esta taxa é função do inventário inicial
de cada radionuclídeo disponível para liberação, dos meios de re
moção de radioatividade e dos caminhos de liberação para a ataos"
fera. A atividade inicial disponível para liberação depende dõ~
tipo de acidente, da atuação dos sistemas de segurança e dos pro
cessos de transporte e deposição do material radioativo na usî -
na. Os meios de remoção e os caminhos de liberação dependem, por
sua vez, de diversos sinais da usina (ventiladores, válvulas, mo_
nitores de radiação, e t c ) , os quais, em tempo real, deverão seF
adquiridos continuamente pelo Sistema de Aquisição de Dados (SAD)
a ser instalado na usina. Assim, a partir dodíagnóstico do aci
dente ocorrido e do status dos meios de remoção e dos caminhoF
de liberação, pode-se avaliar a atividade liberada para o aeio
ambiente em cada intervalo de tempo.

3. MODELO UTILIZADO

As atividades contidas nas fontes da usina, na ocorrência de
um acidente, são liberadas para o interior de determinados com-
partimentos, podendo, em seguida serem liberadas para o meio am-
biente ou para outros compartimentos e destes para o meio ambien_
te. A variação da atividade no interior de um certo compartimen
to é uma função da atividade existente no interior deste compar-
timento e das taxas de remoção e/ou injeção de atividade no mes-
mo, conforme mostrado na Figura 3.1. Assim, assumindo que a ati
vidade no interior do compartimento n esteja homogéneamente dis-
tribuida e que as taxas de remoção e/ou injeção sejam constantes
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Figuro 3.1 - Representólo esquemático do modelo de ovolioçõo do termo fonte.



no intervalo de interesse, o balanço da atividade do radionuclí-
deo i contida no interior deste volume pode, de um modo geral,
ser escrito da seguinte forma: •

d Q. Jt)

dt

J K M

,» Qi.» ( t ) (3.1)

Onde:

- X. • e a taxa de injeção média da atividade do radionuclídeo i
do'compartimento j no n através do caminho k.

- Q. . (t) é a atividade do radionuclídeo i contida no interior
do'compartimento j no instante t.

- A é a taxa de remoção média da atividade do radionuclídeo i
do'volume n através do caminho/mecanismo m.

- Q. (t) é a atividade do radionuclídeo i contida no interior
do'compartimento n no instante t.

- K corresponde ao número de caminhos pelos quais pode ocorrer
injeção de atividade do compartimento j no n.

- J i o .número de compartimentos contaminados que interagem com o
compartimento n.

- M é o número de mecanismos/caminhos pelos quais podem ocorrer
remoção de atividade do compartimento n.

Aplicando-se a expressão (3.1) para cada um dos compartimen-
tos considerados, obtem-se um sistema acoplado de equações dife-
renciais lineares de primeira ordem. Este sistema pode ser re-
solvido, obtendo-se as expressões da atividade do radionuclídeo
i contida em cada um dos compartimento em função do tempo.

A taxa de liberajao de atividade do radionuclídeo i para o
meio ambiente é função da atividade existente no interior dos
compartimentos e da taxa liberação para a atmosfera através de ca_
da um dos caminhos possíveis. Esta taxa pede ser escrita da se-
guinte forma:

TLQ^t)

Sendo que:

N

- I
n-1

P

p-1 p,n <**,«<*> (3.2)

A t A tara de liberação média de atividade do radionuclídeo
ipa8 compartimento n para o meio ambiente através do caminho p.
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- P corresponde ao número total de caminhos pelos quais a ativi-
dade contida no compartimento n pode ser liberada para a atmo¿
fera.

- N e o número de compartimentos áos quais podem ocorrer liberações
de atividade para o meio ambiente na ocorrência de um determi-
nado acidente,

A atividade total de cada radionuclídeo i, liberada para a
atmosfera no intervalo de interesse (T, T • AT), pode ser obtida
integrando-se a equação (3.2). Assim,

T + AT

dt (3.3)

4. CASO EXEMPLO

Como exemplo de aplicação do modelo para avaliação do termo
fonte, esta seção apresenta os resultados, fornecidos pela ver-
são "batch" do NUCSICA, para o acidente de queda de elemento com
bustlvel usado na piscina durante as operações de recarregamento
do núcleo do reator.

4.1 Descrição do Acidente

Apesar da operação envolver apenas o içamento do elemento
combustível da posição horizontal para a vertical e sua poste-
rior alocação na piscina, é considerado que, na ocorrência de um
acidente de queda, todos os pinos do elemento combustível sao dâ
nifiçados. Como o tempo mínimo necessário para renovar a tampa
do reator e iniciar as operações de recarregamento é de 9 dias,
assume-se que a atividade contida no "gap", apôs 9 dias de decai^
mento, seja liberada para a agua da piscina. Porem, como o ele-
mento ? manuseado sob uma lâmina d'água de 3 m de espessura, as-
sume-se que somente 0,2 X dos iodos e 10 Z dos particulados pre-
sentes no "gap" sejam liberados gara o interior do Edifício de
Manuseio de Combustível (EMC), nao havendo retenção dos gases n£
bres.

Conforme mostrado na Figura 4.1, a atividade contida no inte_
rior do EMC pode ser liberada para a atmosfera através do siste-
ma de ventilação do EMC ou, caso este sistema esteja inativo, a-
través de fugas deste ei'ífício diretamente para a atmosfera. No
modo de operação normal, as liberações através do sistema de ven
tilação do EMC não são filtradas. Porém, na ocorrência de um ar-
larme de alta radiação na chaminé da usina, este sistema é ali-
nhado para o nodo de operação em emergência, sendo as liberações
feitas através de filtros HEPA e de carvão. (Vide Figura 4.1).
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• .2 Pado» de Entrada
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4.3 Resultados

A atividade de cada radionuclideo, liberada no primeiro in~
tervalo de IS minutos apôs a ocorrência do acidente, e os parâme_
tros que caracterizam a liberação são apresentados a seguir. Con
forme pode se observar, a atividade total liberada neste interva_
Io é de 5,340047 x IO1 Ci sendo constituída de 0,213Z de iodos,
28.923Z de particulados e 70,865Z de gases nobres. Esta ativida
de liberada corresponde a 0,264Z da atividade existente no wgapir

do elemento combustível apôs 9 dias de decaimento e 1.1B1Z da a-
tividade disponível para liberação do EMC.
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5. CONCLUSÕES

0 «odeio de avaliação do terso fonte utilizando valores mé-
dio» das taxas em cada intervalo \ ermite que, a partir do diag-
nóstico do acidente e da monitoração dos sinais da usina, seja
determinada a atividade liberada para o ateio ambiente.

Conforme pode ser observado, o modelo para avaliação do ter-
mo fonte descrito neste trabalho não considerou o decaimento ra-
dioativo no interior dos compartimentos, urna vez que i»to impli-
caria numa carga de processamento muito grande para um sistema
de tempo real.

tsta metodologia melhorou sensivelmente a forma de cálculo
do termo fonte, uma vez que parâmetros anteriormente assumidos
serão avaliados a partir à* aquisição continua de dados em tempo
real. Com isto, a avaliação do termo fonte com base na situação
operacional da usina numa emergência é üuito mais próxima da rca
lidade de que aquela efetuada com base em normas e procedimentos.
Apesar desta melhoria significativa na metodologia de cálculo do
termo fonte, alguns parâmetros continuam sendo assumidos. Porém,
como este modelo foi implementado de forma «odrlar, melhorias no
modelo poderão ser facilmente introduzidas no programa HUCSICA.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) Final Safety Analysis Report - FSAR - Central Nuclear Almi-
rente Álvaro Alberto - Unidade I.

(2) JOíCE, W.E., Task 3 Summary Report - NUS Evaluation of Angra
Unit. 1 Plant Monitor Signals and Accident Models for the
EMERGE Computer Prograa, KUS SP - 86 - 05.

(3) Comissão Nacional de inergia Nuclear - CNEN, Estudo Probabi-
llstico da Segurança da Central Huclear Almirante Alvaro Al-
berto - Unidade I. Abril 1985.

(•) RASMUSSEN, N.C. et al, Reactor Safety Study - An Assessment
of Accident Risk in U.S. Commercial Nuclear Power Plants,
WASH-1400, NIIREG 75/014, U.S. Nuclear Regulatory Comission,
Washington D.C., Octcber 1975.



CONGRESSO 24A290E/WHDE19»

GERAL DE
ENERGIA NUCLEAR

ANAIS- PftXCEMNSS

SAFETY ANALYSIS FUR THE LOCAL FAULTS

OF THE PEC REACTOR FUEL SUBASSEHBLY

Giordano Dominici

Divisione ?rogettazione

Dipartimento Reattori Veloci

EHEA - Bologna (Italia)

ABSTRACT

ID the field of the safety analysis for the design accidents of the PEC fast reactor

core, under construction in Italy, particular attention has been devoted to the "lo-

cal faults'* that can arise in a core fuel element. Tb* safety analysis of these acci

dents, having the aim to guarantee the non-propagation to neighbouring subasseablies

to «void a vhole core accident, has been recently cvpleted.

This paper describes:

- the safety criteria that were imposed;

- the categories of local faults that were considered;

- the analyses that were carried out to verify the safety criteria, and their results;

- the efficiency of the surveillance and control systems for the local fault situa-

tions.

RESUMO

No campo da mníli*« de segurança em acidentes de projeto do nõcleo do reator PEC, ora

ec construção na Italia, una atenção particular tem sido dada às "falhas locais" que

podes ocorrer nua elemento combustível do núcleo. Uma análise de tais falhas, tendo

como objetivo garantir a nao-propagaçao destes acidentes aos elementos vizinhos, evi-

tando assim danos a todo o núcleo do reator, foi recentemente concluida. Este artigo

descreve:

- os critérios de segurança iupostos;

- as categorias das falhas locais consideradas;

- as analises realizadas para verificar os criterios de segurança e os respectivos

resultados;

- a eficiência dos sistemas de controle para as situações de falhas locais.
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1. IWTítOOüCTKW

The safety approach in eke design of the core of the PtC ex|r¿rimental fast

reactor, under tinstruction in Italy, aims to guarantee the cladding seal of

the fuel pins, considered as the first containment barrier. In spite of the

small dimensions of the PEC core (the sain characteristics are listed in Tab.

1), safety criteria similar to those applied to the French power fast reactor

SME-1 were utilised.

It is accepted that a certain nunber of fuel pins nay be cracked so long

as the increase in the specific activity of the cover gas does not exceed the

limits laid down, and so long as the evolution of the failure does not lead

to an open fracture with escape of fissile Material.

A» design criteria for the clad, the following maxim» values of its

t capera ture have been laid down: between 700 and 7S0*C for not more than 10

minutes, between 750 and 800*C for not aore than 3 ainutes, but in any case ne

ver above 800*C. These Units nust be respected for all the operating condi-

tions during the fuel element life: normal conditions, experimental tran-

sients, accident situations).

Among all tbe possible accident situations, particular attention has been

devoted to the "local faults", that is to the fsuits that can arise in a fuel

element; for these accidents the safety analysis methods are quite different

than for the plant faults, since their source end development is concerning a

single subasseably, but the safety criteria to be respected must be in agree-

with the above mentioned safety criteria for tbe clad.

2. LOCAL FAULTS

The safety approach for the PEC local faults is to demonstrate that for

ea-:h type of then tbe design criteria of the clad are satisfied within the pro

bability Unit of a Design Basis Accident (about 10"* event/year), combining

the probability of the fault event and the probability of non-intervention of

the surveillance systems.

Several events can be considered as possible sources of local faults for

the PEC fuel elements. They can lead to a surpassing of the normal running con

ditions of the clad and to its subsequent failure, followed by possible emis-

sion of. radioactive material. The detection and intervention systems must lead

to th? shut-down of the reactor, followed by the replacement of the subassem-

bly involved.

To avoid the possibility of a fault propagation, that coulf* lead to seve-

ral pin melting and - as an extreme consequence - to the whole pin bundle mel-

ting (accident considered in the field of hypothetical events), the surveillan

ce systems must produce a shut-down before the evolution of a primary failure

(emission of fission gas) into a secondary one (release of fissile material).

All the possible causes of local faults, having a non-negligible probabi-

lity, have been classified into three categories: local enrichment errors,clad

failures, blockages at the foot or along the bundle of a fuel subassembly.

As far as the local enrichment errors are concerned, the procedures and

controls adopted for the various phases of fuel manufacturing (mixed powders,



Iocs of pellets, fuel pins) arte these errors non-credible; furthermore, sin-

pie calculations show that - even in the case of local enrichment error - the

re is no hurtful consequence on the clad seal, because its temperature does

not reach the design Unit (700°C).

Therefore the local fault analysis, within the DBA units, concerns only

the clad failures and the subasserfcly blockages (Ref. 1,2).

3. CLAD FAILUIES

Considering the operating conditions of the PEC core (—xiaua linear po-

wer not higher than 400 H/ca), the only possible clad failures can be related

to fabrication defects or to end of life conditions. For both of these causes,

the experience gained by fast reactors haviug similar fuel pins (Kapsodie,

Pheaix) stuws that the probability of a priaary failure lies between 10~* and

10"* per year (ratio between the number of cracked clads and the total number

of irradiated pins) (Eef. 3).

Many tberaodynaaic, kinetic and theraal factors influence the evolution

of a primary failure toward a secondary one; for the TEC core conditions, it

has been evaluated that a probability of 10"1 can be attached to this tranfor

aation. The nuaber of fuel pins in the PEC reference core being about 7000,

the probability of having at least one secondary crack is about 10"^/year.

The surveillance system, designed to detect clad failures and to drive

a shut-down if fixed thresholds are exceeded, is the CRG systea (Control of

Clad Failures).

This systea includes three subsystc

a) The CRC/gas, that allows the radioactivity of the cover gas to be measured

by aeans of two independent channels equipped by iooization chambers, in

order to detect gaseous fission products in the drawn gas. It gives two a-

larm signals when defined thresholds are surpassed, and the operator can

order a manual shut-down.

b) The DUD (Delayed Neutron Detector), including two independent branches able

to detect delayed neutrons eaitted by fission products, transported by the

sodiua drawn froa the two return pipes of the priaary cooling loops. The

two extractions are connected to two independent DM» boxed placed outside

the aain vessel. Each DKD box includes 3 triplets of He detectors, and

each of the two DRD braches functions according to a logic 2/3. Three thr±

sholds are fixed: pre-alsra, alara and shut-down intervention (automatic

insertion of the control rods); the last one is fixed for the least surve-

yed subassembly position in the core. The reliability class for each DND

branch is C2, that corresponds to a non-intervention probability froa 10~3

to 10~2.

c) The LRG (Localisation of Clad Failures), that allows the failed eleaent to

be localized by measurement of delayed neutrons in the sodium drawn direc-

tly fron the fuel subasseably heads through small tubes (one for each sub-

asseably) inserted into the aecnanical hold-down systea. The small tubes,

through two systems of valves, are connected to a final loop that leads

the sodium to a LRG box. It is possible to operate the LRG for sampling



either from a single fuel element or from a combination of elements. Two a-
l a m signals are given when defined thresholds are surpassed, and the opera
tor provides for the reactor shut-down. Therefore the LBC, if operating con
tinuously, contributes to the avoidance of secondary clad failures.
Even neglecting the contributions of the dC/gas and U C subsystems, each

of which has a probability of non-intervention lower than 10"*, and conside-
ring only the efficiency of the DVD subsystem , it can be seen that the proba-
bility of uncontrolled secondary failure is lower than iO"*/year. This means
that the uncontrolled fault evolution falls into the non-credible field.

This is a very important conclusion, that allows to consider the blocka-
ges caused by fissile material as no» credible events (Beyond Design Basis Ac-
cidents) .

Therefore, it is assured that the C K system can detect and control any
clad failure with a sufficient reliability degree, and lead to shut-down intejr
vention before escape of fissile material fro» the failure itself; this is a
very important function, since the CBC is the only system able to reveal the
possible consequences of internal blockages along the pin bundle (see follo-
wing sections).

To this end, the intervention threshold is calculated (CSEHADIKE code) in
order to guarantee the DVD detection even for the least surveyed subassenbly;
this calculation is supported by hydraulic tests carried out on the CXECORT fa
cf.lity (Grenoble, CEA) for a reliable evaluation of the hydraulic transfer fun
ctions fro» the subassenblies to the sodium extraction locations (Ref. 4, 5,6).

In addition, the transit time fro» the failure to the intervention devi-
ces nwst be sufficiently short to avoid the uncontrolled failure evolution.

4. BLOCKAGES AT THE FUEL SUBASSEMBLT (COOLIWC DEFECTS)

By means of a detailed analysis of all the components in the core, in the
priaar7 cooling system and in the auxiliary cooling circuit, taking into ac-
count also all the possible handling and maintenance operations, an exhausti-
ve list was drawn up of all objects and particles that may be accidentally re-
leased and enter into the sodium.

Secondly, the transport of these particles from their origin to the core
grid was studied taking into account their density and geometry, the sodium ve
locity and the existence of filtering systems (for instance, the intermediate
heat exchanger) (Ref. 7).

Finally, utilizing the codes FORBIH and PORBELA (CEA) and considering the
results of suitable experimental tests (e.g. ABACUS), for each type of parti-
cle the Maximum Credible Blockage (HBC) at the foot or «long the bundle of a
fuel element was evaluated. The types of possible blockages (internal or peri-
pheral subchannels, porosity range, material characteristics, etc.) as well
as their máximum dimensions were defined (Ref. 8, 9, 10).

As a main result, the maximum quantities of foreign particles that can
concern the most powered fuel subassembly are listed in Tab. 2 (Ref. 11). We can
note that, in order to distribute the total amount of particles of the prima-
ry circuit among the fuel subassemblies, a simple but conservative criterion
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of proportional icy betwees. sodium flow and quantity of particles v u adopted.

The safety approach for the PEC local blockages consists in demonstra-

ting that the M C is always smaller than the Maximum Admissible Blockage (MIA),

that is defined as the upper limit to he not exceeded in order to assure the

cladding seal and to avoid the fault propagation, according to the above mur-

tiooed safety criteria.

To this end, the MBA for each type of fault is fixed ia order to avoi..

the sodium boiling anywhere; this criterion is considerably nore conservative

than the non-nelting of the clad.

The tbermohydraalic phenonena arising as a cownynnct of the possible

blockages have been studied by scans of different codes for the two situations

of blockages at the foot or along the bundle. The methods an* the results are

briefly summarized in the following sections.

S. BLOCKAGES AT T K SDIASSDSLf FOOT (FLOW REWJCTIOII}

The FOBKLA code allowed the calculation of the residual flows resulting

frouj the IOC's for the various types of particles, taking into account the ma-

xiamm volunes of particles that can arrive to the sodium inlet orifices and the

range of their possible diameters, dhile their density and velocity have a

small influence on the results and therefore their possible variations were ne

elected (conservative hypothesis).

The minimum residual flows through the most powered subassembly, as a fun

ction of the minwm and mat i win particle diameter, are listed ia Tab. 2.

As far as the kinetics of the flow reduction is concerned, we can note

that tbe mechanical behaviour of the particles during the fomntion tí the bio

ckage prevents us from thinking that it could be instantaneous; therefore an

exponential law for tbe flow reduction as a function of tbe time was adopted.

On the basis of experimental tests concerning the mixing tines for the large

sodium pools of the primary circuit (plenum of the nain vessel and vessel con-

taining pump and intermediate heat exchanger), a minimum tine constant of 6,5 s

was evaluated for the flow reduction through the fuel subasseubly.

To detect this type of fault, the PEC core is equipped by the TTC surveil

lance system (Treatment of the Core Temperatures), which measures and proces-

ses the sodium outlet temperatures of each fuel element. It is composed of two

identical and independent subsystems; each of them include one thermocouple

for each subassenbly (placed over the top of the hexagonal can), and is equip-

ped with conversion devices and connections between the sensors and a computer.

The TTC system is designed in accordance with a logic 2/2, and two levels of

thresholds are fixed: the first one for an alarm, the second one for a shut-

down intervention.

For each fuel subassenbly, four parameter are controlled by the TTC and

compared to the thresholds:

- the sodiun outlet temperature;

- its time derivative;

- its value compared with the value of the similar suhassemblies;

- the maximm clad temperature.

To evaluate the MBA's in case of flow reduction, the TTC "field of success"
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was calculated versus different aims. To this purpose, the intervention time
of the four surveillance functions was evaluated as a function of the blockage
characteristics (magnitudine and time constant of the flov reduction). The ana
lysis was carried out by means of the codes BL0W-3A (multi-phase) and TABOUE
(single-phase), and the main results are summarized in Fig. 1 (Ref. 12,13,14,15).

We can conclude that:
a) There is a satisfying agreement between the BL0W-3A and TABOUE results, in

spite rf the different models on which the two codes are based.
b) The TTC is always efficient against the sodium boiling if the residual flow

is greater than 30% or the time constant is higher than 3,5 s.
This means that all the MBC's calculated for the FEC subassembly are large-
ly protected by the TTC, with a wide margin that allows to satisfy the safe
ty criteria even if all the possible uncertainties are taken into account.

c) The "field of success" becomes larger if the target is less conservative
(e.g. clad fusion).

d) The iiaction based on the time derivative of the sodium temperature is al-
wav;, rh.-> first to cause intervention.
The results are quite similar if we consider a fuel element different from

the most powered one.

6. BLOCKAGES ALONG THE PIN BUNDLE

The F ORB IN code allowed the calculation of the maximum heights of the bio
eked rone in a pin bundle, resulting from the MBC's for Lhe various types of
particles, taking into account the maximum volumes of particles that can con-
cern a single subassembly.

The results are almost independent on flow, density and velocity of the
particles; the only significant parameter is the particle diameter, and the
most critical values range from 1.6 to 3.0 mm, depending on the nature of the
foreign material. The existence of critical diameter values can be related to
the possible formation of plugs at the lower grid that don't allow the flow of
particles towards the pin bundle. From this point of view, this evaluation has
a good agreement with the results of experimental tests (ABACUS) (Ref. 10).

As far as the geometrical form of the blockage is concerned, a totale bl£
ckage (all the 6 subchannels surronding a pin) has been excluded on the basis
of the results of the ABACUS tests performed with pin bundles spaced by heli-
coidal wires. Therefore this event can be considered as an hypothetical fault.

Therefore only two types of internal blockages were studied (see Fig. 2):
- the central channel blockage, involving the alternate subchannels around

each pin;
- the lateral channel blockage, involving the subchannels between the pin bun-
dle and the hexagonal can.

The maximum blocked heights for each type of particles and for the two
considered blockages are listed in Tab. 2.

To evaluate the MBA's in case of internal blockage, a detailed thermohy-
draulic analysis was carried out by means of the FLHE code (BERSAFE system),
taking into account the thermal conduction and neglecting the smaller contri-

- 10? -



bution of the thermal convection due to the residual flow through the blocka-

ge (conservative hypothesis) (Ref. 16).

The blockage was supposed to be centred on the midplane of the fissile

zone, where the thermal conditions (maximum linear power) are the heaviest.

The values of porosity (volume fraction occupied by the sodium) were con-

sidered: £ = 0,25, corresponding to a theoretical situation in which all the

particles have the same diameter, and £ = 0,35, corresponding to a more rea-

listic condition.

The main results are shown in Figg. 3 and 4, for the most powered subas-

sembly in "hot spot" condition and for a blockage formed by elastomeric ma-

terials: this is the worst case since this type of material has a negligible

thermal conductivity (Ref. 17).

The following conclusions can be drawn:

a) The lateral blockage reaches temperature values always higher than the cen

tral blockage.

b) In relation to the two considered porosity values, the results show not ne_

gligible variations.

c) Even under the most conservative hypotheses, the sodium in the blocked zo-

ne never reaches the boiling temperature, but the clad temperature can be

over the design limit: (700°C) for the blocked heights corresponding -o the

MBC conditions. Therefore the possibility of failure for some pin clad can

not be excluded, and in this case the CRG system must be able to detect the

fault before its evolution.

On the contrary, the clad temperature never reaches the design limit (700"

C) when the "nominal" conditions are considered.

7. CONCLUSIONS

In the field of the Design Basis Accidents, a detailed analysis of the lo

cal faults for the PEC core led to consider the clad failures and the cooling

defects. The study of their sources, evolutions and consequences, taking into

account the efficiency of the core surveillance systems, let us conclude that

either the faults are detected and closed by a shut-down intervention before

reaching unacceptable consequences, or they don't lead to conditions beyond the

upper limits of the fuel subassembly.
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TAB. 1 - The main characteristics of the PEC core.

N* of fuel subassemblies
N* of pins/subassembly
Subassembly pitch
Pin pitch
External diameter of the pin
Height of the fissile column
Height of the two axial reflectors ( U 0 )
Radial Reflector (199 elements) M t

Total power of the fuel subassemblies
Maximum nominal linear power
Sodium core inlet temperature
Average sodium core outlet temperature (fuel subass.)

78
91
86 nn
7.9 mm
6.7 mm
65 cm

(18+22,5)
Nickel

116 MW
385 V/cm
450 °C
600 *C

TAB. 2 - The Maximum Credible Blockages for the PEC fuel subassembly.

Material

V
Mineral oil

St-Ute

Elastomeric

material

Max. volume for

the most powered

subassembly

(cm3)

20

16

14

8

MBC at the

Min. residual

'part

=0.6mm

15.0

15.7

16-9

18.7

foot

flow (Z)

*part
=2. Oran

26.3

27.4

28.0

31.1

MBC along the bundle

Max height
blockage

Central
blockage

6

5*6

5

2.2

of the
(mo)

Lateral
blockage

1

0

0

0
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FIG. 1 - Fields of success of the TTC system for flow reduction

at the most powered subassembly.

o
u

s2

1-Sodiu» boiling (TABOUE)

2-Sodiua boiling (BLOH-3A)

3«Clad fusion

'Fuel fusion

10 20
Residual flow

FIG. 2 - Two types of internal blockages.

Central blockage Lateral blockage
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FIG.3 - Max. temperature in the blocked zone in hot-spot
conditions (blockage by elastomeric material)
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FIG.4 - Max. clad temperature in hot-spot conditions
(blockage by elastomeric material)
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RESUMO

Neste trabalho são apresentados as medidas de parâmetros de reatividade,
tais como valor diferencial e integral de barras de controle, coeficiente dê
vazio local e coeficiente de temperatura do moderador para o reator IEA-R1.
Os valores medidos foram comparados com os calculados através dos codieos
HAMMER-CITATION tendo apresentado uma boa concordancia.

SUMMARY

This work shows a measurement of reactivity parameters,such as integral
and diferential control rod worth, local void coefficient , and moderator
temperature coefficient for the research reactor IEA-R1. The measured
values were co-ipared with those calculated through HAMMER-CITATION codes,
having shown good agreement.
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1. INTRODUÇÃO I
I

O IPEN-CMEN-SP está" concluindo a instalação 4e um reator de potência zero
(Unidade Crítica), tipo tanque, para avaliação de parâmetros neutrônicos de
reatores Moderados i agua leve, e pretende em futuro próximo modificar a i
atual configuração do reator de pesquisa IEA-RI com aumento de potência para !
5tH, utilizando combustível com baixo enriquecimento (20Z em U-235).

Em vista dos objetivos acima, é necessário o desenvolvimento de técnicas I
para a futura realização dos testes físicos de partida ( D , e medidas - de i
parámetros neutrônicos e comparação com o projeto, tanto da Unidade Crítica ,
como da nova configuração do reator IEA-P.l.

Dentro deste contexto, no premente trabalho são descritas as medidas de
parámetros de reatividade realizadas na atual configuração do reator IEA-R1 ,
e a comparação dessas medidas com os valores calculados através dos códigos
HAMMER-CITATIOK com o objetivo de avaliação das técnicas experimentais e dos
métodos de cálculo. Os parâmetros medidos e calculados foram; os coeficien -
tes de reatividade de temperatura e vazio, e valor diferencial e integral de
barras de controle.

2. MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS

Neste trabalho os seguintes parâmetros de reatividade foram medidos para
a configuração 155 do IEA-R1 ilustrado na figura 1:

i) valor diferencial e integral de barras de controle,
ii) coeficiente de reatividade de temperatura do moderador e
iii) coeficiente de reatividade de vazio local.

i

Para a determinação da reatividade diferencial, 3p/3z, utilizou-se a téc- i
nica do período estável (2). Esta técnica é baseada no fato que a população '
de neutrons, ou a potência, evolui como uma exponencial pura, apôs uma inser-
ção de reatividade, e após um tempo suficiente para que os termos transientes
tenham desaparecido, ou seja :

n(t) - expíwjt), (1)

onde Wj é o inverso do período estável. Desta forma^ retirando-se uma barra ,
de uma posição inicial ZQ e potência inicial Po, até uma posição Z1 e, espe -
rando-se um tempo, At, de maneira que os termos transientes desapareçam. Me -
de-se então o tempo necessário para que a potência dobre (T) e, portanto, da
eq. (1), tem-se:

Vjí In 2/T, (2)

(3)
e inserindo-se na equação "inhour" , pode-se obter a reatividade introduzi-
da devido a movimentação AZ=Z -Z n, e consequentemente a reatividade diferen -
ciai, OP/9Z) Z o.

 l

Nas medidas do valor diferencial de barras realizadas nesse trabalho, utí
lizou-se o seguinte procedimento experimental:

i) criticalizar o reator a um nível de potência baixa (-100 watts);
ii) inserir a barra a .°cr calibrada o máximo possível no núcleo, reti

rando-se as outras barras totalmente, de maneira a manter o rea -
tor crítico;
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i i i ) r e t i r a r , algumas posições, a barra a ser calibrada e, apôs um tar-
po de espera, da ordem de 50 seg, para que o reator atinja o perío
do es táve l , cronometrar o tempo necessário para que a potência do-
bre. Anotar as posições in ic ia i s e f ina i s da barra, e o topo de
dobramento de f luxo;

iv) in ser i r uma das barras, que inicialmente, esta completamente re t i -
rada, para retornar o reator a cr i t i ca l idade;

v) repet ir o procedimento, até a barra que está sendo calibrada seja
totalmente retirada do núcleo.

Para a determinação experimental do coef ic iente de reatividade de tempera
tura do moderador, ct^CO, variou-se a temperatura do moderador, em intervalos
apropriados, e ver i f icou-se a mudança da reatividade do sistema, devido a
essa variação.

Devido a problemas de realimentação ex i s tentes , quando opera-se o reator
IEA-R1 a potência nominal (2MW), decidiu-se primeiramente elevar-se a tempera
tura do moderador antes da realização do experimento começando este com uma
temperatura do moderador próxima de 38.C e i r resfriando ao invés de aquece-
l o . Por outro lado, para evi tar efe i tos do Xenônio, o experimento foi in ic ia-
do cerca de 3 dias antes da aquisição de dados. Para tanto, inicialmente o
reator foi operado a plena potência (2HW), com o c ircuito secundário desliga-
do, aumentando-se gradat i vãmente a temperatura da ãgua do circuito primário '
(moderador), até que esta s i tuasse ao redor de 38 C. A seguir, cobriu-se toda
a superfície da piscina com uma lona p lás t ica , para evitar evaporação da
ãgua, e perdas térmicas. 0 reator foi desligado e esperou-se cerca de dois
dias , para p o s s i b i l i t a r o decaimento do Xenônio, e então crit icai izou-se o
reator a baixos n íve i s de potencias (-100 watts ) . Salienta-se que, devido a
grande quantidade de água na.piscina, o decréscimo de temperatura do modera -
dor nao foi grande neste intervalo de tempo. Quando a aquisição de dados foi
iniciada a temperatura era de 35 C. Para variar a temperatura do moderador em
intervalos de - 0 , 5 C, o c ircuito secundário era ativado. Com a diminuição da
temperatura, o reator deixava a cr i t ica l idade, que era retornada con a inser-
ção de uma barra de controle. Para cada aquisição de dados eram anotados as
temperaturas do moderador e a nova posição da barra, sendo as temperaturas me
dídas com um termopar localizado no topo do núcleo, e a posição das barra»'
fornecidas pela mesa de controle. Este procedimento foi repetido até a tempe-
ratura de 26°C, obtendo-se dessa forma uma variação total de 9°C. Con o conhe
cimento da posição da barra de controle e de sua curva de calibração, descri-
ta anteriormente, é possível determinar a reatividade inserida por cada acres
cimo de temperatura, e consequentemente determinar-o coeficiente de temperatu^
ra.

Finalmente, o coef ic iente de reatividade de vazio local , a , foi determi-
nado experimentalmente através da inserção, com auxíl io de um dispositivo ade
quado, de placas de alumínio entre as placas dos elementos combustíveis, (ca-
nais de refrigeração) deslocando o moderador dessas regiões e introduzindo va
zíos l oca i s . Apôs a inserção do volume vazio, o reator é crit ical ízado, para
então re t i rar - se este volume vagarosamente, para evitar a inserção de altas
Teatividades pos i t ivas , e induzir possível acionamento do mecanismo de des l i -
gamento do reator (SCRAM). Com a retirada do volume ocorre uma excursão de
potência, e a reatividade introduzida no reator é medida através do reatíme -
tro d ig i ta l do IPEN-CNEN-SP U)(009 - NC/1-IPEN).
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3 . MÉTODOS DE CALCULO

Par* o c á l c u l o dos parâmetros de reat ividade determinai. experimentalmen-
t e , u t i l i z o u - s e os códigos HAMMER O , HAMMER-TECHNIOi e CITATION < 6 > 7 ) . Os
códigos HAMMER e HAMMER-TECHNION foram u t i l i z a d o s para a geração das secções
de choque homogeneizadas, em do i s grupos de energia, para cada região do rea -
tor lEA-Rl, a través dos modelos da cé lu la un i tar ia , e supercélula. 0 código
CITATION fo i u t i l i z a d o para cá lcu los de difusão em três dimensões de mineira a
simular os experimentos' rea l i zados .

As c é l u l a s u n i t á r i a s para os elementos combustíveis enriquecidos a 93Z
e 20Z (de ta lhe 1 , f igura 1 ) , foram t ipo p laca , com a Tegião do combustível '
(U-0 ~A1, ou U-Alx) envolta por uma região de Aluminio (encamisamento), modera
dor e uma região extra . Nas f iguras 2a e 2b ilustram-se estas c é l u l a s . ~~

A c é l u l a do elemento de irradiação (detalhe 3 , figura 1) fo i análoga a
do elemento combustível padrão, com a diferença nas espessuras das várias
r e g i õ e s , em v i s t a do número d i ferente de placas combustíveis (0.0252 cm para
U-0.-A1, 0,051 eu para Al , 0,1445 cm paia o moderador, e 0,0911 para a região
e x t r a ) . As c é l u l a s para o elemento r e f l e t o r de grafita e para os elementos
de irradiação vazados foram f e i t a s envolvendo uma espessura pequena de combus-
t í v e l , com g r a f i t a (ou H.O), Alumínio e Xgua.

Para a c é l u l a do elemento de controle u t i l i z o u - s e o modelo da. supercélula,
envolvendo a c é l u l a un i tár ia do abservedor, por uma célula de combustível, con
forme i l u s t r a d o na f igura 2C. Além do mais, u t i l i z o u - s e a equivalência das
taxas de reação dada pela teor ia de transporte (HAMMER) com a teoria de difu -
são (CITATION) Í8>.

Os cá lcu los do reator IEA-R1, ut i l i zando o código CITATION, foram f e i t o s
em 3 dimensões, na geometria X-Y-Z e u t i l i zando-se dois grupos de energia. 0
número de i n t e r v a l o s foram 11 em X, 23 em Y e 10 em Z. Em X-Y o reator foi
modelado de acordo com a figura 1 , incluindo-se uma camadç de ref le tor de
água ao reder do núcleo . Na direção axial o reator foi modelado conforme f igu-
ra 3 .

Para o c á l c u l o dos valores d i f erenc ia i s das barras de controle , modelou-se
o reator com as barras nas posições c r í t i c a s , a baixa potência, com um erro
na previsão de c r i t i c a l i d a d e de 3Z (k eff" 1.03508). A part ir daí , processou-se
vários c a s o s , onde subia-se a posição da barra, cuja reatividade está sendo
calculada, em passos em torno de 10 passos e, corrigindo o posicionamento das
outras barras para a posição c r í t i c a .

Na determinação do c o e f i c i e n t e de reatividade de temperatura do moderador,
modelou-se in ic ia lmente o reator com as barras nas posições de cr i t ica l idade e
a temperatura do moderador a 27 C. A seguir , rodou-se em segundo caso com a
temperatura do moderador a 36°C.

Para a determinação do coe f i c i en te de reatividade de vaz io , Oy, rodou - se
um caso r e f e r ê n c i a , com o reator c r í t i c o , e, em seguida, casos onde siaulou-se
a inserção de placas de alumínio nos elementos combustíveis 86,94,110 e 125
(ver f i g u r a i ) . Os valores de reat ividade, devido a inserção de volume vazio,
nos elementos combustíveis mencionados acima, foram obtidos comparando os valo
res de K « em cada caso com o caso referência. ~

4 . RESULTADOS

Na tabela 1 tem-se os valores experimentais e calculados, das reatívidades
diferenciais e integrais da barra de segurança BS2, localizada na posição 119
da placa matriz (conforme figurai ).



Nas tabelas 2 e 3 encontram-se os valores experimentais e previstos
dos coeficientes de reatividade de temperatura do moderador e de vazio.

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Pela tabela 1 pode-se verificar que o valor total da barra BS2 experi -
mental é de 3284 pcm e o valor previsto por cálculo de 2974 pcm, fornecendo
um erro de 10Z.

Os resultados para o coeficiente de temperatura do moderador, Og, foram
obtidos com uma variação de -9 C na temperatura do moderador, sendo o desvio
encontrado do valor previsto por cálculo para o obtido experimentalmente de
-72.

Os valores previstos para os coeficientes de vazio locais também apresen
taram resultados sati¡.fatórios, com desvios de até no máximo 12Z. ~

Observando-se r resultados acima e das tabelas 1.2 e 3 apresentadas,os
valores estimados < reatividade, tanto para calibraçao de barra (reativida-
de diferencial e in.egral), quanto para os coeficientes a,,, e o^, pelos códi-
gos HAMMER e CITATION foram subestimados.

Os erros nas previsões dos parâmetros de reatividade são em conseqüência
das incertezas no método de cálculo, mas principalmente devido as incertezas
nos valores de queidia dos elementos combustíveis que acarreta grandes er-
ros quando da geração das secções de choque. Entretanto, os valores encontra
dos ainda são considerados aceitáveis no ponto de vista dos testes físicos T

de partida.

Em conseqüência desse fato, e sabendo-se da previsão da instalação de
um novo núcleo, com apenas elementos combustíveis de baixo enriquecimento,no
reator IEA-R1, i aconselhável que o histórico de operação e um acompanhamen
to experimental de queima deva ser realizado, com o objetivo de reduzir as
incertezas nos cálculos computacionais, podendo-se dessa forma estimar com
maior eficácia os parâmetros nucleares obtidos por experimentos.
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TABELA 1 - VALOR DIFERENCIAL E INTEGRAL DA BS2. COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS

EXPERIMENTAL E CALCULADOS.

Posição da
Barra *

(Passos)

371

419

465

507

549

592

637

687

738

796

Valor Diferencial
(pcm/passo)

Experinental Calculado

5,19

5,52

5,72

5,81

3,79

5,66

5,42

5,04

4,53

3,84

4,61

4,97

5,11

5,11

4,95

4,62

4,43

3,89

3r49

2,85

Valor Integral
ípc )

Experimental Calculado

1039,4

1296,9

1553,2

1795,6

2039,3

2285,8

2538,2

2797,5

3041,9

3284,9

1095,3

1332,2

1558,9

1768,7

1975,5

2181,0

2388,1

2597,0

2789,6

2974,2

* A posição da barra é medida em passos, sendo que o comprimento total é

dividido em 1000 passos com o zero na base do Núcleo, com a barra cotalmen

te inserida e cada passo de 0,6 mn.
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TÁSELA 2 - COEFICIENTE DE REATIVIDADE DE TEMPERATURA DO

AT

<°O

Ap
<P«)

°M
(pcm/°C)

EXPERItCNTAL

8,74 - e,37

-111,5 - 15,2

-12,8 * 1,8

CALCULADO

9

106.67

-11,85

TABELA 3 - COEFICIENTE DE REATIVIDADE DE VAZIO LOCAL <v*

EC EXPERIMENTAL CALCULADO

86

94

110

125

(-4,3 - 0,6) x 10*

(-6,6 - 0,3) x 103

(-3,9 - 0,4) x 103

(-7,9 - 0,5) x 103

-4,03 x 103

-5,8 x 103

-3,7 x 103

-7,9 x 103

* O o v é expresso em pcm por fração de vazio introduzido pelo alumínio,

i.e.; pela razao do volume do Aluminio para o volume de todo o modera

dor da parte ativa do núcleo.

- 117 -



6. BARREN, J.; ROTHENSTEIN, W & TAVIV, E. The HAMMER Code System, F.PRI-NP-
565, Project 709, 1978.

7. FOWLER, T.B.; VONDY, D.R. & CUNNINGHAN, G. W. Nuclear Reactor Core
Analysis Code CITATION, Oak Ridge Tn., Oak Ridge National Lab., 1971
(ORNL-TN-2496-Rev.2).

8. KOSAKA, N. Estudo da Validação do Programa HAMMER-TECHNION para Barra
de Controle do Reator Tipo PWR, Publicação IPEN, Sao Paulo, 1985
(IPEN-¿i5).

- J18 -



DDDDDDDD FlCUfU ) - MAM 00 NUGLIO 00 WtATO* XEA - R I

MTALHKI
C.C.CMTMLI

OC OMQUKCIMCNTO

•LCMCMTO COMUOTIVP. IMIOUtCWMNTO VM

III 10.71'

IM lO.Tf

ItO 10.Tt

IN io.ro
It? I». TO.

NESTANTtt OLOQ>tUA

— OJIOaa
M «.«CA

CIMTMA

M M UAii

LAMUMATnftOA PLAflft —«Jt««
i ATIVO WjWwi

DADO*

M«00 G • IWAIt At DO (C * .
oMo
MIIIO A • PLACA M ALUMINIO •
••MMUHA — — — — 0,llt4 • *

• • BAMIA OC OONTROLI

{ f—00%{A f —

PLACAS 0OMOUtTWI«(T0TALI-lt
PLACA* OC ALUMÍNIO I TOTAL I - 4

ITOTAH- t

DADOS

PLACAI COMOUSTtaa (TOTAL! — 0

CAKACTMÍfTICAS FÍMOAO IOUMM AO
•C PAORW



UO-RI

Hit
HI

RECIBO

EXTRfl

a) Crlulo Unitaria Combustível

GRflFITfl R l IH.O

b) C r l u l o Un í tor ia do R r f l r t o r

I *'
o
X ce

o
•

X

a
X en

*-
Mt

• en

!

a
X

1

U,0B- Dl (337.)

«12:9,9762 <•
d3^0,228? c.
d4^, 2802 (»

U - HI (287.)
dl =8,8380 cm
d2=0,8760 c

= 0,2800 c«

J1:0, 0635 C
¿2-8,4988 d
¿3 = 9, 7130 c
d4 = 10,088 c

J 1=0,0752(1

ii--$,zm (•
43=0/1524 ( •
4H=e. L44S <•
¿5=0,1445 ( •
46=0/0510 e i
47:0/0504 (•
48:0/4510 ( •
49--0/IH45 <•

) Super-Ce[uIo g1» í l i f r r í n l flbSorVedor

2: C é l u l a s ¿o Reafor IEH - R l .



figur

•

H20 • III

frtr MI Itlh ;

1

!

k in Ititi

Fui M bin

HtOHI j

E!f«nf« CeituStiVf!

t 3: íitJfloju flriil

T

12» ,

l e t

2 (•

-

19 t»
i.

JoS ElwnttS tiiUst!vr!s

"~ | T
H.0 ! 12 < .

H2Q • Rl 1

i

Grafite

Í

¡

H D t R I i

[ I r i rn tc Rr f l t t t r

r Rfflrttr (IEfi-RU

H e
t

G 7 t .

1



CONGRESSO 24 A 29 DE ABWl DE 1988

GERAL DE
ENERGIA NUCLEAR

ANAIS - PROCEEDINGS

ADEQUAÇÃO DO FATOR DE DANCOFF PARA CALCULO DE

CÉLULA DO REATOR NUCLEAR A LEITO FLUIDIZADO

Volnei Borges

Farhang Sefidvash

Departamento de Engenharia Nuclear

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Porto Alegre

SUMARIO

Está em desenvolvimento o estudo de um novo conceito de rea-

tor nuclear baseado em leito fluidizado, tendo como elemento com-

bustível esferas de dióxido de uranio levemente enriquecido. Foi

proposto um método para converter urna célula de elemento combustí^

vel esférico em sua equivalencia cilíndrica, de modo a viabilizar

a utilização do código LEOPARD, empregado nos cálculos dos reato-

res a água leve (LWR) . Esse método foi testado e mostrou-se ade-

quado para o calculo do coeficiente Dancoff.

ABSTRACT

A new nuclear reactor design based on the fluídízed bed COTÍ

cept is under research and development. It utilized spherical

fuel of slightly enriched zircaloy-clad uraniui» dioxide fluidized

by light water under pressure since the Leopard code has been

developed for light water reactor analysis, it was necessary to

develop a method to determine the dimensions of the hypothetical

fuel rod lattice, which are neutronically equivalent to the

spherical fuel pellet lattice. This method is shown to calculate

the Dancoff factor correctly.
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1. INTRODUÇÃO

Uma nova concepção de reator nuclear simples com segurança in

nerente baseado no conceito de leito fluidizado esta em desenvol-

vimento no Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O reator é

modular, ou seja, a partir de um módulo básico podem ser construi

dos reatores de qualquer tacanho. Este reator utiliza tecnologia

dos reatores a água pressurizada (PUR). 0 núcleo do reator e com-

posto por um tubo cilíndrico de 25 cm de diámetro oxide os el-men-

tos combustíveis na forma de esferas de dióxido de urânio (U02)

levemente enriquecido com 8 mm de diâmetro ficam fluidizando.

Devido ao fato desse novo reator nuclear utilizar elemento com

bustivel esférico foi necessário testar o método de equivalência

para o calculo do fator de Dancoff considerando essa geometria.

2. MÉTODO DE EQUIVALENCIA ESFERA-CILINDRO

Para cálculos neutrSnicos do Reator Nuclear a leito fluidiza-

do (RNLF) foi utilizado o código LEOPARD J2|. Como esse código foi

desenvolvido para reatores a água levs (LWR) utilizando elementos

combustíveis na forma de barras cilindricas, foi necessário dete^

minar as dimensões de uma barra de combustível hipotética que neu

irónicamente fosse equivalente a urna esfera de combustível |l|.P£

ra tanto foi exigido que a razão volume por superfície de cilindro e

esfera fosse igual. Também a fração de volume do moderador é igu£

lada a porosidacie do leito fluidizado, obtendo as relações:

R-2r/3 (1)

p=R(*/(l-E))1/2 (2)

onde:Rsraio da barra de combustível equivalente

r«raio da esfera de combustível

p=passo (pitch)

E»porosidade, definida como a razão entre o volume de modera

dor pele volume total da célula.
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Este método í justificado porque as absorções ressonantes tea

efeito predominante na cri ticalidade <?e reatares heterogéneos .Tam

bém e sabido que a integral efetiva de ressoaancia é dependente da

razio superficie por volume do elemento combustível. Então, manten

do as razoes superfície por volume para elementos combustíveis es

féricos igual a c i l índricos é esperado que seja uma boa aproxima-

ção para os cálculos do Reator Nuclear a Leito Fluidizado usando

os códigos dos reatores tipo PWR.

Para verificar esse método de equivalência foi utilizado o có

digo DTF4 para ambas as geometrías J3|, mostrando que o método é

adequado para os cálculos do Reator Nuclear a Leito Fluidizado sem

considerar as possíveis diferenças de correção de Dancoff para ele

mentós combustíveis esféricos e c i l ldricos . Contudo os resultados

podem diferir , principalmente no caso de pequeñas porosidades on-

de o e'eito de "sombra" torna-se muito importante.

3 . CALCULO DO FATOR DE DANCOFF USANDO 0 MÉTOBO DE EQUIVALÊNCIA

Na determinação da i n t e g r a l de ressonância supôe-se que a c é -

l u l a é c o n s t i t u i d a somente por combustível e moderador e está i so

l a d a , ou s e j a , que neutron ressonante que coasegue s a i r do elenen

t o c o m b u s t í v e l , não pode a t i n g i r o elemento combustível de urna cé

l u l a v i z i n h a conservando sua energia de ressonância, pois no t r a -

j e t o i n t e r a g e com átomos do moderador, perdeado energ ia . Coa i s s o

e s t á se admitindo que o neutron ao escapar do combustível sofre a

s e g u i n t e c o l i s ã o no moderador, o que não é correto eu s i s t e a a s ea

que os c o m b u s t í v e i s e s t ã o próximos um do outro, ou s e j a , para pe-

quenas p o r o s i d a d e s , onde o neutron pode sofrer a próxima co l i são

em outro e lemento combust íve l e não no moderador. Portanto, a pro

b a b i l i d a d e de e scape é c o r r i g i d a por um fator que considera a pro

ximidade dos e l ementos c o m b u s t í v e i s , é o chamado fator de Dancoff.

No cód igo LEOPARD, o c á l c u l o do f a t o r de Dancoff é f e i t o pela

expres são aproximada de Sauer para elemento combustível ciliar ico

-bZL
D- 1 (3)

l EL(lb)
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onde:L =2RK

Vf=volume do elemento combustível

Vm-volume do revestimento e moderador

R=raio do elemento combustível cilíndrico, em cm

z»0 para céluda quadrada, 1 para hexagonal

E=seção de choque macroscópica total da região não combustível

p=passo (pitch)

Utilizando o método de equivalencia de elemento esférico em

cilindrico (equações 1 e 2) obtém-se uma expressão para o fator de

Dancoff para esferas |4|. Para a mesma porosidade as frações dev>

lume de esferas e cilindros sao iguais, então:

-bZL
D = 1 " ^ n fi-U (7)

onde: L = 2RK~rK (8)

r=raio do elemento combustível esférico, em cm.

4. FATOR DE DANCOFF PARA UMA REDE DE ESFERAS

Foi realizado un estudo dos diversos métodos apresentados na

literatura para determinação do fator Dancoff para uma rede de e£

feras |4|. Dentre os modeles analisados o que mostrou-se mais ade

quado para representar o sistema de esferas foi o proposto por Nír

|5| ao qual chamou-se "closed pack". Este modelo supoe que todas

as esferas sao idênticas e podem ser vistas como urna rede compacta

(closed pack) onde cada esfera está localizada em um vértice da re

de e urna no centro. Nas equações aparece a expressão analítica cti£

mada função dí&tríbuiçao de corda, que depende do comprimento de

corda (L) , definido como qualquer segmento de reta que parte da

superficie de urna esf t ra, atravessa o moderador e alcança a super_
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flcie de outra esfera. Essa função I aproximada por uma função ex

ponencial devido a complexidade de cálculos. A validade dessa apro

xiraaçao foi provada para o caso de duas esferas. 0 mesmo método

também foi aplicado para o caso de i ma rede quadrada e hexagonal

de cilindros, e os resultados obtidos concordam muito ben com os

publicados na literatura |6,7|. Esses resultados mostram a valid£

de do método de aproximação empregado na expressão para o cálculo

do fator Dancoff para o sistema de esferas.

Como o modelo "closed pack" mostrou-se adequado para a deter-

minação do fator Dancoff para a rede de esferas, usa-se esse mod±

Io como exato na comparação com o método aqui apresentado.

5. RESULTADOS E CONCLUSÕES

A tabela 1 fornece os valores para o fator de Dancoff como uaa

função da porosidade do leito para uma célula quadrada e Xr=l,0 e

3,0. Comparando os valores obtidos pelo método de equivalência coa

o método "closed pack" vê-se que a diferença máxima relativa en-

tre os dois métodos está* em torno de 1, 0Z.

Considerando que a formula de Sauer é adequada para cálculos

nos reatores tipo FUR, então o modelo proposto calcula o fator de

Dancoff para o RNLF com a mesma precisão calculada para os PWR.Con

cluíndo que o método de equivalência esfera-cilíndro é adequado pa

ra o cálculo de célula no Reator Nuclear a Leito Fluidizado. Isto

faz com que se possa utilizar códigos jã existentes desenvolvidos

para reatores LWR nos cálculos do RNLF, sem necessidade de desen-

volver novos códigos, considerando esse fator.
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TABELA 1

Fator de Dancoff para esferas obtidos com di ferentes modelos

para Ir*=l,0 e 3 ,0

Ir-1,0 Diferença
Relativa

Er-3,0 Diferença
Relativa

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

0,3727*

0,3712**

0,5034

0,4988

0,6248

0,6225

0,7367

0,7382

0,8367

0,8409

0,9203

0,9241

0,9795

0,9796

0,401

0.91Z

0,372

0.20Z

0,502

0,412

0,012

0,6473*

0,6539**

0,7930

0,7893

0,8894

0,8840

0,9492

0,9447

0,9820

0,9793

0,9962

0,9951

0,9998

0,9996

1,022

0,472

0,612

0,472

0,282

0,112

0,022

* Método CLOSED-PACK ** Método EQUIVALÊNCIA ESFERA-CILINDRO
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SUMARIO

O presente trabalho descreve o procedimento adotado pelo Laboratório de Me-
trologia Nuclear para o mapeamento e monitoração da densidade-de fluxo de
neutrons térmicos em uma região próxima ao núcleo do Reator IEAR-1. A re-
gião mapeada, com cerca de1 5,5 cm de diâmetro e 40 cm de comprimento, dest£
na-se a calibração de câmaras de ionizaçao ou outros detectores de neutrons
produzidos no IPEN, Nesta região foram irradiadas cerca de 80 folhas de ati
vação, constituídas de uma liga de Au-Al, contendo 0,130% de Au. A ativT
dade do nuclídeo Au, obtido por reação (n,y), foi determinada em um ciri-
tilador de Nal(Tl), calibrado através da medida absoluta de algumas folhas
de ativação em sistema de coincidência 4* (PC)6 -y . A densidade de fluxo '
de neutrons foi calculada em função da atividade para todos os pontos sele-
cionados na região e integrada para obter o fluxo médio na região mapeada.

ABSTRACT

The procedure followed by the Nuclear Metrology Laboratory at IPEN (São Pau '
lo) for mapping and monitoring the thermal neutron flu:: density in a region*
near the IEAR-1 reactor core i s described. The mapped region, measuring
5.5 cm in diameter and 40 cm long, wil l be used to calibrate ion chambers
or other neutron detectors produced at IPEN. About 80 activation foi Is,made
of Au-Al alloy containing 0.130% of **'Au, were irradiated. The nuclide
i^Au, obtained by (n,y) reaction, was measured in a Nal(Tl) c int i l lator,
which was calibrated by measuring some foi ls absolutely by means of a
4* (PC) 6 -y coincidence system. The thermal neutron flux density was calcu
lated as a function of the fo i l activity for a l l measured points and int£
grated in order to obtain the average neutron flux in the mapped region.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento e fabricação de câmaras de ionização e outros detecto-
res de neutrons pelo Departamento de Aplicações na Engenharia e Indústria (TE)
do IPEN, gerou a necessidade de estabelecer um método para efetuar a calibra-
ção destes detectores, en termos de resposta do detector em função do fluxo de
neutrons incidente na região sensível do detector.

0 presente trabalho descreve o método desenvolvido pelo Laboratório de He
tro logia Nuclear (UM) do IPEN, para o mapeamento e monitoração da densidade*
de fluxo de neutrons térmicos nesta região de interesse, próxima ao núcleo do
reator IEAR-1.

ARRANJO EXPERIMINTAL

A densidade de fluxo de neutrons térmicos foi determinada pelo método de
ativação de folhas, através da reação 1 Au(n,Y) °Au. As folhas de ativação
foram constituídas de uma liga de Au-Al, contendo 0,1302 de 197Au. As folhas*
possuíam cerca de 4 nmr de área contendo una massa de * Au em torno de 0,8ug.
Dois conjuntos de folhas foram preparados: no primeiro, denominado"sem cadmio','
as folhas foram simplesmente envolvidas em uma folha de alumínio com 0,025 mm
de espessura. No segundo, denominado "com cadmio", as folhas foram colocadas
em uma cápsula de cadmio con 1,1 cm de diâmetro e 0,06 cm de espessura de pare_
de.

As folhas de ativação foram dispostas para irradiação de acordo com o ar-
ranjo experimental esquematizado na figura 1. Este arranjo foi projetado e
construído pela equipe do Departamento de Aplicações (TE) do IPEN, de acordo
com uma proposta inicial, sugerida pelo LMi.

Neste arranjo, as folhas deteinadas ao_mapeamento_da região de interesse
foram colocadas na posição B. Esta é a região onde serão inseridos os detecto-
res de neutrons a serem calibrados. A região mapeada, de forma cilíndrica, pos_
sui cerca de 5,5 cm de diâmetro e 44 cm de comprimento e nela foram colocadas*
55 folhas de ativação. Estas folhas foram dispostas em 5 fileiras de 11 fo-
lhas, ao longo da direção longitudinal do cilindro, conforme mostra a figura
1. Em cada fileira foram colocadas 6 folhas sea cadmio (representadas na figu
ra por círculos fechados) e 5 folhas com cadmio (círculos abertos).

As folhas de ativação foram fixadas em um suporte constituído de uma pla-
ca de alumínio com 0,4 nm de espessura, moldada de modo a formar uma superfí-1

cie cilíndrica, onde foram colocadas as folhas externas. Na região central des_
se cilindro foi colocada outra placa de alumínio es posição diametral, para a
colocação das folhas centrais. Em razão das variações na densidade de fluxo de
neutrons na região mapeada, ocasionadas por variações de potência ou de confi-
guração do núcleo do reator, foi necessário incluir um arranjo adicional de fo
lhas de ativação, com o objetivo de monitorar estas variações no fluxo. Este
arranjo é apresentado nas posições A e C da_figura 1. Optou-se pela monitora-
ção da densidade de fluxo ao longo da direção vertical, cobrindo toda a exten-
são da região mapeada. Dois conjuntos de folhas (6 sem cádmio e 5 com cádmio)
foram colocadas, um em cada lado da região mapeada, a fim de levar em conta
possíveis variações do fluxo na direção horizontal. A distância de 19,5 cm en-
tre os monitores e o centro da região mapeada foi considerada suficientemente
grande, de modo a tornar desprezível a depressão no fluxo de neutrons, causada
pela presença dos monitores. Esta distância torna desprezível também a depres_
são na região dos monitores, causada pela presença da câmara de ionização quan
do colocada em conjunto com os monitores, por ocasião de sua calibraçao.

CONDIÇÕES DE IRRADIAÇÃO

0 arranjo experimental da figura 1 foi colocado próximo ao núcleo do rea-
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torIEAR-1, de modo que a região mapeada ficasse a 21 cot da posição 5 da placa
matriz do reator (figura 2) e o* monitores contidos em um plano paralelo ã f£
ce do reator. Cono a região mapeada ficou posicionada a uma distancia relati-^
vãmente grande do núcleo, mudanças na configuração do núcleo ou alterações
nas posições das barras de controle devem ter uma influência menor no compor*
tamento do fluxo de neutrons na região mapeada, em comparação ã regiões mais
próximas ao núcleo do reator.

DETERMINAÇÃO DAS ATIVIDADES
198A atividade do nuclideo formado, Au, foi determinada em um cintilador

de Nal (TI), calibrado através da medida absoluta de algumas folhas de ativa-
ção em um sistema de coincidências 4* (PC)8 -Y. AS medidas foram efetuadas a-

v a l o r e s de a t iv idade f o i da ordem de 2 - 31 .

CALCULO DO FLUXO

A densidade de f luxo de neutrons térmicos f o i obtida por meio da seguin-
te expressão^):

ca
onde: (A8 - F c d Acd> R'

0o • n vn •
'o p NT oo(g+rs)

- são, respectivamente, as atividades saturadas sem e com o envoltó-
rio de cãdmio.

- £ o fator de correção para a razão de cãdmio.
- é a razão entre a densidade de neutrons total e a de subcádmio(até

o corte em Ec<j).
F - é o fator de correção para pertubaçao no fluxo de neutrons, causa-

do pela presença da folha.
Nj ~ é o número total de átomos da folha.
ao - ê a seção de choque (n,y) em 0,0253 eV - (98,8 ±0,3) b.
g,r e • - são fatores de Westcott.
u s 5 - ¿ um coeficiente para ajuste da função de junção.
T - é a temperatura^do nêutron e To • 293,6 K.

O efeito de perturbação no fluxo, causado pelas folhas de ativação des-
critas no presente trabalho foi menor que_0,lZ.

A densidade de fluxo térmico na região mapeada é função das coordenadas
x, y e z. A origem deste sistema de coordenadas foi escolhida no centro da_r£
gião mapeada e orientada de acordo com a figura 1. Para obter o fluxo de neu-
trons integrado em toda região mapeada, escolheu-se ua modelo analítico que
pudesse descrever satisfatoriamente a variação espacial ao fluxo. Consideran-
do que a variação da densidade de fluxo na direção vertical (zj segue aproxi-
madamente a relação:

0 (z> - c0 • cj * • c2 z2 (2)
Para descrever a região mapeada, escolheu-se a seguinte função como mri«

Io tridimensional:

0 (x,y,z) - 0 <>). 0 (y). 0 (z) ( 3 )

onde: »
0 (x) - a • 8j x • a2 x
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* (y) - b 0 + bx y + b 2 y
2

0 CO » c0 + ct z + c2 z
2

Desprezando os termos cruzados de terceira ordem ou superiores, a exprés
são (3) se reduz a: ~

2 2 2
0 (x,y,z) - AQ+A1x+A2y+A3z+A4X +A5y +Agz +A7xy+A8xz+A9yz (4)

A relação (.2) foi utilizada para descrever a variação do fluxo ao longo
dos monitores.

Os valores dos coeficientes A¿ e c¿ foram determinados através de um a-
juste por mínimos quadrados da expressão (3) aos pontos experimentais obtidos
na região mapeada. Para isso utilizou-se o programa S.A.S. ^', instalado no
computador do IFEN.

Pela expressão (3), o fluxo total integrado no cilindro mapeado, de raio
R e altura E, é dado por:

<fT - ' v 0(x,y,z) dxdydz

portanto: 2 2

0T - »R2H [AO * (A4 + A5) \ + A6 M_ ] (5)

A densidade de fluxo media, na região mapeada, I dada por:

9 - flT/V,

onde: V é o volume do c i l indro. Segue que:

Í - A o + (A4 + A 5 ) | Í + A 6 | Í (6)

0 fator de normalização para a monitoração é uma média das integrais da
densidade de fluxo na direção vertical F¿ e Fc, para os monitores localizados
nas posições A e C, respectivamente:

,„ - 24a
onde: 2

h ' Cò + C2 T2
e F c - C ' 1 + C l 1 H 2

c ° 2 u
Cí e C.M são os coef ic ientes obtidos no ajuste do fluxo na direção vert ical , '

uti l izando a equação ( 2 ) .
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores dos coef ic ientes obtidos pelo ajuste por mínimos quadrados das
funções (4) e (2) (F¿ e Fç) , aos dados experimentais, são apresentados na t*e
Ia 1. 0 t e s t e e s t a t í s t i c o F, aplicado ao ajuste por mínimos quadrados da fm-
çao (4) aop pontos experimentais, reduziu o número de coeficientes a apenas M
te, eliminando-se os coef ic ientes Ao, Ai e V 0 desvio quadratico médio prc?
dito pelo ajuste resultou em cerca de 4Z do fluxo máximo na região mapeada,

Na tabela 1 estão incluídos o fluxo médio para toda a região mapeadi
(R- 2,75cm e H- 40cm) e o fator de normalização (em neutrons/cm2s). As incerte
zas indicadas para e s t e s parâmetros, obtidas por propagação dos erros no coefl
cientes, resultaram em 2,32 e 4,7%, respectivamente. Acrescentado-se a estes
valores a incerteza nos valores de atividade, da ordem de 2,5%, temos incerte-
zas finais de 3,4% e 5,3%, respectivamente. Estas incertezas foram consideradas
sat is fatórias e indicam o método descrito no presente trabalho como adequado*
para calíbrações rot ineiras de detectores de neutrons.
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- 135 -



A

•~\2/

1

AP .

X
2

X
a

X
4 1

•

X
7

*

JBL

35Z SZZ USE -9T

JÍU.

424. 42X

Toa

321

7%

TTT /«K

--—

X

LEGENDA

Elemento

Combustível

Elemento de

Controle

Elemento

Refletor

X

%

Fonte de
Neutrons

Plug

Posição de

Irradiação

Figura 2 - Esquema da configuração do núcleo do reator IEAR-1 no dia da ir-
radiação. Na parte superior da figura está indicada a localiza-
ção do arranjo experimental.

- 136 -



Tabela 1 - Parâmetros envolvidos no mapeamento e monitoração da densidade de
fluxo de neutrons térmicos. (R • 2,75cm, H • 40cm) .

Parâmetro

Al
A3

A5
A6
A8

Cl
C2
c o f

Valor (x IO9)

36,05
-0,91
-0,277 -

-0,287
-0,255
-0,0149
0,033

24,1
-0,061
-0,0093

18,5
-0,113
-0,0069

33,03
20,28

Incerteza , . . 9 .
Absoluta ( x 1 0 >

0,68

0,15
0,019
0,098
0,098
0,0017
0,011
1,0

0,052
0,0044

1,2

0,058
0,0049
0,77

0,93
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SUMARIO

A distribuição unitária do fluxo neutrÕnico azimutal na região do
anel de controle para um projeto de reator rápido de baixa potSn !
cia e simulada em modelo tipo placa e malhas retangulares por cál~
culo unidimensional sob condições de contorno periódicas na fron- '
teira. Os resultados evidenciam a viabilidade do método bem como
sua aplicação no cálculo de síntese do estado neutrônico tridimen-
sional .

ABSTRACT

The unitary distribution of the azimuthal neutronic flux in the
annular control region for a low power fast, reactor racdel is simu-
lated in slab geometry and retangular mesh by a unidimensional
calculation under periodic boundary conditions. The results show
the viability of the method as well as its applications in the
tridimensional neutronic state synthesis.
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1. INTRODUÇÃO

Na concepção e dimensionamento de parâmetros de projeto de rea-
tores nucleares controlados procura-se satisfazer ã condições mini
mas de operacionalidade, segurança e produtividade dirigida. Essa"
multiplicidade de objetivos, por vezes antagônicos pode ser conci-
liada escolhendo-se apropriadamente [1] O R componentes do reator
(R) e sistema de controle (C).

Devido ao alto número de variáveis envolvidas na determinação
dos componentes de R e C, opta-se em geral por métodos de otimiza-
ção [2] correlacionando automáticamente esses parâmetros de proje-
to com variáveis de estado neutrônico-termodinãmico (X) significa-
tivas das condições de operacionalidade e segurança do reator nuclear.

Como o nosso método de otimização [2,3J se baseia na solução
de sistema linearizado a partir de coeficientes de sensibilidade de
X com R e C, isso requer necessariamente uma metodologia rápida e
eficiente de simulação [4] do estado neutrônicc - termodinâmico jç a

partir dos componentes de projeto R para determinados valores do
sistema de controle C.

A eficiência da
simulação ê assegura
da em parte por um
processo interno de
calibração otimizada
[4] de parâmetros (b)
intrínsecos da meto-
dologia de simulação,
conforme esboçado na
figura 1 ao lado. A
rapidez da simulação
do estado tridimensio
nal X é conseguida
graças a síntese do
fluxo neutrõnico-ter
modinãmico correspon
dente a resoluções un^
dimensionais acopla-
das de projeções or-
togonais de R e C so
bre planos adequada-
mente selecionados.

RtC

AR, AC

- b " " ^

fo .C4MM4

0

AX

I ESQUEMA 00 SMJUUXM-OTfMZADOfl

AUTOMATICAMENTE CALIBRADO

2. DISTRIBUIÇÃO AZIMUTAL UNITARIA

A distribuição espacial do fluxo neutrõnico de qualquer grupo
de energia pode ser formalmente escrita como:

<J>(r,z,G)

4>(r,z,0)

4>(r,z,6) 4>(r,z,00)

<f>(r,z,Oo) <J>(r,zo,9o)

h(r,z,0) g(r,z) f(r)

<J>(r,z,0o) <í>(r<i,z,0o)

= <t>o h(r,z,0J f(r,z) g(z)

(fr(ro,z,9t)

(I.a)

(1-b)
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onde o uso da notação uni e bidimensional para as funções radial (f)
e axial (g) não deve causar preocupações por ora, urna vez que se-
rio devidamente endereças em trabalho futuro. Assim <J>o e 4>o são
os valores normalizados e não normalizados, respectivamente, do flu
xo neutrônico na origem do sistema de coordenadas " cilíndrica^
(r0,zo.Qo) adequadamente escolhido.

A metodologia de cálculo do fluxo neutrônico espacial se ba-
seia em síntese das distribuições unidimensionals transversas (h,g,f)
acopladas e espacialmente interpoladas [4]. Assim a formulação ex-
pressa pela equação I.a ê adequada ao cálculo radial onde a distri
buição unitária unidimensional f(r) ê determinada conhecendo-se "ã
priori as distribuições espaciais transversas g e h. Da mesma for
ma a equação 1.b I usada no cálculo axial da distribuição unitária^
unidimensional g(z) conhecendo-se agora as distribuições espaciais
transversas f e h, determinadas para alguns planos adequadamente es-
colhidos e então espacialmente interpoladas

Neste trabalho apresentamos uma formulação aproximada para a
simulação da distribuição unitária azimutal h(r,z,0) com ênfase na
variável angular, deixando a questão da interpolação radial e axial
para trabalho a ser publicado brevemente. O grau de eficiência na
simulação da distribuição h ê função das heteroneneidades do caro-
ço, da região de controle e cobertor do núcleo do reator em estudo.

3. MODELO DE REATOR

0 cálculo da distribuição azimutal se á efetuado para o núcleo
do pré-projeto de reator rápido experiment;1 [1] BR-60 de 50 MW em
fase de definições. As barras e anel de controle de geometria he-
xagonal são simuladas por modelo anular e placas infinitas confor
me esboçado nas figuras 2a e 2d a seguir.

Sendo Hi e H2 as alturas do núcleo e refletor axial respecti-
vamente e denotando por zc o vetor cota de inserção das barras de
controle, definimos a coordenada axial adimensional z* como:

z* = (z - H2 - Hi (2.a)

Daí, a fração cota de inserção das barras de controle será o vetor

z*c (2.b)

Com isso, os principais valores do modelo de reator adotado com 3
barras de controle parcialmente inseridas e 3 barras de segurança
totalmente retiradas são:

Ri = 48.65cm Hi = 87.57cm R2 « 8l.52cm H2 - 137.57cm

rc = 27.279cm z* = (0.6, -0.287, 0.4, -0.285, 0.2, -0.285)

Usamos ainda o raio externo do núcleo extrapolado dado por

R* = R2 + 0.71 X
tr

E s t i r a n d o - s e o anel de con t ro l e de per ímet ro 2nr , podemos imagi-
nar um plano por r* = r . Esse plano " r a d i a l " e então ortogonal aos



planos axiais z* = z*(j) definidos pela interface das zonas com, sem
barra de controle inseridas. Admitindo-se um comportamento assintó
tico para o fluxo neutrônico fora destas interfaces de controle 7
procuramos as distribuições azimutais nas interceçoes dos planos
"radial", por r* * rc e axiais, pelas regiões medianas entre as
interfaces z*(j) = 1/2 [z*(j) + z*(j+l)].

4. MODELO MATEMÃTICO

A distribuição unitaria azimutal h é então determinada nas in
terceções r* e z* adequadamente escolhidas e depois espacialmen^ê
interpolada. Assim o Laplaciano do fluxo neutrônico para qualquer
grupo de energia sera dado por:

V»t - I ± (r ¿*) -> 1 Ü • -L i Ü (3.a)
r 3r 3r 3z2 r2 302

Se definirmos s = rO

a equação de difusão a dois grupos de energia para a distribuição
azimutal nestes planos será:

-Dl ÍÍ5Li<
r*'z*'s>+E* +E )hi(r*,z*,s) =^-[ vEf hi(r*,e*,s) +

3s2 * k* ÍJ

vE, h2(r*,z*,s) ] (4.a)
I 2

-D2 l!iL2.(r*»z*»s>+j:* h2(r*,z*,s) -Ih2(r*,z*,s) (4.b)
3s2 a 2 r

com E* = E + D B * g = l , 2
ag ag g g

e B* ='b:B* + b B2, e E = E(r*,z*,s)r r z z

onde br e bz são os fatores de calibraçao das curvaturas radial (Br )
e axial (Bz) na placa material de espessura S=2TTrc representativa
do anel de controle estirado. A equação 4.b foi escrita assumin-
do X2=0 embora no simulador utiliza X2 > ^'

A distribuição h(r,z,s) satisfaz ainda as condições de contor
no, periódicas na fronteira azimutal (6=0,S) e unitária na frontei_
ra radial (r=0,R*). Isto e,

h (r*,z*,0) - h (r*,z*,S) , g = 1,2 (4.c)

— h (r*,z*,0)= — h (r*,z*,S) , g - 1,2 (4.d)
ds 8 3s g

h (0,z*,s) = 1 , g - 1,2 (4.e)

b (R*,z*,s) = 1 , g - 1,2 (4.f)
<3
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As Eqs. 4 foram escritas assumindo-se um valor inicial para
os fatores de curvaturas transversais br e bz. As curvaturas B¿ e
Bz podem ser tonadas como sendo aquelas dadas aproximadamente pe-
lo cálculo iterativo RZ efetuado pelo código SIRZ [4] . Desta for
ma determina-se a curvatura transversal B* e por conseguinte as se
çoes de choque efetivas Z* por região material na placa de contro-
le. Porém, devida as incertezas, bem como ao acoplamento espacial
no cálculo da curvatura transversal efetiva B*, é preferível deter
minar-se diretamente as seções de choque efetiva I* para cada re~
gião material da placa de controle. Imagina-se então uma dilui-
ção devido ao sombreamento das barras de controle. Desta forma de-
fine-se fatores de homogeneização efetivos (x) dados em função das
seções de choque da barra de combustível (ZBF)f «Ja barra de contro
le (£BC) e do tubo guia (ITG). Isto I a

^Íí " *; ^ a » J* in*P« (região de combustível) (5. a)
aj j a

Z*j = Xj Z°u+(l-Xj)Za , j=par (região de controle) (5.b)

Desta forma, para um dado valor do vetor z* de inserção das
barras de controle resulta trivialmente as seções de choque de ab-
sorção E^C e zTG^ mantida? constantes. Consequentemente, a deter-
minação das seções de choque efetivas I* das Eqs. 5 se faz por
"tentativa e erro" dando inicialmente um valor para os fatores de
homogeneização (x) e corrigindo-os iterativamente em função dos de£
vios do estado azimutal, solução das Eqs. 4, quando comparado com
o estado padrão dado pelo código tridimensional CITATION.

0 processo iterativo de determinação das J componentes do ve-
tor fator de homogeneização (x) I em geral exaustivo devido ao al-
to grau de acoplamento entre as perturbações das componentes desse
vetor, associado ainda a particularidade das condições de contorno
periódicas expressas pelas Eqs. 4.c e 4.d. Em conseqüência disso
se faz necessário o uso de um processo de determinação otimizado
usando programarão linear [ 5] . Aqui no entanto apresentamos so-
mente uma solução subõtima obtida pelo processo das "tentativas e
erros",

A solução das equações 4 para a geometria azimutal com J=12
regiões materiais esboçada na figura 2d é obtida usando o modelode
discretizajão a diferenças finitas [4] em malhas retangulares. A
distribuição tridimensional h(r,z,s) i determinada a partir da so-
lução das equações 4 para vários valores de r* e z* usando um pro-
cesso de interpolaçao espacial correlacionando as frações de inser
ção (zjS) das barras de controle com os demais componentes de proj£
to do núcleo do reator.

5. RESULTADOS

As distribuições azimutais unitárias, soluções das equações 4
para o modelo multiregional da figura 2d no anel de controle (r*=rc)
para dois planos axiais z* = 0.5 e z* = 0.3, são explicitadas e com
paradas com estado ótimo dado pelo código CITATI0N-3D nas figuras
3a e 3b.

As soluções subótímas dos vetores de homogeneização xi e X2
nas figuras 3a e 3b respectivamente, foram obtidas comparando o flii
xo azimutal simulado h(r*,z*,s) com aquele tomado como padrão (h°)
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dado pelo código tridimensional CITATION aplicado ao modelo da fi-
gura 2b. 0 valor ótimo (x°) sera determinado por método de otimi-
zação (5,6] da norma quadratics ponderada dos desvios do estado
neutrônico-termodinâmico.

6. CONCLUSÕES

Observando os resultados acima notamos que a distribuição azi
mutal nc anel de controle pode ser adequadamente simulada por uñ
modelo tipo placa infinita representativa do anel de controle esti
rado, embora que para isso deva-se conhecer ou determinar, via ca-
libração, as curvaturas transversais ao eixo azimutal.

Ressaltamos que as equações 4 só sao usadas para a determina-
ção da distribuição azimutal unitária h(r*,x*,s) nao interessando
o valor arbitrario k* resultante. Somente após a simulação espa-
cial das funções h(r,z,s), f(r,z) e g(z) I que determinamos então
os valores da reatividade k, do fluxo na origem 3>o, da distribui-
ção da potencia P e do ganho de regeneração G, por integração nos
elementos de volume drdzds = rdrdzdQ sobre o núcleo do reator no
modelo cilindrizado da figura 2b.

Notamos ainda que a partir das equações 4a, 4b, 5a, 5b e as
soluções xi e x.2 apresentadas na figura 3, podemos determinar os
valores efetivos dos coeficientes das curvaturas transversais ra-
dial (br) e axial (bz) e consequentemente correlacioná-los com os
componentes do projeto do reator (R,C) e do estado neutrônico-ter-
modinâmico (X) • No entanto esse procedimento e semelhante ao pro-
cesso de calibração otimizada já viabilizada para os fatores de
curvatura (5) . Isso generaliza a calibração dos fatores de curva
tura para as 3 dimensões espaciais além de converter o problema de
homogeneização das regiões materiais no núcleo controlado em um pro
blema interno de calibração otimizada.
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recargas de PWR é dependente
elementos combustíveis por
desejado e da queima de

SUMARIO

O enriquecimento do combustível para
do esquema de recarga, do número de
recarga, do comprimento do ciclo
descarga.

Supondo-se recargas convencionais ("out-in") foram efetuados para
Angra 1, cálculos para diferentes lotes de elementos
combustíveis, 32, 36, 40, 44 e 48 por recarga até o ciclo de
equilíbrio para 2 diferentes graus de enriquecimento 3,4 v/o e
3,9 w/o de U235.

Os resultados mostraram que, para cs enriquecimentos analisados,
é possível alcançar comprimentos de ciclo entre 222 e 364 dias a
plena potência.

for PWR's reloads is
fuel assemblies per

a function
reload, cycle

of reload
lenght and

ABSTRACT

The fuel enrichment
scheme, number of
discharge burnup.

For the future reloads (out-in) of Angra 1 calculations were
performed for diferent fuel assembly batches 32, 36, 40, 44 and
48 per reload batch up to the equilibrium cycle for 2 diferent
enrichments 3.4 w/o and 3.9 w/o in U235.

The results showed that for the enrichments used it is possible
tr reach cycle lenghts between 222 and 364 full power days.



1 . INTRODUÇÃO

A definição do enriquecimento em U235 para recargas de PWR é
uma função do número de elementos combustíveis (EC's) novos por
recarga e do comprimento do ciclo desejado, e, eventualmente, do
esquema de recarga e da queima de descarga.

Com o objetivo de gerar informações para subsidiar a
definição do grau de enriquecimento do combustível para futuras
recargas de Angra 1, foi realizado pela NUCLEN e CDTN um estudo
conjunto que mostra a variação do comprimento do ciclo e da queima
de descarga com o enriquecimento e com o número de elementos
combustíveis novos por recarga.

No presente trabalho são apresentados os resultados deste
estudo para o ciclo de equilíbrio considerando lotes de 32, 36,
40, 44 e 48 elementos combustíveis novos por recarga e dois
diferentes enriquecimentos 3,4 w/o e 3,9 w/o em U235.

2. CRITÉRIOS DE CALCULO

Para determinar configurações de núcleo realísticas, foi
obedecido o critério de distribuição de potencia radial,
FÍJH ¿ 1,435 para todos os casos, como nos projetos de recarga dos
ciclos 2 e 3 (Ia e 2? recargas). Por tratar-se de um estudo de
verificação de comprimento de ciclos, outros aspectos do projeto
neutrônico como valores de barras de controle e coeficientes de
reatividade, não foram analisados.

0 projeto mecânico da vareta combustível de recarga de
Angra 1 foi o precursor dos combustíveis de alto "burnup" da
Kraftwerk Union A.G., que suportam queimas locais acima de
60 Mtfd/kg /1/. A queima limite do combustível de recarga de
Angra 1 (o limite prático) pode ser determinada através do
acompanhamento da evolução da espessura da camada de óxido nos
tubos de revestimento em inspeções efetuadas durante as recargas.
0 estudo de enriquecimento foi realizado de maneira a se utilizar
esse dado prático para a escolha do enriquecimento ótimo de
recargas de Angra 1, deixando-se o parâmetro de queima de descarga
em aberto.

Neste trabalho foi adotado o esquema de recargas
convencionais "out-in" utilizado nos projetos da 19 e 2? recargas
de Angra 1. Estudos complementares deverão ser executados,
considerando extensões de queima conhecidas como "strech-out" e
carregamentos de baixa fuga radial de t eutrons denominados ''low
leakage" ou "in-out".

3. PROCEDIMENTO DE CALCULO

Os cálculos foram realizados a partir d o início du 49 ciclo
(3? recarga) e estendidos até o ciclo ám equilíbrio para
diferentes lotes de elementos combustíveis novos 32, 36, 40, 44 e
48 por recarga, com enriquecimentos ds 3,4 w/w e 3,9 w/o ei» U235.

As bibliotecas de seções de choque utilizada Coram as mesmas
da 1? e 2? recargas para os elementos combustívtis le 3,1 w/o da
Westinghouse e de 3,3 w/o c 3,4 w/o da KWU.
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Neste cálculo foi gerada a biblioteca para o elemento
combustível de 3,9 w/o em U235 da KWU.

Os cálculos das bibliotecas foram feitos com o programa FASER
gerando-se as seções de choque em função da queima, da
concentração de boro, das temperaturas do moderador e do
combustível e da densidade do moderador /2/.

As evoluções das queimas dos distintos ciclos até o
equilibria foram calculadas com os programas MEDIUM /3/ e PINPOW
/4/. Os cálculos homogêneos foram feitos em geometria de 1/8 do
núcleo, 2 dimensões e 4 "box"/EC.

A determinação dos parâmetros de vareta (potência linear e
queima) foi feita com o programa FINPOW, que modula as soluções
homogêneas do código nodal de teoria de difusão do MEDIUM por meio
de funções de heterogeneidade. Estas funções de heterogeneidade
são geradas para cada tipo de EC através de modelagem pino a pino,
efetuada com o código de transporte MULTIMEDIUM /4/.

Como os cálculos do reator foram efetuados em 2D, a queima
local máxima, que é utilizada normalmente como um parâmetro de
referência na análise de desempenho do combustível, é determinada
através do fator de distribuição de queima axial ou seja:

B(max) = BXy(max) • Bz

onde :

B(max) - queima local máxima (queima da pastilha)
BXy(max) - queima máxima da vareta combustível (cálculo 2D)
Bz - fator axial de queima (em torno de *., 1 2 , para EC no

final do 3? ciclo de queima).

4. RESULTADOS

Os resultados estão condensados na tabela 1. Nela são
mostrados os principais dados obtidos para o início e fim do
ciclo, tais como: concentração crítica de boro, comprimento do
ciclo, queima média do ciclo, queima máxima do elemento
combustível, fator de canal quente e queima média de descarga para
todos os ciclos de equilíbrio dos diferentes lotes 32, 36, 40, 44
e 48 EC/recarga para os enriquecimentos de 3,4 w/o e 3,9 w/o em
U235.

que todos os valores FÍ?H obtidos para a condição
iclo, xenônio em equilíbrio â potência nominal,
ério de projeto Fg^ i 1,435.

Verifica-se
de iníc:.o de c
satisfazem o critério de projeto Fg^ i 1,435.

A figura 1 mostra para o ciclo de equilíbrio, os resultados
do comprimento do ciclo e da queima média de descarga em função do
enriquecimento e do número de EC's novos por recarga. A linha
tracejada, para o enriquecimento de 3,65 w/o de U235, foi obtida
da interpolação entre os resultados calculados para os
enriquecimentos de 3,40 w/o e 3,90 w/o em U235, considerando-se
comportamento linear da queima de descarga com o enriquecimento.

A queixna de descarga é função da disposição dos elementos
combustíveis novos na periferia do núcleo, acarretando diferentes
taxas de fuga neutrôníca radial. Quanto menor o número de EC's
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novos, mais posições vizinhas do refletor radial são ocupadas por
EC's queimados, ocasionando menor fuga de neutrons, e,
conseqUentemente, queimas de descarga maiores.

Os resultados deste trabalho serão utilizados para definir o
enriquecimento Ótimo para recargas de Angra 1, considerando-se os
aspectos econômicos do ciclo de combustível nuclear.

5.

/W
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TABELA 1

PARÂMETROS DE QUEIMA-CICLO DE EQUILÍBRIO

t)

2)

3)

4)

ENRIQUECIMENTO

LOTE DE EC's

Comprimento do c i c lo [FPD]

Concentração cr í t i ca
de boro, (6FPD, HFP,
Xe-EQ) [ppm]

Queima média: [MWd/kp]

- BOC

- EOC

- Ciclo

- Descarga

- B (max)
xy

F J H (ÓFPD, HFP, Xe-EQ)

32

264

1070

14,2

24,6

10,4

39,3

44,4

1,309

36

295

1231

13,3

25,0

11,7

39,1

49,0

1 , 3 5 5

3 , 9 w/

40

319

1336

12,3

24,8

12,5

38,1

48,5

1,320

o

44

346

1486

11,5

25,1

13,6

17.5

46,0

1,356

48

364

1561

10,7

25,0

14,3

36,2

44,9

1,334

32

222

898

11,8

20,6

8,8

33,2

38,2

1,323

36

248

1018

11,1

20,8

9.7

32,9

40,6

1,330

3 . 4 w/

40

269

1114

10,2

20,8

10,6

32,1

40,9

1,323

o

44

291

1231

21,0

11,4

31,5

38,5

1,332

48

306

1299

8,9

20,9

12,0

30,4

39,1

1,328

Obs.: FPD - (Full Power Days) - Dias ã potencia nominal
HFP - (Hot Full Power) - Potincia nominal à quente
Xe-EQ - Xenonio em equil ibrio
BOC - (Beginning of cycle) - Começo do c ic lo
EOC - (End of cycle) - Fira do c i c lo



FIGURA 1
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SUMARIO

Foi feito um estudo preliminar para determinar um espaçamento
aceitável do ponto de vista de segurança contra a criticalidade
dos elementos combustíveis do tipo de ANGRA-1 na piscina de ele-
mentos combustíveis irradiados, e ainda se obter uma armazenagem
compacta com maior capacidade de armazenagem. 0 enriquecimento
consideiado foi de 3,5 w/o com tubo guia de zircaloy-4 e grade
espaçadora de aço inoxidável. Cada elemento combustível foi con-
siderado envolvido por um tubo absorvedor de 0,3 cm de espessura,
constituído de uma liga de aço borado, com teor de boro entre 0,8
e 1,2 v/o. Usou-se a temperatura de 20°C para todo o conjunto c
a densidade da agua foi suposta igual a 1 g/cm3. Um tubo suporte
de aço inoxidável (espessura de 0,5 cm) envolve cada conjunto de
4 elementos combustíveis. Os cálculos foram feitos com os progra
mas de computador GAMTEC-2 para gerar a biblioteca de seções dê"
choque a 16 grupos de energia e KENO-IV para calcular o fator de
muitiplicação.

ABSTRACT

A preliminary study to establish the acceptable separation, from
a criticality safety standpoint, among ANGRA-1 type fuel assemblies
in the spent fuel pool has been done. The study aims to find a
compact fuel storage also. The fuel enrichment was taken equal to
3.5 w/o with zircaloy-4 guide tubes and stainles, steel spacer ¡
grib. Each fuel assembly was considered enveloped by an abrorber j
borated steel alloy channel 0,3 cm thick, with boron content I
between 0.8 w/o and 1,2 w/o. The temperature of 20°C has been
taken for the whole assembly with a water density of 1 g/cm1 . A
stainless steel supporting channel (0.5 cm thick) envelops each f

group of 4 fuel assemblies. The calculations have been done with
the GAMTEC-2 computer code, for creating a 16 group cross-section
library, and with KENO-IV code, for determining the multiplication
fac tor .
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1 . INTRODUÇÃO

Com o objetivo de aumentar a capacidade de armazenagem de ele-
mentos combustíveis irradiados na piscina de ANGRA-1, foi analisa-
da, do ponto de vista de segurança contra a criticalidade, a possi
bilidade de aplicação na piscina de ANGRA-1 de "rack" compacto do
tipo de ANGRA--2, porém com espaçamento entre elementos combustí-
veis diferentes daqueles adotados' no "rack" desta última Central.

O que se procurou neste estudo foi determinar o valor do fator
de multiplicação (k) da piscina em função do espaçamento entre ele
Bentos combustíveis no "rack" e, depois, fixar um valor convenien-
te para um espaçamento tal que k, com 95Z de confiabilidade, fosse
igual ou inferior a 0,95 [1].

2. MfiTODO DE CÁLCULO - CONSIDERAÇÕES DE PROJETO

2.1 Método de Cálculo

0 método de cálculo usado neste trabalho já foi uti 1 izado por um
dos autores com resultados satisfatórios para reproduzir valores ex
perimentais apresentados nas Ref.[2], (3], I M , 15], (6], [7], ~~

0 "rack" foi considerado no cálculo como um reticulado infini-
to. Em vista das dimensões da piscina o fato de considerá-la infi-
nita tem influência desprezível nos resultados.

A representação geométrica do "rack" ê dada na Figura 1, bem
como os materiais e dimensões geométricas das regiões representan
vas de uma unidade do reticulado. Para essas regiões foram geradas
bibliotecas de seções de choque a 16 grupos de energia no interva-
lo entre 0 e 10 Nev com o programa de célula GAHTEC-2 (8). Para a
célula representativa do elemento combustível foi considerado que
toda a água interna aos limites do elemento combustível e o mate-
rial contido nos tubos guias foram distribuídos igualmente contor-
nando as 235 varetas. As densidades atômicas dos materiais que
constituem a célula foram determinadas com o programa NUKLAN, da K'-.'U.

Os fatores de multiplicação dos reticulados infinitos dos
"racks" foram calculados com o programa Monte Cario KENü-lV |9] u-
sando as bibliotecas de seções de choque geradas pelos cálculos de
células.

2.2 Considerações de Projeto

Nos cálculos os seguintes pontos foram considerados:

a) Tubos guias dos elementos combustíveis de zircaloy-6 e gra-
des espaçadoras de aço inoxidável. A substituição do aço dos tubos
guias pelo zircaloy e o inconcl das grades pelo aço inoxidável c
conservat iva.

b) Todos ps elementos combustíveis novos e enriquecidos com
3,5 w/o de U. O elemento combustível com esse enr if|uec iment o é
mais rviilivo du i|ui- os v I i-iiu-ii t os rum!>u s I í vu i a que i mudus .

c) A densidade da água da piscina de 1,0 g/cm' com a concentra
ção de boro zero e temperatura do conjunto de 20 c 0 . É a hipótese
mais conservativa para a densidade da água.

d) Espessura do tubo suporte de aço que envolve cada conjunto
de 4 elementos combustíveis constante e igual a 0,5 cm.

e) Espessura do tubo absorvedor (liga de aço-boro) constante,
de 0,3 cm e o leor de boro variando de 0,8 a 1,2 w/o. 0 boro pode
ser considerado pois está intrínseco na estrutura do "rack".
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f) O espaçamento centro a centro do elemento co«b»stível foi
variado de 23,0 a 28,3 cm para os teores de boro considerados.

3. RESULTADO

A Tabela 1 mostra os resultados dos cálculos de criticalidade
do "rack" compacto para a piscina de ANGRA-T. Nesta são fornecidos
os valores de k"±o ero função do teor de boro no tubo aksorvedor, pa
ra vários espaçamentos entre os elementos combustíveis considera ~
dos.

Os resultados mostram que ê possível nan:er a subcritical idade
da piscina com os seguintes espaçamentos:

- 24,0 cm com teor de boro 1,2 w/o
- 24,5 cm com teor de boro 1,0 w/o
- 25,12cm com qualquer teor de boro > 0,8 w/o
- 28,3 cm cem qualquer teor de boro > 0,8 w/o.

4. CONCLUSÃO

0 seaor valor encontrado nos cálculos para o espaçamento entre
elementos combustíveis que satisfaz a condição k £ 0,95 foi de
24 cm com teor de boro no tubo absorvedor ¿ 1,2 v/o.

Para esta coi.dição foi obtido um valor de k + 2o = 0,940, infe-
rior ao valor limite 0,95,

Contudo, para um estudo preliminar sugere-se um valor mais con
servativo, ou seja: ~

Espaçamento = 24,5 cm cot teor de boro ¿ 1 , 0 w/o,
onde o valor do fator de multiplicação C O B confiabilidade de 95Z ,
é k"+2o - 0,930 e com 99Z de E*3o - 0,934.
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TABELA 1

ESPAÇAMENTO ENTRE CENTROS DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS EM FUNÇÃO DO

FATOR DE MULTIPLICAÇÃO COM DIFERENTES TEORES DE BORO RO

CANAL ABSORVEDOR

ESPAÇAMENTO
[cm]

k + o k + 20 k + 30

0,8 v/o de boro

23,0

24,0

2 4 , 5

2 5 , 1 2

28,3

1,028

0,968

0,944

0,911

0,812

+

+

+

0,003

0,003

0,004

0,004

0,004

1,034

0,974

0,952

0,919

0,820

1,037

0,977

0,956

0,923

0,824

1,0 v/o de boro

23,0

24,0

24,5

25,12

28,3

1,011

0,953

0,922

0,901

0,805

•_ 0,004

± 0,004

_• 0,004

_+ 0,004

^ 0,004

1,019

0,961

0,930

0,909

0 ,813

1

0

0

0

0

,023

,965

.934

,913

,817

1,2 v/o de boro

23,0

24,0

24,5

25,S2

2 8 , 3

1,003

0,934

0,917

0,882

0,793

_+ 0,003

± 0,003

^ 0,003

• 0,004

_+ 0,004

1,009

0,940

0,923

0,890

0,801

1,012

0,943

0,926

0,894

0,805



FIGURA 1

MODELO DE CÁLCULO COM KENO-IV

,25c.

Espaçamento

REClAO MATERIAL

. 1 Elenento combustível homogeneizado

.2 Agua.-» aço (grade espacadora)

3 Água

U Aço 'boro

5 Agua

6 Aço

/6c
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SUMARIO

O artifício de alongamento de ciclos em reatores do tipo PWR,
conhecido como "stretch-out" vem sendo empregado quase que
rotineiramente em usinas nucleares comerciais devido a aspectos
econômicos e de demanda de energia.

Visando melhor utilização do combustível nuclear ea Angra 1, ¿
proposta para o segundo ciclo uma estratégia de "stretch-out",
a mais simples po«sí\el, sem modificações nas especificações
técnicas da usina.

Neste trabalho são apresentados os resultados dos cálculos
neutrõnicos correspondentes, e as conseqüências sobre a prorima
recarga.

ABSTRACT

The technique to stretch-out the cycles of comercial PWR's is
being currently used all over the world due to economical aspects
and energy demand.

For Angra 1, a simple stretch-out strategy is suggested for the
second cycle which will not introduce any change in the technical
specifications of the plant.

This paper presents the results of the stretch-out neutronic
calculations and the consequences on the next reload design.
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1 . INTRODUÇÃO

"Stretch-out" ê a operação do reator após o fim natural do
ciclo (concentração de boro solúvel no moderador próximo de zero)
com reatividade ganha através da diminuição da potência e/ou
diminuição da temperatura do moderador.

No caso de Angra 1, está sendo proposto UB "stretch-out" já
para o segundo ciclo, somente com a diminuição de potência, sem
qualquer alteração no sistema secundário ou nas especificações
técnicas.

2. METODOLOGIA DE CALCULO E RESULTADOS

0 núcleo do reator foi calculado com o sistema de códigos
FASER, MULTIMEDIUM, MEDIUM e PINPOW /1 , 2, 3, 4/. Para o estudo do
alongamento do ciclo foram utilizados os "restarts" gerados nos
cálculos realizados para a gerência do combustível do 29 ciclo de
Angra 1 /4/. A figura 1 mostra as posições radiais das barras de
controle e a figura 2 o esquema de recarga para o ciclo 2,
sumarizado para a simetria f/8 do núcleo.

Foi utilizada a representação do núcleo em 3D, simetria 1/8
do núcleo para determinar a posição axial do banco de controle D,
para manter constante o "axial-offset", que é a diferença
normalizada entre os fluxos medidas na parte superior e inferior
do reator. G valor do "axial-offset" durante o período de
"stretch-out" é mantido igual ao do fim natural do ciclo 2,
conforme a especificação técnica de CAOC (Constant Axial-Offset
Control).

Na figura 3 é apresentado o nivel de potencia en função da
extensão de queima em "stretch-out". Até 1 MWD/kg, o reator será
operado com o banco D parcialmente inserido segundo a curva da
figura 4, para manter constante o "axial-offset". Nesta figura é
mostrado também que o procedimento não viola a especificação
técnica de limite de inserção de barras de controle. Queimas de
alongamentos superiores a 1 MWD/kg só serão possíveis se o reator
fot operado a um nivel de potencia igual ou inferior a 50Z,
condição em que não é necessário manter o "axial-offset"
constante. A linha tracejada mostra como o reator poderia ser
operado se a condição CAOC fosse relaxada. Nos dois casos é
possível de se obter um alongamento de até 2 KWD/kg, com a redução
do nível de potência até 50Z da potência nominal. No caso CAOC a
disponibilidade máxima seria para este período de 65Z e de 75Z no
caso de operação sem restrição de CAOC.

3. INFLUENCIA DO "STRETCH-OUT" NO CICLO SEGUINTE

0 plano de recarga para o 39 ciclo, figura 5, foi otimizado
considerando-se o fim natural do ciclo 2, com a troca de 40
elementos combustíveis (EC) queimados da região 2 e 3, por EC
novos de enriquecimento 3.A0Z. Para esta configuração foi
determinado ura fator de canal quente integrado F ^ de 1.302 para o
começo do ciclo com xenônio em equilíbrio.

A extensão de queima efetuada com o "stretch-out" do 29
ciclo, modifica o balanço de reatividade radial, piorando a
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distribuição de potência para a configuração original, mas com uma
reotimização, ê possível se encontrar um plano de recarga com
distribuição de potência equivalentea do 39 ciclo original.

No caso de uma queima adicional de 2 MWD/kg e com a
configuração original obtém-se um F^u de 1.363 e com a
reotimização, figura 6, o F^H cai para 1.298.

O comprimento natural do ciclo 3 será penalizado em
aproximadamente 2/3 da queima adicional obtida por "stretch-out"
no ciclo 2. No caso acima com extensão de 2 MWD/kg, o ciclo 3 será
aproximadamente 1,3 MWD/kg mais curto que o previsto. Portanto, o
ganho líquido com este procedimento será de cerca de C,7 MWD/kg
através da queima maior dos elementos combustíveis de descarga, ou
o equivalente a 17 dias adicionais â potência nominal.

4. CONCLUSÕES

Um "stretch-out" de 2 MWD/kg no ciclo 2 permite retirar o
equivalente a 17 dias de potência nominal de 626 MWe de Angra 1,
através da queima maior dos elementos combustíveis de descarga.
Esta quantidade corresponde aproximadamente a energia total que 2
EC de enriquecimento 3.402 podem fornecer ao serem queimados em
Angra 1.

Esta é uma avaliação superficial das vantagens do
"stretch-out" no 29 ciclo de Angra 1. Uma análise mais detalhada e
profunda está em andamento onde se considera o efeito da
penalização na disponibilidade neste procedimento e também a
diminuição da eficiência térmica da usina com a diminuição da
potência.

Para os ciclos futuros é possível de se efetuar "stretch-out"
mais elaborado, combinando—se a diminuição de potência com a
diminuição de temperatura do moderador. Existe a possibilidade de
se modificar a especificação técnica "CAOC" para a fase de
"stretch-out", aumentando-se a disponibilidade do reator. Estes
procedimentos já foram empregados na prática em centrais nucleares
semelhantes a Angra 1.
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SUMARIO

0 objetivo
importantes
testes de
calculados
seguintes
integrai s
Coeficiente
sistema de

deote trabalho é apresentar os resultados mais
da comparação dos parâmetros medidos durante os

partida do 29 ciclo de Angra 1 com os valores
para este ciclo. Esta breve comparação considera os

parâmetros: Concentração crítica de boro, Valores
e diferenciais de bancos de barras de controle,
isotérmico de temperatura, T^xas de atividade do

detetores internos do núcleo (IMCORE).

Os valores calculados demonstraram boa concordância com os
medidos ficando dentro dos limites dos critérios de aceitação
confirmando os resultados do gerenciamento do combustível para o
29 ciclo ou seja, que para o esquema de recarga obtido, o núcleo
é capaz de operar a potência nominal de maneira segura e sem
restrições.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to present the most important
results of the comparison of the data measured during the
star -up tests for the 2nd cycle of Angra 1 with the calculated
values for this cycle. This short comparison considered the
following quantities: Critical boron concentration, Control rod
worths, Isothermal temperature coefficient, Reaction rates of the
incore detecte system.

The calculated results showed good agreement with the measured
ones remaining within the acceptation criteria limits, confirming
the fuel management calculations for the 2nd cycle, namely that
for the reload scheme obtained, the core is capable of operating
at nominal power safety and without restrictions.



1 . INTRODUÇÃO

Este relatório compara os valores medidos em ANGRA-1 quando
da realização dos testes físico-neutrônicos de partida para o
ciclo 2, com os valores previamente calculados obtidos no trabalho
de gerenciamento de combustível para esse ciclo.

Ê apresentada ainda uma descrição sumária da metodologia de
cálculo empregada no trabalho de gerenciamento do combustível.

Os valores calculados foram compilados do relatório de
gerenciamento de combustível para o 29 ciclo de ANGRA-1.

Os valores medidos foram obtidos durante os testes de partida
do 2Ç ciclo de ANCRA-1.

É feita ainda uma comparação das taxas de ativação,
calculadas com as medidas através do sistema móvel de detetores
interno do núcleo, INCORE.

2. METODOLOGIA DE CALCULO

Para os cálculos de gerenciamento do combustível foi
utilizado o "procedimento padrão de cálculo de projeto neutrõnico"
que consiste na utilização do sistema de programas FASER3, MEDIUM2
e PINPOW /1, 2, 3, 6/.

0 cálculo das taxas de ativação foi realizado com o programa
ACTANL ¡kl.

A seguir os programas para gerenciamento de combustível são
previamente descritos assim como sua utilização dentro do
"procedimento padrão".

FASER3

É o programa de cálculo espectral que executa também a
evolução de queima da célula. Gera polinomios que descrevem as
seções de choque para cada nuclídeo (em 2 grupos) 151. Os
polinomios são funções de:

- Queima
- Temperatura do refrigerante
- Temperatura do moderador
- Densidade do moderidor
- Concentração de boro

Trabalha com 85 grupos de energia:

- 0 - 1.855 eV (35 grupos) - THERMOS
- 1.855 eV - 10 MeV (50 grupos) - MUFT

Com o FASER3 foram determinadas as seções de choque para os
seguintes tipos de elementos combustíveis:

T
W
K

IPO
-
—

W

w
w
w

West i n g h o u s e
KWU

ENRIQUECIMENTO
U w/o)

2 . 1 0 4
2 . 1 0 4
2 . 6 1 0
2 . 6 1 0

N9 DE
VENENO
NO E.C

0
8
0
S

BARRAS COM
QUEIMÁVEL

a



w
w
w
w
V
K

MEDIUM2

2.610
2.610
3. 105
3. 105
3. 103
3.295

12
16
0
8

16
0

£ um programa nodal que resolve a equação de balanço de
neutrons através do método numérico conhecido como MEN (método de
expansão nodal).

Resolve as equações da teoria da difusão ã 2 grupos de
energia, tanto em 2D (MEDIUM2.2) como em 3D (MEDIUM2.3) na
geometria cartesiana.

É o programa usado para análise do reator .

Parâmetros calculados pelo programa são:

- Distribuição de queima e potência
- Determinação do comportamento da reatividade em função ¿a

queima
- Coeficientes de reatividade
- Eficiência dos elementos de controle

No trabalho de gerenciamento de combustível /6/, calculam-se
em três dimensões, todos os parâmetros nucleares sensíveis a
efeitos de redistribuição axial (coeficientes de reatividade,
valores de barra, e t c ) . No entretanto os cálculos bi-dimensionais
para núcleo inteiro são a base dos estudos de gerencia do
combustível. Em alguns casos (p.ex. pré-otimização de esquemas de
recarga) uma representação em 1/8 - 2D do núcleo ^ suficientemente
precisa para configurações aproximadamente simétricas.

PINPOW

É um programa-editor que modula a solução homogênea do
MEDIUM2 fornecendo resultados pino a pino do rea tor .

- 0 programa determina o fluxo loca l e a dis t r ibuição de
potência e queima na geometria multi-dimensional do reator
e as taxas de at ivação do sistema de detetores INCORE.

- Gera todas as informações t eó r icas (tanto para usinas KWU
como para usinas Vestinghouse), exigidas pelo computador de
processo para determinar d i s t r ibu ições de queima e
potência .

3. RESULTADOS

A TABELA 1 apresenta a comparação entre alguns parâmetros
cujas determinações mereceram procedimentos específicos no
comissionamento do 29 ciclo de Angra 1. Os parâmetros apresentados
neste trabalho são:

- Concentração c r í t i c a de boro para diversas configurações de
barras de con t ro le .

- Valores integrais e d i ferencia is de bancos de barras de
cont ro le .
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- Coeficiente isotérmico de temperatura.

Os valores
modelagem 3D
autom.it i c amen te
moderador e combastível,

teóricos da TABELA 1 foram detexainados com a
em sinetria 1/8 do «úcleo, tonsiderando-se

os efeitos de real i men t ação de temperatura do
assim como o efeito de reiistribuição de

fluxo neutrônico.

O critério de aceitação aplicado nos valores teóricos das
concentrações críticas de boro, leva em conta as incertezas da
análise química e do cálculo dos valores dos bancos de controle.
Conforme pode ser visto na TABELA 1 , os valores calculados se
encontram dentro da faixa de aceitação.

Em relação aos valores integrais de bancos, • criterio de
aceitação específica que as diferenças sejam no vximo de 10%, e
aqui podemos constatar que a diferença máxima é de I,8Z.

Quanto ao coeficiente isotérmico de temperatun, o critério
de aceitação especifica a Incerteza de + 5,4 pcm/'c, e neste caso
a diferença encontrada foi de - 0,32 pcm7°C.

Ha figura 1, é apresentada a
medidos e calculados das taxas de
detetores INCORE existentes em Angra 1
calculado com representação de núcleo
barras de controle retiradas. Os
determinados com o banco D inserido
228 passos está totalmente retirado). A diferença máxima
encontrada foi de 6,49% e corresponde ao e lemento-eombust ível J8,
enquanto que a diferença média ¿oi de 2,26%. Esses valores são
válidos para a potência de 1C0% do valor nominal áa usina e para
queimas médias do núcleo de 9,31 MWd/kg U (valores teóricos) e
9,IA MWd/kg ü (valores medidos).

A figura 2 mostra a comparação (para os valores
diferenciais do banco-D) entre os valores medidts
função da posição do banco.

comparação entre os valores
ativação p»ra cada um dos
Neste caso o reator foi

inteiro em a, com todas as
valores aedidos foram

na posição áe 2í6 passos (a

integrais
e teóricos

A figura 3, apresenta a mesma comparação para o

A análise das duas figuras mostra que as
permanecen dentro dos criterios de aceitação.

banco-C.

r e s u l t a d o s

IM

111
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TABELA t

ANGRA-1/Ciclo 2

Comparação de dados medidos e c a l c u l a d o s

PARÂMETROS/CONFIGURAÇÃO MEDIDO CALCULADO CRITÉRIO DE ACEI
TAÇAO ~

Concentração Crítica

de Boro (ppm)

ARO (all rods out)
D-inserido
D+C-inserido
D+C+B-inserido
D+C+B+A-inserido

Valores Integrais

de Bancos (pcm)

Banco D
Banco D (D-ínserído)
Banco B (D+C-inserido)
Banco A (D+C+B-inserido)

Coeficiente Isotérmico

de Temperatura

D » 216 passos (pcm/°C)

1488
1409
1276
1 165
962

674,3
1255
916,9
1840,9

-10.1

1515
1431
1279
1166
947

670
1240
920
1790

-9.78

1515 +
1404 +
1257 7
1163 +
946 +

50
15
22
17
26

A(Medido-Calcula
do) < 10Z —

- 17? -
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SUMARIO

O código BCG para determinar a distribuição espacial e energética

do fluxo de neutrons e criticalidade de células cilíndricas de

reatores rápidos é discutido. 0 código resolve a equação de

transporte unidimensional complementada com relações entre

correntes; de interface em cada ponto de energia de uma malha

união preparada para a célula e num número arbitrário de zonas

espaciais. Enquanto a resolução espacial é especificada pelo

usuário, a dependência energética do fluxo é resolvida de acordo

com o grau de variação das seções de choque totais reconstruídas

das espécies atômicas presentes na célula. Resultados para uma

célula de combustível simplificada ilustram a alta resolução e a

precisão que podem ser obtidas com o código.

ABSTRACT

The BCG code for determining the space and energy neutron flux

distribution and criticality of fast reactor cylindrical cells is

discussed. The code solves the unidimensional neutron transport

equation together with interface current relations at each energy

point in an unionized energy grid prepared for the cell and at an

arbitrary number of spatial znneF, While rhe spatial resolution

is user specified, the energy dependence of the flux distribution

is resolved according to the degree of variation in the

reconstructed total microscopic cross sections of the atomic

species in the cell. Results ior a simplified fuel cell

illustrate the high resolution and accuracy that can be obtained

with the code.
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1. INTRODUÇÃO

A geração de constantes multigrupo a partir de dados
nucleares avaliados é de fundamental importância em cálculos
neutrônicos de reatores. Com efeito, tendo em vista que o projeto
de um núcleo de reator consiste essencialmente na obtenção de
médias da população neutrônica numa seqüência de cálculos, é
evidente que o primeiro passo nessa seqüência corresponde ao
processamento de dados nucleares fornecidos nua formato pontual e
paramétrico em bibliotecas tipo ENDF/B para um formato
multigrupo. Dois métodos distintos tem sido empregados para a
geração de constantes multigrupo nas faixas epitérmica e rápida:
(a) o primeiro, aqui denominado método direto, consiste no
cálculo do espectro neutrônico para um conjunto de células
representativo do núcleo o qual é em seguida utilizado como
função de ponderação para gerar constantes multigrupo /1,2/ e (b)
o segundo envolve a construção de trbelas de constantes
multigrupo com o chamado método de Bondar nko ou dos fatores de
autoblindagem /3,4/ para diversas temperatura^ e seções de choque
de "background" selecionadas, seguido de interpelação para os
valores desejados.

0 método direto é conceitualmente simples e relativamente
preciso porém seu custo computacional é elevado. Em conseqüência,
este método é utilizado, em geral, para a produção de constantes
multigrupo de referência empregadas na validação de resultados do
método de Bondarenko e para a geração de conjuntos de constantes
multigrupo de elevada precisão, usados na otimização de projetos
neutrônicos. Não menos importante é o seu emprego na análise
integral, que visa prover os avaliadores de informações sobre a
qualidade dos dados nucleares disponíveis. 0 método de
Bondarenko, por outro lado, é mais apropriado para cálculos de
rotina em virtude de seu baixo custo computacional, embora
efeitos espaciais não sejam facilmente incorporados neste método.
Além disso, como o método de Bondarenko é aproximado, é
necessário validá-lo contra resultados do método direto antes de
empregá-lo em cálculos neutrônicos de reatores não-convencionais.
Assim sendo, um código computacional para gerar constantes
multigrupo com o método direto é uma necessidade na pesquisa e
desenvolvimento de novos conceitos de reatores nucleares.

2. CARACTERÍSTICAS DO CÓDIGO BCG

0 objetivo principal ao se desenvolver o código BCG foi o de
tornar disponível um programa computacional capaz de utilizar
dados nucleares avaliados da biblioteca ENDF/B-IV /5/ diretamente
no cálculo do espectro de neutrons com dependência espacial em
células de reatores rápidos, sem introduzir hipóteses
Bimplificadoras nos dados nucleares. Assim, por exemplo,

- 178 -



aproximações como isotropia de espalhamento t espectros de fissão
simplificados, freqüentemente empregadas em códigos existentes,
não foram adotadas no código BC6. A inclusão de todos esses
efeitos num cálculo de espectro com dependência espacial pelo
método direto demanda uma carga computacional elevada. Ainda que
o tempo computacional não deva ser o aspecto principal a ser
considerado num código que empregue o método direto, a maior
parte dos esforços dispendidos foi dirigida ao desenvolvimento de
algoritmos que reduzissem esse tempo sem comprometer a qualidade
dos resultados do BCG. Na verdade, sem esses algoritmos, cálculos
para situações realísticas seriam impossíveis de serem realizados
dada a magnitude do tempo de execução necessário. Apesar disso,
BCG é ainda relativamente dispendioso quando comparado a outros
códigos que utilizam o método direto, um preço que precisa ser
pago para evitar hipóteses simplificadoras nos dados nucleares.

BCG foi escrito originalmente para o computador CDC CYBER
170/750, podendo no entanto ser adaptado a outras máquinas, com
alterações mínimas. 0 código foi escrito numa estrutura de
"overlays" consistindo de um "overlay" principal que resolve,
iterativamente, um conjunto de equações de balanço de neutrons
(obtidas por integração da equação de transporte nas variáveis
espaciais e angulares) complementadas com relações entre as
correntes de interface e três "overlays" secundários que calculam
as fontes produzidas por reações de espalhamento elástico e
inelástico discreto ("overlay" 1), reações no contínuo tais como
<n,2n), (n,3n), (n.n'a) etc ("overlay" 2) e fissão ("overlay" 3).
Além disso, c código apresenta dimensionamento variável e
alocação dinâmica, características que o tornan mais flexivel e
aumentam sua prioridade de execução.

0 códigc inicia pela leitura cias especificações da célula e
pela construção de uma malha de energia que é a união das malhas
de energia individuais nas quais as seções de choque totais são
fornecidas para cada material presente na célula e corresponde à
malha onde o espectro de nêutronr, será calculado. As seções de
choque totais e parciais para as reações que produzem neutrons,
reconstruídas e alargadas para diferentes temperaturas com a
seqüência de programas LINEAR-RECENT-SIGMAl /6-8/, bem como
informações sobre o número dt neutrons produzido por fissão e as
distribuições angulares e energéticas dos neutrons secundários
obtidas da biblioteca ENDF/B-IV são reformatadas e travadas em
arquivos binarios de acesso direto por ur., programa auxiliar
denominado SAR /9/. 0 código BCG usa a biblioteca criada por SAP
e valores iniciais arbitrado' para as taxas de reação e o fator
de multiplicação efetivo para calcular, para cada material da
célula, contribuições individuais das fontes nas energias da
malha união e nas zonas (que subdividem as regiões e cujo número,
fornecido pelo usuário, produz o detalhamento desejado na
variável espacial) onde o material estiver presente. Uma vez
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adicionadas as contribuições individuáis para cada zona, o código
resolve as equações de balanço junto com as relações entre as
correntes de interface, obtendo estimativas refinadas para as
taxas de reação e o fator de r.ultiplicação efetivo. O processo é
repetido até a convergencia dessas quantidades. 0 método
computacional utilizado pelo código BCG pode ser visto como urna
generalização do tratamento adotado no código ROLAIDS /10/ para
resolver as equações de moderação na região de ressonâncias
resolvidas. A formulação das equações resolvidas no BCG bem como
os algoritmos computacionais introduzidos para tornar o código
mais eficiente são apresentados em um relatório detalhado /9/.

3- APLICAÇÃO a UMA CÉLULA DE COMBUSTÍVEL

Nesta seção, a fim de ilustrar a utilização do código BCG no
cálculo de células rápidas, são apresentados resultados para uma
célula critica à temperatura de 300 K, com duas regiões simulando
combustível e refrigerante. A região central, com diâmetro de
6 mm, consiste de um pino de U-233 metálico com densidade de
0,04783 átomos/(cm.b) e a região anular periférica, com 0,8 mm de
espessura, é preenchida com sódio â densidade de 0,02540
átomos/(cm.b). / faixa de energia escolhida abrange 1 eV a 10 NeV
e cada região material compreende apenas uma zona espacial. A
criticalidade para a célula assim definida foi obtida através de
ajustes sucessivos no coeficiente de reflexão na fronteira da
célula, realizados previamente com o código BCG. Foi encontrado o
valor de 0,93406 para o coeficiente de reflexão que torna a
célula crítica, o qual foi fornecido como dado de entrada para a
segunda etapa de processamento do BCG.

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos para o fator de
multiplicação efetivo (kef) e o máximo desvio relativo nas taxas
de reação entre duas iterações consecutivas, iniciando a primeira
iteração com kg£ = 1,0 e taxas de reação uniformes na energia e
no espaço iguais a 1,0. A malha de energia atingiu 2216 pontos e
o tempo de execução no computador CYBER 170/750 para as 28
iterações necessárias para atingir um critério de convergência de
IO"6 em k - e 10"5 nas taxas cie reação foi de 44 minutos.

0 espectro convergido é apresentado nas Figuras 1 e 2 para a
região combustível e 3 e 4 para a região refrigerante. A
similaridade observada ao se comparar as Figuras 1 e 3 e as
Figuras 2 e 4 confirma o forte grau de acoplamento existente
entre as duas regiões materiais, conseqüência da pequena
espessura óptica da célula. Além disso, a influência de cada
material na acidentalidade exibida pelo espectro pode ser
facilmente detectada no caso presente, já que a região de
ressonâncias do U-233 é limitada na biblioteca ENDF/B-IV à faixa
de 0,79 a 60 eV enquanto que, para o sódio, essa faixa se estende
de 600 eV a 0,15 MeV.



TABELA 1 - Fator de multiplicação efetivo k ^ e desvio
relativo 6 nas taxas de reação totais.

máximo

i

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

k£>

1.0000000
1.1970103
1.0811705
1.0334885
1.0140057
1.0058479
1.0023820
1.0009097
1.0002973
1.0000560
0.9999726
0.9999534
0.9999580
0.9999693

ô<«

1.205Í+3)*
3.452U1)
2.860U1)
7.470U0)
3.06K+0)
1.955(+0)
1.190(+0)
5.389<-l)
1.787(-1)
4.899(-2)
1.199(-2)
7.300(-3)
5.503Í-3)
4.056(-3)

i

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

k U )
kef

0.9999809
0.9999906
0.9999980
1.0000034
1.0000072
1.0000099
1.0000117
1.0000129
1.0000137
1.0000143
1.0000146
1.0000149
1.0000150
1.0000151

2.902(-3)
2.030(-3)
1.384(-3)
9.270(-4)
6.10K-4)
3. 948(-4)
2.513Í-4)
1.580(-4)
9.874(-5)
6.093(-5)
3.719{-5)
2.247(-5)
1.345(-5)
8.018(-6)

•Números entre paréntesis representam potências de 10.

4. COMENTÁRIOS FINAIS

BCG é um código desenvolvido para o cálculo do espectro de
neutrons com dependência espacial e criticalidade em células
cilíndricas com um número arbitrário de regiões materiais. Sua
extensão para outras geometrías unidiir.ensionais pode ser
facilmente realizada. 0 código foi criado com o objetivo de
produzir resultados de alta qualidade, que possam servir como
padrão na avaliação de códigos que utilizam o método de
Bondarenko.

BCG é o resultado de um projeto com duração de dois anos e
que ocupou 5 homens-ano durante a sua execução. Atualmente, em
continuação a esse projeto, está sendo desenvolvido um módulo
para calcular constantes de grupo que utiliza o espectro
fornecido pelo BCG cono função de ponderação. Para o futuro,
alguns tópicos que possivelmente permitirão uma melhoria na
qualidade fios resultados fornecidos pelo código serão abordados.
Entre outros, pode-se citar a utilização de relações entre
correntes de interface melhoradas /li/, a inclusão de efeitos de
temperatura na região de ressonâncias não-resolvidas com um
tratamento detalhado da natureza estatística das seções de choque
nessa região /12/ e a introdução c*e técnicas de aceleração no
esquema iterativo adotado.
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Figura 1 - 0 espectro entre 1 eV e 100 eV na região combustível (U-233)
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Fisura 2 - 0 espectro entre 100 eV e 10 MeV na região combustível (U-233)
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Figura 3 - 0 espectro entre 1 eV e 100 eV na região refrigerante (sódio)
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Figura 4 - 0 espectro entre 100 eV e 10 MeV na região refrigerante (sódio).
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ABSTRACT

An alternative to the pseudo-harmonics method of computing two-
dimensional perturbed states of nuclear reactors is presented,
together with some results of neutron flux reconstruction and
eigenvalue calculation. These results refer to intense localized
perturbations, where a significant imbalance between production
and destruction rates exists. Previous methods have presented
convergence problems. The alternative described was able to
overcome these problems and is thus considered to be very promising
for two-dimensional calculations.
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1. INTRODUCTION

The pseudo-harmonics method, as proposed by Gomit et al , aims at re-
constructing the neutron fluxes and computing the fundamental eigenvalue which
result from alterations in material properties of a reference reactor config-
uration. The method is a valid alternative to other higher order perturbation
methods, mainly because it decouples the multigroup equations, which are then
solved by eigenfunction expansion. These eigenfunctions pertain only to leak-
age plus removal part of the diffusion operator and are called pseudo-harmon-
ics. The method is very attractive for neutronic design studies, where a num-
ber of multigroup problems have to be solved, due to the computational econo-
my it allows.

A modified version of this method, developed by da Silva et al , was
successfully employed to simulate a one-dimensional PUR reactor consisting of
three fuel regions, with enrichments corresponding to the Angra-1 reactor.

(3)
In another work with this version , local perturbations of small magni-

tude were imposed to a seven region thermal reactor (with 3 fuel regions, 2
control rod regions and 2 regions representing respectively core baffle and
reflector), with excellent agreement of perturbed fluxes and eigenvalue to
direct calculation results. However, non-convergent behavior was observed
when intense localized perturbations, such as black control rod insertion,
were imposed. Later on, it was verified'^ that this behavior was due to the
strong imbalance between neutron production and destruction, and the problea
was overcome by selecting a new reference configuration, chosen in such a way
that neutron imbalances in perturbed states were minimized.

These previous results motivated the introduction of two modifications,
which improved the methodology. The first one refers to \w) an¿ s(k) expres-
sions, where lower order terms were considered. The second modification re-
lates to the way the recurrent system is solved. The resulting procedure,
named the "alternative pseudo-harmonics methodology", will be shortly de-
scribed here. It has demonstrated to be very successfull in overcoming the
above mentioned two-dimensional convergence problems.

2. DESCRIPTION OF THE ALTERNATIVE METHODOLOGY

(1 2)The pseudo-harmonics method ' computes perturbed flux and eigenvalue

by making use of the expansions eg1 • Z $ and X' * X X , where
() (k) £0 fc0

g
(k) (k) £=0 fc™0

each <g and A are obtained by solving the recurrent system

(A - XoF) J ( k ) = s ( k ) ; k > 1 ( l . i )

where

£-0

and
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< m F <p >

This last expression results from imposing a vrrtual source condition
( Fr ••dhc lm Alte m a t ive ):

< $; s(k> > « o.

2.1 MODIFICATIONS IN s/k) AND X ( k ) EXPRESSIONS

The first modification introduced in the pseudo-harmonics method
consisted in:

a) Solving the recurrent system

(A - X F}» i k ) = S. (1.3)

where

í (M ^~ (91

§k = i<A» v )Fi-Ail(*£o« > (1-4)
and with F' and A* refering to the perturbed cr-ie;

(0) 'with Y = X ,the fundamental reference system eigenvalue,o

b) Vve, as k-th order estimations of perturbed flux and eigenvalue, the
following partial sums:

J a) JK ' Jo $ a ) and \ = Jo ̂ •
Tests performed have indicated better numerical convergence behavior

when the sequences {J,} and {A- } vere employed. In fact, eigenvalue
fluctuations were greatly reduced in two-dimensional problems, when
compared to converged results of the previous method. This indicates that a
lower order of approximation can be achieved, for the saae convergence
tolerances and same number of pseudo-harmonics. However, this modification
alone was not sufficient to avoid aon-convergent behavior associated with
very intense local perturbations . This motivated introducing another
modification, which relates to the way the recurrent system is solved.

2.2 ALTERNATIVE SOLUTION OF THE RECURRENT SYSTEM

To better understand the modification, one needs to,recall the way the
recurrent system is solved, both in the original version and in the
modified methrd* :̂ The k-th order perturbed flux <jrk' is expanded in a
subset of basi: vectors, the pseudo-harmonics <t> ., as

"81J
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G Ng rn
1 Z c¿ k ) a) . , (2)

where G i s the number of energy groups, Ng i s the number of pseudo-harmonics
per group, and a' k ' are coefficients to be determined. Substituting eq. (2)
into eq. (1.1) •'** one has:

G N g (k)
I K ' [B+SX F] U)
J'g ° g

(k)
Z Z OIK' [B+S-X F] U) = S (3)

Jg ° g J k

where B+S, leakage plus removal operators, and F i s the fission operator of
the unperturbed system. Now, the Galerkin method is employed to compute the
escansión coefficients CtSk),giving rise to the following system of linear
algebraic equations: ^ > g

G NS
< u , . { [ Z Z a)*' (A-X F)o> ]-S } > = 0 , (A)

8 »x
 g«i j=i J»8 ° ~g«J ~k

with g'»l,G and i=l,Ng.

It can be shown that the multigroup diffusion operator lacks some
properties which are needed to assure convergence^). This has Motivated
adopting an alternative procedure, with the aim of bringing the image of
j(k) by tjje diffusion operator close enjugh to S : By defining the vectors

Q . = (A-X F) a) . , eq. (3) can be written as

G Ng , j
Z Z a>.} n - - S, (M

g-1 j - l J ' g ~ g ' J ~k

It can be shown that the set iiV .} is basis fora subspace of span [S.I
Since one is using only a limited °'-) number of vectors n, ., one has to
determine coefficients a(k ) such that ~ g > J

J 8

( k )

||S, - Z Z a. n -1| is minimized. This can be achieved, for instance,
g«1 j-l J'g ~ g J

if the double SUIT r.erm be the orthogonal projection of S in this particular
subspace. To obtain this projection, one needs to ~ consTuct an
orthogonal set oí vectors in the same subspace. This can be done by using
the GRAN-SCHMIDT orthogonal procedure. Before that, for practical reasons,
one orders the ri . by stabli sKng a one-to-one correspondence between the
ordered pair(g.j)and a positive integer

g-1
) " Z Ng'+j, for j-1,Ng, g-l,G and n»1,N. Then, the

g
orthogonal set {^ } is given by
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Do" (6)

where Ç, = Di"

In view of the orthogonality procedure, the following relations exist
between both sets of vectors:

for i=l,n-l (7)

< £ n > - < Ç •Ç > for n=l,N.
2n Jn sn 2n *

(8)

Since {T} } and {§_} are both bases of the same subspace, one can be sure that
there exists one, and only one, linear combination of n 's which reproduces
the orthogonal projection of S . This projection is given by

£ (9)

(k)
where the coefficients 8 are given by

.(k)
(10)

Having obtained S. , one can then write

-k
n=l

n - (11)

.(k)
In other words, one is looking for coefficients a "' such that the image of
<U>(k) by the diffusion operator is equal to the projection of S in the
gubspace spanned by the available Tj •. Thus, one can recognize or ' as
the coefficient Ci.^) of s£ or S. .~n These OZEF determined by using eq.n (7)
and eq. (8) such J'g that"

N
s¿)

Since the LHS of the above equation is a function of the component of S,
(or S. ) in the direction of ¿ "one can write:

By eq. (7) one has that
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(Vi í
~n -k n 2n -n 2n „ £ -i

x.=n* 1
or

a (k) . < h <§k ' JLi V " 3i> >
n

K >
-n

-n -n

Having calculated the a or the a. one can reconstruct

-8.J

(k)
r M of basis vectors, the a
ordering of the basis vectors.

So, the first coefficient to be calculated is

One should note that, given an arbitrary number M of basis vectors, the a
are computed in reverse order relative to the ordering of the basis vectors.

2.3 SUMMARY OF THE ALTERNATIVE PSEUDO-HARMONICS METHOD

The alternative method can be summarized as follows: For given geometry,
boundary conditions, and material constants of the reference (unperturbed)
reactor, group fluxes, adjoint fluxes and fundamental eigenvalue are
calculated. Next, the pseudo-harmonics u> . are generated, as well as the
set {T\ .} of basis vectors and the orthogonal set {£ .}. Note
that "^'•'the above steps refer only to the reference system.-.T8'^ Now,
knowing the perturbed parameters, the iteration eigenvalue Y and the
source S. are computed respectively by eq. (1.5) and (1.4). With the fixed
number of pseudo-harmonics, one obtains coefficients a ™ ' which allows
construction of the k-th order approximation to J^'.eq. (2). The process
continues, with order k increasing until convergence criteria for flux and
eigenvalue are met.

3. TWO-DIMENSIONAL RESULTS

One presents here two test-cases with intense localized perturbations, in
a two-dimensional fast reactor (X-Y geometry, I/A core) and one energy group.
The material constants of the perturbed configuration and the reference ones
are shown on table 1. The reference re.-ictor has four regions (figure 1). Rod
followers or B.C rods are inserted in zones 1,2 and 3, according to the pertuj_
bations being simulated. In both cases, one assumes constant axial buckling,
equal to 6.77 x 10"^ cm~2. The order of approximation required in the flux
and eigenvalue expansions is obtained when the following criteria are satis-
fied:

< E, , for the eigenvalue

I A()l)

1=0

and
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max —c—í*T 5. Em> ^o r t n e neutron flux

* J I S <P I *
-4 -3In both test-cases, the values of 10 and 10 for z, and e : were used,

respectively. In figures 2 and 3. one makes a comparison between*the fluxes
calculated by the pseudo-harmonics method with direct calculation rr.sults.

Case 1

This casé is characterized by the insertion of a set of rod followers
in positions 1, 2 and 3 of region 1. This pertubation represents a teduction
of 77Z in the macroscopic absorption cross-section and of 100Z in the
macroscopic fission cross section and an increase of 25,62 in the diffusion
coefficient, with respect to the corresponding reference reactor material
constants.-

Ninety-four pseudo-harmonics - were employed and one has obtained
convergence in flux and the eigenvalue on the 10-th order of approximation.
The eigenvalues calculated are:

X'(direct calculation) = 1,0754
A'(pseudo-harmonics) = 1,0751

Case 2

One simulates an insertion of rod followers in position 1 and B,C rods
in positions 2 and 3 of core 1. This implies in percentual changes, in
material constants for position 1,equal to the ones in case 1 above and for
positions 2 and 3 an increase of 250,1Z in the macroscopic absorptions cross
section, a decrease of 100Z in the macroscopic fission cross section and an
increase of 7,62 in the diffusion coefficient. Flux and eigenvalue
convergences were obtained on the 65-th order of approximation, with 89
pseudo-harmonics. Eigenvalue convergence was achieved on the 45-th order of
approximation.

The eigenvalues obtained are:

X1(direct calculation) = 0.9719
X'(pseudo-harmonics) = 0.9693

In figures 2 and 3 one presents the fluxes calculated by both methods
along sections Y » 0 (j=1) and X=0 (i*1) respectively.

4. CONCLUSIONS

The results show that the alternative methodology here developed is
able to simulate intense and localized perturbations in a nuclear reactor,
without convergence problems observed in the Standard*" and Modified(2)
methods. In the test cases studied, convergence in flux and eigenvalue
were achieved with a low order of approximation and using a small (previously
chosen) number of pseudo-harmonics.

This indicates that the method can be a useful tool in analysing two-
dimensional reactor cores subtnited to any kind of perturbations.
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Table 1 - Material conitants (one-group of energy)

\ CROSS
X SECTIONS

MATERIALS \

CORE 1

CORE 2

BLANKET

PROTECTION

ROD FOLLOWER

B..C

capt.

(cm"*)

2,6588 IE-3

2.33903E-3

5.10885E-3

1.70273E-3

1.20950E-3

1.86543E-2

(cm"*)

2.68487E-3

3.550O3E-3

2.67082E-4

0.0

0.0

0.0

Ea

(ca"*)

5.32769E-3

5.86911E-3

5.3706SE-3

1.70269E-3

1.20948E-3

1.86540E-2

ta • DB'

(cm"*>

6.32670E-3

6.91113E-3

6.t1928E-3

2.59643E-3

2.46434E-3

1.97288E-2

vE£

(cm"1)

7.83283E-3

1.04347E-2

7.13036E-4

0.0

0.0

0.0

h
(cm"*)

2.2S891E-1

2.16567E-1

3.0M40E-1

2.52496E-1

1.79834E-1

2.09963E-1

3.0 •• Et

(cm"*)

6.7767E-1

6.4970E-1

9.0432E-1

7.5749E-1

S.39502E-1

6.298B9E-1

V.
(cm"1)

2.20563E-1

2.10697E-1

2.96069E-1

2.50794E-1

1.786242-1

1.91309E-1

D

(cm)

!

1.47564E0

1.53917E0

1.1O58OE0

1.32O15E0

1.85356E0

1.58738Ed
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ANAIS * PROCEEDINGS

ESTUDO ESPECTROSCOPIO) RUCLEAK DO Se 7 6

Cibele B. Zamboni
Kajendra K. Sazena

Divisão de F í s i ca Unclear
Ins t i tu to de Pesquisas Energética* e Sueleares
Coaissão Racional de Energia Rnclear - SP
São Paolo

SUtflMO

A correlação angular direcional de trausições-gama coincidentes no núcleo de Se fo i
•adida a part ir do decainento f do A»?*(T1/2 • 26 hs) , osando espectrómetro gama

Foram realizadas medidas para v inte e quatro cascatas resultando na determinação de
razoes de mistura mnltipolar, <(E2/H1), para dezessete transições.

A part ir desses resultados spin e paridade, da maioria dos níveis envolvidos no estu
do, ou foram estabelecidos ou confirmados.

ABSTRACT

lhe direct ional angular correlat ion of coincidence y-transitions in Se have been
measured following the t~ decay As 7 5 (Ti /2 - 26 hs) using a IttCe spectrometer.

Measurements have been carried out for twenty four gasa cascades resulting in the
determination of multipole mixing rat ios , e(E2/Ml), for seventeen Y-transieioo*.

Present results permitted def in i te assignments of spin and parity to the majority of
l e v e l s in Se '* .

¿Loe/- 701 -



1. INTRODUÇÃO

TJa grande numero de investigações (relacionadas no Nuclear Data sheets ),
envolvendo decaimento 0~ do 7*As, captura eletrônica do 7^Br e exciraca»
coulombiana, no núcleo de Se7*, já foram realizadas para melhor interprc
tação da estrutura doe níveis de mais baixa energias, até * 2500 keV. ti*
tudos aais recentes, que dizem respeito a reações nucleares, tais comoT
Se7»(p,p*)2, Se7»(n,y)3 e As75(3Re,d)* por sua vez, fornecem informações
para níveis de energia de até 6000 keV.

Estes trabalhei são consistentes ea relação ao esquema de decaimento e as
aedidas de intensidade dos raios gaaa. Ea relação a spin e paridade dos
níveis excitados e muitipelaridade das transições gama, as informações
são ainda muito poucas e coa grandes incertezas. £ o caso das medidas de
correlação angular realizadas por Ardisson* e outros, Nagahara e mais re
centemente por Kaur e outros7. ~~

Com base nisto, foram realizadas medidas de correlação angular y—f para
24 cascatas possibilitando o estudo de 18 transições gaaa. Todas as medi
das foras realizadas usando dois detetores de germânio hiperpuro, o qmê
possibilitou resultados bem aais precisos além da grande quantidade de in
foraaçÕes adicionais.

2 . PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

2.1 PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Utilizou-se fontes radioativas ¿e As 7 6 obtidas pela reação As75(n,Y)As76.
Assis), o decaimento ¿~, do 76As<Tj/2 • 26,3 h), popula os vários níveis
de energia do Se 7 6.

Pata cbtenção de cada amostra, aproximadamente 10 ag de Arsenio metálico
era irradiada ea uai fluxo de neutrons térmicos de - 10l3 n/seg. c*2, i_
Reator IEA-R1, por um período de 3 horas. 0 76As assim obtido era dissol
vido ea algumas gotas de ácido nítrico, gerando fentes liquidai. Poster!
órnente, a fonte líquida era transferida para va porta amostra de Incite
e este centrado na aesa de correlação angular, ref. 9, onde eram efetu
adas as aedidas.

Foras utilizadas fontes líquidas para aininizar qualquer efeito de at
ação nas correlações angulares, que pudesses ser causados por campos
tra nucleares e taabés para facilitar a estimativa da atividade inicial
de cada amostra. Esta estimativa era feita por aeio do acréscimo de gotas
da fonte líquida e foi estabelecida ea 30uCi, para todas as aedidas de
coinc idência*.

As correções devido a efeito de absorção e tamanho finito da fonte não fo
raa necessárias devido ao tamanho pequeno da aesaa.

Cada amostra foi utilizada por vm período mexiao de 16 horas, antes do a
crésciao de mais gotas da solução ativa. Em aédia, cada irradiação rendia
cerca de 5 fontes. No total foraa feitas c*rca de 100 fonte» de As7*,

0 espectro de raios gama das fontes, assia obtidas, coa detetor de H?Ce
de 115 cm3 de voiuae, ? apresentado na figura I.(energia ca keV)
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TABELA 1 : COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO ANGULAR DAS CASCATAS ESTUDADAS
A PARTIR DO GATE DE (1212 + 1216 • 1228) kcV.

cascatas Y~Y
(keV-keV)

B44

571 -

575 -

1212

665 -

867 -

882 -

1212

1439

1453

1216

1228

- 657

1216

1228

1228

- 1216

- 1216

- 1216

0.145

0.637

0.010

0.096

0.133

0.004

0.058

0.254

0.223

•

4

4

4

4

4

4

4

0.022

0.031

0.007

0.042

0.023

0.034

0.008

0.029

0.041

0.048 4

- 0.019 4

0.020 •

0.021 4

- 0.003 4

0.002 4

0.013 •

0.002 4

- 0.040 •

0.035

0.052

0.011

0.065

0.038

0.055

0.013

0.043

0.067
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TABELA 2: COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO ANGULAR QftS CASCATAS ESTUDADAS
à PARTIR DO GATE DE (559 • 563 + 571 • 575) kcV.

cascata* v*Y
(keV-keV)

563 - 559

665 - (563) - 559

657 - 599

740 - (1130) - 559

772 -559

867 - 1228 - 559

882 - 1228 - 559

1129 - 559

1212 - (657) - 559

1228 - 559

1439 - (657) - 559

1453 - (657) - 559

1870 - 559

2096 - 559

2111 - 559

A22

0.205 + 0.012

0.013 + 0.06

0.223 + 0.010

0.14o + 0.019

0.105 * 0.019

0.095 • 0.018

0.010 + 0.025

0.240 • 0.019

0.051 + 0.008

0.471 4 0.007

0.028 + 0.019

0.046 + 0.035

0,050 + 0.040

0.258 • 0.012

0.320 + 0.016

"44

1.308 • 0.020

0.050 • 0.010

0.337 + 0.015

0.053 + 0.030

0.014 + 0.030

0.016 4 0.027

0.020 + 0.040

0.057 4 0.032

0.081 + 0.012

0.086 4 0.011

0,010 4 0.031

0.048 4 0.053

0.008 4 0.064

0.034 4 0.019

0.047 4 0.026

- 205 -



TABELA 3 : VALORES DAS RAZÕES DE MISTURA MULTIPOLAR PARA Y NO Se76

cascata Y~Y
(keV-keV)

657 -

772 -

1130

1228

1870

2096

2111

559

559

- 559

- 559

- 559

- 559

- 559

867 - 1228 - 559

882 - 1228 - 559

571 -

575 -

867 -

882 -

1216

1228

1228

1228

janela
(keV)

559

559

559

559

559

559

559

559

559

1216

1228

1228

1228

transição Y
•istura (keV)

657

772

1130

: 1228

:?70

2096

2111

867

882 .

571

575

867

882

SeqUência de Spin

2*(1.2) 2*(2)O*

4*<2,3) 2*(2)O+

3*(l,2) 2*(2)0*

2*(1.2) 2*(2)O*

3~(1,2) 2*(2)0*

1~(1,2) 2*(2)0*

2~(1,2) 2*(2)0*

L.2) 2*(l,2) 2*(2)0*

1,2) 2*(1,2) 2*(2)0*

2*(1,2) 2*(2)0*

3(1.2)2* (1.2)2*

M l , 2 ) 2*(1,2)2*

2~(1,2) 2*(1,2)2*

Razão de Mistura
¿(E2/M1)

- »,, + 1.733
- 1.154

0.006 - 0.C07

+ 0.086

valores de S de
outros autores

11
5.2 • 0.2

l ' 0 8 - 0.110

+ 0.223
• 0.082

11
- 0 . 4 9 • 0 . 0 5

0.174 i 0.012 (*)

0.020 • 0.015 (*)

0.093 • 0.017 (*) 0.0025 • 0.0025

0.14 • 0.04 (*)

0.21 • 0.03 (*)

0.

0.

0.

129

023

35

—

+

0.012

0.67
1.95

0.004

0.08

(*)

(*)
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2.2 MEDIDAS DE CORRELAÇÃO ANGULAR

O espectrómetro Y~"Y consistiu em aois aetetores ae germanio hipcnaros, o
detetor fixo com volume de 115 car e o móvel com volume de 89 caí, As co
incidências Y~Y foram registradas utilizando-se um sistema eletrôrieo usü
ai de coincidências rápidas e um analizador multicanal. As medidas foram
realizadas nos ângulos de 90°, 120°, 150° e 180°.

As janelas no analizador monocanal foram colocadas para fotopicaa de
(559 • 563 + 571 * 575)keV e (1212 + 1216 + 1226}keV no detetor msrcl. As
intensidades de raios gamas coincidentes foram determinadas através de es
pectros registrados no detetor de 115 cm3 para cada ângulo e corrigidos
para decaimento de fonte durante medidas, coincidências acidentais e con
tribuição de Compton. Os coeficientes de correlações angulares, Afcfc foram
calculados através de um ajuste por mínimos quadrados dos dados cs> poli
nomio W(6) * 1 •

2 . 3 RESULTADOS E CONCLUSÃO

Os c o e f i c i e n t e s de correlação angular Aj^ para as diversas cascatas gama
são apresentados nas tabelas 1 e 2 . A part ir destes dados foi possível
ca lcular as razões de misturas nultxpolares ¿(E2/M1) das diversas transi
ções gama e determinar os prováveis spins para os vários n íve i s ét ener
gia no 76g e > QS resultados estão na tabela 3 . Uma anál ise dos resaltados
do presente trabalho junto com os resultados de outros trabalhos^ sobre o
núcleo 76se , mostra que os estados de mais baixa energia (até 1300 keV)
neste núcleo apresentam caracter ís t icas que podem ser descritas pelo mode_
Io simples v ibrac íona l*0 . Entretanto, para os_níveis de energia mais ai,
t a , os estudos de ex i tação coulombiana e reações nucleares que envolvem
transferência de neutrons sugerem que es te núcleo é levemente deformado,
portanto, e f e i t o s c o l e t i v o s devem ser levados em consideração em cálculos
teór icos que venham ser realizados por nós. Esperamos qua nossos resulta
dos sobre ¿(E2/M1), sejam úte i s também para os demais futuros cálculos te
óricos para '^Se.
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SUMÁRIO

Desenvolve-se uma técnica não destrutiva na determinação de en-
riquecimento de urânio em amostras de diòxiéo de urânio (V07),
utilizando a propriedade de variação da seção de choque de fis-
são, para um dado nuclídeo, com a energia do neutron incidente.
0 método é de interrogação ativa, com neutrons dc uir. acelerador
(14 MeV) operando em regime pulsado. A energia de irradiação é
reduzida, para discriminação entre U-235 e ü-238, através de um
arranjo moderador que consiste de dois cilindros concéntricos
de chumbo e parafina/polietileno, com 11 e * cm de espessura,
respectivamente. Os neutrons atrasados das fissões são registra
dos por um detector de neutrons term-cos do tipo "long counter1'
nos intervalos entre pulsos do acelerador. Curva de calibração
para enriquecimento versus resposta de neutrons atrasados foi
obtida usando pastilhas disponíveis de U0; dc enriquecimentos
conhecidos.

ABSTRACT

A non-destructive technique for the determination of uraniur in
UC} samples was developed, making use of the change in the fis
sion cross section of a nuclide with the neutron energy. The
active interrogation method was useo by irradiating the samples
with pulsed 14 MeV neutrons and further detection of delayed
fission neutrons. In order to discriminate U-23S from U-235 the
neutron energy was tailored by means of two concentric cylin-
ders of lead and paraf fin/ poliethylene, 11 and 4 cm thick. Bet-
ween neutron pulses, delayed neutrons from fission were de-
tected by a long counter built with five BF, proportional coun-
ters. Calibration curve for enrichment versus delayed neutron
response was obtained using available U03 pellets of known en
richtnents.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi realizado no Laboratório de Física de
Reatores do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear
(CDTN) da ITOCLEBRÃS.

0 objetivo do trabalho é a medida de teor isotópico em
U-235, em amostras de combustível nuclear (pastilhas de ÜO2)
pelo método de análise por interrogação ativa. A técnica em
pregada consiste na contagem dos neutrons atrasados produzidos
no material por ativação, utilizando uma fonte de neutrons r£
pidos (14 MeV) cuja energia foi reduzida através do uso de mo-
deradores adequados. Dessa forma consegue-se produzir uma por-
centagem maior de neutrons com energia abaixo do limiar de fis
são do nuclídeo fértil (no caso U-238 e E . - 1 ,4 MeV), aumen-
tando a discriminação entre material físsil e fértil presentes
numa mesma amostra.

2. TEORIA

0 método dos rendimentos dr neutrons atrasados (método dos
"yields"),para determinar abun^^ncia isotópica relativa, con
siste eu irradiar amostras com neutrons provenientes de um ge-
rador de neutrons operando em regime pulsado, com pulsos de
curta duração (< 100 ms). Para maior eficiência de contagem, o
feixe do acelerador deve ser modulado com um ciclo útil menor
que 50Z e com um período menor do que a meia-vida mais • urta
dos precursores de neutrons atrasados. A irradiação deve se
prolongar por um tempo muito maior do que a maior meia—vida
desses precursores para que a produção de neutrons atrasados
alcance um valor de equilíbrio. Após ter sido alcançado esse
equilíbrio, inicia-se a contagem de neutrons atrasados, entre
os pulsos do acelerador, por meio de um detector do tipo "long
counter".

Considerando que a emissão de neutrons atrasados pelos pre
cursores tem decaimento exponencial, a contagem registrada pe-
lo detector, durante um ciclo, é dada por [1):

t n, . m exp(A.t ) - 1
/ p Ndt - c (—~ ) (Ft ) Z a. [ - — ] x
t i-1 * X.t
C IV

x f-
ex P(-A.t c)-exp(-V p) , (1)

1-exp (-A.t )1 P

onde:

• taxa de contagem de neutrons atrasados no detector
w • largura do pulso do acelerador
P - período do pulso do acelerador
c * t e mP° inicial de contagem de neutrons atrásalos

• eficiencia do detector de neutrons
4f * Prod«cao àe neutrons atrasados, em nêutrons/fissào
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F « taxa de fissão na amostra quando o acelerador es-
tá pulsando

• « número de grupos precursores de neutrons atrasa-
dos

a. e A. • abundancia relativa e constante de decaimento do
i-ésimo precursor de neutrons atrasados.

No limite X.t <<1 , a equação (1) se reduz a:

/ P Ndt - E ( ~ ) (F t) (—* — ) (2)

%

Portanto, a taxa de contagem de neutrons atrasados por .icio é
igual ao produto dos fatores: eficiencia do detector, rendimen-
to total de neutrons atrasados, número de fissões por ciclo e
ciclo útil de contagem. Dessa forma, a taxa de contagem ó*e neu-
trons atrasados cedida é proporcional ã produção de nêutroas a-
trasados integrada no tempo e, por sua vez,à quantidade de mat£
rial fissionável presente na amostra. Comparando esse valor me-
dido com a produção de um padrão de massa ou enriquecimento co-
nhecidos e usando um monitor de fluxo, pode-se determinar a
quantidade absoluta de material fissionável.

Hedidas isotópicas podem ser feitas combinando-se o método
dos rendimentos com irradiações usando espectros diferentes de
energia, escolhidos levando-se em conta as diferenças nas se-
ções de choque de fissão dos isótopos fxsseis presentes na amo£
tia, permitindo assim a discriminação entre nuclídeos físseis
(U-233, U-235, Pu-239) e nuclídeos férteis (U-238, Th-232).

Na prática, diferentes espectros de energia de neutrons de
interrogação podem ser obtidos circundando-se o alvo de um gera
dor de niutrons de 14 HeV com vários materiais moderadores
[2,3].

3. MONTAGEM EXPERIMENTAL E INSTRUMENTAÇÃO

3.1 DETECTOR DE NEUTRONS TÉRMICOS - "LONG COUNTER"

0 "long counter" construído para o presente trabalho 14],
para aumentar a eficiencia de detecção, é constituido por am ĉ_
lindro moderador de parafina (70Z em peso) e polietileno (30Z
em peso),com dimensões de 330 mm de diâmetro e 660 mm de compr^
mentó, onde estão distribuídos geométricamente 5 detectores
BF, , com 51 mm de diâmetro, 660 mm de comprimento e pressão de
gás de 70 cm de Hg, cuja disposição é mostrada na Figura 1. Es-
se cilindro possui em sua parte frontal 12 furos, coa 25,4 ••
de diâmetro e 290 mm de profundidade, cujo numero e localização
são importantes, pois evitam a queda da eficiencia de detecção
de neutrons com energia abaixo de 1 MeV, permitindo aos neu-
trons com energia menores penetrarem mais no moderador. Outro
aspecto essencial para a eficiência do detector é o anel da mi£
tura parafina e polietileno, com 19 mm de espessura, colocada
na parte frontal do cilindro.
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Externamente ao ciliadro de parafina e polietileno, tem-se
uma blindagem de 75 mm de espessura, constituída de uma mistu-
ra de parafina (72Z), polietileno (14Z) e ácido bórico (14Z),
que tem por finalidade evitar a detecção de neutrons espalha
dos no ambiente que incidam nas paredes laterais do detectorT

3.2 ARRANJO MODERADOR

0 arranjo moderador construído para abaixar a energia dos
neutrons da fonte primária (14 MeV) é formado por dois cilín
dros concéntricos, sendo o interno de chumbo com 325 mm de diã*
metro e 280 » de comprimento, riendo no centro um furo de 170
mm de profundidade e 110,5 mm de diâmetro (para introduzir o
tubo alvo do gerador de neutrons); e o externo de uma mistura
de parafina e polietileno, 70Z e 30Z respectivamente, formando
uma casca cilíndrica de 40 mm de espessura [4], Figura 2.

0 cilindro excerno ê formado por duas meias partes, com ma
cho e fêmea para encaixe, possibilitando então sua remoçãoT
Portanto ê possível obter-se dois espectros de energia diferen
tes. Um com o cilindro de chumbo circundando o tubo alvo do a~
celerador, dando origem a neutrons com energia média de aproxi
madamente 1,8 MeV; outro com o conjunto completo, onda o ciliii
dro externo aumenta a fração de neutrons com energia menor quê
0,1 MeV, característica de moderadores 1/E.

3 . 3 GERADCR DE NEUTRJVS E SISTEMA DE CONTAGEM

Como fonte de neutrons de interrogação utilizou-se um gera
dor de neutrons Raman do tipo A-1254, operando em regime pulsa
do e capaz de produzir uma surgência máxima de 1010 n/s , com
energia de 14,3 MeV, a partir da reação 'H(d,n)HHe.

Nos experimentos utilizou-se uma freqüência de pulsação de
9,3 s 1 e pulsos com 40 ms de largura.

Os neutrons atrasados, provenientes das fissões induzidas
nas amostras pelos niutrons de interrogação, foram processados
por um sistema de contagem ORTEC, formado por pré-ampliíic£
dor, amplificador, discriminador, medidor de taxa e "sealer".
Os sinais de saída do discriminador foram armazenados num mul-
ticanal (em função do tempo) com 2048 canais de memória e
lasgura de 50 us/canal.

4. DETERMINAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO

Quando estão presentes numa amostra dois ou mais nuclídeos
fissionáveis, a produção total de neutrons atrasados é uma com
binação das produções individuais dos diferentes nuclídeos
[5J:

DN (E.)
P »

I A. .m.
;_i *J JP

(3)
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onde:

DN » taxa de ccntagem de neutrons atrasados produzidos na
" amostra p

n * numero de nuclídeos fissionáveis
m. * massa do j-esimo nuclídeo na amostra p
E. « energia do neutron de interrogação

Os coeficientes A. . dependem da energia de interrogação,
fluxo de neutrons, das^seções de choque de fissão, dos rendí
mentos de neutrons atrasados e da eficiencia de detecção,* sãtT
obtidos pela irradiação, em cada energia Ez . de padrões com « s
sas (mj) ou enriquecimentos conhecidos. Essa equação linear è"
aplicável somente |>ara casos onde a multiplicação e absorção de
neutrons são desprezíveis.

No caso de dois isótopos, aplicando-se a equação (3), tem-
se :

• D K Í E l ) - A + (A - A ) F ...

M
 l2 li 12 IP (*)
' P

m
iP

onde F * e a fração de massa ou enriquecimento.
1 P M

P

Vê-se que a resposta de neutrons atrasados por unidade de
massa varia linearmente com o enriquecimento, sendo A n o inter
cepto e (An - Ai z) o coeficiente angular da reta.Pode-se dessã^
forma construir uma reta de calíbraçãc DN\E)/Mp em função do en
riqvecimento Fip, a partir dos dados de irradiação de amostra?
padrões com um só espectro de energia de nêutron. Dessa reta,
determina-se o enriquecimento de pastilhas de mesma composição
e irradiadas nas mesmas condições dos padrões.

5. MEDIDAS E RESULTADOS

Como padrões foram usadas pastilhas de HO, naturais e ligei
ramente enriquecidas no isótopo U-235 (1.98", ',801 e 3,38Z)T
As anostras foraa irradiadas inicialmente pw> IO minutos, a fim
de atingir o equilíbrio de neutrons atrasados. Só então deu-se
o início da irradiação propriamente dita, por determinado perío
do de tempo,e armazenamento simultâneo da resposta do "long
counter" no multicanal (em função do tempo).

0 "background" foi determinado removendo-se as pastilhas de
UOjda frente do feixe de nêutrors e mantendo-se o acelerador o-
persnào nas nessas condições de irradiação das amostras.

Através das listagens dos dados armazenados no multicanal,
verificou-se ser suficiente considerar um tempo de espera de
30 as entre o fim do pulso de acelerador e o início da contagem
de neutrons atrasados. Depois, integraram-se ar contagens nos
canais finais, obtendo-se a resposta de neutrons atrasados para
ca4a conjunto de pastilhas de U0} pesquisado e também para o
"background" («].



A Tabela l e a Figura 3 «ostra* as respostas de neutrons a-
trasaJos específica (DN/H), dos padrões, et* função de seus enri
quecimentos (F). A curva contínua foi obtida ajustando-se poT
mínimos quadrados ponderados os pcntos experimentais por urna re
ta do tipo y » a + bx, conforme equação (4). ~

Os valores numéricos determinados dos parâmetros a e b são:

a - (0,124 ± 0,014) cpm/S

b - (0,169 i 0,006) cpm/gZ

Os intervalos de confiança de a e b com um nível de confi
anca de 951 [4], valem: ~

(a t taj « (0,124 ± 0,029) cpm/g

(b ± tofe) * 10,169 ± 0,012) cpm/gZ

Escimou-se o limite de detecção para enriquecimento en
0,33Z, de acordo com o criterio apresentado em 14,6).

6. CONCLUSÕES

As possibilidades de se medir o enriquecimento de urânio em
amostras de composição química conhecida (LO,) foram verifica
das, obtendo-se, através do uso de quatro padrões, a reta de cí
libração em enriquecimento. 0 ajuste por mínimos quadrados dos
dados de calibração forneceu desvios padrão de ± 11,31 e i 3,6Z
para o intercepto e coeficiente angular, respectivamente.

No tratamento estatístico dos dados obtidos foi adotado o
critério do nível de confiança de 95Z, para as estimativas dos
intervalos de confiança dos parâmetros ajustados das retas de
calibração e limite de detecção. Isso significa que, ao anali-
sar pastilhas de U0, com teor isotópico mínimo de 0,33Z em
U-235 espera-se obter, em 95Z dcs casos, respostas üe neutron:
atrasados que podem ser distinguidas do "background". Essa con-
clusão, entretanto, é válida apenas para as tiedidas efetuadas,
sendo possível obter-se limites mais baixos em outras condições
experimentais (fluxos de neutrons mais altos e/ou maiores tem-
pos de irradiação).

Em vista da necessidade crescente de um controle maior de
materiais nucleares, devido ã implantação de centrais nucleares
no Brasil, o campo de salvaguarda nuclear poderá beneficiar-se
deste método nas rotinas de fiscalização.
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TABELA 1

RESPOSTA DE NEUTRONS ATRASADOS EM FUNÇÃO DO ENRIQUECIMENTO

DAS PASTILHAS DE UO.

r
(X)

Bg

0,720

1.98

2,80

3,38

M

(g)

53,3064

53,2958

53,2966

53,1328

J1N*

(cpm)

22,5f i+0,57

35 ,81+0 ,57

4 6 r 2 9 ± l , 4 4

53 ,91+0 ,69

60 ,37+1 ,17

DN=DN'-Bg

(cpm)

1 3 , 2 3 ± 0 , 8 i

23 ,71+1 ,55

31 ,33 + 0,89

37 ,79+1 ,30

DN , - 1

Tf x 10

(cpm)

2,482+0,152

4,449±0,291

5,878±0,167

7 ,M2±0 ,245

F

M

DÑ'

DN

DN
M

s enriquecimento

= massa do conjunto de pastilhas

£ taxa de contagem media de neutrons atrasados

= taxa de contagem líquida de neutrons atrasados

s taxa de neutrons atrasados por unidade de massa
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FICURA 1

DISPOSIÇÃO DOS CONTADORES BF, NO "LONG COUNTER*

FIGURA 2

VISTA FRONTAL DO MODERADOR DE NEUTRONS CONSTITUÍDO

DE CHUMBO E PARAFINA/POLIETILENO
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PIG URA 3

RETA DE CALlBRApAo EM ENRIQUECIMENTO

EM FUNÇÃO DA RESPOSTA DE NEUTRONS

ATRASADOS POR UNIDADE DE MASSA
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RESUMO

Neste trabalho é descrito um espectrómetro de neutrons rãp-dos, que utili-
za um cintilador líquido NE-213, implantado no IPEN/CNEN-SP. A discriminação
entre radiação neutron e gama i feita por circuitos eletrônicos de análise
de forma de pulso. Ura espectro de energia de neutrons emitidos pela fonte de
AmBe é apresentado, obtendo-se resultados comparáveis a outros apresentados na
literatura. 0 espectro medido de altura de pulso de prótons de recuo foram des
dobrados em espectro de energia de neutrons utilizando o código de desdobramen
to de espectro FANTI. ~

SUMMARY

This wcrk describes a fast newtron spectrometer using a liquid
sc int i l la tor , NE-213, installed at IPEN-CNEN-SP. The Neutron-Gamma
discrimination i s made using a pulse-shape discrimiation technique. A neutron
energy spectra for Am-Be source i s shown. The result agree with others
presented by others authors. The measured proton-recoil pulse height spectra
was unfolded in neutron energy spectra by using FANTI unfolding code.



1. INTRODUÇÃO

A medida do espectro de energia de neutrons iipüos (E > 100 keV) I feita
utilizando analise de folha de ativação de energia Halar, ou medida com sis-
tema de tempo de voo de neutrons ou cintilador tipo fróton de recuo^i^»^»^)^
Dos três métodos o terceiro tem se tornado o mais pealar para a realização
desse tipo de medida, tendo em vista a simplicidade ios equipamentos utiliza-
dos, o baixo custo dos mesmos, a pequena área experâental necessária para
sua instalação e os poucos cuidados e gastos com sai manutenção.

A medida do espectro de energia de neutrons rãpüos é importante para a
obtenção de vários parâmetros na área de física de «atores, tal como determi
nar constantes de energia de grupo para calculo de jarãmetros neutrônicos;beõ
coco no campo de radiodosimetria, visto que o dano Üolõgico é função da
energia dos neutrons.

A realização desse trabalho visou a implantação, no 1PEN-CNEN/SP, da téc-
nica de espectrometría de neutrons rápidos com o usa de cintiladores líquidos
para a aplicação inicial em experimentos de blindagau

0 detector utilizado nesse tra jlho foi o cintilador líquido NE-213, sen-
do que na secção 2 estão apresentados os equipameatas eletrônicos utilizados
com o mesmo. 0 espectro de altura de pulso obtido ca um espectrómetro tipo
NE-213 precisa ser desdobrado crmputacionalmente pan obter-se o espectro de
energia dos neutrons. Na secção 3 é descrito o codifC computacional Fanti uti
lizado para o desdobramento d>* < ipectro. 0 espectrôaetro construído foi testa
do utilizando uma fonte de neu. ons de espectro de taergia conhecido. Na?
secções 4 e 5 sao apresentados o espectro medido e a comparação do mesmo com
os apresentados na literatura pato uma fonte de ¿ale.

2. EQUIPAMENTO ELETRÔNICO UTILIZADO

Devido as características inerentes ao detector K-213, pode-se obter o
espectro de energia de neutrors na presença de radiação gama, como é o caso
da fonte de neutrons utilizada nesse trabalho (AnBe). 0 tempo de formação de
pulso devido aos raios gama (10 ns) é menor do que o devido a neutrons
(80 ns) (-*) f visto que o primeiro deve-se a cintilação produzida por elétrons,
enquanto o segundo deve-se a prõtons de recuo; assía sendo, utilizando-se e-
quipamentos eletrônicos apropriados, ê possível fazer i distinção entre os
dois tipos de eventos. 0 método por nos utilizado é• de análise de forma de
pulso e, os equipamentos utilizados, bem como o mod» de interligá-los estão
apresentados na figura 1.

Utilizamos um cintilador NE-213 de 2" de altura for 1 1/2" de diâmetro
com encapsulamento de vidro e reservatório de oxigeno livre de nitrogênio,ti
po vhl pintado com tinta branca de MgO que é um refletor difuso de alta efi ~
ciência. 0 cintilador e acoplado óticamente com a fatomultiplicadora RCA 8850
por meio de um guia de luz (lucite) de 2,5 cm de altara por 2" de diâmetro,
pintado externamente com tinta refletora numa faixa ae 1 cm de largura, com a
finalidade de ter maior uniformidade na coleta de Iam (°^ (a resposta do de-
tector mais independente do ponto em que se dá a interação da radiação no cin
tilador, em relação a direção axial do cintilador), aumentando assim a resolû
ção do detector.

0 sinal linear do dinodo da fotomultiplicadora í pré-amplificado ( ORTEC
113), passa por uma dupla linha de atraso (DLA 0RTK-460), de modo a ficar
bipolar e possibilitar uma boa análise de forma de falso (PSA/TSCAORTEC-552).
Na figura 2 está apresentado um diagrama temporal de como é feita essa análi-
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se. A unidade ORTEC 552 emite dois pulsos; uns quando o pulso passa o valor ¿o
discritninador de fração constante na subida do pulso bipolar e outro quando
o pulso cruza a linha de base. Esses dois pulsos servem respectivamente para
disparar e parar o conversor de tempo para altura de pulso (TAC ORTEC 567). A
técnica de discriminação por fração constante possibilita o disparo de um si-
nal de tempo em um instante que é" independente da altura de pulso e, a técni-
ca de cruzamento da linha de base ("zero crossing") possibilita a emissão
de outro sinal de tempo, também independente da altura de pulso mas em um
instante proporcional ao tempo de formação do pulso no detector. Assim sendo,
o intervalo de tempo entre os dois sinais temporais é maior para pulsos devi-
do a neutrons do que para pulsos devido a gamas. A saída desse conversor,quan
do visto num analisador multicanal, produz a distribuição de altura de pulso
apresentada na figura 3, na qual tem-se dois picos; um devido a neutrons e
outro devido a gamas, ressaltando assin a diferença no tempo de formação de
pulsos produzidos no cintilador NE-213 por esses dois tipos de radiação.

0 TAC (ORTEC 537) tem incorporado um cnalisador monocanal possibilitando
a saída de um pulso lógico correspondente a detecção de neutrons ou raios ga-
mas. 0 analisador de forma de pulso também tem incorporado um analisador mono
canal cue permite estabelecer para sua saída um limiar ("threshold") para a
altura dos pulsos de entrada (pulsos proveniente do amplificador). A unidade
de coincidência (ORTEC 418A) gera um sinal de disparo ("gate") para a unidade
de porta linear (ORTEC 426) quando tem-se coincidência ou anticoincidêncía na
saída desses dois analisadores monocanal. Os pulsos que saem do pré-amplifica
dor passam por um amplificador (saída unipolar), sofrem um atraso temporal e,
se ao passar pela unidade de porta linear esta estiver com a porta aberta,sao
contados no analisador multicanal obtendo-se o espectro de altura de pulsos
para neutrons ou gamas, dependendo da configuração da unidade de coincidencia.

A eficiência de detecção do cintilador NE-213 não varia linearmente com
a energia para neutrons, principalmente para energias abaixo de 800 keV, con-
forme pode ser visto na figura 4 ^K No caso de raios gama a eficiência de
cintilaçao varia linearmente até energias mais baixas. Devido a essa nao li-
nearidade i que ê necessário o estabelecimento de uma energia limiar na detec
ção de neutrons.

0 espectro de altura de pulso é calibrado em energia utilizando-se uma
fonte de raios gama de energia conhecida e verificando que o número do canal
no multicanal varia linearmente com a altura de pulso e que o canal zero cor-
responde ao zero de altura de pulso.Para o estabelecimento do canal que corres
ponde a energia do gama, demonstra-se teoricamente que deve-se utilizar o ca-̂
nal correspondente a 2/3 da borda compton '°>.

3. MÉTODO DE DESDOBRAMENTO DE ESPECTRO

0 espectre de altura de pul3o (H) medido (M(H)) está relacionado com o
espectro de energia de neutrons incidentes no detector (N(E))pela equação :

M(H) = j*R(H,E) N(E)dE, (D
onde R(H,E) é a função resposta do detector.

A equação 1 ê valida desde que so tenhamos contagens devido a neutrons e
que a taxa de contagens não seja elevada o suficiente para provocar efeito de
tempo morto ou superposição de pulsos ("pile-up") no espectrómetro.

0 desdobramento (deconvolução) de especr.ro, ou seja solução da equação 1
é feito utilizando programas computacionais Dois métodos de desdobramento de
espectro têm sido divulgado na literatura, a saber, método derivativo e méto-
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do de inversão de matriz. 0 primeiro i de execução mais rápida mas apresenta
resultados menos precisos do que o segundo» o qual implica tm utilizar maior
area de memoria de computador.

/O)

0 programa computacional utilizado nesse trabalho 5 o FARTI , o qual
baseia-se no método de inversão de matriz. 0 FANTI foi desenvolvido na Al« _
nha e utiliza o núcleo do programa FORIST (10); nao tem o processo interati-
vo de estabelecimento das larguras das gaussianas para suavização do espec-
tro ajustado, mas necessita de un conjunto de dados de entrada muito mais
simples do que o do FORIST e tem a possibilidade de entrar coa ua lisiar de
energia ("threshold") para o espectro a ser desdobrado.

A matriz resposta para esses programas pode ser gerada experimentalmente
utilizando fontes monoenergéticas de neutrons ou, utilizando programas compu
tacionais baseados no método de Monte Cario ou por uma combinação de medidas
e cálculos. A matriz resposta é função do detector e da posição do mesmo em
relação a radiação incidente, ou seja, depende das condições de operação do
detector, da taxa de contagem, das dimensões geométricas do cintilador, do
acoplamento ótico com a fotomultiplicadora e se a radiação incide fronfalmen
Ce ou lateralmente no cintilador (geometria entre fonte e detector). A ma -
triz resposta utilizada foi gerada com o programa computacional NRESP4 (")
para um cintilador NE-213 com as dimensões e acopl amento ótico equivalentes
ao por nós utilizado. 0 programa FANTI, bem como a matriz resposta por nós
utilizada foram obtidos com o grupo dQ ciclotrón do IEN-CNEN/RJ.

4. RESULTADOS

Foi obtido o espectro de energia de neutrons de uma fonte conhecida .ara
avaliar o desempenho do espectrómetro de neutrons rápidos construído. A for.-
te de neutrons rápidos utilizada foi uma de AmBe de 1 Ci, fabricada pela
Amershan Searle tipo MN-100.

A curva de discriminação entre a detecção de neutrons e raios gana (saída
do TAC ORTEC 437) apresentada na figura 3 tem uma figura de mérito de 1,35 o
que indica uma boa discriminação entre neutrons e gamas.

A calibraçáo em energia do espectro de altura de pulso foi feita utili -
zando os gamas de 4.43 MeV do Am, tendo-se obtido o espectro da figura 5,COB
20 keV/ canal de gamas, e um "threshold" de 26 canais que corresponde a uma
energia de 2.6 MeV de neutrons.

Os espectros de altura de pulsos devido a neutrons da fonte AmBe bem co-
mo da radiação de fundo para essa medida, ambos para um tempo de contagem de
20 minutos, estão apresentados na figura 6. Esses dois espectros foram utili
zados como dado de entrada para o programa FANTI, tendo-se obtido o espec -
tro de energia oe neutrons apresentado na figura 7.

5. CONCLUSÕES

Na l i teratura encontram-se os resultados de medidas ao espectro de ener-
gia da fonte AmBe, realizadas por vários autores, sendo que na figura 8 re-
produzimos uma delas, fornecida pelo fabricante da fonte de AmBe utilizada.

Comparando o espectro por nós medido (figura 7) com um dos apresentados
na l i teratura (figura 8) ver i f ica-se una boa concordância entre e les , não
só na energia dos picos, bem como na amplitude dos mssmos.
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Figura 6 - Espectro de Altura de Pulso para Neutrons

A) Fonte de A«Be
B) Radiação de Fundo

•aunt
Elmm

a .

2

i •
•

m

i

!
1

y1

i
•
¡I
1

Ml

i

•

f

i i

i

1

1

' 1

•!¡
1 i

11

¡ i
i

m

ii
•

II
ii

1
i •

! i

1

, i
I .

M

i! i

i

i
j i

i
! I , I

• - ; •

1M

•
i : i

¡ I I
i i ! 11111 i

"H • 1
im rm

Figura 7 - Espectro de Fnf»rp,¡!i rie Neutrons da Fonte Am-a-fJt



Figura 8 - Espectro de Energia de Neutrons da Fonte
Am-o-0e (Bef. 12)
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Sumár io

A finalidade deste trabalho é avaliar o nível de precisão da medida da
variação da concentração isotópica, indispensável aos processos de controle de
materiais sob salvaguardas e oriundos de processos de enriquecimento de 235JJ#
As amostras de óxido de uranio U3O8 obtidas por decomposição do nitrato de ura
nila hexahidratado ã 1073 K, foram analisadas pela técnica de espectrometria
gama. O método consiste essencialmente na medida da atividade da linha de 186
keV, característica do 235u.

Varios parâmetros que influenciam a exatidão e precisão das medidas, como
a decomposição térmica, encapsulamento e pesagem das amostras, geometria da
contagem, contribuição do 234pa, auto-absorçao e eficiencia de detecção, foram
estudados.

Os resultados, submetidos a uma análise estatística, mostram que a técni-
ca é sensível o bastante para determinação de variações de enriquecimento da
ordem de 1 % e com as devidas precauções pode-se alcançar precisão da ordem de
0,4 %. Para avaliar a exatidão dos resultados, foram feita? também medidas de
padrões de U3O0 com urânio natural (0,7 7.) e com urânio enriquecido (19,91 % ) .

Abstract

The scope of this work is to study the precision degree of the determination
of 235y isotopical concentration, indispensable to the control of nuclear
materials under safeguards and in the stages during the enrichment process. The
samples of the uranium oxid U3O8, obtained by uranyl nitrate 6-hidrate
thermodecomposition at 1073 K, were analísed by gamma spectrometry technique.
The method essentially consists of mea&uring the 186 keV peak, characteristic of
the 235U.

Several factors that affect the accuracy and precision of measurements were
studied, such as thermodecomposition, sample preparation, geometry of the
countings, contribution of 234pa> self-absorption and detection efficiency. >{

The results, submited to a statistical analyse, indicate that the technique
is sensitive enough to determine the enrichment variations of 1 % and with ]

adequate precaution it is possible to reach an accuracy of 0,4 %..
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1. INTRODUÇÃO

A determinação da concentração isotópica de U é indispensável no con-
trole e inspeção de meteríais nucleares sob salvaguardas e também no acompanha
mentó das etapas durantes os processos de enriquecimento. ~

Algumas técnicas como espectroscopia de massa , absorção atômica e
outras, podem ser utilizadas para analise de enriquecimento isotópico. Entre-
tanto, devido a grande aplicação da técnica de espectrometría gama na área nu-
clear, sua utilização traz grandes vantagens uma vez que o espectrómetro gama
é amplamente difundido em laboratórios especializados nesta área.

Considerando estes fatos foi desenvolvido um método que foi usado com o
objetivo principal de avaliar o nível de precisão da medida da variação da con
centração isotópica de 235u por espectrometría gama. ~

2. DISCUSSÃO DO MÉTODO

0 método consiste basicamente na medida da contagem no pico de 186 keV,
característica do 235

A expressão analítica abaixo , relaciona a taxa de contagem C e o enri-
235quecimento I, de 235JJ na amostra.

m

(DfM
235 -

onde l e a porcentagem de enriquecimento em massa de U em Uranio.

F taxa de emissão dos raios gama de 186 keV
(4,3 x IO4 y/s por grama de 235u)

£ é a eficiência do detector

A é a massa atômica do Urânio no composto

m massa da amostra em grama

M massa molecular da amostra

f fator de correção para auto-absorção

Da expressão (1) têm-se que a taxa de contagem é diretamente proporcional
ao enriquecimento, e está afetada por outros parâmetros, que serão tratados a
seguir.

2.1. FATORES QUE AFETAM A PRECISÃO E EXATIDÃO DAS MEDIDAS

2.1.1. BACKGOUND

0 background produzido por causas naturais, assim como por fontes radioa-
tivas localizadas nas proximidades do sistema de medida, afetam sensivelmente
as medidas. Porém este background pode ser reduzido através de uma blindagem
apropriada.

2.1.2. EFEITO COMPTON

Este efeito é devido aos raios gama de energia maior que - 200 kcV, emiti
dos pelos próprios componentes da amostra. Tanto esta contribuição como o
background, devem ser subtraídos da área total do pico, já cue variam con a
composição, idade e enriquecimento da amostra.
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2.1.3. VARIAÇÃO DA GEOMETRIA DAS CONTAGENS E EFICIÊNCIA DE DETECÇÃO

A variação da geometria das contagens influencia diretamente na eficiên-
cia e na reprodutibilidade das medidas. Para minimizar esta variação são neces-
sários cuidados especiais, como por exemplo, a utilização de um guia de amos-
tras que garanta a mesma geometria para todas as medidas (ver secçao 3.1.).
Porém, apenas este cuidado nao é suficiente, porque como todas as amostras sao
encapsuladas com a mesma matriz e as massas de U^Og sao diferentes, a distân-
cia entre a superfície de U3O8 e o detector varia com a massa da amostra (figu_
ra 1).

U,0.
3T§

Detector

Datector

Fig. 1. Variação do ângulo sólido Í2, em função da variação da distância x, de-
corrente da variação de massa das amostras.

Esta variação de distância, embora relativamente pequena, é suficiente para mu
dar significativamente o ângulo sólido, dada a proximidade do detector, o que
implica em eficiencias diferentes para amostras de massas diferentes.

Uma solução para este problema, é a utilização de fontes padrão com a mes
ma geometria de cada amostra para obtenção do valor da eficiência do detector,
em cada caso.

2.1.4. SUPERPOSIÇÃO DE PICOS DE ENERGIA

Existem raios gama de energia próxima a 186 keV que sao emitidos por ou-
tro radionuclídeo, como e o caso do 23*Pa, filho do 23»U (Z38U 2 234Th £ 234PaX
que emite tal radiação a uma taxa (F?) de 17 y/s por grama de 238u, no equilí-
brio secular (240 d - 99,9 7,). Este fato contribui para uma contagem no pico
de 186 keV maior que a esperada.

Apesar da grande diferença entre as taxas de emissão T e I" esta contribu
ição torna-se mais significativa quanto menor o enriquecimento, como pode ser
visto no gráfico da figura 2.

Para retirar esta contribuição, reescreve-se a equação (1) da seguinte



forma:

A m
u

M
ir

Cf

E
(2)

A m
onde I é a massa de U na amostra. Chamando por simplici-

M .
dade, esta quantidade de g tem-se:

rg - -?- (3)

234T

fica:
Considerando, então, a contribuição do Fa ãcontagc C, a equação acima

i *
Am

- 5 - - ,J Cf (4)

! 1 M > I T M « II li

Fig. 2. Contribuição do Pa ã linha de 186 keV no enriquecimento de Urânio .

Após um rearranjo matemático, o enriquecimento, em porcentagem de massa,
sem a contribuição do "°V fica:

I =
fMC r»

e(r - ir " rf)
x 100 (5)

2.1.5. EFEITO DA ESPESSURA DA AMOSTRA (AUTO-ABSORÇÃO)

Uma fração dos raios gama emitida pelo urânio da amostra é absorvida pela
própria amostra, o que implica numa medida das contagens menor que a esperada.
A correção para estas contagens é dada por eVx, (chamada de f na secçao 2), ori
de 3c é a espessura equivalente, calculada por:
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(6)

sendo x a espessura da amostra. 0 parâmetro y ? o coeficiente de absor-
ção linear^ ', que i calculado pela fórmula:

(7)
ru o
n m

sendo W a fração, por peso, de elemento, no composto e p a massa especí-
fica. Para o U.Og o valor de y' é igual a 1,291 ctn^/g.

Dada a dificuldade de medir com precisão a espessura das amostras, e a
possibilidade de se medir a massa e o diâmetro das amostras com precisão, x foi
expresso em g/cm^.

Assim:

f = e y

onde:

m e

ir R2 - ea (8)

Um

TT R2

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1. EQUIPAMENTOS

0 diagrama de bloco da figura 3 mostra os componentes do sistema de
das.

Ç1
ODIA DC AMOSTRA

DETETOU

<U \

CRI05TAT0

PRE
• MR •M.TICANAL

MICRO

COMPtTTADOR

L diiid uu sibLeiiid ueFig. J. 1/

Os sinais prevenientes das contagens feitas pelo detector (Ge(Li)), são
amplificados e analisados em um analisador multicanal (HP), de onde são pas-
s idos para um micro computador (HP-85) pode ser programado para fazer con-
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tagens em ciclos periódicos pré-determinados, visando tanto a reprodutibilidade
como a boa estatística das contagens. Alem disso, sao disponíveis programas
que calculam as contagens do pico desejado(6), as devidas subtrações e cor-
reções (ver secçao 2), erros estatísticos, médias, índice de significancia^ '
e também o enriquecimento a partir da equação (5).

3.2. PREPARO DAS AMOSTRAS E SUAS CONTAGENS

Foi realizado um estudo prévio sobre a decomposição térmica do nitrato de
uranila hexahidratado UO«(NO_)_6H 0, composto empobrecido obtido da Merck, uti
lizando-se uma balança termogravimêtrica e constatou-se que a 1073 K, a massa
permanecia constante e sua variação total correspondia a formação do óxido
Ü3°6-

Partindo—se do nitrato de uranila, foram feitas duas decomposições térmi-
cas (A e B), durante - 8 horas, e de cada uma foram retiradas duas amostras de
oxido (Aj, A2 e Bjt B2)de aproximadamente 500 mg e encapsuladas em folhas de
cobre previamente pesadas, obtendo-se assim, amostras de formato cilíndrico
com espessura em torno de 0,55 mm e massa bem determinada.

Além destas, foran encapsuladas amostras de 53,20 mg de U3O8 com enrique-
cimento de 19,91 %(*) e 330,33 mg de U3O8 com uranio natural (0,71 Z)

(**>.

Após o encapsulamento, as amostras sao colocadas a frente do detector, a-
través de um guia de amostras, figura 3, para que nao haja variação significa-
tiva da geometria das contagens, possibilitando uma boa reprodutibüdade das me
didas, já que os outros parâmetros, tais como ganho do amplificador e tensão
no detector sao mantidos fixos para cada uma das experiências.

Para cada uma das amostras foram feitas dez contagens com duração de 200
minutos para as empobrecidas e natural, e 50 minutos para a enriquecida, de
tal modo que a área líquida de cada pico (de 186 keV) foi da ordem de 5 x
contagens, o que garante uma boa precisão estatística.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1 mostra os resultados todos obtidos nas mesmas condições experi_
mentais, e especifica as amostras, as decomposições térmicas, as contagens por
grama da amostra e os respectivos enriquecimentos.

Os resultados foram submetidos a uma análise estatística , constatándo-
se que, mantendo-se a mesma geometria de contagem e obtendo-se o valor ideal
para tensão ro detector, o índice de significancia K, para a série de 10 medi-
das da amostra Aj, foi de 2 e menor que 2 para todas as outras amostras, con-
cluindo-se assim que a estatística I a única fonte de erro, com uma reproduti-
bilidade de 0,3 %.

0 índice de significancia entre os valores das medidas de cps/g para as
amostras Bi e B2, ao contrário das amostras A^ e A2, apesar de serem provenien
tes da mesma decomposição térmica, foi maior que 2, o que indica que o preparo
da amostra pode contribuir como uma fonte de erro alem do estatístico. Entre-
tanto, os índices de significancia para os valores do enriquecimento, tanto p£
ra as amostras A, e A2, B, e Bj e também Aj, A2, B. e B2 juntas resultam menor
que 2.

(*) Composto cedido pelo DERE-IEN na forma de U3O8.

(**) Composto cedido pelo DQUI-IEN na forma de U^Og e seu enriquecimento deter
minado por espectrometria de massa.
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A explicação es^á no fato da amostra B, possuir uma massa maior que as ou
tras (~ 25 I), o que contribui para um aumento da espessura, veja secção 2.1 SI,
o que implica em uma maior auto-absorçao que é corrigida no calculo do enriquê
cimento.

Tab. 1. Resultados das contagens por segundo por grama e o valor do enriqueci-
mento do U3O0 com urânio empobrecido.
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9,12 ±

9,03 ±
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9,13 ±

9,14 ±
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9,10 ±
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

B2

,57 ± 0 , 0 8

,58 ± 0 ,08

,56 i 0,08

,5 ± 0,1

,34 ± 0,09

,42 ± 0,08

,60 ± 0,06

,50 ± 0,08

,41 ± 0,09

,54 ± 0,09

,51 ± 0,03

,329+ 0,004

Com o objetivo de ajustar os parâmetros do sistema de medidas para se ob-
ter resultados além de precisos, exatos, foram feitas medidas das amostras de
U,Og com urânio natural e com urânio enriquecido.

Como as massas de U3O0 utilizadas para estas medidas foram muito menores,
a distância entre a superfície da amostra e o detector aumentou com a diminui-
ção da espessura (ver secçao 2.1.4.).

Para superar esta dificuldade, foram produzidos no reator Argonauta-IEN,
padrões de 152EU, com espessuras aproximadamente iguais as das amostras anali-
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sadas, visando a determinação do melhor valor possível da eficiencia do detec-
tor para cada situação.

Desta maneira a diferença entre os resultados obtidos, tabela 2, e os va-
lores fornecidos para as amostras de U3O3 com uranio natural e enriquecido foi
de 3 2 e 0,2 Z respectivamente, Essa discrepância de 3 Z pode ser atribuida a
incerteza da estequiometria da amostra de U3O8 com uranio natural.

Tab. 2. Resultados das contagens por segundo por grama e o valor do enriqueci-
mento do U3O3 com urânio natural e enriquecido.

00

CP
S

MÉ
DI

A
EN

RI
QU

E-
CI

ME
NT

O
u3c

NATURAL

20,5 ± 0,2

20,3 ± 0,3

21,3 ± 0,3

20,3 ± 0,3

20,8 * 0,3

20,5 ± 0,3

21,2 ± 0,3

20,6 ¿ 0,3

20,8 ± 0,3

20,7 ± 0,3

20,62 ±0,09

0,690*0,008

*8

ENRIQUECIDO

703 ± 9

703 ± 8

714 ± 11

705 i 9

708 ± 8

708 ± 7

709 ± 8

710 ± 7

711 ± 8

711 ± 8

708 ± 2

19,9±0,2

Foi feito também um estudo para estimar a contribuição dos erros dos parâ_
metros que afetam a precisão e exatidão das medidas, no erro do enriquecimento.
0 gráfico da figura 4 mostra a porcentagem de erro introduzida no valor do en-
riquecimento I em função da porcentagem de erro do coeficiente de absorção li-
near u> eficiência de detecção t, estatística das contagens C, massa m, e o
raio da amostra R.
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Fig. 4 . Porcentagem de erro introduzido em 1, em função da porcentagem de erro
dos parâmetros, onde y(10,71 cm~l) é o coeficiente de absorção linear,
R (5 mm) o raio da amostra, m (~ 500 mg) sua massa, C as contagens e
£ a ef ic iência de detecção.

5. CONCLUSÃO

Para medida de variação do enriquecimento pode-se concluir que, dentro
das limitações dos componentes do sistema de medidas e do limite de erro expe-
rimental, a técnica, além de nao destrutiva e simples, é sensível o bastante
para determinação de variações de enriquecimento da ordem de 1 %. E se as a-
mostras analisadas tiverem massas semelhantes (variando em torno de 10 %) pode-
se alcançar uma precisão da ordem de 0,4 Z.

Apesar da simplicidade da técnica, deve ser enfatizado que os cuidados
com os detalhes em cada etapa da experiencia, como por exemplo, a decomposição
térmica, o encapsulamento e a geometria das contagens, são de fundamental im-
portância, e sem o que nao seria possível a obtenção dos resultados apresenta-
dos.
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ABSTRACT

The bremsstrahlung-induced fission cross section O R ̂  of Np was
measured with the University of São Paulo Electron Linear Accelerator,
in the energy range 18-60 MeV. From the experimentally determined
Op f we deduced, for the first time, the photofission cross section
of' ̂  Np in chis same energy range, by making use of both the Levinger's
Modified Quasi-Deuteron Model to describe the photoexcitation mechanism,
and the statistical decay model for the fission probability calculation.
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PBOTOFISSION OF 237Mp IN THE SXEKGY RAMX I8-*C HeV

J.D.T . Arruda-Meto

Linear Accelerator Laboratory - Physics Ins t i tu te
UNIVERSITY OF SÃO PAULO - RRAZIL

I . INTRODUCTION AND OBJECTIVES

It i s c lear from the bulk of works found in the l i t e ra tu re that a substan-
t i a l body of high qual i ty daca i s necessary to clar ify the present picture of the
nuclear f i ss ion process and discriminate between alternative theoretical approaches.
From £ prac t ica l point of view, tht Atomic Energy Authorities from several de-
veloped countries require a detai led understanding of the fine de ta i l s of nuclear
processes in order to maximise the performance of nuclear reac tors . Great economic
benef i ts are to be had if, for example, the "burnup" (the percentage of f i s s i l e
fuel which is actual ly vised before i t has to be removed for reprocessing) can be
increased by even a modest aitount. To achieve this i t is necessary to know accu-
ra te ly the f ission proper t ies of the ac t in ides .

Fission cross sect ions for some actinide nuclei have been measured to high
accuracy using neutron-induced f iss ion. However, not a l l r.uclid^s are amenable ro
th i s approach. To study the nuclear system j|z using neutrons, one must s tar t with
a ta rge t of i l j z , and th i s may not be feasible if the l a t t e r nuclide is highly
act ive.

To cir'umvet th i s problem one must turn to photofission, for which the target
is of course the same as the system to be investigated. Photon.s also have other
advantages as nurlear probes. With neutrons, the compound ni/cleus is formed with
an energy at least equal to the neutron binding energy, and i t is impossible to
study lower energies . With photons there is no such r e s t r i c t i on , and it is pos-
s ible in pr inciple to go as low as one wishes. Another advantage is the restricted
J* of the entrance channel. Near threshold, photon absorption i.-, confined to dipole
and qua.irupole absorption; th is l imits the range of angular momenta possible in
the compound nucleus, simplifying the resul ts and their in terpre ta t ion .

What is rpnuired, therefore , is a wide-ranging study of actinitle phot of iss i on.



The photofíssion cross section O^ ^(UJ) has in fact been systematically measured

by several workers • . However, tWse authors report only the fission cross sec-

tion Oy j(u) for photon energies u> up to ~ 20 MeV, which is the energy region cf

the well-known Giant Dipole Resonance, while for u ¿ 20 MeV the photofission

process is nearly unexplored.

The understanding and clarification of the photoabsorption mechanisms is of

crucial importance, since the interplay of statistical, pre-compound and direct

fission decay processes is determined by the characteristics and properties of

the entrance channel. In this regard we note that for u ringing from ~20 to

140 MeV (the photopion threshold) the photon wavelength X has limits defined by

the following inequality.

DNN * * ¿ DA ( 1 )

where D^ is the nuclear diameter, and Djj[j is the mean internucleonic distance

inside the nucleus. Therefore, in the interval 20-140 MeV the nuclear photoab-

sorption takes place by means of two competing mechanisms, namely, the excitation

of collective modes (giant resonances; A =» D^) and that depending on some nucleon-

-nucleon correlations (e.g., quasi-deuteron mechanism ; A ~ D ^ ) .

The main objective of this work is the experimental determination of the

photofission cross section O r(w) of Np in the energy range of 18 to 60 MeV,

by mear-s of bremsstrahlung-induced fission cross section measurements, and its

interpretation in terms of known photoexritat ion mechanisms (see discussion above).

II. EXPERIMENT AND RESULTS

237
The bremsstrahlung-induced fission cross section 0 B r(En) for Np was

obtained by irradiating ~ 700 Hg/cm targets of Np with photons from electron

bremsstrahlung produced on a ~ 500 mg/cn^ thick tantalum radiator. The electron

beam was provided by the University of São Paulo linear accelerator. It consists

of two 3m SLAC-iype accelerating sections. The electron beam is supplied by a

100 kV pulsed electron gun at a repetition rate of 60 and 120 Hz. After accelera-

tion, the beam is analyzed by two deflecting magnets and then focused on the target



by two quadrupole magnetic lenses. The beam monitoring device is a short-necked

Faraday cup coupled directly to the reaction chamber, and the fission-fragment

detectors are mica foils. Backgrounds resulting from room-returned neutrons and

gammas, and scattered electrons, all were shown experimentally to be negligible.

Figure 1 shows Og ^ (data points) as a function of the energy of the elec-

trons (Ee) striking the tantaluir radiator. Both systematic and statistical

uncertainties are included in the error flags.

III. DATA INTERPRETATION AND CONCLUSIONS

The bremsstrahlung-induced fission cross section is expressed in terms of

the photofission cross section 0 v f(u)) as

r-e
O (E ) = O (<d) KB(Ee,ü))du) (2)
D,t C | 1)1

c
where N is the thin-target bremsstrahlung spectrum. Also,

0 f(w) = O (u) . P <w) (3)
Y,t y,tot i

where Oy t o t(w) is the total nuclear photoabsorption cross section, and Pf(w)

is the re'lative fission probability.

The delineation of the photofission cross section 0^ jíü)) of Np for

b) > 20 MeV, from the experimentally determined Og f(Ee) , was achieved in the way

described below.

The fission probability was quite well calculatea by a conventional statis-

tical calculation^. The ingredients with physical interest are all present in

Oy £Ot(£i)). In this regard we note that, above the energy region of the Giant

Dipole Resonance - GDR (d) > 30 MeV), nuclear photon absorption is thought to

involve ati interacting neutron-proton pair which shares the photon energy; the

kinematics of this ¡rocess are similar to deuteron photodisintegration. A modified

version of the Levir.ger's .juasi-deuteron model ' (MQD) proved to be successful



in explaining a substantial jody of photoabsorprion experimental data . The MQD
cross section is given by '

MQD . . , NZ , . -D/O) ,, ,
0 v (u) = L —- O,(<i)) e (A)
Y.tot A d

where L and D are adjustable phenompnological parameters, and Oj is the deuteron
photodisintegration cross section. Therefore, in the energy interval 18-60 MeV,

°Y tot c a n ^e e xP r e s s ed as

i ^ G D R / \ MOD , . . c.o (ID) = a (ai) + a v (u) (5)
y.tot Y,tot y.tot

where more than 80% of the GDR strength are located below 18 MeV. We took for
Oy í; t(ü)), in the range 18-60 McV, an extrapolation of the experimental results
from Ref. 3. From equations 3, 4 and 5 we get for the photofission cross section
of 2 3 7Np ,

O ,<<•>) = o G D R (CD) . P,(u) + L ~ O.(u) e"D/ü) . P.(w) . (6)
Y,f Y» t o t f A d f

We got L=8 and D=60 MeV, as suggested by systematic studies found in the litera-
ture^', and Pf(u>) was calculated from a statistical approach ^ as mentioned
above. Our result for Oy f , given by eqn. 6, is shown in Fig. 2 (curve-3) with
its two pie._?s (curves 1 and 2 in Fig. 2).

A consistenry check for our photofission calculation is achieved by integra-
ting Oy f(ü)) (curve-3 in Fig. 2) with the bremsst rah lung spectrum (see eqn. 2) in
oider to' obtain a "calculated Og £(Ee)", and by comparing this integrated cross
section (curve in tig. 1) with our experimentally determined Og £• (data points in
Fig. 1) - the agreement is splendid in the energy interval of 20'-60 MeV. There-
fore, this work supplies the literature with an important piece of information,
namely, the photofission cross section of Np at energies above the GDR (20 £
<, U) < 60 MeV). In addition, our result shews that the MQD photo-interact ion mechanism
dominates this energy region. Also, it see-ns that after the photoabsorption or. a
quasi-deuteron pair inside Np, the neutrons and protons (coming from the QD



dissociation) undergo enough cascade collisions with the other nucleons that
their iniiial energy is finally shared by many nucleons, thus creating a compounc
nucleus state which decays statistically to fission.
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Fig. 1 - Bremsstrahlung-mduced fission crocs section Og c of Np measured

at this Laboratory (data points), and a model-dependent calculation for

O-a c (curve) - details in the text.

2 T -i
Fig. 2 - !'' itofission cross section calculation of Np for the following photo-

-A -"'tation mechanisms: giant dipole resonance (curve-1) and modified

Mv.osi-deuteron (curve-2).

Curve-3 = curve-1 +curve-2. Details in the text.
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SUMA" RIO

Durante o acidente na Usina de Three Mile I s land , os operadores tiveram £
cuídale para d i agnos t i ca r com precisão o evento, retardando as ações de recu_
peivção da us ina , e ocasionando o agravamento da s i t uação .

Análise p o s t e r i o r concluiu que os procedimentos de emergencia u t i l i zados se
mostraram incompletos, nao contemplando a poss ib i l i dade de múlt iplas ocorren
cias s imul taneas .

Este texto ¿.borda urna nova s i s t emát i ca de desenvolvimento de procedimentos de
eirerglncia, de nodo a produzir e s t r a t e g i a s de ca rá te r g e r a l , -¿ que forneçam
inst ruções vá l idas para todos os t ipos de inc iden tes poss íve i s en uma usina
nuc lear ,
ABSTRACT

During the TM1 event the ope ra to r s had some d i f f i c u l t i e s t c accurately
diagnose the acc ident , causing delay t o recover the i i lant , and allowing the
conditions to deteriorate.

Further analysis concluded that the plant emergency procedures were
incomplete, and did not cover the possibility of multiple and simultaneous
failures.

This paper covers a new approach for developing emergency procedures to
create a new general strategy by providing valid instructions for all
kinds of possible incidents in a nuclear power plant.

T/s -



EVOLUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA DE USINA NUCLEARES

1. INTRODUÇÃO

O acidente na Usina Americana de Three Mile Island, em 1979, demonstrou

a comunidade nuclear e ao mundo, que ci. riscos decorrentes da operação de

cen t r a i s nuc leares eram mais significativos do que considerados até

então. Apesar de nao ter havido grande liberação de material radioativo pa-

ra o meio ambiente, o evento superou a espectativa da época quanto ã real

possibilidade de ocorrência.

Após o acidente dv TMI, a indústria nuclear ocidental passou por uma re

voluçao, cujo objetivo era dotar suas usinas nucleares de características ae

segurança aindamáis rígidaj., resgatando a confiabilidade do público.

Ê valido ressaltar que o acidente em TMI, embora tenha danificado o nú-

cleo do Reator, foi contido pelos operadores, nao trazendo conseqüências ã

população. Os sistemas de segurança da usina operaram convenientemente, ape

sar de vários erros de operação, e o critério de "defesa em profundidade '

funcionou, conservando o material radioativo no interior do envoltorio de

contenção.

Incontáveis melhoramentos foram incorporados aos equipamentos esistemas

de segurança das usinas apôs TKI, cobrindo praticamente todos os aspectos do

projeto e operação.

Este trabalho versa sobre um dos aspectos mais significativos da evolu-

ção sofrida pelo setor: os procedimentos de emergencia utilizados pelos ope

radores no trato com os acidentes em suas usinas.

2 . ATITUDES DO OPERADOR DURANTE EMERGENCIAS

A operação segura e confiável de uma usina nuclear e s t a diretamente r e -

lacionada com os operadores c. maquinas envolvidos no processo. Os operadores

tem suas ações d i tadas pelo s ta tus de operação da usina (operação normal, /

operação em anormal id ade, operação em emergência).



Durante operação normal os operadores devem obter o máximo de eficiência

na geração de energia e lé t r ica , sempre alterando con tro lad amenté as condições

da usina. Os sistemas de contrSle mantém os parámetros em seus limites nor-

mais de operação, e os sistemas de segurança estão de prontidão para qualquer

eventualidade.

Durante operação anormal os operadores devem reconhecer e diagnosticar as

causas que levaram qualquer parâmetro da usina a exceder seus Imites

normais. Em seguida devem atuar no sentido de evitar que este parâmetro ou

outros associados, sofram desvios que os levem a exceder os limites aperaci£

nais de proteção do Reator. Simultaneamente, devem restabelecer as condições

normais dos sistemas afetados. Ainda neste modo de operação, os sismas de

segurança permanecem de prontidão para a eventualidade dos limites operacio-

nais de segurança serem excedidos.

Quando qualquer limite de proteção do Reator for excedido, a us iaa é

dita estar em operação de emergencia. Nesta condição os operadores têm sua

função grandemente alterada, pois agora devem Tesponder ÍIS mudanças apresen-

tadas pela usina, enquanto nas demais condições era a usina que respondia de

modo controlado aos comandos dos operadores. Para 'lidar com tais sitiaçoes, o

operador disp«-o de CTÍS níveis de respostas: desarme do Reator e ativação da

injeção de se^rança. No primeiro nível, o operador busca estabilizar as con-

dições da usina e , dependendo da causa do desarme, inicia as operações de

recuperação. Neste caso os sistemas de segurança também permanecen disponíveis

para atuação, caso qualquer parâmetro exceda os limites operacionais de segu-

rança. Se qualquer desses limites for alcançado, o operador dispõe da injeção

de segurança para preservar as condições de segurança da usina, devendo diag-

nosticar o evento e iniciar as operações de recuperação quando possível. Neste

caso o operador é o único responsável pela segurança da us^na, pois todos os

sistemas autoirãticos de proteção já foram ativados.



2. CONCEITO DE RECUPERAÇÃO ÓTIMA

Este conceito foi u t i l i zado originalmente «o desenvolvimento dos proce-

dimentos de emergência das centrais nuc leares . Ê* baseado na premissa de que li_

beração de radiação e danos aos equipamentos podem ser minimizados através da

associação dos sintomas ca rac te r í s t i cos de cada emergencia, levando a um diag-

nos t i co preciso do evento. Para cada diagnostico de acidente , uiaa e s t r a t e g i a

pré-def inida s e r i a implementada. Tal conceito considera que uma vez conhecida

a causa da emergência, os sistemas de segurança sao suf ic ientes para prover os

meios necessários para a recuperação da usina, levando-a a uma condição de e s -

t a b i l i d a d e , sem l iberação de radiação, e com alinhamentos para operação por

longo tempo.

A implementação do Conceito de Recuperação Õtima demonstrou se r i n s u f i c i -

e n t e , pois requerí a um diagnóstico correto da causa do t r ans i en t e , a p a r t i r do

qual a e s t r a t ég i a ou procedimento de emergência correspondente s e r i a implemen-

tado . A complexidade e extensão das causas potenciais de emergência cedo de-

monstraram que a capacicade de diagnostico dos operadores e ra in fe r io r as ne-

cessidades , levando-os a interpretações e ações de recuperação inadequadas.

Os sintomas dos t r ans ien tes sao afetados por vãrior fa tores , incluindo as

condições i n i c i a i s da usina, evento que originou a emergência, ocorrências c£

incidentes e subsequentes ao evento o r i g i n a l , respostas dos sistemas de pro te -

ção e segurança, e ações dos operadores. Todos es tes fatores fazem com que ca-

da emergência tenha sua c a r a c t e r í s t i c a p rópr ia . Apesar das r e s t r i ções , o Con-

ce i t o de Recuperação Ótima permaneceu vál ido, sendo ainda u t i l i zado nos proce-

dimentos a t u a i s .

4 . UM NOVO CONCEITO: FUNÇÕES CRITICAS DE SEGURANÇA

Desenvolvendo o c r i t é r i o de "defesa em profundidade", ver i f icou-se que se

fossem adotadadas medidas para proteger as bar re i ras es té t icas contra a l ibe ra

ç5o de radiação (eneami samento do combustível, l imites de Pressão do Sistema

de Refrigeração do Feator-SRR- e contenção), o conceito assumiria uma nova di_

mens ao.



Os limites de pressão do SRR bloqueiam a fuga dos radionuclídeos que

venham a ultrapassar o encamisamento do combustível, ou aqueles produzidos nc

próprio refrigerante. 0 envoltório de contenção bloqueia a liberação de radio-

nuclídeos que ultrapassem os l imites de pressão do SRR, e aqueles poucos radÍ£

nuclfdeos que sao gerados fora de SRR. De modo geral, contenção inclui o envoi

tõrio de contenção, os l imites dos sistemas que penetran no vaso de contenção,

e os l imites dos reservatórios de rejeitos radioativos..Finalmente, anbora não

seja considerada uma barreira, a adequada localização da usina - distância - ,

normalmente ec locais remotos e pouco habitados, permite o decaimento, diluição

e dispersão do material em trânsito, facilitando as providências de evacuação

da população em r isco . A distancia, cono barreira contra liberação, nao sera a-

bordada v i s to ser parte integrante dos "PLANOS DE EMERGÊNCIA", constituindo us

~apítulo ã parte.

Desde que as barreiras contra liberação de radiação permaneças intactas, a

usina não oferece qualquer risco a saúde e segurança do publico em geral. Caso

uma ou mais barreiras sej «*n destruídas, a ameaça sobre a população aumenta. Se

todas elas forem rompidas, os riscos passam a ser s ignif icat ivos , e açoeí de

emergência externa (Plano de Emergência Local) devem ser implementadas. Assim

sendo, o máximo em termos de operação de usina nuclear é assegurar, tanto quan

to possível , a integridade das barreiras durante tudo o tanpo e sob quaisquer

condições.

Para cada barreira existe um grupa de funções que devem ser preservadas

continuamente caso se queira que a barreira permaneça intacta. 0 grupo de fun-

ções que devem ser mantidas para que a segurança da população seja preservada

das conseqüências da operação de uma usin* nuclear são chamadas FJNÇÕES CRÍTI-

CAS DE SEGURANÇA, e estão relacionadas a seguir:

- Manutenção da Sub crit ical idade

- Manutenção da Refrigeração do Peator

- Manutenção da Fonte Fria

- Manutenção da Integridade do Sistema de Refrigeração do Reator

- fímutençãc da Integridade da Contenção

- Controle do Inventário do Refrigerante do Reator



A integridade do en canis o mentó do combustível depende da manutenção da subcri-

ticalidade, da refrigeração do núcleo, da fonte fria e do controle do inventa-

rio do refrigerante. A preservação dos limites de pressão do Sistema de Fefri^

geração do Reator, depende da manutenção da fonte fria, da integridade e do con

trole sobre o inventario do sistema. A última barreira contra liberação de ra

di ação depende exclusivamente da preservação da integridade do Envoltório de

Contenção.

5. A ESTRATfiÇTA FINAL

Apesar das limitações, o Conceito de Recuperação Ótima jã prestou bons ser

vicos i industria nuclear no trato de varias emergencias. Levantamentos esta-

tíscos e análises de emergencias chegam a apontá-lo cov> o método mais conveni

ente pr^a lidar com emergencias associadas a falhas sinples. No entanto, aciden^

tes com múltiplas falhas podem gerar cenários que tornas inviável a adoção da

estratégia "para-cada-acidente-unrprocedimento-de-eoergência". Nestes casos o

Conceito de Restauração das Funções Críticas de Segurança toma-se mais adequa

do.

Os procedimentos mais atualizados utilizam ambos os conceitos. 0 Conceito

de Recuperação Ótima é util izado no principio e ao longo de toda a emergência,

caso os sintomas indiquem que o cenário nao se agravou. As ações regidas poT

este conceito mantêm implicitamente as Funções Críticas de Segurança, enquanto

guiam os operadores na recuperação da emergencia.

0 Conceito de Restauração das Funções Críticas de Segurança é utilizado

come suporte para o Conceito de Recuperação íi.ima. Isto e feito desenvolvendo

estratégias de recuperação a partir de elementos de controle e diagnósticos ín

dependentes dos normalmente usados pelos operadores. Tais elementos de díagnõs^

t ico independentes permiten monitorar explicitamente o estado de segurança da

usina, enouanto os operadores implemetam as estrategias de recuperação. Este

acompanhamento contínuo não requer ação por parte dos operadores, e como ta l ,

pode ser executado por computadores ou pessoal de apoio. Enquanto as Funções

Críticas de Segurança estiverem sendo sat isfe i tas , a usina estará segura, não

sendo necessárias outras intervenções além das j i implementadas. Caso contra

rio . os operadores devem interromper a execução da estratégia em andamento, e

implementar as ações baseadas nos procedimentos de Restauração das Funções Cri

ticas de Segurança.



6. PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO ÕTIMA

Os Procedimentos de Recuperação Ótima fornecem inst ruções de recuperação

da usina a um estado normal de operação, ou a um estado reconhecidamente seg-u

ro , e se ap l i c a s a um grande número de eventos pré -def in idos . Estes procedi-

mentos sao u t i l i zados quando os l i m i t e s do sistema de proteção do Reator ou

do sistema de segurança sao excedidos, sendo baseados em experiência operaci-

onal e aná l i ses amplamente difundidas e reconhecidamente aprovados na indus-

t r ia .

Foram escritos procedimentos para os casos de Perda de Refrigerante do

Reator, Perda de Refrigerante do Secundario, Ruptura eu Tubos de Gerador de

Vapor, e falhas cuja freqüência é superior a 10 ' DOT ano de operação do

Reator. Foram dnsei.volvidos em formatos que facilitam a tarefa do operador,

dirigindo-o de maneira lógica ao irem correto do procedimento adequado, a par

t i r dos sintomas que estejam se desenvolvendo no transiente. Os procedimentos

se inter-relacionam, sendo prevista a transição entre eles a partir de sinto-

mas especificados, e em caráter contínuo.

Os procedimentos for.m organizados em quatro categorias básicas, consis-

tentes com as quatro categorias ¿e acidentes:

Categoria 0: Desarme do Reator ou Atuação de Injeção de Segurança. Ê u-

tilizado sempre que houver desarme do Reator ou atuação de

injeção de segurança, e inclui verificações das atuações

automáticas e diagnósticos do evento.

Categoria 1: Perda de Refrigerante do Reator. Esta categoria abrange os

sintomas associados com LOCA (Loss of Coolant Accident), e

estabelece ações para o resfriamento e despressurização a-

põs o vazamento do refrigerante, operação de término de in

jeçao de segurança e irudança de alinhamento para recircul_3

ção de longa duração, assim como perda de capacidade desta

recirculaçai».

Categoria 2: Perda de Refrigerante do Secundário. Esta categoria lida

cora sintomas associados com perda de nível nos Geradores de

V3por e da capacidade de alimentá-los. Aborda também falha

em múltiplos Geradores de Vapor, fornecendo instruções para

isolamentos dos Geradores de Vapor.



Categoria 3: Ruptura em Tubo de Gerador õe Vapor. Esta categoria está

associada a sintomas ca rac te r í s t i cos de. falhas em cubos, in

cluindo ruptura em múltiplos Geradores de Vapor, combina-

ção de falhas de tubos com perda de Refrigerante do Reator

e do Secundario. Estão previs tas instruções para r e s f r i a -

mento e despressurização, bem como redução e término de iii

jeçao de segurança

7. ARVORE DE ESTADO DAS FJNÇQES CRÍTICAS DE SEGURANÇA

As Arvores de Estado das Funções Cr í t icas de Segurança, constituem um

meio independente da seqüência de eventos para diagnosticar o estado de segu-

rança da usina. Cada Função Cr í t ica de Segurança possui sua própria arvore, e

todas, em conjunto, definem o estado da unidade. Os parâmetros da usina que àe_

finem o estado de cada Função C r í t i c a de Segurança, constam da árvore corres-

pondente, e em geral , sao em número reduzido. 0 grupo de parâmetros assim for

mado deve ser avaliado sistematicamente para determinar o status das Funções

Cr í t i cas de Segurança, e estão d ispostas em uma es t ru tu ra lógica em cada á r -

vore . Cada Arvore de Estado possui apenas um ponto de entrada e vários poss í -

veis pontos de saída, dependendo do parâmetro que define o estado da Função

Crí t ica de Segurança.

Além de diagnosticar o estado da usina, as Arvores de Estado constituem

um excelente meio de p r io r i za r as ações dos operadores en resposta a ameaças

ãs Funções Cr í t i cas de Segurança. Quando estas estão comprometidas, múltiplas

ameaças poderão e x i s t i r simultaneamente, necessitando etitudes adicionais dos

operadores, o que poderia levar a perda do senso de prioridade, Esta função _a

dicional i estabelecida, classificando em ordem de importancia todas as amea-

ças às Junções Crí t icas de Segurança. Na p rá t i c a , especifica-se em que orceir.

as Arvores de Estado sao monitoradas.

A priorização das Funções Cr í t i ca s de Segurança é baseada diretamente no

conceito de bar re i ras contra l iberação de radiação - defesa em profundidade -

da qual todo o processo foi desenvolvido. Desde que a primeira barre i ra con-

t r a l iberação de produtos de fissão é o ene amis amento do combustível, as Fun-

ções Crít icas relacionadas com es ta ba r re i ra sao as p r i o r i t á r i a s .
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As ameaças ao encamisamento provêm tanto do seu i n t e r i o r , como da parte

externa. Internamente, uma excessiva liberação de calor dos produtos de f i s -

são do combustível (o p r - j e to dos sistemas de segurança considera apenas a l i

be ração normal do calor de decaimento) const i tu i a mais severa ameaça ao enea

misanento. Ciso o Reator es te ja em potencia, a liberação excessiva de calor

também representa uma ameaça em potencial para as demais b a r r e i r a s . Consequen^

temente, SUB CRITICAL IDADE é a Função Cr i t ica de Segurança de mais a l t a priori_

da le .

Externamente, o encamisamento nn^s ser destruido por inadequada remoção

do calor r e s i d u a l , devido a def iciente refrigeração do Reator ou do secundá-

r i o . I s to é pos s íve l , mesmo se o Reator es t ive r desligado. Consequentemente ,

REFRIGERAÇÃO DO NÚCLEO e FONTE FRIA são as Funções Crí t icas de Segurança de

prioridade dois e t r e s , respectivamente.

A segunda b a r r e i r a contra liberação de produtos de fissão e o limite de

Pressão do Sistema de Refrigeração do Reator. Embora existam ameaças internas

e externas , apenas as internas serão consideradas, vis to que apenas elas po-

dem ser controladas pelos operadores. Excessiva l iberação de calor do núcleo

e insuf ic iente refrigeração do combustível podem afetar e s t a bar re i ra , e j á

estão consideradas nas Funções Crí t icas de Segurança anteriores - suber i t i ca -

l idade, Refrigeração do Núcleo e Fonte F r i a . Uma ameaça restante é a ocorrên-

c i a de um choque de pressão no Vaso do Reator, em condição de baixa temperatu

r a (o material do Vaso sofre um processo de endurecimento pela radiação, t o r -

nando-se menos d ú t i l e mais su je i to a fraturas em baixas temperaturas). A In t£

gridade de Sistema de Refrigeração do Reator é consequentemente a quarta Fun-

ção C r í t i c a de Segrrança em pr ior idade .

A CONTENÇÃO e o INVENTÁRIO DO ^EFRIÍERANTE DO REATOR são, respectivamente,

as quinta e s ex t a Funções Cr í t icas de Segurança em prioridade.

Ao se monitorar as Arvores de Estado, as seguintes regras devem ser ob-

servadas: i ) As Arvores de Estado devem s,er continuamente monitoradas,na O£

dem de prioridade das Funções Crít icas de Segurança,

i i ) Se uma ameaça externa for diagnosticada, o operador devera in -

terromper imediatamente a execução do Procedimento de Recupera

çao fltima e in i c i a r o Procedimento de Feciçeração da Função Cr_i_

t i c a de Segurança que es t ive r sendo ameaçada.
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i i i ) Mesmo apôs o i n í c i o da implementação de um Procedimento de Res_

tauraçao de Função C r í t i c a de Seguraiça, a Arvore de Estado d£

verá ser continuamente monitorada.

i v ) Caso uma Função Cr í t i ca de Segurança de maior prioridade e s t i -

ver ameaçada, o operador devera interromper o Procedimento de

Restauração em andamento, e implementar o Procedimento de Res-

tauração da Função de maior pr ior idade .

8 . PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÃO DAS FUNÇÕES CRÍTICAS DE SEGURABÇA

Estes procedimentos constituem um guia para a restauração da segurança da

us ina , independente da seqüência de eventos , e sua u t i l i z a ç ã o ê~ requerida pe -

las Arvores de Estado. Estão organizados em s e i s categorias básicas, c o n s i s -

t e n t e s com as Funções C r í t i c a s de Segurança:

- Subcriticalidade

- Refrigeração do Núcleo do Reator

- Fonte Fria

- Integridade do Sistema de Refrigeração do Reator

- Integridade da Contenção

- Inventário dò Refrigerante do Reator

Apôs a restauração da Função Crít ica de Segurança aneaçada, o procedimen

to de restauração indicará ao operador o Procedimento de Recuperação 5 tira a a

ser seguido, dando continuidade ãs ações que levarão a usina a un estado de

operação nornnl, ou reconhecidamente seguro.

Na figura anexa, temos um fluxograma demonstrativo de todo o processo de

recuperação da usina, baseado nos conceitos abordados.
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SUMÁRIO

A re lação en t re a r e s p o s t a dos d e t e t o r e s externos da fa ixa de potencia de

Angra l e a Ass imet r ia Axial de Fluxo medida a t ravés de mapeamentos de

fluxo pelos de t e to r e s móveis i n t e rnos ao núcleo do r ea to r foi determinada

no patamar de 752 de po tenc ia térmica (1400 MW ) .

A p a r t i r des t a r e l a ç ã o foram gerados os parâmetros da função f ( A q ) . u t i l i -

zada pelo Sistema de Pro teção Jo Reator para proteção contra d i s t r ibu ições

axiais adversas de po tenc ia ,v i sando preservar a in tegr idade das varetas

de combustível .

ABSTRACT

The r e l a t i o n s h i p between Angra 1 excore power range de tec tors response and

the ax ia l f lux o f f se t measured by incore movable de tec tors mappings was

determined during p l a n t ope ra t ion ar. 75% power (1400 MW' ,. ) .

This r e l a t i o n s h i p was u t i l i z e d t o generate the f(Aq) funct ion ,a input t o

the Reactor P ro t ec t i on System to p ro tec t aga ins t adverse axia l power sha-

pes and to mantain the fuel rods i n t e g r i t y .



1. INTRODUÇÃO

Durante a partida inicial de cada Ciclo da Unidade,e em opera

ção normal a cada 3 meses efetivos ã plena potência (3 MEPP),é re-

querida a determinação das correntes de calibração dos detetores

externos da faixa de potência,uti lizando-se mapeamentos de fluxo

neutronico com os detetores móveis internos ao núcleo do reator.

Os objetivos do teste sao:

a) mostrar que a resposta dos detetores externos da faixa de

potência varia linearmente em relação a distribuição de potência

axial dada pelos detetores móveis internos.

b) determinar os parâmetros da função f(Aq) para entrada nos

módulos eletrônicos calculadores da penalidade para desarme do rea

tor por AT (sobrepotencia e sobre temperatura) .A função f(Aq) limi-

ta a potência permitida do reator para proteção contra distribui-

ções adversas de potência axial.preservando a integridade das var£

tas de combustível.

A seqüência de operações para a obtenção dos dados e os cálcu

leces siri'
2

cos da Usina.

los necessários i fornecida por um procedimento de testes periódí-

2. PROCEDIMENTO DE TESTE

Na execução da seqüência de testes iniciais do Ciclo IA de Aii

gra l,no patamar de 75X de potência térmica do reator,foram reali-

zados 7 mapeamentos de fluxo pelos detetores internos sendo 4 com-

pletos e 3 de 1/4 de núcleo,Para o mapeamento completo sao feitas

medidas axiais de fluxo neutrônico em 36 posições radiais do rea-

tor,e para o mapeamento de 1/4 de núcleo são utilizadas 12 posições

radiais.Cada mapeamento completo e efetuado era cerca de'1,5 hora.,

somente para a tomada de dados.Os mapeamentos de 1/4 de núcleo são

necessários durante as oscilações axiais J <. xenônio,dado o menor

tempo rtquerido para sua execução.

Os mapeamentos completos foram realizados em sequêncía,cem o

banco de controle D inserido ero diferentes posições axiais,com o

intuito de se gerar valores cada vez mais negativos de Diferença

Axial de Fluxo.Após o 49 e ultimo mapa completo,o banco de r.ontro



le D foi retirado do núcleo do reator,gerando-se uma oscilação axial

de xenõnio.Durante a oscilação o valor da Assimetria Axial de Fluxo

(AAF) variou de -17,17. a 8,1% , e foram realizados mais 3 mapeamen

tos de 1/4 de núcleo com valores positivos da AAF.Durante todos ma

peainentos a potencia do reator foi mantida aproximadamente constan

te independente da posição do banco D,através de variações no valor

da concentração de boro do refrigerante do reator.

A Assimetria e Diferença Axial de Fluxo sao definidas cono:

- Pb,se

Das equaçres a cima,remos ainda que a Assimetria Axial i igual

ã Diferença Axial dividida pela potência relativa do reator.P
- topo

e P, são definidas como a potencia relativa gerada na metade
base

superior e inferior do reator.respectivamente.A Diferença Axial e
também chanada de Aq , i. é , Aq = q - a. ,onde q e

M ' » i ^topo ^base 4topo
q sao as potencias térmicas percentuais no topo e na base do

reator,respectivamente.

Simultaneamente com os mapeamentos pelos detetores internos

foram tomados dados das correntes de topo e base dos A detetores

externos da faixa de potência,e realizadas determinações da potên

cia total do reate** nor métodos calorimétri cos . A Tabela 1 mostra

um resumo destes dados,para o canal de potência N41.Os dados dos

canais N42 a N44 sao semelhantes.

A partir dos dados da Tabela 1 a linearidade entre a Assime-

tria Axial de Fluxo medida pelos detetores externos(A. A. F. )
_̂  ex te rna

e a medida p e l o s d e t e t o r e s i n t e r n o s ( A . A. F . . ) pode se r v e r i
X Ti t 6 lila ^~

fi cada,construindo-se um grafico de uma em função da outra{Fig. 1)

Utilizando-se o método dos mínimos quadrados,obtém-se o valor

da inclinação ajustando-se os dados experimentais ã ¿quação:

A. A. T.. •= a + m.(A. A. F. ) (3)
interna externa

onde A. A. F.. , sao obtidas das equações (1) e (2) ,interna/externa ^ i / v / >

usando-se os dados registrados durante os mapeamentos .Os valores

encontrados para o canal N41 estão sumarizados como exemplo na Ta-



bela 2.

Para o cálculo dos parâmetros de calibração da Assimetria Ex-

terna,faz-se inicialmente um gráfico das correntes de topo e base

dos detetores externos.normalizados para 100Z de potencia térmica,

versus a Assimetria medida pelos detetores internos.Verifica-se

assim a linearidade entre as correntes normalizadas dos detetores
TI TI

externos superiores ( I ) e inferiores ( I, ) em relação ã
topo base *

Assimetria Axial de Fluxo medida pelos detetores internos (Fig.2).

Utilizando-se o ¡netodo dos mínimos quadrados ,obtém-se os valo
* * . ~

res de I , I , b e b, ajustando-se os dados experi-
topo base topo base

mentais ã equação:

In = 1 * + (b ) .(A. A. F.. ) (A)
topo topo topo interna

i" = 1 * + (b, ) .(A. A. F.. ) (5)
base base base interna

Os resultados estão sumarizados na Tabela 2.Os fatores de con

versão de corrente para tensão dos amplificadores dos detetores ex

ternos são definidos como:

R ., . = 8,333 / I* ,, > , em V/yA (6)
topo(base) * topo(base)

0 valor de 8,333V é derivado da faixa de voltagem da instru -

mentaçao,para 0 a 120% de potencia nuclear temos uma faixa de 0 a

J.OV nos amplificadores dos detetores de potencia. Ties te modo,a ÍOOZ

de potencia e A. A. F.. igual a zero, a corrente MÍOS deteto-
ínt erna ¿ ^

res externos superior(inferior) é igunl a 1 (I ),e a tensão

nos seus amplificadores e 8,333V.Neste caso,a diferença entre as

tensões dos detetores superior e inferior é zero,i. i, Aq=0 .

Para Assimetrias diferentes de zero,multiplicando-se R e
topo

R, pela corrente lida no detetor respectivo temos a voltagem de
bas e

saída dos amplificadores superior e inferior,e a diferença entre

estas voltagens é diretamente proporcional a Aq.Esta voltagem é uti

lizada como entrada nos módulos eletrônicos para cálculo ds penali-

dade f(Aq),a partir do valor de Aq.
Os valores de R e R, são utilizados ainda em procedimen

topo base v —

tos de rotina para cálculos manuais da Assimetria Axial de Fluxo e

desvios de potência por quadrante durante a operação normal da Usí-

- ?f>8 -



na,convertendo-se a corrente lida nos detetores externos a um deter

minado instante em voltagen,a qual é diretamente proporcional ã po-

tência que seria determinada pelos detetores internos.

Após a verificação da linearidade da resposta entre a indica-

ção de potencia pelos detetores externos e os internos,e determina

da a relação entre os valores indicados por cada um deles,foi efe-

tuada a calibraçao da instrumentação através de procedimentos de
•i

rotina da Usina.

3. CONCLUSÃO

A p a r t i r de dados obtidos durante a partida da Unidade,no pa-

tamar de 752 de potencia termica.verificou-se a linearidade entre

a resposta dos detetores externos da faixa de potencia e a medida

pelos detetores moveis internos.A nao linearidade entre eias pode-

r i a ser devida a um posicionamento incorreto ou mau funcionamento

do detetor considerado.

A relação entre as correntes e as voltagens dos amplificado-

res dos detetores externos.juntamente com a relação entre as corren

tes dos detetores externos e a Assimetria Axial de Fluxo determinai

da pelos detetores internos forneceram os dados necessários para

implementar no Sistema de Proteção do Reator a penalidade que limi

ta a potência do reator quando de distribuições de potência axiais

adversas,preservando a integridade das varetas de combustível.

Os resultados obtidos e as calíbraçÕes efetuadas atenderam aos

objetivos e requis i tos dos procedimentos de tueste e calibraçao.
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FIGURA 2
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TABELA 1 - Sumário dos mapas de fluxo,calorimétricos e correntes do canal N41

Mapa de PoUncia do Assimetria AXÍP.1 Corrente do det. Corrente do det,

fluxo(n?) reator(/0 Interna(%) superior (uA)

Assimetria Axial

Externa(X)

1

2

3

4

5

6

7

73,6

72,2

73,0

73,2

73,9

74,0

73,9

-4,05

-10,63

-15,55

-17,67

5,84

7,81

8.C9

352,0

332,0

328,0

320,0

375,0

380,0

382,0

378,0

390,0

400,0

407,0

360,0

355,0

357,0

-3,59

-8,02

-9,85

-11,90

2,04

3,40

3,47

TABELA 2 •- Resultados dos ajustes por mínimos quadrados

A. A. Fluxo_ . = a + m.A. A. Fluxo_ , onde

Interna Externa '

a = 2,19

m - 1,698
I n = 1 * + (b ) . (A. A. FluxoT _ ) , onde :topo topo topo Interna

I* = 491,3 HAtopo

b = 2,921
topo

n *I m Ibase base + (b, ) .(A. A. Fluxo., ) , onde :base Intern?

I, = 504,3 P A
o ase

b, = -2,928
base
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SUMARIO

Neste trabalho é recomendada uma modificação da atual

estrategia de levar a Unidade de Desligada-Fria para Crítica,

que poderá proporcionar a economia de cerca de 6000 litros de

ácido bórico e de 30.000 litros de agua desmineralizada para

cada criticalização do reator, além de diminuir o volume de

rejeitos radioativas para cerca de apenas 5% do que seria ge-

rado seguindo a prática atual.

ABSTRACT

This paper recommends a modification on the actual

strategy of going from CoId-Shutdown to Critical, that will

save about 6000 liter of boric acid and 30^000 liters of

demineralized water for each reactor criticalization. This

strategy will reduce the radioactive waste disposal volume

to only about 5% of what would be generated following the

actual strategy.



BJTRODUÇAO

_ (1,2)
Os procedimentos de operação atuais de Angra 1 exigem

que os bancos de desligamento estejam retirados sempre que houver

uma inserção de xeatividade positiva por :

a) variação na concentração de boro

b) variação da temperatura do Sistema de Refrigeração do

Reator (SRR)

c) movimentação das barras de controle

d) variação na concentração de xenõnio

Na prática, até í-oje, os bancos de desligamento têm sido

retirados, sempre que o reator é levado da condição desligado -

frio para desligado - quente. Isto tem exigido, cada vez, a bo

ração do SRR a níveis que garantam a margem de desligamento exi_

gida pelas Especificações Técnicas ' ' com os bancos de contro-

le, somente, inseridos.

Se esta prática fôr abolida, evitar-se-à o processamento

de grandes volumes de ácido bórico e água desmineralizada e dimi

nuir-se-á sensivelmente a geração de rejeitos radioativos.

A exigência de retirada dos bancos de desligamento, nas con

dições citadas nas Referências 1 e 2, provém da "PIS" de Angra 1

(4); ela visa ter os bancos de desligamento disponíveis para o de-

sarme do reator, na eventualidade de uma excursão de potência.

No entanto, a inserção de reatividade positiva, nas condi-

ções a, b, c e d normalmente não ocorre ou pode ser evitada;

a) A diluição de boro para criticalizar o reator, se for

necessária, pode começar somente após a retirada dos

bancos de desligamento, com o reatrr já quente. Uma

diluição inadvertida pode ser evitada colocando-se

cartões de precaução nas botoeiras que atuam fontes

de diluição ou, por exemplo, travando-se fechada a

71L -



válvula controladora de. água desmineralizada (FCV-111A)

b) A inserção de reatividade positiva provocada pela varia-

ção da temperatura do SRR não ocorrerá se durante o aqueci

isento o coeficiente de reatividade de temperatura isotér

mico for negativo. No Capitulo 2 deste trabalho são mostra

dos os resultados dos cálculos que demonstram que este pa-

râmetro é negativo, para qualquer temperatura (a partir de

209C), no Ciclo-2 de Angra 1 com todas as barras inseridas

para concentrações de boro inferiores a 1100 ppm. Isto de-

verá ocorrer normalmente, para atender ã Especificação Téc

nica 16.3.1.5.1.C (margem de desligamento à. 1%) a partir

de 3400 MWD/T. Deve-se notar que quanto maior fõr a taxa

de queima maior i o volume de água desmineralizada necessa

rio para compensar a boração feita para permitir e retira

da dos bancos de desligamento.

c) A retirada de bancos de controle já é impedida, sempre que

os Lanços de desligamento estiverem inseridos.

d) Geralmente quando a Usina é aquecida ã partir da condição

desligado - frio, a concentração de xenônio é nula e por-

tanto permanecerá invariável durante todo o aquecimento.

Em vista de todos esses argumentos, reconenda-se que os

bancos de desligamento não mais sejam retirados antes de iniciar o

aquecimento da Unidade, sempre que, no 29 Ciclo, a concentração de

boro do SRR fôr menor do que um valor limite (Figura 1) e o reator

estiver desarmado há mais de 72 horas. Este valor limite, para

209C é 1100 ppm.

2. RESULTADOS

Para assegurar que o aumento de temperatura do SRR não pro

voque inserção de reatividade positiva, foram feitas várias simula



ções, para determinar o coeficiente de reatividade isotérmico ,

cora todas as barras inseridas, em diferentes temperaturas e concen

trações de boro solúvel.

Essas simulações foram realizadas seguindo a metodologia de cálcu

Io da referência - 5; consistem basicamente no cálculo do fator de

multiplicação efetivo do reator, com a versão FURNAS do código

CITATION - modelo pino-a-pino, com seções de choque geradas pelo

código LEOCIT , para 5 pares de temperaturas e 3 concentrações de

boro solúvel.

Sobre os resultados de aiso foi aplicada a correção de +5,4

pcia/9C por conservatismo, pois a margem de erro do cálculo é

+ 5,4 pcm/9C. 0 resultado final e a Figura - 1. Sempre que a concen

tração de boro for menor do que a da curva limite, o aiso é negati-

vo.

D& acordo com a tabela (5.2) de "concentração Mínima de Boro

para mantera margem de desligamento com todos os bancos inseri

dos" * ' incorporada ao Manual de Operação da Usina, em 3400 MWD/T

a concentração necessária para manter a margem de desligamento de

1% em 209C, passa a ser menor do que 1100 ppm. A partir de então ,

será possível levar a Unidade de desligado-frio para desligado-quen

te sem retirar os bancos de desligamento.

Note-se que a Tabela 5.2 da referência £ é também uma tabela

limite. A real concentração de boro deve continuar sendo determina-

da pelo procedimento PP - R - 03 , o qual determinará sempre va-

lores um pouco menores do que os da Tabela citada, facilitando a

possibilidade de manutenção dos bancos de desligamento no núcleo.

O aquecimento não precisa prosseguir até a temperatura de car

ga - nula (291,79C) com os bancos S_ inseridos. É recomendável que

eles sejam retirados no momento que fôr atingida a ter^eratura para

a qual a concentração medida de boro é suficiente para manter a

margem de desligamento de 2% com os bancos de controle (somente) in

seridos. A partir daí o aquecimento pode prosseguir ccr,, .•.-. Lanços

S retirados. Essa temperatura também deverá sér previamente determi



nada pelo procedimento PP - R - 03 .

Digamos, por exemplo, que o reator tenha sido desam^ao hâ

mais de 72 horas, com 6000 MWD/T de queima estando â 209Ct e

deva ser criticalizado:

A concentração de boro serã da ordem de 916 ppm (conforme Ta

bela 5.2 da referência 6. O valor exato será estabelecido na oca-

sião pelo procedimento PP-R-03). Esta concentração está abaixo da

curva limite da Figura 1; então os bancos S e S podem permane-

cer inseridos durante o aquecimento.

De acordo com a Tabela 5.1.a d referência-6 (incorporada ao

Manual de Operação da Usina) para 6000 MWD/T, em 2069C a concen

tração de 916 ppm é suficiente para manter a margem de desligamen

to de 2%, com os bancos de controle (somente) inseridos. Então ,

quando a temperatura do SRR atingir 2069C, o aquecimento deverá

parar, os bancos S e S deverão ser retirados e depois prosse

guir o aquecimento ztê 291,79C. A aproximação á criticai idade prcB

seguirá diluindo o boro do SRR até & concentração determinada pe-
(8)Io procedimento PP - R - 04 para a posição de barras desejada

(~ 100 passos); esta concentração será da ordem de 900 ppra. 0 vo-
.» «• í 9)

lume de água desminerali: ada gasto será :

V^ = 28,316. ( fs/fro). Vg. In (Co/Cf) (1)

onde:

V = volume de água desmineralizada,. em litros, necessário para

diluir a concentração de boro do SRR de C o até Cf (ppm),

Ps - densidade da água do Sistema de Refrigeração do Reator

(SRR) = 0,743g/cc

O = densidade da água desmineralizada ~ 0,996g/cc

Vs = volume do SRR = 56?4 ft
3

C o = concentração ce boro inicial (ppm)
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C- = concentração de boro final (ppm) , portanto:

V - 119.000. In (Co/Cf) (2)
n i •*•

onde Co = 916 ppin e Cf = 909 ppm, obtendo-se finalmente

V m = 2097 litros.

Apôs essa diluição, os bancos de controle são retirados gradual

mente até o reator ficar critico.

Vejamos agora o que acontecerá, nas mesmas condições ini-

ciais (209C; 6000 MWD/T; "trip" há mais de 72 horas) , se fôr man-

tida a prática atual, de retirar os bancos de desligamento antes

de iniciar o aquecimento:

0 reator está com 916 ppm, ã 209C, com 6000 MWD/T de deple

ção.

Para possibilitar a retirada dos bancos £5, a concentração de boro

terá que ser aumentada para 1212 ppm, para compensar a reativida

de inserida pela retirada de S e S e ainda assim manter a mar-
(61

gem de desligamento de 1% exigida na condição desligado - frio.
- (9)Essa boraçao consumira :

V A B = 119000 í 7000 - C o ̂  (3)

\ 7000 - C f

onde C o = 916 ; Cf = 1212 ppm

= ^ v& n = 5 9 3 5 iitros de ácido bórico (à 7000 ppm).

Somente após essa adição de ácido bórico, os bancos de desli,

gamento poderão ser retirados, iniciando-se a seguir o aqueciir.en

to até 291,79C, quando então todo o ácido bóirxco anteriormente a-

dicionado terá que ser retirado, através da adição de água desmi-

neralizada suficiente para diiuir de 1212 ppm até 900 ppm, ou se-

ja:

3541C litros de água desmineralizada
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A partir dal a cribicalidade será atingida pela retirada gra-

dual dos bancos de controle.

Comparando-se as duas formas de aproximação â criticalidade ,

verifica-se que se fôr adotada a pratica de manter os bancos de

desligamento inseridos, até a temperatura que permita sua retirada,

serão economizados, no caso citado, 5935 litros de ácido bórico e

33321 litros de agua desmineralizada, além de que o volume de re-

jeitos radioativos gerado será proporcional â 2097, contra 41353.

Ou seja, será gerado apenas 5% do volume de re jeitos que seria ge-

rado se fôr mantida a atual prática. A Tabela 1 mostra a economia

que será obtida, em várias situações.

Ã fim de se tomar conhecimento do procedimento adotado em

outras usinas PWR's do mundo, foi feita uma consulta ao Banco de

Dados "Nuclear Network" do Institute of Nuclear Power Operations

(INPO) . 0 resultado acha-se na Tabela 2. Foram obtidas respostas

de 7 Usinas: 4 não exigem a retirada dos bancos S (é o que reco

mandamos) antes de iniciax o aquecimento, 2 exigem e 1 exige somen

te apôs a temperatura ter subido a 939C (isto é, após entrar na

condição desligado - quente).

3. CONCLUSÕES

Recomenda-se que daqui por diante, durante todo o Ciclo-2 ,

seja seguida a estratégia da Figura-2 para levar a Usina de desli

gada - fria para critica.

A adoção dessa estratégia acarretará grande economia de ácido

bórico e de água desmineralizada. No meio do ciclo, por exemplo,

a economia de ácido bórico (â 7000 ppm) será da ordem de 6000 li-

tros e a de água desmineralizada de 30.000 litros. 0 volume de

rejeitos radioativos será da ordem de apenas 5% do que seria gera

do se fôr mantida a prática atual.
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TABELA 1 - ECONOMIA DEVIDA A PRATICA DE MANTER OS BANCOS DE

DESLIGAMENTO INSERIDOS:

DEPLEÇÃO
(MWD/T)

3000

6000

9000

ECONOMIA DE
ACIDO BÓRICO

(LITROS)

4231

5935

5770

ECONOMIA DE ÁGUA
DESMINERALIZADA

(LITROS)

18596

33321

43209

VOLUME DE REJEITT
TOS RADIOATIVOS
COM RELAÇÃO A
PRATICA ATUAL

7%

5%

28%

TABELA 2 - PROCEDIMENTO ADOTADO EM OUTRAS USINAS PWR

USINA

Wolf Creek

Surry

Waterford -3

Trojan

H.B.Robinson 2

San Antonio

North Aína

EXIGE RETIRADA DOS

BANCOS S

NÃO

-

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

-

Aquecimento com banco
S de 20 a 939C;
S retirados de 939C
em diante

-

-

-

-

-

- 28U -
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Verificar a hora do último desarme do reator

ã menos de 72ha lã mais de 72hs.I

*
Verificar a Concentração d*
boro do SRR(Cn) comparar COB a
Fio. 1 B

Cn acima da Cfi abaixo da F i g . l

Recalcular.a.margem
de desligamento
(PPR03)para Cp-Fig.1

..

p -

Diluir o
boro do SRI
até :
Cn - F ig . l

Aquecer a unidade,com todos
os bancos inseridos,até a
temperatura para a qual a
m.d. seja * 21 com a concen
tração CR e somente os ban-
cos de controle inseridos
(usar Tab. S.l.a do PPR 11
ou, de preferencia, o proce
dimento PP-R-03)

Borar o SRR até a concentração
determinada pe}o PPR03 para
assegurar m. d. % 1% com somen
te os bancos de controle inse-
ridos

Retirar os Bancos de
TV»<1 4 num.

Prosseguir o aquecim. até
291,79C

Retirar os Bancos de Desliga-
mento

Aquecer o SRR até 291,79C

Iniciar a diluição e re-
t i ta da doe bancos de con-
trole, conforme determina
do pelo procedimento
PP-R-04, para c r i t i c a l ! -
zar o i*i

F i g u r a 2 - ESTRATÉGIA PARA LEVAR A USINA DE DESLIGADA

PARA CRITICA.
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SUMARIO

0 reator nuclear de pesquisa IPR-R1, instalado no Centro de Desen
volvimento da Tecnologia Nuclear da NUCLEBRÁS, vem operando desde*
novembro de 1960. As características de projeto lhe conferem fie
xibilidade de manuseio, alta segurança e confiabilidade de opera"
cão.
Este trabalho descreve sucintamente o reator, os dispositivos pa-
ra irradiação de amostras e apresenta os resultados dos experimen
tos, que tiveram o objetivo de aquisição de melhor conhecimento
das características e parâmetros operacionais que, ou não foram
fornecidos, ou apresentam interesse geral para o uso eficiente do
sistema.

ABSTRACT

The IPR-R1 nuclear research reactor, from Nuclear Technology
Development Center of NUCLEBRÁS, has been in operation since
november 1960. The project features allow flexibility of
handling , high security and realiable operation.
This report describes briefly the reactor, the equipments
samples irradiations and presents the results of experiments
which were performed aiming to acquire better knowledge of
principal features and operationl parameters, which either are not
still available, or have general interest for the efficientsystem
use.
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1. INTRODUÇÃO

O reator nuclear de pesquisa IPR-R1 e do tipo TRIGA MARK I,
adequado às análises químicas por ativação com nêutjrpns das amos-
tras, produção de isótopos radioativos para aplicações diversas,
pesquisa, desenvolvimento e treinamento de pessoal (1).

Desde a sua primeira criticai idade, o IPR-R1 vem operando,
praticamente, com a mesma configuração básica no núcleo, consti-
tuindo-se em excelente testemunho para caracterizar o desempenho,
ao longo do tempo, desse tipo de reator.

No presente trabalho ê apresentada uma breve descrição do
reator e seu potencial atual para irradiação de amostras e execu
cão de experimentos. ~~

Como objetivo principal, são destacados os resultados obti-
dos nos diversos experimentos de física de reatores, para as de-
terminações das características básicas e parâmetros operacionais,
visando maior aplicação do sistema, nas diversas áreas que solici
tam a sua atuação, como instrumento para a pesquisa e desenvolvi"
mentó.

2. BREVE DESCRIÇÃO DO IPR-R1

0 núcleo do reator localiza-se sob o piso do laboratório, no
fundo de um tanque cilíndrico de alumínio, com capacidade paró
19.000 litros de água desmineralizada. A água atua como refrige-
rante e ícumula as funções de moderador complementar, refletor e
de blindagem biológica.

A configuração do núcleo apresenta 5 anéis concéntricos ocu-
pados por: 58 elementos combustíveis-moderadores, 27 refletores
de grafita, 3 barras de controle com carbeto de boro, fonte Ac-Be
e 2 dispositivos de irradiação de amostras. Um espesso refletor
radial de grafita, no formato de cilindro oco, envolve a parte l£
teral externa do núcleo.

Os elementos combustíveis-moderadores são constituídos de u-
ma mistura sólida e homogênea de óxido de urânio, enriquecido a
2SZ de U-235, com hídreto de zircõnio, que é o moderador princi-
pal do reator. Nas extremidades do elemento estão montados dois
tarugos cilíndricos de grafita, que constituem os refletores axi-
ais do núcleo.

3. DISPOSITIVOS DE IRRADIAÇÃO

Para uso normal do reator como instrumento de irradiação são
empregados cinco dispositivos: tubo central, mesa giratória, dois
terminais pneumáticos de transferência de amostras e recentemente,
um canal extrator de neutrons - Figura 1.

No tubo central dispõe-se do máximo fluxo de neutrons. A me-
sa que gira em torno do eixo do núcleo está localizada na parte
interna do refletor radial de grafita, onde estão disponíveis 40
posições para recebimento de até 80 receptáculos contendo amos-
tras, os quais permitem irradiações sob fluxo uniforme.

Em uma posição não preenchida por refletor de grafita, no a-
nel periférico da configuração do núcleo, e em outras externa ao
refletor radial de grafita é facultada a irradiação a fluxos de
neutrons com diferentes razões entre térmicos e rápidos, através
dos dois sistemas pneumáticos de transferência de amostras, os
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quais permitem a inserção ou retirada das amostras, em tempos con
trolados automaticamente.

0 canal extrator de neutrons permite a exposição de amostras
de porte maior e a colocação de experimentos proximo do refletor
radial do núcleo, além de permitir a extração de feixe de neu-
trons térmicos para o exterior.

4. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DO IPR-R1

A partir do inicio das operações do reator na potência nomi-
nal máxima de 30 kV verificou-se, através do comportamento térmi-
co da água do poço do reator, que a potência efetiva era superior
ã indicada pelos canais de monitoração, instalados na mesa de coii
trole. Decidiu-se na época, a efetivação de uma calibração térnú
ca, que permitiu detectar e corrigir um desvio da ordem de 20Z,
na potência de operação do reator.

Em 1972, as benfeitorias acrescentadas ao projeto original
do reator permitiram alcançar operações em regime a potência mãxi_
ma de 100 kU, prevendo-se, inclusive, uma capacidade do sistema
de refrigeração para operações até 250 kW (2).

Fluxo de Neutrons

0 levantamento das distribuições de fluxos de neutrons nos
cinco dispositivos de irradiação do reator e no núcleo em particu
lar, foi efetuado através da aplicação do método de ativação de
folhas, com ouro, índio, cobalto e eletrodos de aço inoxidável (3).
A Tabela 1 apresenta os fluxos máximos de neutrons rápidos e tér-
micos nos dispositivos de irradiação do IPR-R1,

Espectro de Neutrons

0 uso de detectores de limiar e ressonantes permitiram avaH
ar o espectro de neutrons rápidos e intermediários no núcleo do
reator.

No caso do espectro de neutrons rápidos, foram consideradas
diversas formulações analíticas para representar o espectro real.
Os detectores de limiar selecionados: neptunio, torio, índio, ní-
quel e alumínio, serviram para obtenção dos parâmetros das formu-
lações consideradas.

Na faixa dos neutrons de energia intermediária, foi conside-
rada a possibilidade de representação do espectro real por meio
de formulação semi-empírica, com os parâmetros determinados pelos
detectores ressonantes: índio, ouro, manganês e sódio.

Os parâmetros de intensidade foram referidos 3 um nível de
fluxo térmico constante, medido por um detector de cobalto. Os r£
sultados obtidos para as formulações foram intercomparados, inclju
índo-se ainda uma outra comparação com o espectro calculado atra
vés do código GAM (4).

Na faixa de neutrons térmicos foi avaliada a temperatura de
(38O±1O)°K associada ao espectro aproximadamente "maxwelliano" ,
por meio da medida da secção de choque total e de absorção do ou-
ro, com o emprego do método da transmissão, na saída do feixe de
neutrons emergentes no tubo central (5).
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i
Excesso de Reatividade

Os problemas relacionados coa o emprego dos métodos usuais
de calibração das barras de reatores de pesquisa foram estudados,
bem como as fontes de propagação de erros às medidas realizadas .
Na calibração das barras de controle do IPR-R1, o método do perío
do assintôtico positivo mostrou-se o mais adequado.

Os valores obtidos na última calibração, devidos à reativida
de negativa introduzida no núcleo do reator pelas barras de con-
trole foram: Segurança 1,72 dólar, "Shim" 1,89 dólar e Reguladora
47,8 cents. 0 excesso atual de reatividade disponível com o rea-
tor não envenenado por produtos de fissão é de 1,064 dólar.

5. PARÂMETROS OPERACIONAIS

Coeficiente Pronto de Temperatura

A característica principal dos reatores do tipo TRIGA é a
sua segurança intrínseca, decorrente do elevado coeficiente pron-
to negativo de temperatura considerado no projeto. Este coefici-
ente é resultante das variações conjuntas das propriedades nuclea
res do combustível e do moderador principal que integram o elemen
to, com o aumento da temperatura do núcleo.

0 valor negativo do coeficiente deve-se: ã maior proporção
de neutrons na água, cuja temperatura não varia imediatamente; e-
feito de alargamento Doppler das bandas de ressonância do U-238;
expansão térmica do moderador sólido; aumento do número de átomos
de hidrosênio, eu estado excitado na rede cristalina de hidreto
de zircônio.

Com a finalidade de avaliar o efeito da variação de tempera-
tura que atua sobre a reatividade do núcleo, a diversas potências
de operação do reator, foram executadas medidas de perda de reat_i
vidade, em condições de quase equilíbrio até 100 kW. Os resulta-
dos obtidos permitiram completar uma curva teórica, prevista para
reator com características similares - Figura 2.

0 uso dos resultados das perdas de reatividade cm função da
temperatura e dos valorei teóricos para as temperaturas médias no
combustível com a variação de potência do reator (6), permitirán
avaliar o coeficiente pronto negativo de temperatura do IPR-R1 cm
(0,90±0,15) cents/ C - Figura 3. Este resultado veio a confirmar
outro medido, através da função de transferência do IPR-R1, por
meio da técnica de análise de ruído neutrônico (7).

Envenenamento por Produtos de Fissão

Na operação do reator, alguns produtos de fissão resultantes
agem como fortes absorvedores de neutrons e afetam o balanço neu-
trônico do sisteraa. Em particular, o xenõnio e o samário são con
siderados os mais importantes produtos de fissão que afetam a op7
ração do IPR-R1, pois ambos apresentam altas secções de choque de
absorção de neutrons na energia térmica.

Na Figura 4 estão reproduzidas as curvas teóricas para as
perdas de reatividade decorrentes da formação de xenõnio, em ope-
rações prolongadas a diversos ríveis de potência, em conjunto coa
os dados experimentais registrados em duas operações contínuas,nas
potências de 30 e 100 kW. No caso do IPR-R1 o efeito do cresci-
mento do xenõnio após o desligamento pode ser desprezado.
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Também a influência do samarlo, outro prodato de fissão im-
portante, não deve ser levada em conta, porque o próprio combustí
vel do reator foi envenenado artificialmente C O B O mesmo, durante"
o processo de fabricação» em quantidade tal que o núcleo sempre
possuirá uma concentração do absorvedor igual â io equilíbrio, a
fim de prolongar a vida útil do elemento.

Consumo de U-235

0 carregamento inicial de combustível foi feito com 56 ele-
mentos. 0 579 elemento foi adicionado ao núcleo em 1964, em tro
ca de um elemento refletor de grafita. A colocação do 589 elemen"
to ocorreu em 1973, perfazendo o total nominal d« 2.i60g de U-235~
no núcleo.

Os cálculos efetuados com o código CORE, para gerência de com
bustivel, indicaram um consumo de 66 g de U-235, considerado o tc>
tal de 1,5 GWh de energia gerada até o presente. ~

As perdas de reatividade provenientes do coasumo de combustí
vel foram acompanhadas desde o início das operações do reator - FT
gura 5. 0 valor médio calculado dessa perda ê de 0,08 cents/MWhT

Irradiação de Amostras

Os efeitos sobre a reatividade associados â inserção, remo-
ção de amostras e experimentos junto ao núcleo do reator são di-
fíceis de terem quantificaícs. A experiência mostra que no IPR -
RI, somente as irradiações efetuadas no tubo central podem acarre
tar interferincias consideráveis sobre a reatividade no núcleo. ~

A titulo de referência, a quantidade de f g de amostra mode-
radamente absorvedora (afl < 200 barns), no tubo central, pode ab-
sorver até 20 cents de reatividade no núcleo. Eaquanto que a mes
ma quantidade de amostra fortemente absorvedore fode consumir F
excesso atual de reatividade do núcleo, dependendo do valor cor-
respondente da secçâo de choque de absorção do material para neu-
trons térmicos.

6. CONCLUSÕES

0 reator nuclear de pesquisa IPR-R1 é inerentemente seguro ,
versátil, de fácil manejo e capaz de produzir elevado fluxo de
neutrons, em relação ao porte compacto do sistema.

As determinações das características e parâmetros operacio-
nais permitiram conhecer melhor a potencialidade, para uso amplo
so sistema, como instrumento de pesquisa e desenvolvimento.

Os resultados obtidos apresentaram-se cempatíveis com os de
sistemas similares, os quais poderão ainda, servir de subsídio, a
uma possível nova ampliação da potência máxima do ^eator para 250
kW.

7. BIBLIOGRAFIA

(1) MARETTI J r . , F. ; STASIULEVICIUS, R, - Experiência adquirida
com o r e a t o r n u c l e a r 1PR-R1 como instrumento de pesquisa e
d e s e n v o l v i m e n t o . Belo Horizonte". CDTB, Ago. 1987, <NUCLEBRA"S7
CDTN - 5 7 6 ) .

- 289 -



(2) ANDRADE E SILVA, V.M, - Anteprojeto de ampliação de potência
do reator IPR-R1. Belo Horizonte, CNEN/IPR, Nov. 1972. (Nota
IPR/DR-59/72).

(3) GUIMARÃES, R.R.G. - Levantamento das distribuições dos flu-
xos de nlutrons térmicos e rápidos no núcleo do reator IPR-
RT~. Belo Horizonte. CDTN, Jun. 1985 (NUCLEBRÃS/CDTN-504/85).

(4) SANTORO, C.A.B. - Determinação do espectro de niutrons no re.
ator TRIGA pelo método da ativação. Belo Horizonte, IPR, Mar.
1975. (NÜCLEBRAS/IP^-361).

(5) STASIULEVICIUS, R. - Parâmetros nucleares do feixe de nlu-
trons emergente do tubo central de irradiação do reator IPR-
ÍM.

(6) STASIULEVICIUS, R. - Estimativa de perdas de reatividade em
operação do reator IPR-R1. Belo Horizonte. CETN. Abr. 1985.
(NUCLEBRAS/CDTN-499).

(7) SOARES, P.A. - Medida do coeficiente de temperatura do rea-
tor TRIGA MARK I, por analise de ruído. Belo Horizonte. IPR,
Jan. 1975. (NUCLEBRÃS/IPR-351).

DISPOSITIVO DE

IRRADIAÇÃO

TUBO CENTRAL

MESA GIRATÓRIA

TERMINAL PNEUMÁTICO-1

TERMINAL PNEUMÁTICO-2

CANAL FXTRATOR (*)

FLUXO DE NEUTRONS (n.cm^.s1)

TÉRMICO

4,3x1 O 1 2

6,6x1011

1,7x1012

-v 1,8x10 11

2t0x10
8

EPITÉRMICO

1,4x1012

4,7x1010

^2,1x1011

^1 ,2x1010

^3,6x10*

(*) fiedida efetuada a 1,2 m do núcleo do reator.

TABELA 1 - FLUXOS DE NEUTRONS NOS CINCO DISPOSITIVOS DE
IRRADIAÇÃO DO REATOR IPR-R1 NA POTÊNCIA DE
100 kW.
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TERMINAL PNEUMÁTICO

N * l

TERMMAl PNEUMÁTICO

2

EXTRATOR DE NEUTRONS

MESA GIRATORIA

FIGURA 1 - DISPOSITIVOS DE IRRADIAÇÃO DO IPR-R1
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SUMARIO

Um conjunto de parâmetros de projeto de pastilhas combustíveis UO., de PWRs é
analisado para verificar a sua influência nas propriedades básicas do combust í_
vel e no seu comportamento sob irradiação. Três grupos de parâmetros são aru-±ij_
sados: 1) conteúdo de urânio e impurezas; 2) estequiometria; 3) densidade, mor
fologia de poros e rnicroestrutura. Uma metodologia é aplicada com o código
FRAPCCK-1 para especificação destes parâmetros.

ABSTRACT

UQ» pellet design parameters are analysed to verify their influence in the
fuel basic properties and in i t s performance under irradiaton in pressurized
water reactors. Three groups of parameters are discussed: 1) content of
fissionable and impurity materials; 2) stoichiometry; 3) density, pore
morphology, and rnicrostructure. A methodology i s applied with the fuel
performance program FRAPCON-l to specify these parameters.



i.

O projeto õe pastilhas combustíveis de dióxido de urânio (UO,) dos reato
res de água leve pressurizada (PWRs) consiste na determinação de um conjunto ài
parâmetros do combustível. Estes parâmetros dependem das condições de projeto
do reator e são quantificados sob a forma de especificações técnicas de proj£
to para pastilhas UCj sinterizafias, como descritas, por exemplo, no documento
ASTM C 776-79 /l/. 0 valor especificado para um parâmetro é determinado atra-
vés da análise de seus efeitos nas propriedades básicas do U0* e, consequente-
mente, no comportamento do combustível sob irradiação. Estes efeitos são inter
ligados e há necessidade de una análise conjunta de efeitos para a sua quanti^
ficação. Esta análise é desenvolvida neste trabalho cem o código de desempenho
f*o combustível FRAPCON-1 /2/. Para isto é discutido como os parâmetros do com
bustível são especificados, a partir do estudo de seus efeitos nas proprieda -
des básicas e no comportamento das pastilhas UGfe sob irradiação. Três grupos
de parâmetros são analisados: 1) conteúdo de urânio e impurezas; 2) estequiome
tria; 3) densidade, morfología de poros e microestrutura. Simultaneamente é vc
rifiçado como estes efeitos são descritos no código FRAPCON-1. Esta verifica -
ção penrite estabelecer a adequabilidade das correlações de propriedades mate_
riais e rodeios analíticos/numéricos do código, - qual é medida pela sua capa
cidade em simular o efeito de um determinado parânetro no comportamento do com
bustível sob irradiação. Se as correlações e modelos são adequados, é possível
estabelecer uma metodologia que permita especificar o conjunto de parâmetros
das pastilhas U0¿ que melhor se adapta ao projeto do reator. A metodologia con
siste em avaliar cada parâmetro do combustível, através de simulações com o có
digo, e verificar o valor que melhor atenda as condições de projeto. Um exem -
pio é aplicado com o FRAPCON-1 para a especificação da densidade da pastilha

da vareta combustível da Central Angra-1.

II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA PASTILHAS DE UQ, E SEU TRATAMENTO PELO
FRAPCON-1

II-l CONTEÚDO DE URÂNIO E IMPUREZAS

0 conteúdo de urânio especificado para o UOj é de no mínimo 87,7 % em pe
se a seco. Através desta exigência de pureza, é limitada no V0¡ (conteúdo de
u8,15% em peso a seco) na estequiometria nominal de 2,00, uma quantidade de im
purezas de 1500 (ig/gU. 0 objetivo desta limitação é minimizar as impurezas que
podem modificar as propriedades básicas do combustível ou contribuir para a
formação cie certos mecanismos de defeito na vareta combustível. Na prática, o
valor especificado é substituído pela maioria dos fabricantes por im valor de
até 88# em peso a seco /3/. Através desta exigência, é limitada no UOy uma quan
tidade de impurezas de 500 >ig/gU. Em casos isolados o numen-* de elementos espe
cificados e a concentração máxima admissível pode variar de fabricante para fa
fabricante, mas as impurezas consideradas essenciais são as apresentadas na Ta
bela 1 l\l. Destas impurezas, nove são consideradas interessantes do ponto de
vista de operação do reator: hidrogênio (elementar e em todan as ligações),
flúor, cloro,nitrogênio, ferro, níquel, carbono, cálcio e silício. Para os cem
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bustíveis com un conteúdo mínimo de urânio de 8856 em peso a seco, é suficiente
controlar estas nove impurezas para garantir un controle de qualidade de fabri_
ca;ão adequado. A razão para isto é que o UFg é um material puro e muitos dos
elementos da Tabela 1 não conseguem penetrar no combustível durante a fabrica-
ção. A Tabela 2 apresenta as concentrações máximas admissíveis para os nove
elementos neste caso. Os elementos são classificados em duas categorias: l)el£
méritos que contribuem para certos mecanismos de defeito na vareta combustível
(D); 2) elementas que dão indicação dos processos utilizados na conversão do
UF5 (I). Estes últimos servem como indicadores do processo, pois a sua presen-
ça pode indicar o desgaste de certos materiais, que devem ser substituídos du
rante a conversão UFg/UCfe . Níquel e forro são por exemplo elementos indicado -
res para componentes de ligas a base de níquel e aços austeniticos. Cálcio é
um indício de água deionizada e carbono de impurezas orgânicas. Dos elementos
que contribuem para os mecanismos de defeito na vareta, a maior limitação é
determinada para o hidrogênio. Ele conduz, independentemente do seu tstadc quí_
mico na pastilha para a hidretação do revestimento de zircaloy. Se a absorção
de hidrogênio é acelerada localmente, formam-se nestas posições uma grande con
centração de hidretos que levan a perfuração do tubo. A hidretação ocorre na
posição do revestimento onde a camada de óxido passivadora é destruída, por
exemplo, quando da interação mecânica entre combustível e revestimento (PCI).
Os halogêneos flúor e cloro, assim cano o produto de fissão iodo, contribuem pa
ra a despassivação da camada de óxido na parede interna do revestimento e são,
por esta razão, limitados. 0 nitrogênio reduz a estabilidade à corrosão do zir
caloy e pc<1e contribuir para a hidretação local. Um aumento da taxa de defei-
tos por hidretos poderia ser imaginado através de inclusões de ferro e níquel
na fonna elementar, pois partículas desta espécie podem atuar em contato con o
revestimento como concentradores de hidrogênio. Tais inclusões, nunca foram, po
rém, observadas.

0 conteúdo de umidade na pastilha é limitado ao total de hidrogênio na Ta
bela ] . 0 conteúdo de gases não deve ultrapassar em condições normais de tempe
ratura e pressão a quantidade de 0.05 litros/kg. Os principais gases são o h^
drogênio e o nitrogênio. A liberação destes gases aumenta a pressão interna na
vareta, diminuindo a condutância da folga entre pastilha e revestimento (espe-
cialmente em varetas sem hélio).

0 código FRAPCON-1 não possui un modelo para verificar a hidretação do re
vestimento. Ele possui entre as suas correlações de propriedades materiais pa
ra o revestimento a subrotina CHUPTK, que calcula a quantidade de hidrogênio
absorvida no zircaloy. Esta subrotina não é utilizada nos modelos de cálculo do
FRAPCON-1, sendo assim, a hidretação da vareta não é coberta. Os halogêneos
flúor e cloro e os seus efeitos na despassivação da camada de óxido não são
previstos, uma vez que a oxidacão interna do revestimento não é considerada no
código

A quantidade de hidrogênio e nitrogênio na pastilha é fornecida como dado
dt entrada do código FRAPCON-1. Esses gases são incorporados à mistura de ga
ses existentes nos volumes livres da vareta e influenciam a condutância da foi.
ga entre pastilha e revestimento e a pressão interna na vareta.
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11.2 ESTEQUIOMETRIA

A relação oxigênio/urânio (O/U) das pas t i lhas UOfe é especificólaTH ^
xa er.tre 2 ,00 e 2 , 0 2 . Esta ex igência tem como obje t ivo garantir as pn**ieda-
des bás icas do contoustível e minimizar a oxidação interna do revestiasCo. As
propriedades do U0¿ inf luenciadas pela relação O/U são: condutividafe térrica,
c a l o r e s p e c í f i c o , r e s i s t ê n c i a mecânica, f luenc ia , módulo de elac' .^idafe e mo
bi l idade de gase s de f i s s ã o . A condutividade térmica do IV^ o? ?~i pa« 95 *
daquela tw uranio estequiométrico . Já para o U02,06» e l a ca i para apnaiiastla-
mente 75% / 4 / . P a s t i l h a s estequianétr icas possuem pequena ou rentua plastic^
dade a temperaturas de 1000 C. Pas t i lhas de UOg.oe e ^ . l ô podem ser deforma
das plásticamente a teroeraturas de aproximadamente 800 C / S / . A presença de
oxigênio reduz o módulo de e las t i c idade do mater ia l . Un aumento na rano este
quictnétrica aumenta a taxa de f luencia do material e a constante de difusão
dos gases nobres na p a s t i l h a 121.

A re lação O/U das p a s t i l h a s de U0¡ é fornecida como dado de entmte do
código FRAPCON-1. As propriedades materiais do Uü¿ influenciadas pela relação
estequiométrica no código são ca lor e spec í f i co , módulo de elasticidade, flu&i
c i a e pressão de s i n t e r i z a ç ã o . 0 código não leva em consideração a irfi ênc ic
da estequiometria em algunas das propriedades d e s c r i t a s an «riormaite. Cono a
relação O/U é l imitada na fabricação entre 2 ,00 e 2 , 0 2 , e s t a influencia é mí-
nima e não a l t e r a de maneira s ign i f i cante o comportamento do caifcUEtóel sob
irradiação. A i n f l u e n c i a da estequiometria na oxidação interna do revestimen-
to não é d e s c r i t a , j á que e s t e fenômeno não é tratado no código.

1 1 . 3 DENSIDADE, MORFDIJOGIA DE POROS E MOftESTRUTUBA

Ur.i grupo de propriedades bás icas do combustível UOj, entre e las , a ccndu
t i v i dade térmica, o -nodulo de e l a s t i c i d a d e , a dureza e a f luencia são depen
dentes de sua ãensidade e es trutura de poros. A densidade e a estrutura de po
ros na p a s t i l h a são parâmetros que poss ib i l i tam alcançar certa estabilidade di
mensional do combustível com relação aos e f e i t o s do inchamento e da densifica
cão sob irradiação . Uma densidade a mais a l t a poss íve l permite una waàar con-
centração do elemento f í s s í l , maior condutividade térmica e una menor libera-
ção de produtos de f i s s ã o . Entretanto, una porosidade mínima é necessária pa
ra compensar o inchamento da matriz a té a queima ex ig ida . A estrutura de po
ros é caracterizada por poros abertos e fechados, forma, arranjo e distribui-
ção dos tamanhos dos poros. A fração de poros abertos exerce influencia na 1¿
beração de gases de f i s s ã o , embora não s e j a una graryjeza c r i t i c a pareo cem
portamento do combustível . A quantidade de porosidade aberta está diretamente
relacionada com o processo de fabricação do pó de UO, e cari a densidate dese-
jada da p a s t i l h a s i n t e r i z a d a . tjma pas t i lha s in t e rizada a 94% da densidade teó
r i c a , cujo pó tenha s i d o produzido pelo processo AUC, apresentará aptaúmeáa-
mente 4% de porosidade aberta, que é a quantidade máxima especificada para pas
t i lhas UOj. Atualmente, quantidades menores de poros abertos são obtidas inde
pendente da densidade f i n a l desejada da p a s t i l h a Para i s t o , são utilizados
formadores de poros, como apresentado na Figura 1 / 3 / . A forma e o arranjo,as
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sim como a distribuição dos tamanhos dos poros, dependem dos procedimentos de
fabricpção da pastilha UO*. Uma distribuição de tamanho de poros típica para
pastilhas UOj é aquela obtida da conversão AJJC (Fig. 2 ) . Esta figura apresen
ta una distribuição de tamanho de poros com estrutura homogênea, que segue uma
distribuição normal antes e após a irradiação. Os tamanhor dos poros estão di£
tribuidos na faixa entre 1 e 1 0 M e sofre pouca variação durante a irradiação.
Pastilhas com grande população de poros inferiores a l\m são menos instáveis
sob irradiação, pois levam a una maior densificação do combustível. Urra distri^
buição de tamanho de poros na faixa entre 1 e lOpjn, leva a uma compensaçãc sa
tisfatória entre o inchamento e a densificação, garantindo uma boa estabilida-
de dimensional da pastilha sob irradiação.

Um tamanho de grão muito pequeno ou muito grande introduz efeitos negati-
vos durante a operação do reator. Uta ta»j?nho de grão muito pequeno leva duran
te una rampa de potência a um rápido credciroento do grão. Isto conduz à una
maior liberação de produtos de fissão e favorece a componente química do meca-
nismo de defeito (iodo) na PCI. A taxa de fluencia para tamanhc s de grãos me
dios de 50um, em regiões de baixa tensão, é cerca de cem vezes menor que para
grãos médios de 5tur.. Pastilhas combustíveis com tamattio médio de grãos grandes
são muito menos plásticas, o que não é desejável durante a PCI.

Normalmente, são especificados tamanhos de grãos médio entre 3 e 30pm.
Uma boa estrutura de grãos significa uma estrutura de grãos homogênea sem es
paços vazios, rachaduras e inclusões.

A densidade da pastilha UQ, é bem correlacionada no código FRAPCON-1. Va
riações na densidade ca pastilha levan a modificações nas seguintes proprie-
dades materiais do combustível UQ, no código: condutividade térmica, módulo de
•elasticidade, fluencia, densificação, pressão de sinterização, reestruturação
(i liberação de fases de fissão /6/. A estrutura de poros na pastilha não é cor
relacionada no código e não é possível estabelecer comparações para distribui^
cão de tamanho, formas e arranjo de poros.

A influência do tamanho de grão é bem correlacionada no FRAPCON-1. Os
efeitos acima são descritos nas propriedades materiais de fluencia, liberação
de gases de fissão, e reestruturação do combustível UQ, /6/.

II. 4 PERSPECTIVAS DO FRAPCON-1

A utilização do código FRAPCON-1 para especificação do conjunto de parame
tros discutidos é limitada. Alguns fenômenos no combustível sob irradiação não
são tratados pelo código. A oxidação interna e a hidretação do revestimento não
são cobertas e não é possível verificar a influência da concentração de impure
zas e do desvio estequiométrico nestes fenômenos. Durante a fabricação das pas
ti lhas U0¿, deve ser levado em conta as limitações de impurezas e a razão este
quicmétrica especificada anteriormente, garantindo que os fenômenos acima não
impedirão um desempenho seguro do combustível. A determinação da estrutura,for
ma, arranjo e distribuição da porosidade na pastilha não é possível através de
simulações com o código. Estes parâmetros não fazem parte dos argumentos do con
junto de correlações de propriedades materiais do U0, do código FRAPCON-1.

Apesar destas limitações, o código FRAPCON-1 pode ser utilizado na especi
ficação de um conjunto de parâmetros significativos para o combustível UQ? de



FWRs. Entre estes parâmetros incluem-se a densidade da pastilha, a razão este
quiométrica e o tamanho de grão apropriado. Além disso, t>ode ser verifica
do a influência dos gases das pastilhas no comportamento da vareta combustível
sob irradiação.

III.ESPECIFICAÇÃO DE PARÂMETROS DO COMBUSTÍVEL COM 0 CÓDIGO FRAPCON-1

Simulações com o código FRAPCON-1 permitem estabelecer una metodologia pa
ra especificação de um conjunto de parâmetros de projeto de pastilhas contoustí̂
veis UQ, de PWRs. Na metodologia, os parâmetros do combustível são fornecidos
como dados de entrada do código, que através de suas correlações de proprieda-
des materiais e modelos analíticos/numéricos simula os efeitos dos diversos pa
râmetros no comportamento do combustível sob irradiação. Uma análise dos resul
tados das simulações permite determinar o valor do parâmetro que melhor se ads£
te às condições de projeto do reator. Um exemple desta metodologia é aplicada
com o código FRAPCON-1 para especificação da densidade da pastilha W¡ da vare
ta combustível de Angra-1. No caso é desenvolvida uma parametrização para valo
res de densidade entre 92 e 95% da densidade teórica do UO* . Os dados de entra
da para cada simulação compreendem a geometria da vareta combustível, as condi_
ções termo-hidráulicas eo histórico de potência do reator (Figura 3). Dos re
sultado é possível especificar a densidade apropriada para o combustível em
questão. As figuras 4 e 5 apresentam os resultados das simulações para a tempe
ratura central do combustível e a pressão interna na vareta. Da figura A nota-
se que, quando se inicia a subida de potência no reator, a temperatura central
na pastilha assume diferentes valores para cida caso simulauo, devido a condu-
tividade ténnica do material. A condutividade tirroica é diretamente proporcio-
nal a densidade inicial da pastilha e aumenta com o aumento desta última. Maio
res temperaturas são atingidas em combustíveis com menores densidades. Com a
queima, o combustível densifica e a folga pastilha-revestimento é tanto iraior
quanto menor a densidade inicial. A temperatura central aumenta em toens os ca
sos e a variação da temperatura é tanto maior quanto menor a densidade. Com a
queima prolongada, o efeito do inchamento do combustível leva a um aumento do
seu diâmetro, aunentando a condutância da folga pastilha-revestimento, e a ton
peratura diminui em todos os casos. A liberação de gases da pastilha é propor-
cional à densidade inicial e à temperatura atingida na pastilha. Maiores libe-
rações e maiores pressões são obtidas em varetas com pastilhas de menores den-
sidades (Figura 5 ) .

A densidade da pastilha combustível UO, da vareta combustível de Angra-1
é de 99Sí. Os resultados acima mostram que esta escolha é adequada, desde que, a
esta densidade, sao obtida.'- temperaturas e pressões Internas menores na vareta.

A metodologia aplicada pode ser estendida aos parâmetros mencionados ante
riormente e a outros não mencionados, mas que são importantes quando da especi^
ficação da pastilha UO, como: rugosidaue do combustível, temperaturas de sinte
rização, concentração de água e nitrogênio, raio e profundidade da concavidade.
Ela não está restrita ao códigoFRAFCOTí-1, podendo ser aplicada com qual quer códL
go de deserpeiJTo do combustível, desde que suas correlações de propriedades ma
teriais e modelos analíticos/nunéricos sejam capazes de simular os efeítoc em
conjunto dos parâmetros do combustível em questão.
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IV.CONCLUSÕES

O código do desempenho do combustível FRAFCON-1 pode ser aplicado com cer
tas limitações na especificação de um conjunto de parâmetros de projeto de pas
ti lhas combustíveis UQ, de PWRs. Alguns fenômenos no combustível não são trata
dos pelo código, impossibilitando a determinação de certos parâmetros. Do gru
po de parâmetros analisados neste trabalho, os seguintes podem ser especifica-
dos: densidade, estequiometria e tamanho de grão. A metodologia pode ser apli-
cada a outros parâmetros de projeto de pastilhas UOj de FVRs e estendida a
qualquer código de desempenho do combustível, desde que suas correlações de
propriedades materiais e modelos analíticos/numéricos sejam adequadas para es
ta aplicação.
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VI. FIGURAS

FIG. 1: Porosidade aberta versus ãens-
sidade da pastilha /3/.
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FIG. 2: Distribuição de tamanho de po
ros anees e após a irradiação
no processo da conversão AIJC/3/.
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FIG. 4: Tenperatura central no ccmbus
t ivel versus tenpo de irradia
ção.
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FIG. 5: Pressão interna na vareta ver
sus tenpo de irradiação.
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V I I . TABELAS

TABELA 1: DTURFZAS ADMISSÍVEIS SEMCO A5T*- C 776-79/1/

Elemento

Alurdnlo

CaxtosiD

Ciacio • Magnesio

C l o n

Crac

Cobalto

Huir

-llarcfeí -lo (total)

Ferro

Níquel

NitrcgSnio

Silicio

Torio

Coraxntnçie Maxima Adrdsslwl
W g CoRtustlwl)

250

100

200

26

250

100

15

2

500

260

75

260

10

TABELA 2: EgEOnCACAO DE DfUREZAS MAS PASTUJWS VO, CE Wte / 3 /

Elemento

Cioro

Fluor

Nitrogênio

Ortxnc

HldropKiuo

Cálelo

Ferro

Níquel

Silicio

Coneentmeão ! .klna Ad-
missível |ig/g Urânio

16

10

30

100

1

100

100

50

100

Base para a Especiflcagio
D I

z

X

(x)

X

X

X

(x) x

(X) X

X

ccntrltui para oe dr defeito
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SUMARIO

Foi desenvolvido um método para a determinação do sistema de amortecimento de
queda do elemento de controle (tubo amortecedor/tubo guia). É apresentado um
modelo teórico, uma montagem experimental e os procedimentos para a caracteri-
zação desse sistema, utilizado em reatores do tipo PWR.

ABSTRACT

A method to determine the Control Assembly dampening drop sistem (dashpot /
guide tube) was developed. It's presented a theoretical model, an experimental
device and the procedures to deten ine this sistem, which is used in PWR
reactors.
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1. INTRODUÇÃO

Em situações acidentais ou de desligamento do reator, o elemento de con-
trole é liberado do seu mecanismo de acionamento, inserindo-se rapidamente no
elemento combustível.

Para que a sua velocidade final de impacto, no topo do elemento combust^
vel, não ultrapasse valores permitidos por projeto, é necessário un sistema de
amortecimento. Este sistema consiste basicamente, de um tubo de menor diâme
tro, colocado na extremidade inferior do tubo guia, de forma a prover um amor
tecimento hidráulico. Além deste tubo, existem furos do tubo guia, que permi-
tem a refrigeração da vareta de controle, na condição de inserção, e servem de
calibradores da velocidade de queda do elemento de controle.

Para caracterização deste sistema, desenvolveu-se um procedimento de se-
leção, que consta de um modelo teórico e de uma montagem experimental, descri^
tos a seguir.

2. MODELO TEÓRICO

A equação de movimento é dada por:

(M + m ) . dv = p _ E _ A _ v (1)

dt

onde M ... massa da vareta
m ... massa virtual da vareta devido k aceleração do fluido
v ... velocidade da vareta
P ... peso da vareta
E ... empuxo
A ... força de arraste nas varetas
V ...força de atrito viscoso entre a vareta e a água circundante.

Assumindo-se que todas as forças hidráulicas (força de arraste na vareta,
atrito viscoso, etc ) são proporcionais ao quadrado da velocidade da vareta,
a equação (1) pode ser reescrita sob a forma:

a solução desta equação é:

com z sendo a distância percorrida pela vareta dentro do tubo guia.
Quando a vareta atinge o tubo amortecedor, deve haver um aumento na com-

ponente do atrito, pois tem-se um pequeno espaço entre a vareta e o tubo guia.
Desta forma, a força de atrito será composta por dois termos: um referente a
parte da vareta que está inserida no tubo amortecedor e outro termo relativo a
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par te da v a r e t a que e s t á acima do tubo amortecedor. A equação (2) deve s e r modi
ficada, resultando:

dv = Cj - C2 v* - C3 z' v2 , (4)
dt

onde z1 é a distância que a vareta percorre dentro do tubo amortecedor. A solu-
ção desta equação é:

v2= v¿ exp(-2Q?z« - C,z | !) + 2 ^ exp (-2CjZ'- Ç,z'*) ( Z'exp

+ C3z* ) dz , (5)

cem v. sendo a velocidade de inserção no tubo amortecedor (calculada através da
equação (3)).

A equação (5) só pode ser resolvida através de métodos numéricos, âr,ndo
que ela fornece a velocidade da vareta em qualquer ponto dentro do tubo amorte-
ceior.

Este modelo teórico é simplificado, pois não mostra explicitamente a i n -
fluencia da furacão do tubo guia e do tampão inferior, na velocidade de quedada
vareta. Sendo estes parámetros, dependentes do detalhamento mecánico de cada pro
jeto.

Para se obter os coeficientes (Cj, C2 e C3) das equações (2) e (4), são
necessários experimentos.

3 . MONTAGEM EXPERIMENTAL

Foi p r o j e t a d a e c o n s t r u í d a uma montagem exper imenta l , operando em cur.di -
ções a m b i e n t a i s , que s imula a queda do elemento de c o n t r o l e , a t r a v é s de uma uni
ca vareta ( Figura 1). Os critérios básicos dessa bancada são:

- dimensões do modelo iguais às dimensões reais;
- fração em massa dos elementos que atuam na queda, reproduzida de forma

proporcional no riodelo experimental (massa do elemento de controle/ns de
varetas);

- diferenças operacionais de pressão e temperatura, corrigidas pela rela-
ção entre densidades.

0 sistema de medição, consiste de um falseador, que marca pontos em uma
fita termosensivel, em intervalos constantes de 1/60 segundos, durante o percur
so da vareta.

As f i tas obtidas reproduzem a curva espaço x tempo da queda c'a vareta, po
dendo-se avaliar o tempo total de queda e a velocidade final de impacto, bem co
mo a influência do detalhamento mecânico (dimensões do tubo e furacão) sobre ess
tes parâmetros.

4. RESULTADOS DAS MEDIDAS

Para cada experimento são f e i t a s vár ias repetições de medidas para se t e r
una boa base e s t a t í s t i c a . A Figura 2 exenplifica os pontos obtidos experimental



mente, para una dada configuração geométrica, do espaço percorrido x tempo de
queda. São colocados na figura os pontos correspondentes aos valores calcula-
dos da velocidade e aceleração e as curvas ajustadas segundo as equações (3) e
(5).

5. PARAMETRIZAÇBO DO EXPERIMENTO

A fim de melhor entendimento do s i s tema de amortecimento, v e r i f i c o u - s e ex
perirnentalmente a i n f l u e n c i a de a l g u n s c a r a c t e r í s t i c a s (como massa da vareta ,
vazão de água, e t c ) na ve loc idade f i n a l de impacto da v a r e t a . Sendo assim, ob
servou-se que un aumento de 1% no v a l o r da vazão acarre ta una redução de
0,06% na velocidade f i n a l de impacto da vare ta ; j á para a massa da vareta , ve
r i f i c o u - s e que a cada 1% de aumento tem-se un aumento na ve loc idade f i n a l cor-
respondente a 0,51%. Notou-se ainda, un a m e n t o de 0,1336 na veloc idade f ina l de
impacto da vare ta para un acréscimo de 1% na ¿rea de passagem de água da fura-
cão f e i t a no tubo g u i a ( f u r o s can o mesmo d iâmstro) .

6 . CRITERIOS DE SELBCflD

Determinar o sistema de amortecimento tubo amortecedor/tubo guia, signifi
ca definir a altura e o diámetro do tubo amortecedor; o diâmetro do furo do tan
pão inferior de fechamento do tubo guia e o número, diâmetro e posição dos fu
ros do tubo guia.

A partir dos resultados da montagem experimental e do detalhamento mecsni^
co do elemento combustível, define-se as alturas máxima e mínima possíveis do
tubo amortecedor. Estas alturas, delimitam a região de seleção do sistema amor
tecedor (ver Figura 3 ) .

0 diâmetro do furo do tampão inferior, não deve produzir aceleração adici_
onal na queda do elemento de controle e ser de fácil fabricação. Para os tes -
tes realizados utilizou-se un diâmetro de 1,0 mm.

Os furos do tubo guia devem ter una área comparável à estabelecida pelo
diâmetro externo da vareta ábsorvedora e diâmetro interno do tubo guia, na con
dição de inserção, sendo o diâmetro e número desses furos escolhidos de forma
a não comprometer a resistência mecânica do tubo guia.

A velocidade máxima permitida no experimento deve ser a velocidade máxima
de impacto estabelecida por projeto, pois o elenienco de controle possui una mo
la helicoidal, projetada para absorver una energia específica de impacto. Par&
os reatores do tipo PWR, a velocidade máxima permitiria é da ordem de 1,0 m/s ,
sendo este o principal critério para a determinação do sistema de amortecimen
to.

Como a montagem experimental opera a pressão e temperatura ambiente, osre
sultados devem ser corrigidos para as condições operacionais. Esta correção é
feita pelas densidades, < ido que o valor de velocidade máxima perseguido no
experimento vale:

Vexp = Vproj . Fj . F2 (6)

onde Vexp ... velocidade buscada no experimento,
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Vproj velocidade maxima de inpacto permitida,
Fj ... fator de correção devido às diferenças de densidade,
Fp ... margem para ajustes

Como pode ser visto na Figura 3, o encontro da linha traçada a partir de
Vexp, com a linha de altura do tubo amortecedor, estabelece o diâmetro interno
deste tubo.

Desta forma, a região de seleção do sistema de amortecimento fica comprem
dida entre as linhas de altura máxima e minima do tubo amortecedor com a inser
ção da linha de Vexp máximo (figura 3 ). Nesta região, conforme a conveniência
de fabricação e montagem,pode-se escolher as alturas e diâmetros do tubo amor-
tecedor.

7. CONCLUSÕES

0 modelo teórico apresentado é útil para a compreensão do problema e para
o conhecimento dos fatores que têm influência na queda co elemento de controle.
Todavia, não é suficiente para un detalhamento de projeto, pois alguns parame
tros influentes acham-se embutidos nas constantes, não podendo ser explicita -
dos separadamente.

Sendo assim, para a definição desse sistema é necessário realizar un pro
grama de experimentos, com equipamentos e procedimentos, semelhantes aos des
critos anteriormente.

Outros aspectos observados, que servem como orientação na definição desse
sistema, são:

- 0 furo do tampão inferior do tubo guia, não se destina a proporcionar
uma vazão exata para o resfriamento da vareta de controle. Justifica-se
no sentido de garantir a circulação de refrigerante na porção do tubo
amortecedor, evitando una região de possível estagnação e formação de
un fluxo bi-fásico;

- Os furos do tubo guia calibram a velocidade de inserção da vareta no tu
bo amortecedor, ou seja, para diferentes diâmetros de tubo amortecedor a
velocidade de inserção da vareta é constante, o mesmo não ocorrendo com
o tubo guia sem furacão;

- Dentro óe uma faixa de velocidades de inserção da vareta no tubo amorte
cedor, a velocidade de impacto permanece constante (mantendo o furo do
tampão do tubo guia constante). Acima de un determinado valor, na medi-
da em que a vareta penetra com maior ve1ocidade, nota-se un aunento da
velocidade de impacto. Este valor de transição, para os sistemas estuda
dos, está em tomo de 3,0 m/s.
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SUMARIO

O código estrutural em elementos finitos, SAP-IV, é utilizado para calcular as
deformações desenvolvidas sob un gradiente térmico em pastilhas UO, de PWRs.
O procedimento de cálculo aplicado permite analisar a influência de diferentes
geanetrias de pastilha na deformação imposta ao revestimento da vareta combus-
tível e serve de base para o dimensionaraento geométrico da pastilha. Pastilhas
com faces planas, com concavidades em ambas as faces, bordas e chanfros de 45°
são analisadas. Os resultados da análise são comparados com dados experimen-
tais.

ABSTRACT

The finite element structural program SAP-IV is used to calculate U0¿ pellet
strains developed under thermal gradients in pressurizeo water reactors. The
applied procedure allows to analyse the influence of various aspects of pellet
geometry on cladding strains and can be utilized for the dimensioning of UC*
pellets. Pellets purchased with flat ends, with dishes pressed into both ends,
shouders. and a 45-deg edge chamfer are analysed. The analyse results are
compared with experimental data.
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I. INTRODUÇÃO

A aplicação de rapas de potencia em reatores de água leve pressurizída
(PVRs) induz a formação de um alto gradiente térmico na pastilha combustível de
dióxido de urânio (U0,), levando à sua deformação e à formação de rachaduras.
0 efeito da expansão térmica, associado a relocação de fragmentos de pastilha,
pode levar a interação pastilha-revestimento (PCI), ocasionando uma grande de-
formação no revestimento e, consequentemente, falha na vareta combustível. A
geometria de fabricação da pastilha influencia na deformação imposta ao reves-
timento, principalmente, nas extremidades da pastilha. Esta influencia é deter
•inada experimentalmente em testes com rampas de potência /l/, /2/. Nestes tes
tes é analisada para una determinada rampa a deformação imposta ao revestimen-
to pela variação de parâmetros dimensionais da pastilha tais como: razão compri^
mento-diâmetro, concavidades, bordas e chanfros (Fig. 1). Os resultados dos tes
tes demostram que raodificações nestes parámetros influem na deformação do revs
tinento. Eles são importaites,principalmente, durante a rampa de partida do
tor, quando a pastilha não está ainda fragnentada em pequenas pedaços.

A constatação de que uma especificação correta de parâmetros como ^
dades, bordas e chanfros na pastilha atuam para um desempenho mais satisfató -
rio do combustível,levou a que fosse desenvolvido neste trabalho um procediraen
to de cálculo para dimensíonamento destes parâmetros e que serve de base para
o dinensionamento geométrico da pastilha U0¡ de PURs. 0 procedimento consiste
em calcular com um código estrutural em elementos finitos, SAP-TV /3/, as de
formações desenvolvidas na pastilha combustível quando sujeita a um gradiente
térmico máximo. A análise da influência destes resultados na deformação do re
vestimento permite estimar quantitativamente o melhor dimensionamento dos para
metros geométricos em questão. Três configurações de pastilhas são analisadas:

1) pastilha com faces planas;
2) pastilha cent concavidades nas faces;
3) pastilha com concavidades, bordas e chanfros.

II. TESTES EXPERIMENTAIS PARA VERIFICAÇÃO DOS ASPECTOS DIMENSIONAIS DAS PASTI
UVS ÜQ, DE PWRs

Diferentes testes experimentais tem sido desenvolvidos para verificar a
influência dos aspectos dimensionais da pastilha combustível rias deformações do
revestimento. Carter /l/ apresenta diferentes testes com rampas de potência
(59.7 KW/m) para várias geometrías de pastilhas, com o objetivo de analisar a
deformação imposta aos tubos de zircalcy. Nos testes, diferentes geometria são
verificadas, alterando-se variáveis geométricas, ta*.s como: razão entre compri^
mento (1) e diâmetro (d), volune da concavidade, largura da borda e chanfro da
pastilha. A gama de variação destes valores cobrem a faixa de l/d de 0.2 a 1.5,
bordas de 0.4 a 3.0 rim, volume da dupla concavidade de 2 a 6% do volume da pas
tilha e chanfro de 45*.

A Tabela 1 sumariza as variações na geometria da pastilha que reduzem ou
aumentam as deformações no revestimento. A Figura 2 apresenta o traçado esque
mático do diâmetro da vareta antes e após a irradiação. A altura das ondula
ções circunferenciais (" ridge height") nas interfaces das pastilhas são obti-
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das de h na Figura 2 e as deformações diametrais do revestimento à posição de
contacto e a meia altura das pastilhas são calculadas por 100 (D3-Dl)/Dlel00
(D2-DD/D1-

Da Tabela 1 nota-se que a altura das ondulações ciicunferenciais do revés
tinento podem ser reduzidas pelo uso de pastilhas com menores razões 1 /d, bor
das mais largas e chanfro de 45°. Deformações nas interfaces das pastilhas po
dan tartán ser reduzidas por estas mudanças na geometria. Entretanto, deforma-
ções à meia-altura da pastilha podem ou não ser afetadas. Deformações axiais na
vareta são reduzidas pela djainuição da razão l/d e majoradas com o aumento dt
largura da borda. Tanto as deformações diametrais como as deformações axiais
são reduzidas por una concavidade dupla.

Rolstad e Knudsen /2/ variaram sistematicamente os parâmetros dimensionais
de pastilhas de 24 varetas con*jstíveis, para estudar os efeitos na formação de
ondulações circunferenciais no revestimento durante a partida de potência do
reator e em operação à baixa queima. Pastilhas com as seguintes dimensões fo
ran testadas:

- comprimento: 7, 14, 20 e 30mm
- interface das pastilhas: planas, con concavidades e com concavidades e
chanfros.

As conclusões destes testes foram:
1) pastilhas com concavidades produzem maiores alturas de ondulações cir

cunferenciais que pastilhas com interfaces planas;
2) pastilhas can concavidades e chanfro dão aproximadamente as mesmas ÊQ_

turas de ondulações circunferenciais que pastilhas com interfaces pia
nas;

3) pastilha com comprimento de 14, 20 e 30nm apresentam as mesras alturas
de ondulações circunferenciais, enquanto pastilhas de 7mm de comprimen
to apresentam valores 50% menores.

III. SIMULAÇÕES COM 0 SAP-IV

As simulações desenvolvidas com o SAP-IV têm o objetivo de verificar atra
vés de un procedimento de cálculo, os resultados experimentais obtidos acima.
Três configurações de pastilha foram analisadas:

1) configuração 1: pastilha com faces planas;
2) configuração 2: pastilha com concavidades;
3) configuração 3: pastilha com concavidades, bordas e chanfros de 45s.

Os seguintes dados de entrada são necessários para a simulação:
x) distribuição de temperatura na pastilha;
2) coeficiente de expansão térmica;
3} módulo de elasticidade;
4) coeficiente de Poisson.

A distribuição de temperatura na pastilha é determinada por un código de
desempenho do combustível. 0 interesse recai no gradiente térmico máximo, óbtî
do pela aplicação da rampa de potência máxima, que fornece as maiores deforma-
ções na pastilha. No caso, a vareta combustível a ser projetada pode ser anali
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sada com um código de desempenho do contxstível, como o FRAPOCN-1 /4/, para o
histórico de potencia mais desfavorável e na posição do pico de potencia. A
análise de un histórico no pico de potencia e não de urna única rampa, leva em
consideração os diversos fenômenos que atuam no combustível, permitindo obter
a distribuição máxima de temperatura que ocorre durante a irradiação. Para de
senvolvimento do procedimento de cálculo neste trabalho, foi utilizada a dis-
tribuição de temperatura na pastilha apresentada na tabela 2. Esta distribui-
ção representa as temperaturas para 21 nós radiais a partir do centro da pas-
tilha. Desta distribuição foram calculadas as outras variáveis de entrada do
programa SAP-IV: o coeficiente de expansão térmica (p£) e o módulo de elastic!
dade (E) da pastilha (Tab. 2). Todas as fórmulas para estas variáveis depen -
dentes da temperatura são obtidas do MATPRO-11 /5/. Da mesma referência é ob
tido o coeficiente de Poisson |fc=0.316.

A primeira simulação cem o SAP-IV foi desenvolvida para a configuração 1.
Devido a simetria da pastilha em tomo do seu eixo axial, o estudo foi feito
com elementos axissimétricos que melhor representam o cálculo das deformações
na pastilha. Foi utilizado por questão de simetria apenas um quadrante do
plano axial da pastilha. Foi escolhida uma relação l/d=1.24, .típica de reato-
res PWRs. A malha de elementos, as restrições de deslocamento e a mineração
dos nós e dos elementos adotadas são apresentadas na Figura 3. A malha é cons
tituida de \m arranjo de 21x26 nós e 500 elementos.

Da listagem de saída do código SAP-IV foi levantado o perfil de deforma-
ção da pastilha. Este perfil é apresentado na Figura 4 e as deformações obti-
das nas direções cartesianas y e z são apresentados para alguns nós nas faces
de contato e ao longo da pastilha na Tabela 3. Nota-se da Figura 4 a forma con
vexa nas interfaces das pastilhas. Esta forma mostra uma expansão menor do que
aconteceria no reator. Na realidade, as tensões geradas nas partes mais exter
nas da pastilha são superiores à tensão de ruptura do material (100MPa)(Fig.5X
0 cálculo executado pelo programa obedece un comportamento linear do material
que não é real. Quando se ultrapassa a tensão de ruptura, formam-se rachadu -
ras e estas liberam as tensões fazendo com que a expansão do material seja
maior do que a apresentada. A Figura 5 apresenta a distribuição das tensões
térmicas tangenciais na pastilha e a tensão média de ruptura, acima da qual
ocorreriam as rachaduras.

Mais duas simulações foram desenvolvidas para as configurações 2 e 3. Os
dados de entrada para estas simulações são os mesmos da simulação anterior, com
modificações apenas na malha de elementos. Na configuração 2, a concavidade é
simulada retirando-se da malha de face plana 15 elementos, como mostrado na
Figura 6. Essa configuração fornece una concavidade retangular de 0.75R de com
primento e 0.04L de altura. 0 chanfro na configuração 3 foi simulado
retirando-se três elementos da malha ria configuração 2, fornecendo una borda
de 0.15R (Fig. 7). Na Tabela 3 estão representadados para as três configura -
ções de pastilha, as deformações nos eixos y e z obtidos das simulações.
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IV. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS SIMULADOS COM DADOS EXPERIMENTAIS

Un» comparação e n t r e os resul tados de cá lcu lo apresentados na Tabela 3 e
os dados exper imentais do cap í tu lo I I poden s e r resumidos nos seguintes i t e n s :

1) a configuração 1 apresenta o maior alongamento ax i a l da coluna de pas
t i lhas (nó 526, e ixo z ) . As configurações 2 e 3 reduzem o alongamento
ax ia l (nó 505, ¿ixo z ) . Os dados de Carsten mostram que um aumento na
la rgura da borda a c a r r e t a maiores deformações a x i a i s . Entre tanto , a bor
da de 0.04L usada na configuração 3 não con t r ibu i pa ra um aumento do
alongamento a x i a l (nó 525), quando comparada com a configuração 2 ( nó
526).

2) a configuração 2 apresenta o maior alongamento no eixo y (nó 531), l £
vando a maiores ondulações c i rcunferencia is no revestimento e maiores
deformações na s in t e r faces das p a s t i l h a . O alongamento no eixo y é m
nimo na configuração 3 (nó 504). Estes r e su l t ados reproduzem os de
Rolstad e Knudsen e os de Carstens, que mostram que a s ondulações c i r -
cunfe renc ia i s e deformações nas in te r faces das p a s t i l h a s podem ser r e
duzidas p e l a u t i l i z a ç ã o de uma concavídade, borda e chanfro de 45°.

3) a configuração 3 apresenta os maiores alongamentos no eixo y entre os
nós 252 e 504, quando comparada cem as o u t r a s configurações. I s t o con
corda com os resu l t ados de Carsten que prevê que a u t i l i z a ç ã o de um
chanfro l e v a a maiores deformações ao longo da p a s t i l h a .

Os r e su l t ados acima mostram que o procedimento de cá lcu lo aplicado repro-
duz de modo s a t i s f a t ó r i o os t e s t e s experimentais e pode s e r u t i l i z a d o quando da
especificação geométrica da p a s t i l h a de UQ* . A configuração com uma dupla con
cavi'Jade, borda e chanfro de 45° apresenta-se como a mais recomendável para a
p a s t i l h a . A dupla concavidade diminui o alongamento ax ia l da coluna de pasti_
lhas e associada a uma borda e a u n chanfro de 45° permite a redução das ondu-
lações c i r cun fe renc i a i s no revestimento e das deformações nas in te r faces das
p a s t i l h a s . Ela cont r ibu i , a inda, para a redução da pressão in t e rna na vare ta , de_
vido ao aumento de vaz ios para acomodar gases de f i s s ã o , importante no desempe
nho da va re ta combustível . A a l t u r a da concavidade deve s e r especif icada com
um valor maior que o obt ido pe lo alongamento a x i a l da p a s t i l h a de faces planas
(0.0126L). I s t o garan te que a expansão axia l máxima no centro do combustível
não u l t r apas sa a da borda na face da p a s t i l h a . Para a determinação da borda,
vária"? configurações com d i f e r en t e s larguras de bordas podem s e r pesquisadas.
No cálculo desenvolvido, uma borda de 0.15R na configuração 3 não leva a u n a -
longamento a x i a l maior que o obtido nas configurações 1 e 2 e e l a poderia s e r
u t i l i z a d a no dimensionamento da pas t i l ha . 0 procedimento permite , ainda, avali^
a r d i fe ren tes razões l / d da p a s t i l h a . Como v i s t o , menores re lações l /d levam
a uma diminuição da deformação no revestimento. 0 chanfro de 45° , apesar de au
mentar as deformações ao longo da p a s t i l h a , reduz as ondulações circunferen-
c i a i s , as deformações nas i n t e r f aces e diminui a probabil idade de formação de
lascas de p a s t i l h a durante o seu carregamento na va re t a .
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V. CONCLUSÃO

A a n á l i s e cem um programa e s t r u t u r a l em e lementos f i n i t o s dae deformações
desenvolvidas em d i f e r e n t e s geometr ías de p a s t i l h a s UQ> sob um gradiente t e n r a
co permitiu es tabelecer um procedimento de cálculo para a especificação geomé-
t r i c a da pas t i l ha . Parâmetros geométricos com dupla concavidade, menores r a -
zões l /d , bordas mais la rgas e chanfro de 45fi na pas t i lha reduzem deformações
no revestimento durante rampas de potência. Os parâmetros podem ser parametri-
zados para a sua quantificação cora o procedimento de cálculo aplicado.
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FIG. 1: Secção da pastilha U0¿ mos
trando os parâmetros geo-
métricos.

FIG. 2: Diâmetro esquemático da
vareta combustível an-
tes e apor a irradiação
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FIG. 4: Perfil da pastilha deformada.
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Raio da Pastilha
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V I I I . TABELAS
Tab. 1: Sumário de redução (J) e aumento (t) de defor

mações no revestimento com a variação da geo-
metria da pastilha /!/.
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Tab. 2: Dados de entrada do programa SAP-IV.
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Tab. 3: Deformações radiais (òY/Y) e axiais (òZ/Z) obtidas para
diferentes geanetrias de pastilhas pela aplicação de un
gradiente térmico.

OCNFIGUR/ÇÃO 1

Nó

S26

529

532

535

536

541

544

546

504

441

37B

315

252

189

126

63

21

AT/Y

0.0103

0.0095

0.0087

0.0062

o.ooei

0.0080

0.0080

o.ooeo

o.ooei

0,0081

Az/z
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O.O123
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0.O055
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0.0119
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O.0C87

0.0075

0.0062

0.0056
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SUMARIO

E apresentado o programa computacional ELCOM, para análise matricial de estru
turas formadas por conjunto de tubos acoplados por espaçadores rígidos, iúpi
cas de elementos combustíveis de reatores nucleares PWR.

O programa ELCOM executa análise estática, onde sãb obtidos esforços e deslo-
cabilidades para cada tubo nos pontos de ligação com os espaçadores, e tamj
bem, fornece as freqüências e modos de vibração naturais para uma estrutura ini
tegrada equivalente. \

É comparado o resultado do ELCOM com um exemplo de literatura sobre elemento
combustível de PWR. I

i
ABSTRACT " |

i

It's presented the code ELCOM for the matrix analysis of tubular structures
coupled by rigid spacers, typical of PWR's fuel elements.

The code ELCOM makes a static structural analysis, where the displacements
and internal forces are obtained for each tubular structure at the joints
with the spacers, and also, the natural frequencies and vibrational modes
of an equivalent integrated structure are obtained.

The ELCOM result is compared to a PWR fuel element structural analysis
obtained in published paper.
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1. INTRODUÇÃO

Os elementos combustíveis típicos de reatores de potêr cia FWR (tipo An-
gra I, Angra II ) eão constituidos de in conjunto de varetas combustíveis, con
tendo pastilhas cerâmicas de Urânio enriquecido, dispostas de forma reticular.
Essa forma reticular é mantida por una estrutura composta de tubos guias de va
retas de controle, grades espaçadoras e bocais de extr&nidade. Os tubos guias
possibilitam a inserção das varetas de controle (absorvedores de neutrons que
controlam a reatividade do núcleo) dentro do el amento combustível e são solda -
dos ou fixados de forma rígida as grades espaçadoras e aos bocais de extremida
de, formando um conjunto que e denominado esqueleto do elemento combustível.
As varetas de combustível são fixadas somente às grades espaçadoras por um dis
positivo mola-batente existente nas grades. Esta fcrma de fixação permite ha
ver deslizamento da vareta combustível em relação à grade espaçadora, possibi-
litando, desta forma, acomodar expansões diferenciais, tanto térmicas quanto in
duzidas pela irradiação prolongada no reator (crescimento axial dos tubos de
zircaloy com a irradiação), entre as varetas combustíveis e o esqueleto do el£
mento combustível.

Para se entender melhor o desempenho do elemento combustível, dentro do
reator, é preciso connecer sua atuação estrutural. Uma analise matricial do pro
blema se toma complexa devido ã generalidade de carregamentos que podem atuar
sobre o elemento, a fo*Tna não linear de acoplamento das varetas carbustíveis às
grades espaçadoras e principalmente ao grande número de nós a serem analisados
(Angra I, por exemplo, tem 235 varetas combustíveis, 21 tubos guias, 8 grades,
2 bocais, 2090 nós, 12540 deslocamentos).

É objetivo deste trabalho apresentar o programa computacional para análi-
se estrutural estática do elemento combustível (ELCOM), elaborado através do
método matricial desenvolvido por Perrotta. /l/

2. MÉTODO

0 método de solução matricial para análise estática da estrutura tem como
ponto principal a consideração que as grades espaçadoras e bocais de extremida
de têm rigidez muito grande comparada à rigidez das varetas combustíveis e tu
bos guias. Este fato faz com que se possa assumir movimento de corpo rígido
das grades espaçadoras. Cada nó da estrutura (acoplamento vareta-grade espaça
dora, tubo guia-grade espaçadora, tubo guia-bocal de extremidade) tem seus des_
locatnentos e rotações relaciónanos aos deslocartientos e rotações do centro de
gravidade da grade ou bocal. A matriz de rigidez global do sistema é obtida a-
través do somatório das transformações de rigidez de cada sistema vareta-víncu
lo-grade espaçadora, ou tubo guia-grade-bocal de extremidade, para o centro de
gravidade das grades espaçadoras e bocais, reduzindo bastante o seu tamanho(no
caso de Angra I, por exenplo, tem-se 8 grades e 2 bocais, portanto 10 nós e 60
deslocamentos).

A solução do problema é então obtida por métodos de análise não linear de
estruturas,podendo-se desta forma, considerar a variação de rigidez nos víncu-
los entre varetas combustíveis e grades espaçadoras.
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3. PROGRAMA ELCOM

O elemento combustivel e dividido nas seguintes subestruturas:
a) subestrutura vareta-vínculo: é formada por una vareta combustível,

nós nas posições das grades espaçadoras e pelos vínculos de ligação às
grades (dispositivos mola-batente existentes nas grades). Os vínculos
são representados por molas que possuem un valor de rigidez para cada
direção de movimento. É assumido un comportamento bilinear para a cur
va força-deflexão (momento-rotaçãb) dessas molas. A subestrututa é en
tão representad? por una "viga" continua can vínculos elásticos inter
medi arios.

b) subestrutura tuboguia: os tubos guias são engastados nas grades e bo -
cais. São representados por "vigas" contínuas cor apoios rígidos inter
mediarios.

c) mola de fixação do elemento combustível: é representado un elemento de
mola na extremidade superior do elemento combustível tendo rigidez so-
mente na direção do eixo longitudinal deste.

0 programa ELCOM lê e imprime, inicialmente, todos os dados referentes à
geometria, materiais, carregamentos, rigidez dos vínculos das varetas ccriasgra
des, e condições de apoio de extremidade do elemento combustível. É feita, en -
tão, a montagem da matriz de rigidez e do carregamento da estrutura equivalente.
Os carregamentos podem ser de cargas distribuidas nas varetas, cargas concentra
das nas grades, pré-tensão nas molas de fixação do elemento combustível e dis -
tribuição de temperatura ou de deformações diferenciais entre varetas. 0 siste-
ma é resolvido para incrementos de carregamentos, supondo, inicialmente, as des
locabilidades dos nós da estrutura equivalente e dos vínculos reais nulos e li
nearidade na rigidez dos vínculos. São obtidos, então, as deslocabilidades da
viga equivalente e dos nós das subestruturas. Neste ponto é feito um teste em
cada nó das subestruturas vareta-vínculos, para cada direção, a frn de verifi -
car se houve ou não mudança de rigidez no vínculo (suposto bilinear). CasotatB
ocorrido mudança de rigidez do vínculo, a matriz de rigidez global e o vetor das
forças atuantes na estrutura equivalente são modificados, e o sistema é resolvi^
do novamente. Este processo é repetido até que haja convergência na solução.
E assim, sucsssivamente, são aplicados todos os incrementos de carga na estrutu
ra. As deslocabilidades ootidas para cada incremento são somadas, e a partir da
í, calculam-se os esforços atuantes nos nós das varetas e tubos guias, que junto
com as deslocabilidades são os resultados a serem impressos. 0 programa permite
também , que a matriz de rigidez da viga equivalente inicial não seja alterada,
modificando-se apenas o vetor das forças atuantes. Isto faz com que se inverta
una única vez a matriz de rigiee-z global a cada incremento, porém reduzindo a
velocidade de convergência.

0 p:-ograma permite verificar as freqüências naturais e modos de vibração
da viga equivalente, sendo que a matriz de massa discretizada para os nós da es
trutura equivalente (centro de gravidade das grades) é un dado de erV.rada.O pro
grama monta a matriz de rigidez com as direções desejadas,onde também sao impôs
tos os vínculos cie extremidade, através de uma condensação estética. Procede-se,
então, o cálculo dosautovalores (freqüência) e autovetores (medos de vibração )
do sistema.
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4. EXaffLO COMPARATIVO PARA UM ELEMENTO CCMBUSTIVEL TÍPICO DE REATORES IVR

Barinka /2/ fez um cálculo para rigidez lateral de um elemento conbusti -
vel tipo PWt. Repete-se aqui, este calcule para mostrar a exatidão do programa
ELCCM.

0 Elemento combustível analisado tem as seguimos características:
- comprimento total : 150,25 in ;
- arranjo : 15x15 com 16 tubos guias e 1 tubo de instrumentação ;
- 2 bocais de extremidade e 6 grades igualmente espaçadas ;
- distância entre varetas : 0,571 in ;
- tubo guia : diâmetro externo : 0,530 in

: diâmetro interno : 0,500 in ;
- vareta combustível: diámetro externo : 0,430 in

: diâmetro interno : 0,376 in ;
- material dos tubos guias e varetas : zircaloy-4 ;
- elemento apoiado nas extremidades ;
- as varetas combustíveis são presas também aos bocais de extremidade(bo
cal com grade acoplada) ;

- carregamento : peso próprio.
A figura 1 mostra a posição das varetas, tuoos guias e grades espaçado -

ras.
Os resultados obtidos por Barüica /2/ são os seguintes:
a) considerando asmólas de fixação das varetas nas grades cem rigidez nu

Ia (Kx=K*=0), o valor de rigidez lateral obtido para a estrutura foi
49 lb/in;

b) considerando todas as varetas engastadas nas grades (Kx=K*=o), o va -
lor da rigidez lateral foi de 2529 lb/in.

A precisão do método de cálculo de Barinka foi verificada através da aná
lise de várias estruturas semelhantes à descrita acima,com posterior compara-
ção a dados experimentais /2/.

Para comparação de resultados, foram simulados com o ELCCM alguns casos
em que se procurou determinar o limiar de rigidez de vínculo que já se consti-
tuísse num engastamento.

Foram utilizados róis processos. 0 primeiro processo consistiu em adotar
para os vínculos , valores de rigidez que variaram de lxlO9 a 1x10 lb/in (ou
lb in/rd). A tabela 1 mostra os resultados obtidos com o programa ELCCM. Ob -
serva-se que para valores de rigidez de vínculo de 1x10 lb/in (lb in/rd) são
nuficientes para simular engastamento perfeito. 0 segundo processo consistiu
em substituir as subestruturas varetas-vínculos por subestruturas tubo guia ,
que considera engastamento total às grades e bocais. 0 resultado obtido é i -
dêntico a valores de rigidez maiores que 1x10 .

Para simular rigidez nula nos vínculos foi elaborado um exemplo no qual,
as subestruturas tubo guia foram substituidas por varetas, com valores de ri-
gidez iguais a 1.0 x 10 lb/in (ou lb in/rd) nas direções x e ey e 1.0 x 106

lb/in (ou lb in/rd ) nas demais direções.
Observa-se dos resultados obtidos por Barinka /2/ que estes também foram

reproduzidos através do programa ELCCM, existindo pequena diferança devido car
táñente a diferenças nos valores das características do material que não fo-
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ram fornecidos em /2/.
Com o programa ELCGM também pode-se obter a elástica da viga equivalente

para o carregamento inposto e determinados os esforços en cada vareta cu tubo
guia. A figura 2 mostra a forma dos diagramas de esforços para o carregamento
lateral imposto (peso próprio). Tantán são obtidos as freqüências naturais su
pondo a massa concentrada nos nós da estrutura equivalente. A figura 3 mostra
os resultados obtidos pelo ELCOM para este mesnc elemento combustível.

5. CONCLUSÕES

Foi apresentado neste trabalho o programa ELCGM, con base no método matri^
ciai desenvolvido por Perrotta /l/, para análise estrutural estática de elemen
tos combustíveis de reatores FVR. Foi feita a comparação de resultados obti-
dos em bibliografia, com os obtidos cem o programa ELCOK. Da comparação pode -
se concluir da exatidão do programa, que assim torna-se una ferramenta extrema
mente útil para projeto e análise estrutural de elementos*combustíveis, pois
dele pode-se extrair todos os dados necessários ao dimensionamento para carre-
gamentos estáticos e gradientes térmicos, bem como pode-se obter dados da ma-
triz de rigidez e freqüências naturais de una viga equivalente para análise d¿
nâmica de núcleos de reatores P¥R.
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Tabela 1-COPARACAO DA RIGIDEZ LATERAL

Rigidez doe
Vínculos
(Ib/in ou lb in/rd)

IO9

io8

io7

io6

io5

Substitui Varetas
por Tubos Guias

IO"4

io6

Direções

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

X ; ey

Demais

Rigidez Lateral (Ib/in)

ELCCM

2531,2

2531,2

2531,2

2531,2

2531,2

2439,8

2531,2

49,4

Baririca /2/

2529

—

—

—

—

—

49
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SUMARIO

Aços inoxidáveis austeníticos são utilizados como revestimento de varetas corn
bustíveis de reatores nucleares a água pressurizada por- apresentarem bom desem
penho. Isto é conseguido devido aos elementos de liga existentes e ao controle
do teor de impurezas.

Produtos de fissão não ocasionam corrosão acentuada. As variações dimensionais
não são críticas, desde que o nível de fluencia neutrônica não ultrapasse
l,Oxlo"n/cm? (£>0,l Hev). 0 hidrogênio não leva a uma fragilização acentuada
nas temperaturas de operação do reator, e o hélio começa a fragilizar somente
quando o material é aquecido a temperaturas acima de 6502C. ¡

ABSTRACT

Austenitic Stainless Steel is used as cladding material of pressurized water
reactor fuel rods because of its good performance. The addition of alloy
elements and the control of impurities make this to happen.

Fission products do not contribute to corrosion. Dimensional changes are not
critical up to l,OxlO"n/crf (E>O,1 Mev) of neutronic doses. The hydrogen
does not cause embrittlement in the reactor operation temperatures, and
helium contributes to embrittlement if the material is warmed upon 6502C•
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1. INTRODUÇÃO

Aços inoxidáveis austeníticos são utilizados como materiais estruturaisem
núcleos de reatores, devido a sua boa resistência mecânica em temperaturas de
trabalho, estabilidade microestrutural sob irradiação e alta resistência à oxi
dação. São utilizados também como material de revestimento de varetas combust^
veis de reatores a agua pressurizada e de reatores rápidos. No início, nestes
revestimentos, foram observadas algunas falhas, localizadas em pontos onde hou
ve interação entre a pastilha combustível e o revestimento. Estas falhas foram
relacionadas em sua grande maioria à tendência do material em sofrer um ataque
da água de refrigeração /!/. 0 ataque localizado levou a uru fratura no mate
rial, que foram do tipo intergranular ou transgranular, que dependeu da tendên
cia do material em sofrer ataque corrosivo, e do meio agres:, ivo. Para minimi
zar ataques localizados, foram empregados aços que possuíam baixa tendência em
sofrer ataque do meio agressivo e também foi feito um controle da composição
química da agua de refrigeração.

A maior resistência de um aço inoxidável austenítico, em relação a um
meio agressivo é conseguida mediante adição de elementos de liga e controle do
teor de ijnpurezas, além de controlar a microestrutura final. 0 controle do meio
agressivo deve ser no sentido de se utilizar uma água de alta pureza, com bai-
xo teores de oxigênio e cloro.

Os primeii-os reatores a água pressurizada (PWR) empregaram o aço inoxidá
vel AISI 304 como .material para revestimento de varetas combustíveis. Foram de
tectadas algumas falhas, que foram levantada como sendo devido à condição sensi-
tizada do material, e a fratura foi do tipo intergranular. Foi observado tam
bém fratura do tipo transgranular, relacionada, na maioria dos casos ao alto
teor de cloretos no refrigerante. Com o melhoramento na composição química do
aço inoxidável tipo 304, e com o controle do teor de cloro e de oxigênio no
refrigerante, os problemas foram sendo minimizados e o comportamento como ma-
terial de revestimento de vareta combustível tomou-se satisfatório.

Com o surgimento dos reatores a agua fervente (BWR) inicialmente foram
utilizados aços inoxidáveis como materiais de revestimento de vareta combustí-
vel. Contudo, houve muitas falhas localizadas, devido principalmente à compos^
ção química do refrigerante, onde nestes reatores o teor de oxigênio é da or
dem de 200 a 300 ppb (partes por bilhão em peso), sendo que nos reatores a
água pressurizada, o teor de oxigênio está abaixo de 10 ppb. Devido a isto co-
meçou-se a utilizar ligas de zircônio (Zircaloy 2 para reatores a água ferven-
te) como material de revestimento de vareta combustível, cujo comportamento foi
melhor do que o apresentado pelos aços inoxidáveis austeníticos. Com o melhora
mento da tecnologia de obtenção de ligas de zircônio e devido a baixa seção de
captura de neutrons térmicos, os revestimentos das varetas combustíveis de rea
tores a água pressurizada foram sendo tiocados por ligas de zircônio (zirca-
loy 4), apesar dos revestimentos de aço inoxidável austenitico se comportarem
muito bem. A Tabela 1 compara as principais características de comportamento de
aços inoxidáveis austeníticos e zircaloy 4, utilizados con» revestimento de va
retas combustíveis de reatores a água pressurizada.

Atualmente a escolha do material de revestimento de vareta combustível de
reatores a água pressurizada depende de fatores como custos, disponibilidade e
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segurança.
Ê objetivo deste trabalho apresentar as principais considerações na análi^

se e escolha de um aço inoxidável austenítico para revestimento de varetas com
bustiveis nucleares.

2. EFEITO DE ELEMENTOS DE LIGA E IMPUREZAS EM AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS

2.1 ASPECTOS GERAIS

Os elementos de liga são adicionados em aços inoxidáveis austenlticos para
alterar algumas propriedades mecânicas e melhorar a resistência à corrosão.

As inpurezas, apesar de estarem em pequenas quantidades podem afetar as pro
priedades mecânicas e a resistência à corrosão

A resistência à oxidação é dada pela formação de un filme de óxido prote -
tor, que é composto basicamente de óxido de cromo (Cr-jQ, ). Elementos de liga
como o níquel tendem a melhorar a resistência à oxidação.

0 efeito dos elementos de liga e das impurezas pode ser visto em um diagra
ma esquemático, onde o aço inoxidável austenítico 304 (18/8) é considerado como
possuindo a composição básica. Este diagrama é mostrado na Figura 1. Com a alte
ração nas composições, são obtidos outros aços, que possuem características es-
pecíficas, dependendo do elemento de liga adicionado ou da impureza alterada.En
tre as mais importantes modificações na composição estão: I) adição de molibdê
nio para melhorar a resistência à corrosão localizada ("pitting" e por frestas);
II) diminuição no teor de carbono ou adição de estabilizantes de carbono cerno Ti
e Nb -f Ta, para reduzir a sensitização; III) adicionar Ni e Cr para melhorar a
resistência mecânica e a oxidação e IV) adicionar Ni para melhorar a resisten -
cia à corrosão sob tensão.

2.2 SENSTTIZAÇAO EM AÇOS INOXIDÁVEIS AU6TENÍTIC0S E CORROSÃO INTERGRANULAR

Um dos problemas encontrados em aços inoxidáveis austeníticos é a sensiti-
zação, que é a formação de carbonetos de cromo em contornos de grão, do tipo
M a C g , levando a um empobrecimento na matriz, adjacente ao contorno de grão,tor
nando esta região susceptível à corrosão /2/,/12/,/13/,/14/. Nestes aços sensi-
tizados, pode ocorrer um trincamente do tipo intergranular /13/./14/. As formas
de se diminuir a sensitização é a diminuição do teor de carbono para um teor
baixo de 0,03% em peso ou estabilizar o carbono, em forma de carbonetos do tipo
Me, que são mais estáveis do que os de cromo (Me Ti ou Nb) 12/. Os carbonetos
do tipo MC começam a ser dissolvidos a temperaturas acima de aproximadamente
1040fiC /3/. 0 teor de elementos estabilizantes está relacionado com o teor de
carbono, onde o teor de Ti deve ser maior do que quatro vezes o teor de carbo-
no e para Nb de oito vezes /3/.

A diminuição no teor de carbono para teor abaixo de 0,03% em peso está re
lacionado com o seu limite de solubilidade na austenita /2/,/3/.

0 efeito do nitrogênio é o de aumentar a resistência mecânica, principal -
mente em aços com baixo teor de carbono. Parece que nitrogênio influencia tam
bém na resistência ã corrosão intergranular, onde existe um máximo de profundi-
dade de ataque quando nitrogênio está presente com teores entre 0,04% e o,06%em
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peso, como é mostrado na Figura 2 /2/.
Pode existir ainda corrosão intergranular em aços inoxidáveis não sensiti-

zados, em certos meios, como solução de ácidos nítricos. Isto é atribuído às im
purezas como fósforo e silicio /4/. É suposto que estes elementos segregam em
contornos de grão, influenciando de alguma forma na corrosão intergranular. Pa
rece que teores de fósforo abaixo de 0,01% em peso não leva a um ataque inter -
granular, como é mostrado na Figura 3 /A/, e o efeito do silício é complexo, on
de parece que ocorre um máximo no ataque intergranular quando o teor de silício
é de aproximadamente 0,7% em peso (Fig. 4) /4/.

2.3 CORROSÃO SOB TENSÃO

Para ocorrer a corrosão sob tensão é necessário a existência de uma tensão
interna (residual) e/ou externa (interação pastilha revestimento), e de um
meio corrosivo (refrigerante). 0 trincamento pode ser da forma transgranular,re
lacionado na maioria dos casos ao efeito de ions cloretos e pode ser em forma
intergranular, relacionado na maioria dos casos à condição sensitizada /lC/,/1]/
/12/, /13/./14/.

Em reatores nucleares refrigerados a água, a corrosão sob tensão de aços
inoxidáveis austeníticos está relacionado principalmente da existência ou não
de sensitização e da química da água, principalmente ao teor ae oxigênio (prove
niente da radiólise da água) e do cloro /15/. Uma diminuição no teor de carbono
ou a estabilização deste leva a um aumento na resistência a corrosão sob ten-
são /2/. Existe uma relação entre o teor de oxigênio e de cloro para que a cor-
rosão sob tensão se manifeste, como é mostrado na Figura 5 /2/. Em reatores a
água pressurizada, o teor de oxigênio é mantido abaixo de 10 ppb, sendo que e£
te controle é dado pela adição de hidrogênio à água. Para este teor de oxigê -
nio, a concentração de cloro pode atingir até 10.000 ppm (partes por milhão em
peso), sem que teoricamente ocorra o trincamento /2/,/5/. Em reatores do tipo
água fervente, o teor de oxigênio está na faixa de 300 a 400 ppb e para que
não ocorra trincamento, o teor de cloro deve estar abaixo de 1 ppm /2/,/5/. Is
to pode ser a causa do maior número de falhas em varetas combustíveis de aços
inoxidáveis austeníticos encontrados nestes reatores.

Parece que o principal elemento de liga que influe na resistência à corro
3ão sob tensão <1e aços inoxidáveis austeníticos é o níquel, onde a menor resis
tência ao trincamfento é encontrado para teores de níquel entre aproximadamente
7 a 8% em peso e a imunidade é atingida quando o teor de níquel está acima de
30% em peso (li^^s Fe-Cr-Ni), como pode ser vista na Figura 6 /2/. Outros ele
mentos de liga como molibdênio e cromo parece que melhoram a resistência à cor-
rosão sob tensão 12!.

Além dos efeitos de elementos de liga e do meio corrosivo, tem-se o efeito
da tensão no trincamento por corrosão sob tensão. Parece que existe limiares na
tensão, que depende do tipo de aço e do meio corrosivo, abaixo da qual o trin
camento nao ocorre, como p«Je ser observado na Figura 7 /2/.

É também encontrado que trabalho a frio altera a susceptibilidade de um
aço inoxidável austení tico à corrosão sob tensão. Trabalhos a frio menores que
aproximadamente 20% aunentam a susceptibilidade e acima de aproximadamente 20 %
diminuem. A diminuição na susceptibilidade parece que está relacionado à forma
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ção de martensita, que apresenta arranjos celulares de discordancias /2/, /li/,
/12/.

3. EFEITO DO HIDROGÊNIO, HELIO E PRODUTOS DE FISSÃO

0 hidrogênio pode estar presente em aços inoxidáveis austeníticos como im
pureza intersticial. Parece que a influência fragilizante 'o hidrogênio à tempe
ratura ambiente em aços inoxidáveis austeniticos é menor do que o encontrado em
aços inoxidáveis martensíticos e ferríticos /16/,/17/,/l8/. No entanto, é supôs
to que hicrogênio pode atuar de alguma forma na corrosão sob tensão, pela sua
migração até a ponta de uma trinca /l/,/2/.

Em temperaturas de operação dos reatores nucleares (temperaturas acima de
300SC) não é encontrado um efeito fragilizante do hidrogênio devido possivelmen
te a sua alta mobilidade /18/. É encontrado que o efeito fragilizante é maior a
temperaturas abaixo de 1002C e não é formado hidretos, como o encontrado em re
vestimentos de zircaloy.

Quanto aos efeitos de produtos de fissão, é encontrado que césio e telú
rio podan atacar internamente o revestimento de aços inoxidáveis austení tices a
temperaturas acima de aproximadamente 400*0, e onde é utilizado um combustível
com uma relação entre o oxigênio e o metal (0/U + Pu) maior do que 1,98 lVàWZ$
/24/,/25/,/26/. Estas condições são encontradas em reatores rápidos, que operam
a temperaturas acima de aproximadamente 5005C.

Bn aços inoxidáveis austeniticos, durante a irradiação por neutrons de al_
ta energia (E> 0,1 Mev), são formados átomos de hélio, provenientes da reações
de transmutação (N,eü, principalmente do níquel /19/,/20/,/21/,/22/. Devido a
baixa solübilidade do hélio na matriz austenitica, estes tendem a precipitar e
formar bolhas. Esta formação de bolhas de hélio começa a tomar significante pa
ra fluencias neutrônicas acima de 1,0 x lC^n/cm* e quando o revestimento é aque
cido a temperaturas acima de aproximadamente 6509C /20/./21/. Esta condição po
de ocorrer em casos de acidentes de perda de refrigerante. Com a formação das
bolhas, estas atuam como pontos de nucleaçao de trincas, levando a uma fragili-
zação. No entanto, as fluencias neutrônicas de reatores a água pressurizada ra
ramente ultrapassam 1,0 x IO22 n/cm2 (E> 0,1 Mev).

4 . VARIAÇÕES DIMENSIONAIS

Existem fenômenos de inchamento (variação no volume) e fluencia (deforma -
ção) induzida pela i r radiação em aços inoxidáveis aus t en i t i cos , que tomam s i g -
n i f ica t ivos quando a f luencia neutrônica u l t rapassa um nível de aproximadamente
1,0 x lO^n/cm2 (E>0,l Mev) / 1 9 / .

A f luencia induzida pela irradiação ocorre pe la atuação de uma tensão, que
leva a uma orientação preferencial na formação de discordancias e/ou a in te ra -
ção preferencial de defei tos pontuais com c e r t a s discordancias , levando a um
escorregamento e então a uma deformação macroscópica / 1 9 / , / 2 7 / , / 2 8 / , / 2 9 / . Em um
aço do t ipo 304, a deformação induzida pela i r rad iação , para um nível de fluen-
c ia neutrônica de 1,0 x 1022 n/cm2 es tá em tomo de 0,1%, para tensões abaixo da
tensão de escoamento / 2 8 / , / 2 9 / .

0 inchamento é o aumento de volume devido a formação de vazios. Es tes vazios
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se formam devido existirem interações preferenciais entre lacunas e vazios e
entre discordancias e intersticiais /19/, /30/. A formação de vazios começa a se
tomar significante quando existe una alta supersaturação de lacunas na matriz
austenitica. Para um aço do tipo 304 e fluencia neutrônica d? 1,0 xltf*n/cnf , o
inchamento está em tomo de 0,156 /31/,/32/,/33/. Parece que elementos de liga
como Ti e Nb levam a un aumento na resistência ao inchamento /31/./32/.

5. CONCLUSÃO

Os aços inoxidáveis austeníticos comportam-se muito bem como material de
revestimento de vareta combustível de reatores a água pressurizada, desde que
o aço utilizado não seja susceptível a ataques localizados. Isto é conseguido me
diante a presença de elementos de liga como Ni,Mo,Nb, Ti e controle do teor de
impurezas como C,N,P e Si. Além disso é necessário controlar o teor de oxigênio
e cloro no refrigerante.

Parece que produtos de fissão atacam revestimentos de aços inoxidáveis aus
teráticos a temperaturas acima de 400* C e quando a relaçãc oxigênio/metal ul
trapassalrÇfè. Estas condições são encontradas em reatores rápidos.

As variações dimensionais não são críticas, desde que o nível de fluencia
neutrônica não ultrapasse 1,0 x lO^n/cnf (E>0,l Mev), o mesmo acontecendo com
o efeito fragilizante do hélio e do hidrogênio, onde o hélio começa a fragili-
zar quando o material é aquecido a temperaturas acima de 6502C.
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Tabela 1 - Comparação das Principais Características de Aços Inoxidáveis Auste-
niticos e Zircalqy 4, quando Utilizados como Revestimentos em Reato
res a Água Pressurizada.

Característica

Corrosão
generalizada
em água

Corrosão
sob tensão

Corrosão
intergranular

Fragilização
por Hidrogênio

Crescimento
axial

Inchamento

Fluencia devi-
do airradiaçac

Hélio

Aço Inoxidável Austenítico

Possui boa resistência à oxidação,
pela formação de una camada prote
tora de óxido de cromo.

Pode sofrer corrosão sob tensão em
meios onde o teor de oxigênio e c b
ro é alto, em pontos onde existe
interação entre pastilha e revesti
mento.

Pode sofrer corrosão intergranular
pela sensitização e/ou presença de
P, Si em contornos de grão.

Não é problemático nas temperatura:
de operação.

Não ocorre

Começa a tomar significante para
fluencias neutrônicas acima de
1 x IO*2 n/cm2 (E>O,1 Mev).

Começa a tomar significante para
fluencias neutrônicas acima de
de 1 x 10*n/cnf (E>O,1 Mev).

Leva a fragilização para fluencias
neutrônicas acima de 1,0 x 1 0 " n ^
(E>0,l Mev).

Zircalqy 4

Possui boa resistência à oxi-
dação, pela formação de una ca
macia protetora de óxido de Zr
cônio.

Pode sofrer corrosão sob ten
são devido o ataque de produ-
tos de fissão Cs e I,emponiDí
onde existe interação entre
pastilha e revestimento.

Absorve hidrogênio formado
nas reações de oxidação(de
20 a3C#)
Formação de placas de hidre
tos.

Crescimento no eixo C(Zr pos
sue estrutura He) sob irradi
ação de neutrons.

Não ocorre

Possui comportamento mais
acentuado do que o aço inox
austenítico.

Não ocorre
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SUMARIO

0 código de desenpenho do combustível, FRAPCON-1, e o código estrutural em
elementos finitos, SAP-IV, são aplicados no estabelecimento ce ursa metodologia
de projeto ce varetas combustíveis de reatores de água leve pressurizada. 0
piocediniento de cálculo aplicado permite dimensionar os diversos conponentes
da vareta combustível e caracterizar a sua pressão interna.

ABSTRACT

The fuel performance program FRAPCON-1 and the structural f inite element
program SAP-TV are applied in a pressurized water reactor fuel rod design
methodology. The applied calculation procedure allows to dimension the
fuel rod corponents and characterize i t s internal pressure.
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I . INTRODUÇÃO

0 principal objetivo do projeto de una vareta combustível é garantir que
nenhum defeito ocorrerá nesta vareta, devido aos carregamentos aos quais ela
está submetida durante a sua operação no reator. A integridade da vareta é ga
rantida pela adoção de limites impostos aos carregamentos atuantes e determi-
nados pelos critérios de projeto.

Neste trabalho é desenvolvida una metodologia de projeto de varetas com-
bustíveis de reatores de água leve pressurizada (PrfRs). A metodologia consis
te de una seqüência de cálculos desenvolvidos com o código de desempenho do
combustível, FRAPCCN-1 / l / , e o código estrutural em elementos finitos, SAP-IV
/2/ , que permitem verificar o melhor dimensionamento para os diversos campo
nentes da vareta combustível: pastilha de dióxido de urânio (UOj), "plenum",
mola de inconel ou de aço inoxidável, pastilhas de alumina (A12<̂  ) e revesti-
mento de zircaloy. É possível, ainda, caracterizar a pressão interna na vare-
ta.

Simulações com o código FRAPCON-1 permitem estabelecer una investigação
detalhada da interligação dos efeitos térmicos, mecânicos, gás interno e pro
priedades materiais no comportamento da vareta combustível a ser projetada.Os
cálculos nestas simulações são desenvolvidos através de uma combinação não
favorável de fatores, que levam as situações mais extremas em temos da potên
cia local e dos carregamentos atuantes, e possibilitam obter resultados para
a vareta combustível que possam ser comparados com os limites e critérios de
projeto estabelecidos.

II. CRITÉRIOS E LIMITES DE PROJETO

Os limites e critérios impostos a vareta combustível durante operação nor
rn.il em reatores de água leve pressurizada, são apresentados a seguir:

1 - A temperatura máxima no centro do combustível não deve exceder a tem
peratura de fusão do combustível (limite assumido: Tc ^ 2500 "c). ""

2 - A pressão interna máxima na vareta deve ser menor do que a pressão no
minai do refrigerante.

3 - Critérios de tensões no revestimento:
a) A tensão de membrana primária deve ser menor ou igual a 0,09 Sy

(tensão de escoamento do material) e 0,5 Sr ( tensão de ruptura do
material).

b) A tensão de membrana primária mais a tensão de flexão, devem ser me
nor ou igual a 1,35 Sy e 0,7 Sr.

c) A tensão de membrana primária mais a secundária mais a de flexão,
devem ser menor ou igual a 2,7 Sy e Si1.

4 - A deformação equivalente máxima de revestimento menor que 1%.
5 - 0 dano acumulado de ciclos de deformação no revestimento deve ser me

nor que o limite de fadiga determinado em testes experimentais.
6 - A espessura da camada de óxido formada sobre a parede externa do re-

vestimento devido à corrosão uniforme ao longo da queima deve ser
menor que 70 um.



7 - A concentração média de hidrogênio no revestimento (espessura média)
deve ser menor ou igual a 500 ppm.

III. DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DA VARETA COMBUSTÍVEL

111.1 DIMENSIONAMENTO DA PASTILHA COMBUSTÍVEL UOg

A aplicação de rampas de potência em PWRs induz a formação de um elevado
gradiente térmico na pastilha de UOj , levando à sua deformação 3 à formação de
rachaduras. O efeito da expansão térmica, associado a relocação de fragmentos
de pastilha,pode levar a interação pastilha-revestimento (PCI), ocasionando de
formações no revestimento. Parâmetros geométricos da pastilha como por exem
pio, tamanho da concavidade e borda nas suas fô .es, chanfros de 45° nas suas
extremidades e relação altura-diâmetro influem na deformação imposta ao reves^
timento, principalmente, durante a rampa de partida do reator, quando a pasti
lha não está fragmentada em pequenos pedaços.

0 dimensionamento da pastilha de UOp consiste na quantificação dos parâ-
metros geométricos descritos acima.

Esta quantificação é desenvolvida através de simulações com os códigos
FRAPCON-1 e SAP-IV. A simulação com o FRAPCON-1 permite calcular o gradiente
térmico máximo desenvolvido na pastilha de UOz para o determinado projeto do
reator. Este gradiente é -aplicado a diferentes configurações de pastilha,para
as quais são escolhidos os valores adequados para os parâmetros geométricos
em questão. Para cada configuração d calculada, através de simulações com o
código SAP-IV, as deformações na pastilha sob o gradiente térmico máximo. Os
resultados são analisados e a configuração que fornece as menores deformações
na pastilha e que, consequentemente, impõe as menores deformações ao revesti-
mento é encolhida para o projeto. Normalmente, a configuração de pastilha com
dupla concavidade e bordas nas faces e chanfros de 45° nas extremidades impõe
menores deformações ao revestimento durante urna rampa de potência e é, desta
forma, escolhida no projeto do reator /3/.

111.2 D1MEMSI0WAMEWIO DO "PLENUM"

0 comprimento do "plenum" da vareta corbustível a ser pro jetada é espec_i
ficado através de simulações com o código FRAPCON-1. Nestes simulações, dif£
rentes comprimentos de "plenum" são testados, mantendo todos os outros dados
de entradr do código constantes. Os resultados das simulações estabelecem o
comprimento de "plenum" que melhor se adapte ao projeto da vareta. Um exemplo
é aplicado para a vareta combustível daCentral de Angra-l.Dois comprimentos de
"plenum" são bestados: 88.2 cm e 176.4 cm. A figura 1 apresenta o históri
co de potência aplicado na simulação e as figuras 2 e 3 apresentam os resul-
tados para a temperatura central no combustível e a pressão interna na vare-
ta,que na condição a frio inicial tem urn valor de 3,10 MPa. Das figuras 2 e
3, nota-se que no início da queima, como a condutividade térmica da folga en
tre pastilha e revestimento é praticamente igual para o a



dois comprimentos de "plenum", a temperatura no centro do combustível permane-
ce a mesma para os dois casos. A pressão interna na vareta é tanto maior quan
to menor o comprimento do plenun, devido ao menor volume para acomodação do
gás hélio. Com a densificação do combustível devido ao aumento da folga pasti-
lha-revestimento, a temperatura aunenta e a pressão diminui. Maiores temperatu
ras conduzem à uma maior expansão térmica do combustível. Esta expansão, asso-
ciada ao irchamento do combustível durante a irradiação, tende a fechar a fol̂
ga entre pastilha e revestimento, levando a uma diminuição da temperatura nos
dois casos analisados.

Para a vareta com comprimento de "plenun" de 88,2 cm,maiores expansões ter
micas e menores folgas são obtidas, devido às maiores tempereturas no início da
irradiação. Maiores temperaturas levam à uma maior liberação de gases de fissão.
O efeito desta liberação leva à una diminuição da conüutância da folga pasti.
lha-revestimento, predominando sobre os dois outros efeitos acima. Isto acarre
ta maiores temperaturas na vareta com comprimento de plenun de 88,2 cm. Uma
maior liberação de gases e uma menor folga pasti lha-revestimento levam à una
pressão interna iraior nesta mesma vareta.

u comprimento do "plenum" da vareta de Angra-1 é de 176,4 cm. Nota-se que
a este valor são obtidas temperaturas e pressões internas menores na vareta
combustível, o que por si só justifica a sua escolha.

III.3 CARACTERIZAÇÃO DA PRESSÃO INTERNA NA VARETA COMBUSTÍVEL

A metodologia para caracterização da pressão interna na vareta é a mesma
aplicada para a determinação do comprimento do "plenum". Através de simulações
com o código FRAPCON-1, diferentes valores de pressão interna são testados, man
tendo todos os outros dados de entrada do código constantes. Os resultados das
simulações para as temperaturas na vareta, pressão interna, tensões e deforma-
ções no revec-timento permitem caracterizar o valor' da pressão interna inicial
na vareta apropriada para o projeto em questão.

III .4 DIMENSIONAMENTO DA MOLA DE FIXAÇÃO DA COLUNA DE PASTILHAS

A mola no "plenum" da vareta combustível é utilizada para sustentar a co
luna de pastilhas durante manuseio e transporte da vareta e fornecer un espaço
vazio para acomodar os gases de fissão liberados. No caso de varetas combustí-
veis com revestimento de zircaloy, ao se elevar a potência no reator, a expan-
são axial da coluna de pastilhas é maior que a expansão axial do revestimento e
acarreta uma diminuição do comprimento do "plenum" e, consequentemente, o aunen
to da força •-<<? atuação da mola sobre as pastilhas. Quando a coluna densifica
sob irradiação no reator, a força da mola diminui. Com a irradiação prolongada,
devido ao inchamenco do combustível, a coluna de pastilhas aumenta, ocomprimen_
to do plenum diminui e a força da mola aumenta novamente. 0 efeito da contra -
ção e expansão da coluna de pastilhas é analisada com o código FRAPCON-1, que
fornece os comprimentos máximos e mínimos do "plenum" a serem utilizados para
o cálculo da força de sustentação da mola. A mola deve ser projetada para man
ter durante a irradiação Lina força de 2 a 3 vezes superior ao peso da coluna de
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pastilhas ( no caso, pastilhas de UOj rnais pastilhas de A12O}). A formulação
matemática para cálculo da mola pode ser obtida da referencia /4/.

Outro aspecto a ser considerado em molas de fixação é a relaxaçâb no tem
po devido às altas ternperaturas e à irradiação. A simulação com o código
FRAPCON-1 do histórico de operação da vareta permite estimar as temperaturas
no "plenun" e a fluencia rnáxiina. adotadas para os cálculos da relaxação da mo
la.

III.5 DIMENSIONAMENTO DAS PASTimAS DE Al?Q,

Pastilhas de alumina ( A l ^ ) são utilizadas em algumas varetas combust!
veis de PWRs entre a mola e a coluna de pastilhas de UCfe e entre esta coluna e
o tampão inferior. Em termos de comportamento sob irradiação, as pastilhas de
AljOj devem obedecer as sepuintes especificações:

1) sustentar o peso da coluna de pastilhas e a força aplicada pela mola
sem se fragmentar;

2) evitar o contato com o revestimento;
3) servir de isolante térmico entre o "plenum" e a coluna de pastilhas de

UCfe e entre esta e o tampão inferior.
0 código SAP-IV verifica as tensões desenvolvidas nas pastilhas de A12C^,

devido a forca da mola, o peso da coluna de pastilhas de UQj e o gradiente tér
mico aplio: \o. Estas tensões são baixas e nao levam a fragmentação das pasti_
lhas.

0 conexo entre as pastilhas de A1?Q3 e o revestimento pode ocorrer de_
vicio à expansão térmica e ao inchamento da alumina sob irradiação. 0 coefici-
ente de expansão térmica das pastilhas de Al2Oj (6,6 a 7,5 x IO"

6/ C entre
300 e 470 C /5/)é menor que o coeficiente de expansão térmica do UQj (7,8 a
9,6 x KT 6/ C entre 550 e 1100 C /6/) nas temperaturas envolvidas no reator.
Desta forma, o contato só é possível através de inchamento da alumina sob ir-
radiação, uma vez que este pode ser maior que o das pastilhas de \J0z . 0 incha
mentó da alumina é calculado para a fluencia máxima atingida na vare' -a e o
dii5metro da pastilha é projetado para acomodá-lo, evitando o contado com o
revestimento.

0 efeito isolante da alumina é normalmente verificado para as pastilhas
situadas entre a mola e a coluna de pastilhas de UO2. Supondo um contato fa
ciai perfeito entre a pastilha de UOp e as pastilhas de A1ZQ3 , a queda de tem
peratura é aproximada por T=q"/KA onde, q" é o fluxo de calor na pastilha de
UOj (calculado pelo FRAPCON-1) e K e A são respectivamente, a condutividade
térmica /5/ e a altura das pastilhas de AljO^ . Se esta queda de temperatura é
maior que a diferença de temperatura entre a pastilha de U02 e o "plenum" da
vareta combustível, o efeito isolante da pastilha de A12G, é comprovado.

III. 5 nTiVIFTJRTONAMENTO DO REVESTIMENTO E VERIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS E LIMITES
DE PROJETO

Simulações com o código FRAPCON-1 permitem estabelecer o melhor dimensio
namento para o revestimento da vareta combustível. Os cálculos são desenvolvi_
dos através de uma combinação não favorável de fatores, onde a situação mais
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extrema em termos de potência local pode ocorrer. Os resultados das simulações
são programados para fornecer os seguintes parâmetros:

1) temperaturas máximas na vareta;
2) tensões e deformações no revestimento no início da irradiação;
3) pressão interna máxima na v&reta;
4) tensões e deformações no revestimento durante a irradiação;
5) espessura da camada de txido no revestimento;
6) quantidade máxima de hidrogênio absorvida no revestimento;
7) número de ciclos de deformações do revestimento.
Os parâmetros de entrada são selecionados e combinados de forma a maximi-

zar os efeitos mais desfavoráveis. 0 cálculo de temperatura no combustível é
desenvolvido,escolhendo-se a geometria da vareta que maximiza o seu valor, co
mo, por exemplo, folga máxima entre pastilha e revestimento. A análise de ten
soes no revestimento é desenvolvida para duas situações:

a) vareta combustível com mínima geração de calor, que leva àdiferença de
pressão máxima nas paredes do revestimento;

b) vareta combustível com uma taxa de geração linear local máxima, que le_
va às maiores tensões térmicas no revestimento.

Os cálculos durante a vida da vareta combustível, ao contrário do que ocor
re no início da vida, levam em consideração a dependência no tempo de parâmetros
relevantes (por exenplo: fluencia ("creep"))- Esta consideração é feita atra-
vés do histórico de potência, que é escolhido, conservativamente, de forma a
maximizar os carregamentos atuantes. 0 histórico de potência com a queima máxi^
ma é escolhido para investigar o limite de pressão interna e os carregamentos
máximos, porque levam à máxima fluencia do revestimento. Além disso, simulações
são desenvolvidas levando-se em conta as tolerâncias nas dimensões dos componentes
da vareta, sobrepotência e sobrepressão no reator. Os resultados obtidos são
comparados aos limites e critérios de projeto apresentados no capítulo H e per
mitem estabelecer o melhor dimensionamento para a vareta em questão.

Dentre os limites c- ̂ iltérios de projeto apresentados no capítulo II, não
é possível, através de simulações com o FRAPCON-1, estender comparações paraos
critérios de tensão estatelecidos. 0 código fornece nos seus resultados de saí_
da apenas as tensões de membrana primária, devido ao carregamento depress&ono
revestimento. As tensões devido a outros carregamentos na vareta não são consi^
derados no código FRAPCON-1. Esses carregamentos incluem:

1) a força de pré-compressão da mola de fixação;
2) os gradientes de temperaturas no revestimento;
3) a força axial de fixação da vareta na grade espaçadora;
4) as expansões diferenciais térmicas e devido è irradiação;
r>) as forças induzidas pelo fluido refrigerante.
A influência destes carregamentos nas tensões gerados no revestimento de_

ve ser analisada em uma formulação £ parte. As tensões calculadas nesta formu-
lação incluem as tensões térmicas geradas pelo gradiente de temperatura, as
de flexão, geradas pela ovalização do tubo e pelas forças induzidas pelo escoa
mento do fluído refrigerante e as tensões na região da solda tampão-revestimeri
to. Os dados necessários para o cálculo são fornecidos pelas diversas simula -
ções com o código FRAPCON-1.
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IV. CONCLUSÃO

Os procedimentos de cálculo aplicados com os códigos FRAPCON-1 e SAP-IV
permitiram estabelecer urra metodologia de projeto de varetas combustíveis de
PWRs. Os cálculos desenvolvidos permitem obter resultados para a vareta com-
bustível que podem ser comparados aos limites e critérios de projeto estabele_
ei dos para operação normal no reator e servem de base para o dimensionamento
de seus componentes. Simulações do comportamento da vareta carbustível con» o
código FRAPCON-1 fornecem apenas os resultados para a tensão de membrana primá-
ria no revestimento, devido ao carregamento de pressão. Uma formulação a par
te tem de ser desenvolvida para o cálculo das tensões no revestimento, devido
a outros carregamentos na vareta.
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SUMÁRIO

Amostras de POLIBUTADIENO foram irradiadas com raios gan; ,

provenientes de uma fonte cobalto-60, durante intervalos de

tempo de até 20 dias. Testes de Tensão-Deformação, efetuadas

numa máquina universal de ensaios físicos, revelaram um e£

cruamento do material induzido pela irradiação.

ABSTRACT

Samples of POLYBUTAD7ENE were irradiated with gamma rays from
60Co source, in time intervals to 20 days. Stress - Strain

experiments were performed using a standard machine for

physic tests. The results showed an irradiation induced

hardening of the material.

a
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INTRODUÇÃO

As propriedades físicas de certos materiais modificam-se após

receberem una dose sensível de raios gama.

Através da irradiação por raios gama consegue-se a vulcaniza-

ção da borracha sem necessidade de se adicionar enxofre, resultan

do um produto com melhores propriedades térmicas /l/. A radiação

gama ausenta significativamente o ponto de fusão de muitos plãsti_

cos e borrachas - efeito útil para a fabricação de cabos elétricos

isolados, onde um isolante de ponto de fusão maior significa um ca

bo com maior capacidade elétrica. Recipientes plásticos que normal^

mente fundiriam numa esterilização por vapor resistem a tratamento

térmico em elevada temperatura quando submetidos ã radiação gama

111 podendo, assim, ser usados para fins farmacêuticos.

Espera-se no futuro o aproveitamento, em larga escala, da Í£

radiação para tratamento de materiais. Indústrias devem ser insta-

ladas próximas ãs centrais nucleares, para que utilizem a radiação

oriunda das barras de combustível retiradas dos reatores nucleares

apôs a queima do combustível.

Os argumentos apresentados justificam a importância de se rea

lizar estudos mais profundos da influência da radiação gama no

comportamento mecânico de polímeros.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

0 material utilizado i um polímero vulcanizado de importan -

cia industrial, o POLIBUTADIENO (PBD). 0 PBD é formado por três

variedades do monômero butadieno (CH~ * CH - CH a CH») conhecidas

como Cis-1,4; Trans - 1,4 e Vinyl. Na cadeia polimérica estas

três variedades coexistem randomicamente.

Corpos de prova idênticos daquele material foram irradiados

com raios gama provenientes de uma fonte Cobalto-60 cuja atividade

e taxa de dose valera, respectivamente, 84,4 Curie e 2,64 rad/s. Os

intervalos de tempo em que os corpos de prova ficaram expostos ã

radiação gama variaram de zero (nenhuma irradiação) a 20 dias. Os

testes de tensão-deformação dos corpos de prova foram realizados ,

ã temperatura ambiente, numa máquina universal de ensaios mecâni-

cos equipada com ten metro tipo SCOTT.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para cada corpo de prova determinou-se o valor da tensão que

produz uma deformação de 300Z, o valor da tensão para ruptura e a

deformação sofrida ate o ponto de ruptura. A Figura 1 apresenta

os resultados em função do tempo de irradiação.

Observa—se um aumento na tensão que produz una deformação

e » 3002 ã medida que o tempo de exposição ã radiação aumenta e

uma redução na capacidade de distensão do material, caracterizada

por uma redução da deformação ati o ponto de ruptura e da tensão

neste ponto. Em resumo*, pode—se afirmar que quanto maior for o

tempo de ii radiação do P0LIBUTADIENO por raios gama, maior é o eii

cruamento, ou endurecimento do material.

0 material original (POLIBUTADIENO não irradiado)consiste de

cadeias muito longas de moléculas e a radiação une as cadeias num

processo chamado "cross-linking" /3/, ou encadeiamento cruzado ,

conseqüência de desidrogenaçoss e da resultante formação de radi_

cais nas cadeiaspoliméricas. Esta modificação que a radiação gama

produz na estrutura do P3LIBUTADIEN0 é responsável pelo comporta-

mento mecânico observado na Figura 1.

CONCLUSÕES

Apesar de nao podermos interpretar detalhadamente todos os

mecanismos envolvidos na interferencia da radiação gama em uma

estrutura complexa como a do POLIBUTADIENO, podemos garantir que

a radiação produz alteração nas propriedades físicas do material.

Isto pode ser de grande utilidade em alguns produtos manufatura-

dos e revela um dos efeitos benéficos do aproveitamento da radia-

ção gama emitida por certos produtos de fissão produzidos nos rea_

tores nucleares.
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SUMARIO ,

São descritos os diversos sistemas projetados para op£
rar com agua do mar no projeto Angra 2 e 3.

£ discutido o comportamento dos diversos materiais em
relação â sua aplicação, segurança e condições de operação
e são mostrados os materiais especificados com base numa
conceituação âe materiais.

ABSTRACT

The systems designed for seawater applications for
Angra 2 and 3 project are described.

The behaviour of the several materials related to the
application, security and operating conditions of the
systems are discussed and the specified materials for the
important systems based on the material concepts are poin_t
ed out.
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1- Principais Sistemas

Esquemáticamente, a figura 1 mostra os principais sistemas que
utilizam a ãgua do mar como meio refrigerante, a saber: sistema
principal de refrigeração, sistema de refrigeração dos componentes
nucleares, sistema de refrigeração dos componentes convencionais.

Dependendo da qualidade da Igua de refrigeração a ser utiliza
da, sao necessários equipamentos auxiliares para um tratamento me
cânico e químico da mesma, introduzindo-se equipamentos mecânicos
de limpeza da água (retirada de partículas solidas], sistema de
cloração (biocida), filtros para remoção de mariscos, limpeza dos
condensadores por esferas de borrachas (Taprogge), sistemas para
injeção de Fe2 (quando se especifica tubos de trocador de calor
com ligas de cobre)D.

No projeto Angra 2 e 3, sao previstos todos estes equipamentos
auxiliares, e um exemplo e mostrado na figura 2 que representa um
detalhe da tomada principal de água e sistema de refrigeração do
condensador.

2- Conceito de Materiais

Na conceituação dos materiais, para sua posterior especifica -
çãc, os seguintes fatores deverão ser levados em consideração: con
íições de operação e estrategias, segurança e fatores econômicos
(manutenção, paradas por defeitos) que, em conseqüência, deverão
ser relacionados com tenacidade, corrosão pela água do mar, propr^.
edades mecânicas, soldabil idade e trabalhabil idade que numa anãlj/
se geral vão determinar as famílias de materiais que apresentarão
o melhor comportamento.

Assim, pode-se definir as famílias dos aços carbono de granula^
ção fina, ajos inoxidáveis austeníticos e ferrítícos com alto cro
mo e molibdenio, ligas de cobre, ligas de titânio. Fará materiais
que necessitem proteção a corrosão, são estabelecidas proteção por
camadas de solda de ligas de titânio e ligas de cobre, por emborra^
chamento, por pinturas a base de epoxi e com características ant¿
incrustantes. São também aplicadas técnicas de proteção catódica
por ánodos de sacrifício e por corrente impressa.

3- Materiais Especificado? por Sistemas

Nesta parte sao discutidos o comportamento dos diversos mate
riais utilizados por sistema e sua conceituação. A tabela 1 os es_
pecifica pelos diversos sistemas e componentes.

3.1 Sistema de tomada d'agua

Este sistema (ver figura 1) e constituído pelo equipamento de
purificação mecânica ate as tombas principais de captação de ãgua
do mar. A figura 3 mostra um corte deste sistema com todos os equj.
pamentos.

Nesta fase, a ãgua do mar recebe tratamento biocida com inje
ção de hipocloríto de sódio (Figura 1).

Os equipamentos de purificação mecânica sao especificados com
materiais convencionais, ou seja, aço estrutural protegido com pin



tura a base de epoxi , com características anti-incrustantes, além
de proteção catódica, determinando dupla proteção ã corrosão. Para
os componentes, cujo trabalho requer resistencia a corroslo-erosão,
como as peneiras, são especificado? aços inoxidáveis com teor míni_
mo de 2,5Z de Mo. Estes aços são os de menor resistência a corro
são ao pite, na família dos aços inoxidáveis para água do mar^.to
davia, estes componentes nao causam parada da usina por problemas
de manutenção, nem afetam a segurança da mesma.

As bombas principais de captação da água do mar tem a sua car
caça constituida em concreto e o rotor em hronze-alumínio fundido.
Sao materiais com características biocidas, resistentes ao pite meŝ
no em água estagnada e, nas condições de operação são resistentes
â corrosão-erosão ^ .

3.2 Sistema principal de agua de refrigeração

Este sistema bombeia a água do mar, através das bombas princi^
cipais de refrigeração, para os condensadores, garantindo a conden
saçao do vapor descarregado pelas turbinas de baixa pressão. ,

0 equipamento principal deste sistema e o condensador, pois,um
vazamento de água do mar pelos tuh.os do condensador, poderá causar
danos de corrosão nos tubos do gerador de vapor. Assim, no projeto
daquele? equipamentos foi levado ara consideração o conceito de va
zamento zero, conseguido através de expansão e selagem por solda
dos Lubos e materiais em contacto com água do mar de alta resis
tência a todos os tipos de corrosão, o que levou a ser especifica-
do tubos de titânio, com espelhos recebendo camada depositada de
titânio e soldagem tubo/espelho. 0 crescimento de organismos mari.
nhos e evitado, nos tubos, através do tratamento biocida e limpeza
mecânica pelo sistema de esferas (TapTogge) a ser discutido po¿
teriormente.

0 costado, caixa dfacua e demais estruturas sao construídos, em
aço carbono de granulação fina recebendo eraÜorrachainento nas. ca¿
xas d'água e demais partes em contacto com água do mar.

3.3 Sistemas fechados convencionais e auxiliaces de refrigeração
dos componentes nucleares.

São os sistemas que irão refrigerar as maquinas e o diesel de
emergência (convencionais) e os sistemas de refrigeração dtjs com
ponentes nucleares (.ver. Figura 1)»

As tubulações são de aço carbono de granulação fina, soldãveis
e devem apresentar boa tenacidade, visto que sao sistemas para r^
sisrir a abalos sísmicos. A proteção contra a corrosão é efetuada
por camada de emborrachatnento Ctubos flangeados) e p*'ntura 3 base
de epoxi anti-incrirs tante com proteção catódica interna com ánodos
de sacrifício pari os tubes soldados.

Todas .i-r bo. oas que levarão a água do mar até os respectivos
trocadores de calor sao especificadas em ligas de bronzeia lutninio,
no caso tanto a carcaça como os rotores sao fundidos e os eixos» em
forjados destes mesmos materiais. Estas hombas devem resistir a
< oríosão-erosão, cavitação ao pite (tendo em vista que algumas d£
lis permanecerão paradas em condições de espera, devido a conce£
ção de sistemas rtuundantes).



As válvulas sao especificadas em ferro fundido nodular ou aço
forjado, tanto o disco como a carcaça, e devem ser protegidas com
emborrachamento.

Os trocadores de calor sío projetados com aço carbono de grji
nulaçao fina, emborrachados no lado de concacto com Igua do mar
(caixa d'água), e a carcaça, no lado de contacto com a agua desmi
neralizada, nao recebe tratamento superficial devido a neutralida
de desta água quanto a corrosão. Os tubos sao de ligas de cobre,
cuja performance contra a corrosão sao adequadas, tendo em vista
a qualidade da água do mar (não poluída) de um lado e, do outro
lado água desmineral izada com adição de hidrazina. Além disso, as
velocidades da agua do mar nos tubos estão abaixo dos limites que
possam provocar a quebra de filme de oxido formado durante o trj»
tamento de Fe2+, conforme mostra a figura 4. Os espelhos sao de
aço carbono de granulaçao fina, forjados, e recebem camada deposi
tada por solda de liga de cobre. """

Estes sistemas, além dos equipamentos de limpeza dos tubos
•por esferas de borracha (Taprogge) e filtros de remoção de maris.
cos, tem também um sistema para adição de ?e^+, responsável pela"
formação de óxido protetor da superfície interna dos tubos de c£
bre, que serão discutidas posteriormente.

3.4 Equipamentos e sistemas auxiliares

Basicamente são o sistema de injeçrs de cloro, os sistemas pj»
ra limpeza mecánica des trocadores de calor CTaprogge) e os fil
tros para remoção dos organismos marinhos (conchas, mariscos, mo
luscos, etc) conforme mostrado nas figuras 2 e 3 .

0 sistema de injeção de cloro foi projetado com materiais a¿
tamente resistentes ã corrosão devido ao teor elevado de cloro.F£
ram especificadas ligas de titânio fundidas para as bombas de in
jeção com 25Q0 ppm de cloro, bombas de aço inoxidável com 4 a 4,5%
de Mo no caso de injeção de agua do mar para o tanque de hipoclo-
rito, e o tanque é construído de aço carbono emborrachado. As
tubulações são de plástico reforçado com fibra de vidro e camada
de PVC. As válvulas são de ferro fundido nodular(carcaça e disco)
ou aço carbono ferritíco com camada protetora de borracha.

0 sistema Taprogge, instalado junto aos trocadores de calor,
no lado da água do mar, foi projetado com materiais resisten
tes a corrosão-erosão e pite. Foram especificados aços inoxida_
veis com teor de 2 a 2,5% de Mo para bombas, estruturas internas,
válvulas e tubulações. Aços carbono para carcaça e coletor de
esfera recebem camada protetora de borracha. A figura 3 mostra um
detalha em corte da posição deste equipamento no condensador da
turbina.

Antes da entrada de água do mar em todos os trocadores de c¡i
lor, são montados filtros para remoção de organismos mar inhos ,ma.
teriais sólidos, plásticos, etc. evitando-se o bloqueio dos tubos
dos trocadores de calor. Para a carcaça £ especificado aço carbo
no estrutural emborrachado e o elemento filtrante e de aço ínoxT
dável com 4 a 4,5% de Mo.



4- CONCLUSÕES

Esta contribuição técnica teve oportunidade de mostrar nos pr£
jetos de sistemas lidando com água do mar, os critérios e cuidados
na escolha dos materiais, introduzindo ligas de titânio e aços in£
xidãveis com teor de molibdenio acima de 4Z, soldagem e expansão tu
bo/espelho para obter-se vazamento zero, materiais com tenacidade
adequada tanto no metal de base como na zona térmicamente afetada
e técnicas de proteção de superfícies susceptíveis a corrosão,tudo
ÍS3O objetivando condições operacionais com elevada confiabilidade.

A evolução ¿este projeto permitiu um desenvolvimento tecnología
co das industrias fornecedoras de equipamentos e de materias Pr¿
mas, capacitando-as a oferecer equipamentos a níveis de qualidade
competitivos internacionalmente.

As inovações tecnológicas destes sistemas e a conceituaçao de
materiais utilizados e implementados pela NUCLEN, capacitaram a in
düstria e as projetistas a aplicarem tais conceitos para outras ji
reas que utilizam água do mar.
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AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO ESTATÍSTICO AOS PARÂMETROS
TERMO-HIDRÂULICOS NO LEVANTAMENTO DE CURVAS
LIMITES DE PROTEÇÃO DO REATOR DE ANGRA 1.
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SUMARIO

A submissão para a aprovação da CNEN de um novo procedimento decálculo psa
ra a determinação de DNBR originou a necessidade de ur-a avaliação indepeii
dente por este órgão lícencíador.

Através deste novo procedimento, "Improved Thermal Design Procedure-ITDP" ,
o valor limite para o DNBR é obtido pela consideração estatística das ince£
tezas associadas aos parâmetros termo-hidráulicos do núcleo de Angra 1, mail
tendo-se inalteradas as bases do projeto original2.

Com a ampliação dos limites térmicos calculados, advinda desse procedimen
to, novas curvas limites de proteção do reator para o sistema de sobre-tem
peratura OTAT são levantadas e a nova região de operação é delimitada, sen
do ainda calculados os novos pontos de atuação do sistema OTAT.

Os ganhos em margem de DNBR são avaliados pela simulação dos acidentes mais
limitantes quanto a DNB.

ABSTRACT

The application to CNEN's approval of a new calculation procedure to DNBR
determination, led to the necessity of 3n independent estimation by this
regulatory body.

In this paper, using the new pro-edure "Improved Thermal Design Procedure -
ITDP"1, the DNBR limit value to «ngra 1 NPP was obtained, taking into
«•-count the statistical uncertainty associated with core thermal-hydraulic
parameters. The origir.al p.Tar.t design basis was kept without changes .

With the widening of the calculated t.-.orinal limits, that was obtained by
the ITDP, new raactor protection limit curves to the overtemperature OTAT
System was established in order to prevent the core against DNB. A new ope
ration region was bounded and the new OTAT system setpcints were calculated.
The DNRR marginal gain was estimated by the simulation of the limiting
accidents concerning DNB.
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1. INTRODUÇÃO

Os modelos de cálculo termo-hidráulico do núcleo ditos conservativos
como o utilizado na análise de acidentes do reator de Angra I3, consideram
os parâmetros que influencian o fenômeno de DNB em seus limites máximos de
incertezas de forma a minimizar o valor do DNBR a ser calculado.

Assim, parâmetros como a pressão do sistema tem seu valor nominal dimi
nuído de 30 psl, a potencia nuclear é aumentada em 2Z e a temperatura de en
trada do refrigerante no núcleo é acrescida de 6,59F devido ãs incertezas
em suas medidas.

Ao utilizar-se um modelo de cálculo "best estimate"3, onde parâmetros
termo-hidráulicos sao considerados através de seus valores medios mais pro
váveis de ocorrer (valores nominais), a consideração das incertezas nesses
parâmetros pode ser estatisticamente representada por um fator de incerte
zas Fu, que ao ser aplicado ao DNBR limite da correlação utilizada para o
cálculo do fluxo crítico de calor irá adicionar nova margem ao seu valor,
chegando-se assim ao DNBR limite "best estimate".

Conforme referencia 4, para a usina de Angra 1 obteve-se o valor 0,905
para F , sendo consideradas as incertezas nos parâmetros potencia, pressão,
temperatura de entrada, vazão, fator de canal quente nuclear para aumento
de entalpia e fator de canal quente de engenharia para aumento de entalpia.
Este valor, aplicado ao DNBR limite da correlação W-3, leva ao novo DNBR li
mite: DNBR limite (BE) = DNBR limite/Fu - 1,3/0,905 = 1,436.

No método de cálculo original, os valores para o DNBR calculados pela
correlação W-3 através de um modelo conservativo eram comparados ao valor
limite 1,3; no procedimento de cálculo aqui discutido, os valores de DNBR
são calculados pela mesma correlação por meio de um mod°lo "best estimate",
sendo seus valores comparados a 1,436, de forma a garantir as mesmas bases
do projeto original. Sendo assim, a forma como o fator Fu foi calculado k

levou em consideração a manutenção da mesma probabilidade de ocorrincia de
DNB sob o mesmo nível de confiança existentes no método original.

Apesar ao DNBR limite (BE) ser maior que o limite original, existe um
ganho em margem de DNBR, entendendo-se por margem de DNBR a diferença entre
o valor do mínimo DNBR calculado e o DNBR limits, já que o modelo "best e£>
tímate" conduz a valores bem superiores para os DNBR's por ele calculados.
Esse ganho em margem de DNBR se traduz numa ampliação dos limites térmicos
do reator, oferecendo maior flexibilidade operacional e evidenciando um d£
sempenho mais seguro durante condições de acidente.

2. LEVANTAMENTO DAS CURVAS LIMITES DE PROTEÇÃO DO NÜCLEO DO REATOR

Os limites térmicos do núcleo do reator sao determinados para evitar
que a temperatura no centro da vareta combustível atinja a temperatura de
fusão, e que a transferência de calor entre o combustível e o refrigerante
não permita a ocorrência de DNB. De forma a nao deixar que os limites tér_
micos de projeto sejam violados, os sistemas de proteção são concebidos pa
ra provocar o desligamento do reator sempre que as condições do núcleo esti
verem se aproximando dos limites estabelecidos.

Na usina de Angra 1 o liiilte para que se evite a fusão do cof.bustível
é feito garantindo-se que a potencia nucJear não ultrapasse 118% da nomí-
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nal; o sistema de proteção encarregado do desligamento do reator quando a po
tência aumenta excessivamente é o Sistema OPAT de sobre-potlncia. Para a pro
teção do núcleo contra DNB o Sistema OTAT de sobre-temperatura é o responsa
vel pelo desligamento do reator antes que ocorra em algum ponto do núcleo um
DNBR menor que o limite.

Os sistemas OPAT e OTAT através de seus pontos de atuação definem uma
região permitida de operação em termos de potência, temperatura, pressão e
forma axial de potência.

Para o sistema OTAT as retas limites do núcleo são definidas pelos
pontos nos quais para uma dada potência, temperatura e pressão, o mínimo
DNBR é igual ao DNBR limite. Essas linhas de DNBR «1,3 são apresentadas na
figura 1. As duas outras retas limites que completam a definição da região
permitida de operação são a linha de abertura das válvulas de segurança dos
geradores de vapor e a linha de proteção do sistema OPAT. Também sao apre
sentadas na figura 1 linhas que representam os pontos onde a temperatura me
dia de saída do refrigerante no núcleo atinge a temperatura de saturação.

Para nao permitir que a:1 retas limites de DNBR sejam ultrapassadas, as
linhas de atuação do sistema OTAT (tracejadas na figura 1), são traçadas de
forma a se constituir em envoitórias das retas limites. Não considerando as
correções devidas a compensação dinlmica e a distorções axiais do fluxo neu
tronico, a equação da reta de atuação do sistema OTAT é a seguinte:

OTAT = ATr<jKi - K2 (Tavg - Tavgnom) + K3 (P - Pn0TD) | , sendo

OTAT -* sinal AT de sobre-temperatura

ATnom ~* elevação nominal de temperatura no vaso do reator a plena po
tência

•*-avg "*• temperatura média do refrigerante no vaso do reator

-+ temperatura média nominal do refrigerante no vaso do reator a
plena potência

•+• pressão do sistema

•+ pressão nominal do sistema a plena potência

K] -* constante que representa a margem inicial de desligamento devi
do a aumento de AT para condições nominais de Tavg e P

K2 •* coeficiente angular da reta de atuação do sistema OTAT no pia
no AT x T a v g |l / SF|

K3 •+ coeficiente angular da reta de atuação do sistema OTAT no plsi
no AT x P |l / psi|

Para a determinação das retas de DNBK limite, tanto no método original
quanto no novo procedimento aqui aplicado, foi desenvolvida uma sub-rotina
FORTRAN de nome MÁGICA que acoplada ao código COBRAI1IP5'6 permite automati.
cimente que a temperatura de entrada no núcleo seja variada sucessivamente
até que seja atingido o valor limite para o DNBR, pré-estabelecido.

Dessa forma, com um modelo de cálculo "best estimate" foram obtidas as
retas de DNBR limite (BE) igual a 1,436 como mostra a tigura 2.

Os pontos onde o DNBR limite é atingido e nos quais a potência alcança
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o valor de 118% da potencia nominal formam a curva limite que deve ser cober
ta pelos pontos de atuação do sistema OPAT.

No projeto de Angra 1, a inclinação das retas de atuação do sistema
OTAT é dada pela inclinação da reta definida pelo ponto de interseção da re
ta de DNBR limite para a pressão de 1860 psia com a reta de atuação do siste
ma OPAT e o ponto de interseção da reta limite de abertura das válvulas de
segurança dos geradores de vapor com a reta limite de saturação na temperatu
ra de saida do refrigerante. Assim, definida a reta de atuação do sistema
OTAT para a pressão de 18bO psia, para as demais pressões a inclinação das
retas de atuação ê mantida sempre a mesma, e passando pelo ponto onde para
uma dada pressão, a reta de DNBR limite corta a reta de atuação do sistema
limitante de potência OPÒT.

3. CALCULO DOS NOVOS PONTOS DE ATUAÇÃO DO SISTEMA OTAT

Uma vez traçadas as curvas da figura 2 pode-se determinar gráficamente
as novas constantes Kj, K2 e K3 para a aplicação do "ITDP".

Considere-se a condição "best estimate" para Angra 1, com AT^g 63.299F
e ^avg = 581.152F. 0 AT necessário para se atingir a reta de atuação de
OTAT para 2250 psia, mantendo-se Tavg em seu valor nominal é de 89.922F, o
que corresponde a um acréscimo de 42,07% no valor de AT nominal. Assim,Kj(AA)
= 1,42068 refere-se ao valor de Kj para a análise de acidentes no método
"best estimate".

Analogamente, mantendo-se AT em seu valor nominal, Tav™ deve ser igual
a 604,402F para que a reta de atuação do sistema OTAT seja atingida, levando
a K2 = 0,01810 1/2F.

0 cálculo da constante Ka a partir da figura 2 pode ser conseguido con
siderando-se a interseção da reta Tavg = T a v g com as retas de atuação do
sistema OTAT para as pressões de 2250 e 2400 ps?a, com AT = 90.252F e AT =
98.132F respectivamente; dessa forma K3 = 0,00083.

Neste novo procedimento (ITDP), os erros são combinados estatísticamen
te em sub-grupos de incertezas independentes; isso é feito assumindo que ca
da grupo de incertezas tem uma função de densidade probabilística uniforme
entre os limites dos erros e assumindo como desvio padrão total a raiz média
quadrãtica dos desvios padrões dos sub-grupos. A incerteza total (em porcen
tagem de ATnoin), nos pontos de atuação do sistema OTAT com 95% de probabili
dade e nível de confiança de 95% é 1,645 vezes o desvio padrão total, como
mostra o esquema abaixo:

Ponto de Atuação Máximo Permitido, usado % ATnoin
em Análise de Acidentes Kj(AA) 142,070%

Erros:

Medida de Temperatura
6,52F em K2=AKi=-0,11761 Faixa=23,522%=R a" -R" /12=46 ,1O7%

Medida de Pressão
30 psia em K3=AKi=0,02490 Faixa= 4,980™=R o2 =\C 112= 2,0677

Variância Total C2Total =48,1742
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Desvio Padrão O - 6,9411

Erro Total 1,645 x a «11.418Z

Ponto de Atuação Nominal Kj 130.652Z

4. ANALISE POS ACIDENTES LIMITANTES

0 sinal de desligamento do sistema de proteção do reator que evita a
ocorrência de DNB é o AT de sobre-temperatura, cujo acidente limitante de
projeto é o de Retirada Incontrolada de Barras de Controle.

0 acidente de Perda Completa de Vazão Forçada, apesar de não ser prot£
gido pelo sistema OTAT, é aqui também analisado» tendo em vista se tratar do
que conduz o DNBR mínimo a um valor mais próximo do limite.

4.1. SIMULAÇÃO DO ACIDENTE DE RETIRADA INCONTROLADA DE BARRAS DE CONTROLE

0 acidente de Retirada Incontrolada de Barras de Controle a 100Z de po
tlncia resulta num aumento do fluxo de calor no núcleo que pode vir a causar
DNB. Os sinais de desligamento do reator que ocorrem nesse tipo de acidente
segundo o FSAR2 de Angra 1 são: Alto Fluxo de Neutrons (HNF) e Sobre-Teup£
ratura (OTAT).

Através do código ALMOD 3W27 foi realizada a simulação deste acidente
para Angra 1, considerando-se a condição de mínima realimentação para taxas
de inserção de reatividade variando de 1 a 65 pcm/s. Os transitórios de po
tincia, pressão, vazão e temperatura de entrada do refrigerante no núcleo,
obtidos com o código ALMOD são fornecidos como dados de entrada p-ra o códi
go COBRA calcular os valores de DNBR.

Para se avaliar o ganho eu margem de DNBR para esse tipo de acidente, a
simulação foi feita primeiramente considerando os pontos de atuação do siste
ma OTAT do projeto original de Angra 1 bem como as condições conservativas
utilizadas na análise de acidentes. A seguir foram feitas as simulações dos
mesmos acidentes de retirada de barras com o emprego do novo procedimento de
cálculo, ou seja, com ,_s novos pontos de atuação do sistema OTAT e com condi^
ções iniciais "beat estimate". ~~

Os resultados obtidos estão apresentados na figura 3, onde está eviden
ciado o ganho de margem em DNBR. A margem porcentual mínima de DNBR que era
para o método original de 3,9% para a taxa de inserção de reatividade de
15 pcm/s passou a ser de 9,72 no ITDF para a taxa de inserção de 1 pcm/s.

Na tabela 1 se encontram os intervalos de tem-.' necessaries para atua
ção do sinal de desligamento do reator para diversas t.%xas de inserção de
reatividade. Verifica-se que estes tempos foram aumentados no método "best
estimate" de 10,8% para a taxa de 65 pcm/s até 1852 para a taxa de 1 pcm/s.
Esses tempos adicionais para que o ponto de atuação do sistema de desligamen
to seja atingido se traduzem numa maior disponibilidade e flexibilidade op£
racionais da usina.
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pern/ s

método
origi-
nal

método
"best
estica
te" "

Ganho
(Z)

65

1.

2.

10,

85

05

80

AO

2.

3,

12,

90

25

10

20

6,

7,

15,

20

15

30

15

7,

10,

42,

05

05

50

10

8.95

16.00

78,80

8

10,

20.

97,

40

55

60

14

34

133

5

,65

,15

,10

1

44

127

185

.65

,25

,00

Tabela 1 - Tempo para atuação do sinal de desligamento, em segundos.

4.2. SIMULAÇÃO DO ACIDENTE DE PERDA COMPLETA DE VAZÃO FORÇADA DO REFRIGE-
RANTE

A parada simultânea das bombas do circuito primário de refrigeração do
reator, estando este operando a 1002 de potência, tem por efeito a elevação
da temperatura do refrigerante que pode causar DNB caso o reator não seja
imediatamente desligado.

As simulações deste acidente através dos dois métodos foram feitas dan
do como entrada para o código ALMOD a curva de vazão em função do tempo obti
da experimentalmente para Angra 1. Os transitórios de vazão, pressão, temp£
ratura e potência nuclear calculados com o ALMOD foram fornecidos ao código
COBRA que então forneceu os resultados para o DNBR mínimo em função do tempo
q e são apresentados na figura 4; nesta figura verifica-se que enquanto no
método original a margem mínima de DNBR era de 6,72, no novo procedimento a
margem mínima de DNBR é ampliada para 28,32,

5. CONCLUSÕES

Seguindo o procedimento ds cálculo como proposto pelo ITDP, levantarau-
-se novas curvas limites de proteção do reator de Angra 1, bem como os cor
respondentes pontos de atuação do sistema OTAT, com conseqüente possibilida
de de aumento da disponibilidade da usina.

Através de simulação dos acidentes limitantes foram quantificados ga-
nhos em margem de DNBR, ressalvadas as incertezas inerentes às informações
proprietárias.

A análise dos resultados obtidos pelo emprego do ITDP demonstrou se tra
tar de um procedimento capaz de considerável ampliação dos limites térmicos
do núcleo, sem que sejam violadas as bases de projeto no que tange a probabl
lidade de ocorrência de DNB.
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SUMARIO

Foi completado o projeto de implementação da modelagem de 2 cír
cuitos de refrigeração assimétricos para o código ALMOD 3W2 atrí
ves da simulação da linha do coletor de vapor que conecta a saT
da doF l geradores de vapor.. ~

Uma breve descrição do modelo i apresentada, bem como os resulta
dos de 2 casos de verificação da adequacidade da nova modelagemT

ABSTRACT

A two loop simulation capability was developed to the ALMOD 3W2
code through modelling the steam header line connecting the se
condary side of steam generators. ~

A brief description of the model is presented and two test cases
are shown.

Basic code changes are addressed.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a conclusão do projeto de implemeii
tação da modelagem de dois circuitos de refrigeração assimétr^
cos para o código ALMOD 3W21. Esta última etap; consta da mode
lagem da linha do coletor de vapor que conecta ^ saída dos doiT
geradores de vapor.

Nas etapas anteriores, um modelo alternativo de gerador de
vapor2 foi atribuído ao código ALMOD e foi feita sua ativação
para rimular dois circuitos de refrigeração ao mesmo tempo, em
bora só fosse possível o cálculo de acidentes simétricos .

Com a introdução de um ponto comum aos dois circuitos, a
linha do coletor de vapor, tornou-se possível a simulação de
transitórios assimétricos que comecem por perturbações no lado
do circuito secundário.

Foi necessário também adaptar a modelagem do Sistema de
Proteção do Reator, duplicando alguns sistemas de monitoração e
tornando independentes certos critérios de desligamento do reji
tor. Pequenas modificações nos Sistemas de Controle também fj>
ram necessárias.

Vários casos de acidentes assimétricos foram rodados e 2
deles sao apresentados para compr» vação da adequacidade do mode
lo.

Com esta etapa está encerrado o projeto iniciado em 84 que
visava atribuir ao código ALMOD 3W2 a característica de simul£
dor de acidentes assimétricos.

2. MODELO DO COLETOR DE VAPOR

Quando uma perturbação se inicia no secundário de um só ge
rador de vapor, caracterizando o transitório assimétrico, sera"
preciso modelar adequadamente a interação entre os dois circuí^
tos de refrigeração.

0 núcleo se constituí no ponto comum a ambos os circuitos
no lado do sistema primário. A modelagem original de 2-loops
do ALMOD 3 é adequada pára transitórios em que não hajam varia
ções substanciais na vazão de refrigerante primário em qualquer
um dos circuitos.

0 ponto comum no lado do secundário é a linha do coletor
de vapor, a partir da qual, a perturbação em um gerador de VÍI
por afetara ao outro,

2,1. HTPÕTESES S1MPLIFICAD0RAS

- A pressão na entrada da turbina será considerada conhed
da e proporcional a carga instantânea;

- Para a determinação das vazões instantâneas saindo de c¿
da gerador de vapor, será considerada a solução em regime pertna
nente para a equação de momentum.
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2.2. CALCULO DAS PERDAS DE PRESSÃO

~ F] e Pj sao as pressões nos geradores de vapor, calcul¿
das pelos programas UTSG e GEVAP, en função das vazões de vapor;

- M¿ são as vazões de vapor na saída dos geradores de v«i
por (i - 1,2);

- Kji slo os coeficientes de perda de pressão nos bocais
de saída dos geradores de vapor (i • 1,2);

- KÍ2 são os coeficientes de perda de pressão nas linhas
de vapor até o coletor comum (i • 1,2);

- KÍ3 são os coeficientes de perda de pressão na linha do
coletor de vapor (i * 1,2);

- Pc¿ é a pressão na linha do coletor de vapor;

- VG significa válvula governadora cujo coeficiente de pe¿
da de pressão e área de escoamento serão variado* en função da
carga na turbina;

- Pt é a pressão na câmara de impulso da turbina, propoir
cional ã carga, que pode ser constante ou variar conforme urna
função externa.

Perdas de Pressão nas Linhas

K-. . M.
AP . _ U 1- i - 1,2 e j - 1,3 (1)

Ai • Pi

onde Pj é a densidade do vapor calculada na pressão Pj e A¿ £ a
area da seção de escoamento.
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Perdas de Pressão na válvula Governadora

« „ , '« • «1 * »•>' (2)
* A t

! . pt

onde Pt é a densidade calculada na pressão de entrada da
ni, Pt, e Kt/At

2 será determinado pela característica da valvii
la governadora*1 e por uma função da carga da turbina.

2.3. DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE VAPOR

Uma primeira tentativa para determinar as vazões usou ex
plicitamente uma expressão para o cálculo da pressão da linha
do coletor de vapor, Pc£i ° Que causou instabilidade na solução.

A alt*rnítí"a encontrada foi escrever as expressões para
as perdas «. •*ui ...•-».-, de pressão desde os geradores de vapor até
a entrada da turbina, na forma :

Pi " Pt " Ki • "i' • Kt • (Mi • M 2 )
2
 ( 2 )

Ai2 Pi A t
2 pt

onde i • 1,2 e Rj * K¿, + Kjj + KÍ3

0 objetivo maior deste modelo é permitir o desbalanceameii
to entre as vazões de vapor dos 2 circuitos de refrige ação e a
interação entre os geradores de vapor pelo lado do secundário.

Na forma acima escrita, ?c¿ não é explicitada, podendo ser
calculada após a solução para as vazões, considerando:

Kt . (Mi + M 2 )
2

?cl - Pt + -= (4)
At2 • PU

onde pc/ e a densidade calculada na pressão ?cí'

Por facilidade, os nomes das variáveis serão simplificados,
sendo d] e d2 as quedas de pressão para cada circuito, tem-se :

di - (ai • b) Mi2 • 2bMiM2 • bM2
2 (5)

d2 • (a2 • b) M2
2 • 2bMiM2 + bM¡ 2 (6)

Ki
onde : di - T¿ - Pt, ai - , í « 1,2

e subtraindo (5) de (6) tem-se :

d, - d2 » a,Mi2 - a2M2
2 (7)
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Mi - {((d, - dt) + ajMj'Wa,) 1' 2 (8)

Para determinar M2, basta substituir (8) em (5), chegando a

(ax.a2 + b.a2 • b.a,).M2
2 + 2b.(ai.-(di - d2) + aj.a2.M2

2) I/2.M2

+ ((di - d2).(ai + b) - d!.ai) - 0. (9)

A equação (9) é uma_equação não-linear en M2, de grau
nao-inteiro e cuja solução normalmente seria grafica ou iterati
vt, mas que, com transformação de variável, foi possível deteT
ninar sua solução analítica . ~

2.4. ESTRATEGIA DE CALCULO

No regime estacionario, o modelo do coletor de vapor cão ê
ativado e permanece a forma original de cálculo para as vazões
de saída dos Gv's.

No primeiro intervalo de tempo será calculado um fator de
ajuste para a correção da curva característica da válvula gover
nadora, para consider ir uma densidade do vapor em função da
pressão na linha do coletor.

Pela solução da equação (9), determina-se a vazão de vapor
do circuito que usa o modelo UTSG, a partir das pressões do in
tervalo anterior.

Pela expressão (8), será determinada a vazão do segundo ge_
rador di; vapor que usa o modelo GEVAP.

Para variações de carga ua turbina, uma função externa se
rã lida de forma normalizada e transformada na pressão correT
pondente na câmara de impulse. A cada intervalo de tempo taã
bem, com o novo valor da carga na turbina e baseado na função
característica da válvula governadora, a relação Kt/

At2 ' atua
lizada. ~

A carga da turbina também pode ser mantida constante duran
te todo o transitório até um possível desligamento autoiáticõ*
do reator.

Variações nas condições da água de alimentação »õ podem
ser introduzidas no gerador de vapor modelado pelo UTSG, confi
gurando transitórios assimétricos. ~

No caso de isolamento de um só gerador de vapor, o escolh^
do será o modelado pelo GEVAP e, as equações (8) * (9) ficam
simplificadas uma vez que Ms será anulado e a expressão para Mi
deve ser rededuzida*.



3. ANALISE DE CASOS ASSIMÉTRICOS

3.1. ISOLAMENTO DE 1 GERADOR DE VAPOR

O caso postulado será o resultado do fechamento indevido
da válvula de isolamento de 1 gerador de vapor durante uma ope_
ração a potencia nominal.

Com o uso da versão de dois circuitos, a saída do GEVAP
será isolada, acarretando um aumento da vazão pelo UTSG que teii
tara santer a carga solicitada pela turbina, que peraaneceu cons_
tante.

0 isolamento do GEVAP foi iniciado aos 5 segundos do tran
sitõrio e a analise cobriu 30 segundos de simulação.

Aos 9.95 segundos ocorre o sinal de desligamento do reator
por OPAT no circuito número 1 de refrigeração, devido ao a ume ti
to da potência removida por este gerador de vapor, na incapac^
d .ide do outro em suprir vapor ã turbina.

As figuras de 1 a 5 apresentas, o comportamento transitório
de algumas variáveis relevantes para a análise deste caso-teste.

A potência nuclear permanece basicamente constante ate o
•omento do desligamento, em torno de 12 segundos, pela conside_
ração do arraso de 2 segundos para o sistema OPAT.

A excursão da pressão observada na figura 2, é o resultado
da perda parcial da capacidade de remoção de calor pelo isola_
mentó do GV2, o que c*usa um aquecimento do circuito afetado,
verificado pelo ausento da temperatura média na figura 3.

Com a carga na turbina permanecendo inalterada, há uma so
licitação maior para o GVj, o que se observa nas figuras 3 e 4
pelos comportamentos opostos da temperatura média e do AT entre
os dois circuitos.

As pressões de vapor, figura 5, também evidenciam comporta
•entos opostos nos dois circuitos. Após o desligamento do rca
tor e da turbina, a pressão do GVi também subirá pelo fechamen
to de sua válvula de isolamento.

3.2. RUPTURA DE LINHA DE VAPOR

0 caso postulado é o resultado de uma ruptura na linha de
vapor antes da válvula de isolamento do gerador de vapor.

Tal acidente í simulado pelo abaixamento do ponto d* atua
ção de uma válvula d«t segurança, cuja capacidade pode ser aunen
tada para se obter o efeito de ruptura desejado.

Aos 6.15 segundos ocorreu o sinal de desligamento do rei
tor por OPAT no circuito 1, devido ao excesso de calor removido
por este circuito, causando um acréscimo no AT medido.

As figuras de 6 a 10 mostras o comportamento de variáveis
relevantes para a análise do transitorio.
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A potência nuclear cresce pelo efeito do resfriamento do
circuito 1 que, reduzindo a temperatura média do reator provoca
uma inserção positiva de reatividade via coeficiente do modera
dor. Em torno de 8 :egundos a excursão de potência é interrom
pida pela queda das uarras de desligamento.

0 efeito de despressurização observado na figura 7 deve-se
ao resfriamento excessivo causado pelo circuito 1» afetado pela
ruptura.

A redução no fornecimento de vapor para a turbina pelo ci_r
cuito 1 demandará um aumento da vazão do GV2, provocando um res
friamento adicional, embora inferior ao observado no circuito 1,
conforme se verifica nas figuras 8 e 9, nos comportamentos das
temperaturas mídias e respectivos A T ' s .

A figura 10 mostra os comportamentos diferenciados das pre£
soes de vapor, sendo que o circuito em que ocorre a ruptura a
pressão cai mais rapidamente que no outro, onde a queda de pres
são deve-se ao aumento da solicitação de vapor para a turbina.

Apôs o desligamento do reator e do fechamento da vãlvula
de isolamento, ambas as pressões de vapor sobem, embora a ruptu_
ra considerada ã montante da vãlvula evite um crescimento maior
da pressão do G V ¡ .

4. CONCLUSÕES

A idéia inicial de atribuir ao ALMOD 3 a característica de
simulador de acidentes assimétricos foi adaptada em vistas da
extensão das mud ->-as a serem efetuadas e da aplicabilidade es_
perada para a novt. versão.

Assim, optou-se pela modelagem de acidentes assimétricos
apenas no circuito secundário, por serem mais freqüentes e por
não exigirem a alteração da solução das equações de conservação
no lado do circuito primário.

Ficam, portanto, ainda não cobertos pelo ALMOD casos como
o de parada de apenas uma bomba do circuito primário, que exigjL
riam um acoplamento das equações de momentum.

A experiência operacional de Angra 1 tem demonstrado, con
tudo, que a grande maioria dos transitórios tem inicio no sist£
ma secundário e, quer simétricos ou não, agora são passíveis de
uma análise quantitativa.

Haverá necessidade, com o tempo e a obtenção de dados op£
racionais, de aperfeiçoar a modelagem do controle da- turbina,
com relação a atuação da vãlvula governadora e seu efeito na
pressão na linha do coletor de vapor.

Uma restrição adicional da versão atual está na imposição
de uma condição inicial simétrica para os dois circuitos de re_
frigeraçao.

Tal limitação poderá ser eliminada pela introdução da O£
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ção "restart" que poderia conduzir o sistema a uma situação des
balanceada e, só então, dar início ao transitorio. ~

Esta parece ser a continuação natural do processo de aper
feiçoamento dos modelos do ALMOD o que deverá ser efetuado ã~
partir da versão ALMOD 3.4.
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SUMARIO

0 código SUPERENERGY-2 é usado para estudar o comportamento
termohidraúlico do núcleo completo de reatores do tipo LMFBR. 0
objetivo deste trabalho é mostrar suas capacidades neste tipo de
análise. Os resultados obtidos foram satisfatórios, comparados
com trabalhos teóricos e experimentais, e apresentam o
SUPERENERGY-2 como um instrumento eficaz no projeto térmico
desses reatores.

ABSTRACT

SUPERENERGY-2 is a code used to study the whole core
thermalhydraulic behaviour in LMFBR type reactors. The purpose of
this work is to verify the capabilities of the code in such
analyses. The results obtained were satisfactory when compared to
theoretical and experimental data, and they confirm SUPERENERGY-2
to be an efficient code for the thermal design of these reactors.
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1. INTRODUÇÃO

N' reatores do tipo LMFBrt (reatores rápidos regeneradores
refrigerados a metal liquido), o seu núcleo e constituido por
feixes de combustível e de envoltório, que apresentam um
acentuado gradiente ridial de geração de energia, levando a uma
vasta faixa de condições de escoamento. Nos feixes de
combustível prevalece o regime de escoamento em convecção
forçada, enquanto que, para o envoltório, tanto convecção forçada
quanto natural são importantes. Os projetistas necessitam
determinar o perfil raaial de temperaturas em todo o núcleo para
várias configurações e condições de operação. Este é utilizado na
análise do núcleo, na análise estrutural do feixe, na
determinação da vida do combustível e do desempenho termo-
hidráulico do sistema.

0 código computacional SUPERENERGY-2 /!/ é aplicado na
análise do comportamento termohidráülico de todo o núcleo de
reatores do tipo LMFBR. Os cálculos são feitos em função de dois
parâmetros medidos experimentalmente: £*TT, número adimensional
que mede o aumento da difusividade de turbilhão do calor ("eddy
diffusivity of heat"); e C», , razão entre a velocidade
transversal de redemoinho na periferia, e a velocidade axial
média naquela região.

0 SUPERENERGY faz a representação completa do campo de
temperaturas para convecção forçada, apenas resolvendo a equação
de conservação de energia, levando em conta os parâmetros experi-
mentais e*iL e CJL, e a distribuição de vazão. 0 modelo deste
código é derivado da família ENERGY 12.1 que aplica a teoria de
corpos porosos. 0 uso do programa citado é restrito a regime
estacionario, escoamento em convecção forçada e feixes que
utilizam espaçadores do tipo arame helicoidal comuns em LMFBRs.
Caso a modelagem do núcleo esteja dentro da forma de geometria e
escoamento estabelecidos para as correlações aplicadas, este
código em questão fornecerá resultados comparáveis com qualquer
outro programa-padrão ("benchmark") existente.

A meta deste trabalho é mostrar a capacidade do código
SUPERENERGY comparando-o com resultados experimentais e com um
código considerado padrão, o COBRA-IV-I /3/, e utilizando-o,
também, para o cálculo do núcleo todo do reator experimental RRE
(Reator Rápido Experimental) /4/.

2. ESTUDO COMPARATIVO DO CÓDIGO

Os resultados do SUPERENERGY foram comparados com testes
feitos no "Fast Flux Test Facility" (FFTF) /5/.

Esta comparação mostra, segundo a referência citada, que
neste caso, ou valores dos perfis de temperatura obtidos
numericamente estão bem próximos dos do FFTF. Embora os dados
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exibam uma excelente concordância com resultados medidos, outras
comparações c n feixes de diferentes gecmetrias fazem-se
necessárias, uma vez que o modele depende fortemente de
parâmetros experimentais, que são funções da geometria. Ou seja,
o código pode estar calibrado para um tipo de arranjo geométrico,
<*as não para outros. Com este pensamento foram feitos testes
comparativos com experiências de Fontana et ai. /6/ e com o
Cdigo COBRA /3/.

A Figura 1 costra a numeração dos subcanais do feixe e a
Figura 2, a comparação entre as temperaturas obtidas neste
trabalho, no de Fontana e com c COBRA. Os resultados
apresentam valores com boa concordância, com diferenças
percentuais pequenas, menores que 1%. Observou-se, também, que os
resultados do COBRA ficam mais próximos do trabalho de Fontana
que do SUPERENERGY. Isto é justificável, una vez que o COBRA
•odeia o problema fisicamente bem melhor.

Figura 1: Numeração dos subcanias do feixe

Foi analisado um caso de um feixe com 217 varetas, para
comparar o CCBHA com o SUPERENERGY. Os resultados são mostrados
na Figura 3. Nota-se que o perfil de temperaturas calculado
pelo SUPERENERGY, apresenta uma simetria. Isto se deve ao fato
de que o campo de velocidades para este código é simétrico em
cada seção transversal do feixe, com dois valores diferentes, ou
seja: um para subcanais interiores e outro para subcanais
laterais. 0 COBRA, por seu lado, mostra uma pequena assimetria
devido ao fato do cálculo do campo de velocidades levar em conta
a inclinação do arame espaçador entre as varetas, ao resolver
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as equações áe conservação da continuidade, quantidade de
movimento axial e transversal, e energia.

4i 2* at

* Figura 2: Temperaturas dos subcanais referentes â Figura 1, na
saída do feixe.

IJD4

102

0,92

0,§0l—

SUPERENERSY-2

COBRA- IV-1

0,0 0,2 0,4 0£ 0,7 0,i O,» Ifl
X/L (CeMprimMft mtrt Htm)

Figura 3: Temperaturas do refrigerante na saída do feixe,
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Mesmo con as considerações acima, fica patente a qualidade
dos resultados do SUPERENERGY, que exibe* valores coa diferenças
bem pequenas COB relação àquelas do COBRA, nos subcanais
interiores de ordea de IX e nos Literais de cerca de 1.5%.

3. MODELAGEM DO NÚCLEO TODO DO RRE

ma

Como já foi salier.tado, para exemplificar a potencialidade
do código referido, optou-se pela modelagem do núcleo do reator
rápido experimental (Ref.4) (RRE). Este apresenta as seguintes
características:

- passo do feixe
- espessura da parede do duto
- número de varetas por feixe
- número de feixes
- diâmetro da vareta
- diâmetro co arame espaçador
- comprimento aquecido da vareta
- material dos dutos
- refrigerante
- potência total
- potência linear média (PQ)
- temperatura de entrada
- vazão total 38,6 kg/s
As curvas de distribuição de potência radial e

•ostradas, respectivamente, nas Figuras 4 e 5.

45,0
1,O
19
37
8,0
1,0 mi
180,0
SS 316
sódio
5 MV
395 W/cm barra
316°C

mm
L

axial são

0.»

Figura 4: Distribuição de potência radial adimensional
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0,4 O.»

CMaAxM W/U
Ifi

Figura 5: Distribuição de potência axial adinensional.

0 arranjo dos feixes está na Figura 6 juntamente com a
convenção de numeração das faces, pois nos dados de entrada do
prograna, uaa vez que o SUPEEENERGY leva ea conta as trocas
térmicas inter-feixes, deve-se fornecer o feixe coa seus
respectivos vizinhos.

CÃO M mmtmmçm «M

Figura 6: Arranjo dos feixes no núcleo do RRE
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A diferença entre a temperatura atedia do fluido na saída,
calculada pelo balanço de energia, entre o feixe central e o do
anel 4, por exemplo, é de 47,4°C. Esta ocorre porque foraa
usados os mesaos valor.es de vazio para todos os feixes do núcleo,
«as nia os Besaos perfis ratíi&is de po^ên^ia (Figura 4) que
f icaria mais acentuados na regí ¡¿o central. No caso de se desejar
UB menor gradiente de temperatura, adotar-se-iam valores
diferentes de v;*zio para cada anel, ou seja, os orificios de
entrada serias calculados de tal forma que as vazões maiores
nasse» pelo centro, decrescendo na direçio dos anéis
periféricos, o que contribuiria para "achatar" o perfil de
temperaturas do refrigerante na saída do núcleo. Desta forma
otimizar-se-ia a dístribuiçio de vazio no núcleo do reator.

O SUPERENERGY fornece a distribuição de temperatura em
cada feixe, como mostra a Figura 7 para o central. Pode-se, desta
maneira, usa-lo para determinar o feixe ou o canal .-ais quente,
para efeitos ¿e um estudo mais detalhado. No caso
examinado, devido is distribuições de potência e vazão, o
feixe mais quente é o central (n? 1 da Figura 6), apresentando a
temperatura máxima de 517°C. Um outro teste foi realizado
tratando este feixe mais quente como isolado de seus vizinhos.
Verificou-se um perfil com temperaturas maiores. Isto porque os
feixes vizinhos, do teste anterior, encontravam-se com
temperaturas menores, fazendo com que houvesse um fluxo radial de
calor.

Figura 7: Temperaturas do refrigerante (°C) na saída do feixe
número 1 do RRE.



Hi duas opções no código, quanto ao acoplamento entre
feixes:

a) a que leva es conta o escoamento entre feixes. considerando *
transmisdo por ccnvecçlo; e

a) a que considera o acoplamento, coio se houvesse i»ma "parede"
de sódio • separá-los, admitindo, apenas, a conduçio de cal^r
entre os feixes.

A opção "b" é a mais recomendada, pois tee "uenos problemas
com a convergencia do método de cálculo adotado e deve ser usada
sempre que possivel. A opção "a1 só deverá ser usada, quando a
transmissão de calor por convecção entre feixes for importante. 0
tempo computacional gasto, utilizando-se a opçSo "a", foi 6 vezes
maior em relação a opçio "b" , e os resultados ficaram com uma
pequena diferença no valor das temperar iras, da ordem de 1°C.

4. CONCLUSÃO

As faixas de utilização do código SUPERENERGY abrangem
todos reatores do tipo comum de LNFBRs. Para estes reatores, o
código citado mostra-se como uma ferramenta de projeto muito
eficiente. Em apenas 2,9 s o núcleo inteiro do reator RRE, com
37 feixes de 19 varetas cada, foi analisado do ponto de vista
termo-hidráulico.

Este código resolve apenas a equação de energia. Com isto, o
campo de velocidades e pressões e considerado constants ao longo
da estrutura e, portanto, perde-se a sensibilidade quanto a
influência deste no feixe de varetas. Mesmo assim, o SUPERENERGY
pode ser utilizado no cálculo do canal mais quente, na
redistribuição de vazão nos feixes, ou, ainda, oDter o valor do
perfil de temperaturas do refrigerante e das paredes dos dutoe
que envolvem os feixes.

0 COBRA utiliza um -iodeIo fisico superior ao do SUPERENERGY.
Apesar disto, o SUPERENERGY obtém resultados bem próximos, com um
tempo de execução da ordem de cem vezes inferior ao do COBRA.
Além disso, uma das grandes vantagens deste código é poder
analisar o núcleo todo de um reator, com a interligação
entre seus feixes.

Os resultados, comparados com trabalhos experimentais e
teóricos, foram satisfatórios, recomendando-se a utilização deste
código em estudos paramétricos envolvidos no projeto de reatores
do tipo LMFBR.
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SUMARIO

Visto a importância da comparação teorico-experimental para avi
liação de códigos computacionais, este trabalho apresenta a si
mulação com o Código RELAP4/M0D5 da experiência de parada de bom
ba realizada no Circaito Experimental de Xgua-CEA. A partir dos
resultados obtidos, verificou-se que os modelos existentes no
Código mostraram-se bem satisfatórios relativamente ao comporta
mento qualitativo e quantitativo dos valores obtidos experimen-
talmente.

ABSTRACT

Sines is important the theoretical-experimental comparison to
evaluate the computer codes, these paper presents the simulation
with RELAP4/MOD5 Code of a loss of power energy in the pump of
the "Circuito Experimental de Xgua-CEA". From the results
attained, the existing models in the Code showed to be very
satisfatory quantitative and qualitative behavior of the attai^
ned experimental results.
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1 - OBJETIVO

O presente trabalho visa simular coa o Código RELAP4/M0D5
[lj a experiência de parada de bomba realizada no Circuito Expe
riaental de Ãgua-CEA [2] pertencente ao Instituto de Pesquisas"
Energéticas e Nucleares - IPEN. Este estudo enquadra-se na ava
liarão teórico-experinental do Código RELAP4/MOD5 quanto a simü
laçao e análise de transientes relativos ã termo-bidrãulica dí
reatores nucleares.

2 - CIRCUITO EXPERIMENTAL DE ÃGUA E A MODELAGEM ADOTADA PARA 0
CÓDIGO RELAP4/MOD5

O Circuito Experimental de Ãgua foi desenvolvido no IPEN pa
ra avaliar e analisar parâmetros termo-hidráulicos de interesse"
no projeto de reatores nucleares refrigerados à água leve fer-
vente e pressurizada. O principio básico de funcionamento do CÍ£
culto pode ser visto na figura 1 enquanto que a sua faixa opera
cional encontra-se descrita na tabela 1.

A fim de atender o objetivo anteriormente mencionado, utili_
zou-se do teste de parada de bomba [3,4] cujo esquema de fun
cionamento operacional do Circuito e aquele mostrado pela linha"
mais espessa da figura 1. As condições operacionais do Circuito
quando da realização da experiência estão apresentadas na tabe
Ia 2 e a seqüência de eventos durante o transiente está descei
ta na tabela 3.

Apoiado no esquema bHsico de funcionamento da experiência
de parada de bomba, figura 1, adotou-se a modelagem apresentada
na figura 2 para a simulação deste transiente com o Código
RELAP4/MOD5 [l], onde o conjunto de dados de entrada foi obtido
a partir das referências [5,6]. A guisa de informação, um estudo
teórico de um teste de parada de bomba no CEA com o Código RELAP4/
M0D5 foi realizado na referência [7].

3 - RESULTADOS OBTIDOS

As figuras 3 ã 8 mostram a comparação teórico-experimental
dos principais resultados obtidos pelo Código RELAP4/MOD5 rela
tivamente aqueles da experiência de parada de bomba no CEA. Veri-
fica-se destas figuras que, globalmente, os resultados obtidos
pelo Código apresentam-se bem satisfatórios comparativamente
aos da experiência.

Ressalta-se que as curvas da variação temporal da vazão más
s.ca obtidas pelo Código, mostradas nas figuras 3 e 4, apresen-
tam um pequeno desvio em relação aos valores experimentais. En
tretanto, mesmo a bomba parando antes do tempo real, é assegura-
do suficiente resfriamento ao Circuito, o que garante o conser-
vantísmo da análise no que tange a segurança intrínseca do exp£
rimento.

A evolução temporal da pressão e temperatura do fluido no
pressurizador, conforme mostrada nas figuras 5 e 6, apresentam

- 406 -



TANQUE:
DESAERADOR-
ARMAZENADO*

mSSUMZADO* •*

RHTRIADOR

PRE-AQUECEDOR

SOMM PRINCIPWU.

FIGURA 1 - PRINCIPIO SASICO DE FUNCIONAMENTO DO CEA .



Tabela 1 - Faixa operacional do CEA

Potência máxima na seção de testes 190 kW

Potência maxima no pré-aquecedor 140 kW

Vazão mãssica na seção de testes ., 0,5 - 5,0 kg/s

Temperatura maxima na salda da seção

de testes *;.. 285 °C

Pressão máxima , 70 bar

Tabela 2 - Condições operacionais da experiência

de parada de bomba no CEA

Potência na seção de testes "• 35 kW

Potência no pré-aquecedor 0 kW

Vazão mãssica 2,95 kg/s

Temperatura do fluido na entrada da

seção de testes 148 °C

Pressão no pressurizador 18,45 bar

Vazão tnãssica da ãgua de resfriamento 1,37 kg/s

Tabela 3 - Seqüência de eventos na experiência

de parada de bomba no CEA

0 -

H,

17,

32

14,2 s :

2 s :

9 s :

s :

estado estacionario

desligamento ¿- bomba de circulação

principal e inicio da redução na va

zao da água de resfriamento

desligamento da seção de testes

término da redução na vaz.ão da ãgua

de resfriamento
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um comportamento satisfatório, evidenciando-se, todavia, uma peque
na diferença entre o nível de temperatura do fluido obtido pelo Co
digo s aquele da experiencia. Provavelmente, prende-se a problemas
de ajustes nas tabelas de propriedades da água implantadas no Cód^
go.

4 - CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou satisfatoriamente a simulação com o
Código RELAPA/MOD5 da experiência de parada de bomba reali adi no
Circuito Experimental de Água do IPEN.

Foi possível verificar a comparação teor ico-experimental atra
ves dos resultados obfidos, ressaltando-se que os modelos existen
tes no Código RELAP4/MOD5 retrataram bastante bem o comportamento qu£
litativo e quantitativo dos valores obtidos experimentalmente.

Recomenda-se, entretanto, a simulação de outros experimentos
desta natureza em condições operacionais diferentes a fim, de infe -
rir melhor o desempenho do código numa maior gama operacional.
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SUMARIO

Neste trabalho descreve-se o programa de computador RENUR desenvolvido para
efetuar uma simulação simplificada de componentes do circuito primario de
urna central nuclear tipo PWR. Especificamente desenvolveu-se modelos mate-
máticos para a simulação termohidráulica do núcleo do reator e pressuriza-
dor. 0 restante do circuito primario é tratado como un único volume.

Nc núcleo do reator emprega-se um modelo nodal para o tratamento do fenômeno
de condução de calor na barra He combustível, considerando-se um canal médio
pata tratar o comportamento medio do núcleo e um canal quente para cálculos
de DNBR. No pressurizador emprega—se um modelo homogêneo.

Apresenta-se resultados obtidos para condições de estado estacionario bem
como para um transiente de rejeição de carga. Era relação a resultados de
programas de computador mais elaborados, a aderência e satisfatória e a e-
conomia em tempo computacional considerável.

ABSTRACT

The computer program RENUR was developed to perform a very simplified
simulation of a typical PWR primary circuit. The program has mathematical
models for Che thermal-hydraulic* of the reactor core and the pressurizer,
the rest of the circuit being treated as a single volume.

Heat conduction in the fuel rod is analyzed by a nodal model. Average and
hot channels are treated so that the bulk response of the core and DNBR
can be evaluated. A Homogenenous model is employed in the pressurizer.

Results are presented for a steady-state situation as well as for a loss
of load transient. Agreement with the results of more elaborate computer
codes is good with substantial reduction in computer costs.



NOMENCLATURA

c calor especifico a pressão constante, J/kg °C
h entalpia especifica, Jjkg
L altura ativa da barra de combustível, a
M massa, kg
m vazão mássica, kg/s
p pressão, M/m2

Q potência, v
q1" densidade de potência, w/m3

R resistência térmica,°C/w
R12 (IA • l'\ ) / 8irL

Cl C2
R23 1/16TTLXC2 + In ( r r / r r )

RS* In (r / r ) /4ITLX • l/2irr U»
r (> r Ta

r raio, m
T temperatura,°C
t tempo, s
u energia interna especifica. J/kg
V volume, m
v volume especifico, mJ/kg
X condutividade térmica, w/m°C
a coeficiente de transferência de calor, w/m2a

SUBSCRITOS

a
AL
AME
AQ
ASP
c
G
CV
S
PF
P
R
r
SEC
su

fluido primario
alivio
ambiente
aquecedor
aspergidor
combustível
folga (gap)
gerador de vapor
vapor saturado
perna fria
pressurizador
reator
revestimento
segurança
surto



1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho procura-se avaliar o desempenho de modelos bastante sim -
piif içados do circuito primario de uma central nuclear tipo PWR para casos
transientes onde os componentes que dominam o comportamento temporal das prin
cipais grandezas sao o núcleo do reator e o pressurizador. Ou seja, aqueles
casos em que a influência do gerador de vapor é mínima ou possa ser simulada
como uma perturbação, por exemplo. Visa-se também a analise de comportamento
de variáveis empregadas para atuar mecanismos de controle da usina.

Tenta-se obter uma redução substancial dos tempos de computação em rela
ção a programas comercialmente disponíveis embora mantendo um nível de precT
são satisfatório.

Analisa-se um caso típico de parada de bomba e casos de surtos positivos
e negativos no pressurizador causados por desbalanceamento entre a potência g£
rada no núcleo e o calor transportado do primário para o secundário através
do gerador de vapor (transientes de perda de carga, por exemplo).

2. MODELOS E MÉTODOS

2.1 Pressurizador

No pressurizador supõe-se que liquido e vapor encontram-se em equill
brio ¿éruico (TL * Tv) constituindo uma mistura homogênea. Assim, a solução
do sistema de equações diferenciais ordinárias, constituído de equações de con
servação de massa e energia, respectivamente,

(D
dM
_ E .
dt

d ( MpUp ]

dt

•
su

)

+

m
su

*

h
su

Q (

-

+

t) -

™ASP h P F

^AMB

mSEG

AL i S E G )

(2)

e a equação de conservação de volume

dV dv dM
^ - M £ • v "j-E - 0 (3)
dt p dt p dt

permite o computo da entalpia especifica e pressão. 0 sistema de equações com
preendido por (1), (2) e (3) contém A incógnitas (Mp, Up, Pp e v p). A quarta
relação £ a equação de estado escolhendo-se para a mesma o volume especifico
em função da pressão e entalpia,

v » v (P , h ) (4)
P P P P

Supõe-se que a entalpia da linha de surto, hsu , seja a entalpia do
líquido saturado enquanto para o aspergidor emprega-se a entalpia do líquido

- 417 -



presente na perna fria do circuito primario, hpp .

0 controle do aspergidor, aquecedor e válvulas i do tipo liga-desli
ga (on - off), governados por níveis de atuação específicos com relação ã pres
sao no pressurizador. Nas válvulas adota-se a hipótese de escoamento crítico^
através dos orifícios das mesmas. A Figura 1 mostra um esquema simplificado do
pressurizador.

2.2 Núcleo d£ Reator

Na analise térmica do núcleo emprega-se o conceito de canal medio pâ
ra efeito de cálculo de propriedades físicas e grandezas macroscópicas avalia
das empíricamente (coeficiente de transferência de calor, por exemplo). Toda -
via, identifica—se um canal quente para a determinação do DNBR (razão enere
fluxo critico de calor e fluxo de calor local).

2.3 Barra jle Combustível

Na barra de combustível considera-se somente condução radial de calor
em virtude dos transientes em consideração.

Drvide—se o combustível em duas regiões radiais de volumes iguais en
quanto o revestimento possue apenas uma (Figura 2). Usando-se a aproximação de
volumes concentrados, pode-se mostrar que o balanço de energia para cada re -
gião é representado por:

Região central do combustível (k * 1)

M, ei dTj/dt - qIM(t)V, - CTi - T2) / R12 (5)

Região anular do combustível (k • 2)

M2 c2 dT2/dt - <T"(t)V2 + (Ti - T2) / RJ2 - (T2 - T3) / R23 (6)

Revestimento (k » 3)

M3 cj dT3/dt - (T2 - T3) / R2J ~ (T3 - T O / R3* (7)

Nestas equações Rfc , k+1 representa a resistência térmica entre a re
gião k e a região k+1. R]2 consiste na resistencia condutiva do combustível
cerâmico na região central. R23 incorpora a resistência condutiva do sólido
presente na região 2 e a resistência convectiva usada para simular o transpor-
te de calor na folga. R3* compreende a resistencia condutiva do material me
tálico do revestimento e a resistência convectiva entre a superfície externa
do revestimento e o fluido refrigerante que escoa.

Correlações empíricas foram empregadas para expressar a dependência
con a temperatura de condutividades térmicas e calores específicos.

2.4 Fluido Refrigerante

Tratou-se o fluido presente no circuito primário como um único volume.
Assim o balanço de massa para todo o primário resulta

dM /dt - - é ^ - m A S p (8)
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onde msu e râ^gp sao considerados positivos quando deixam o volunte do primario
e sao inseridos no pressurizador. Nao se considera válvulas de alivio em outras
posições que não no pressuri,zador,

0 balanço de energia para o volume do primario (desprezando-se a poten
cia da bomba) pode ser expresso por ~

d(MaUa)/dt - - m s u h s u - Í A S p h p F • 0R(t) -QGV(t) (9)

onde supoe-se que a pressão no primario seja uniforme (Pg)-

As equações (8) e (9) constituem um sistema com quatro incógnitas Ma ,
^a » ̂ a e va 1ue * suplementado por uma equação de estado,

Va " Va (Pa * ha ) ( 1 0 )

e a seguinte hipótese,

dP /dt - dP /dt (11)
a p

isto é, a variação de pressão no circuito primario acompanha i do pressurizador.

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES

Simulou-se diversos casos testes em condições estacionarias e transientes
para avaliar qualitativa e quantitativamente o desempenho do programa RENUR.

Inicialmente testou-se o modelo usado para simular o transporte de calor
na barra de combustível. Empregou-se dados típicos de reatores pressurizados a
água leve para dois casos: no primeiro o fator de pico de canal quente é 2,64
e no segundo, 3,94. Na Tabela 1 apresenta-se os desvios percentuais entre os
programas RENUR e COBRA III |l| e na Tabela 2 entre RENUR e FRAPCOH I |2¡. Os
resultados 3ostram-se satisfatórios. Embora o emprego de quatro ou cinco re-
giões no combustível pudesse trazer uma melhoria nos desvios, esta opção acar-
retaria um aumento significativo no tenpc computacional que contraria um dos
objetivos básicos deste trabalho.

Em seguida simulou-se um transiente de surtos positivos e negativas no
pressurizador de Angra 1 ¡3¡. A Figura 3 apresenta o comportamento temporal da
pressão comparando os resultados do programa RENTO contra os do programa
SIPRES - T e dados fornecidos pelo fabricante. A diferença máxima entre os re
sultados do RENUR e dados do fabricante é da crdea de 2E atestando assim o bom
desempenho do modelo do pressurizador.

Finalmente analisou-se um caso teste de perda de carga para a central nu
clear de Shippíngport operando a uma potência de 74 MW [4(. Na Figura 4 nota-se
que os resultados do programa RENUR são qualitativamente bons pois o comporta
mento temporal da pressão acompanha a tendência dos resultados experimentais.
Quantitativamente a máxima diferença entre o cálculo e a experiencia situou-se
ao redor de 3Z.

Em relação ao objetivo de redução de tempos computacionais o prograna
RENUR gasta 0,5 milisegundos por volume de controle por incremento de tempo no
computador CDC 170/750. Este número deve ser comparado com aquele obtido num
transiente típico de análise de acidentes com o Código RELAP5/M0D1 |5| no me£
•o computador que í de aproximadamente 2,0 milisegundos por volume de controle



por incremento de teirpo, muito embora deva-se notar que o programa RENUR integra
equações diferenciais ordinarias enquanto o programa RELAP5/M0D1 resolve um
sistema de equações diferenciais parciais pelo método de diferenças finitas.

Tabela 1 - Desvios Percentuais entre as Distribuições
de Temperatura Obtidas com os Programas
RENUR e COBRA III

Posição Radial

0,0

3,0

4,25

4,90

6,45

Canal Medio
Z

-10,8

-7,7

-3,9

-5,1

+0,7

Canal Quente
Z

0,0

-8,6

-0,4

-9,3

-0,3

fabela 2 - Desvios Percentuais entre as Distribuições
Radiais de Temperatura Obtidas com os
Programas RENUR e FRAPC0M

Posição Radial
mm

0,0

4,25

4,30

4,60

4,90

6,45
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Canal Médio
Z

-6,3

+1,5

-2,3

-2,7

-2,7

+0,4

Canal Quente
Z

+4,2

+32,7

-0,8

-1.4

-2,0

-3,1
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SUMARIO

Neste trabalho é apresentada uma aplicação do formalismo diferencial
de teoria de perturbação o um modelo homogêneo de simulação do com
portamento estacionario de geradores de vapor de centrais nucleares
PWR. O programa PERGEVAP, desenvolvido a partir do modelo do códi
go GEVAP, de Souza, permite realizar cálculos da sensibilidade dê̂
funcionais lineares (como a temperatura media do primario) e não-
lineares (como o fluxo de calor médio) a variações nos parâmetros
termohidráulicos, tais como vazão, entalpia e calor específico.

Os resultados obtidos com este formalismo são comparados com os ob
tidos do cálculo direto com o próprio código GEVAP, podendo-se ve-
rificar excelente concordância. A metodologia se mostra promisso-
ra para tratar cálculos repetitivos associados ao projeto e â aná-
lise de segurança destes equipamentos.

ABSTRACT

This work presents an application of the differential approach to
perturbation theory to a homogeneous model of a PWR steam generator
under steady-state conditions. Program PERGEVAP watt built from the
code GEVAP, developed by SOUZA, and allows sensitivity calculations
of linear (like the average primary loop temperature) and nonlinear
(like the average heat flux) functionals to variations in thermohv_
draulics parameters, such as flow rate, enthalphy and specific heat.
Results obtained with this approach are compared to direct calculi»
tions using GEVAP, with excellent agreement. The method has good
potential to treat repeated calculations needed in the design and
analysis of these equipments.



1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de uma teoria para a análise de sensibilidade baseada no
uso de funções adjuntas tem progredido significativamente desde a primeira apli
cação ã física de reatoresí1""*) e blindagem^5»6'.

Atualmente a mencionada teoria está também sendo aplicada ã área da termo-
hidráulica de reatores, com bons resultados tanto em problemas lineares como
não-lineares. Vários formalismos têm sido usados para obter as equações ad-
juntas; a saber:

- Formalismos diferencial(7»§) e matricial (uma variante do método di-
ferencial).

- Formalismo de Perturbação General i zadat'»1**) (G.P.T.).
- Formalismo variacionalt2**).
0 formalismo adotado neste trabalho é o diferencial, que já foi utilizado

na área da termohidráulica por Oblowí11) e Weber e Oblov^ ', que desenvolveram
expressões de perturbação relativas a um funcional genérico em um problema Lran
siente de um reator nuclear. Neste trabalho, aplica-se a teoria de perturbação
oara a simulação do comportamento estacionario de geradores de vapor PWR.
2. DESCRIÇÃO SUCINTA DO FORMALISMO DIFERENCIAL

Consideremos o problema gerai de um sistema físico de K equações não-line£
íes acopladas. 0 sistema ê descrito por um campo vetorial f com N componentes,
governado pela equação de operadores (em notação vetorial):

m (f(r); D) - 0 , (t)

onde m inclui, em geral, operações com relação às variáveis do espaço de fase.
Esta equação pode ser vista como uma equação que abrange operadores linea-

res e não-lineares. Assume-se também que(1) seja derivável com relação aos pa-
râmetros p£, e no sentido de Fréchet em relação às funções fk (k » 1, 2, ..., K).
0 vetor de estado ou campo:

f(r) - tfjír), f2(r) fR(r)] (2)

é uma função do vetor de posição no espaço de fase:

r - [ri, r2, .... r^] . (3)

Todos os vetores coluna são escritos horizontalmente, por conveniência).
As componentes % (k * 1, 2 K), são funções não-lineares de f. e do vetor
dos parâmetros de entrada, n(r), que descrevem totalmente o sistema, onde:

p(r) - [pi(r), P2(r), .... Pj/r)] • <*)

Estes parâmetros geralmente determinam constantes físicas, condições ini
ciais, termos de fonte, etc.

As condições de contorno do sistema (1) são escritas formalmente como:

ç(f(rS), P) - 0 (5)

Considerando uma funcional resposta R(f(r), p) definido por:

R(f, p) - < S+(r) f(r) > (6)

onde: S*(r) é uma função conhecida e a integração é realizada em todo o espaço
de fase, deseja-se calcular a variação óR resultante das perturbações
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6p¿ (i • 1, 2, ..., N) nos parâmetros do sistema. A variação de R, obtida a
partir da Equação (6), é dada por:

N
6R - I ópi I < S+/p. f > • < S+ f/p. > 1

i - 1 - x - - - i

onde

(7)

(8)

f/Pi
dl

(9)

Para obter ÔR ê necessário computar f/p.. Expandindo a equação perturbada,

• f ( f \ B 1 ) « 0 (10)

en torno de uma solução de referência f (unívocamente determinada, dado que os
parámetros p¿ são conhecidos) até primeira ordem se obtém.

6m « m'(f, p*) - m(f, p) .

onde H é um operador dado por:

Sm!

i - 1

H

3f2

3fi 3f2

6p. • £ óp.
1 dp. i - 1

3f

3f

3p. 3p.
0.

(11)

3fi 3f2 3fK

(12)

e 3c~ denota urna derivada de Fréchet.
i
Dado que as perturbações 3p¿ (admitidas independentes) são arbitrárias, é

necessário que na Equação (11):

(13)

(14)

(15)

H f/p.

onde:
om

H = —
3f

f/Pi •

• 5 ( pi }

3f
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5(p¿) - — (16)

A condição de contorno para a Eqv.acáo (13) pode ser derivada de forma aná-
loga a partir da Equação (5) obtendo-se:

Je k 3f
— • - 0 (r - r8) (17)

A Equação (13)» junto com a condição de contorno dada pela Equação (17) per
•ite coaputar f/p¿, que substituido na Equação (7) nos dá a variação ÔR. Entrç_
tanto, apesar da Equação (13) ser linear (H não depende de f/pi), sua solução
apresenta o inconveniente de depender do parâmetro p¿. * por isso que se reco£
re ao sistema de equações adjunto, o qual também ê linear mas não depende de

como se verá a seguir.
Definindo um operador V* "adjunto estendido" de H, pela expressão:

< f/p. H* f* > - < f* H f/pj > + P(f*. f/p.) , (18)

onde:

f*: adjunta de f/p.

P(f*, f/p.): "concomitante bilinear" de f* e f/p¿ computado no contorno do
espaço de fase (7)»

ê possível escrever o sistema adjunto de (13) e (17) formalmente como:

H* f* - S* (19)

e

C*(f*) - 0 (20)

onde pela escolha conveniente das condições de contorno, dadas pela Eq. (20),
é possível calcular P(f*, f/pí) a partir de valores conhecidos de f/pi computa-
dos no contorno do espaço de fase. Então a Eq. (18) pode ser reescrita como:

< f/p. S+ > - < f* S(p.) > • P(f*, f/p£) (21)

que substituida na Equação (7) resulta em:

N r- -i
6R - l 6Pi I < f S

+/Pi > + < f* S(Pi) > • P(f*, f/p£) (22)
i«1 L " " * " J

A Eq. (22) permite calcular ÓR a partir de uma solução de referência do sis_
tema (1), com a condição de contorno dada pela Eq. (5), e uma solução do siste-
ma linear (19), independente de p¿, com a condição de contorno dada pela Eq.
(20).

3. MODELO DE GERADOR DE VAPOR - EQUAÇÕES BÁSICAS

As equações de continuidade e conservação de energia para um fluxo unidímein
síonal em regime permanente, aplicadas ao fluído primário, considerando as ires
mas hipóteses básicas de Souzat13', resultan em:
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dHi
(23)

onde:

Pi : Densidade do fluído primário, (Kg/m1)
Vi : Velocidade do fluído primário, (• /s)
Hi : Entalpia específica do fluído primário, (J/Kg)
4i n: Fluxo de calor através da parede do primário (J/m2 • s)

A equação de condução aplicada ã parede de transferência de calor
ção do primário) resulta em:

- T2*i) n

dx

(tubula-

(24)

onde:

Tz : Temperatura transversal da parede, °C
T2*i: Temperatura na superfície da parede, do lado do primário, °C
T2~s: Temperatura na superfície da parede, do lado do secundário, °C
d : Espessura da parede, m.

A figura 1 ilustra as variáveis envolvidas na representação do gerador de vapor.

FIGURA 1; Representação do Gerador de Vapor.

Aplicando as condições de contorno nas superfícies da parede e com algumas
considerações práticas, pode demonstrar-se que:

( Y i
T21

1
1 + Y

onde

TSAT +

hid

1 • Y
Ti (25)
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hi: Coeficiente de transferencia de calor entre a parede e o fluido primario
h)i Coeficiente de transferencia de calor entre a parede e o fluido secundario
Ti: Temperatura do fluido primário
Tj: Tenperatura do fluido secundario
K2: Cocdutividade térmica da parede.

t possível também reescrever a Eq. (23) coao

(26)^ • b(Ti)Ti - b(Ti)

Portanto devido às hipóteses siapl if icadoras adotadas, o problem se re-
duz ao cálculo do caapo de temperaturas Ti, obtendo-se as demais temperaturas
(Tz e T3) ea função de Ti. Ma Equação (2b) têm-se que:

b(Ti)
Cp» H hi hi d

(27)

onde:

A_: Area total de transferência de calor « H ir D H
H : Número total de tubos do primário
D : Diâmetro aédio dos tubos
H : Comprimento de cada tubo
Vi: Vazão do primário • pi Vi Ai

4. APLICAÇÃO DA TEORIA DE PERTURBAÇÃO AO MODELO

A Equação (26) pode ser escrita como:

•(Ti, p) - L Ti - S - 0 (28)

onde:

L - ± + b(Ti)

S - b(Ti)

Por comodidade, faremos b(Ti) • b, daqui em diante.

Derivando a Eq.(28) com relação a um parámetro "p" qualquer, obtém-se:

H Ti/p - S(p) (29)

onde:

b" - b

Ti/P

b"(

(Ti - TSAT)

S(P) - - ̂  - - ̂  (T, - T )

(30.1)

(30.2)

(30.3)

(30.4)
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Consideremos ua funcional ou resposta genérica nio linear, R do cipo

I - < o Ti • B > Ol>

onde:

o - f i (p. Ti)

6 - £2 (p.

« < > representa a integração ao longo dos tubos do primário. O coeficiente de
sensibilidade de "1" coa relação ao parâmetro "p", é obtido derivando a Eq.(31)
coa relação a "p":

(32)
dp

Definindo

S* -

a Ti/

[-
r.

'p > •

• - * _

< a/p

dTi

• Ti +

Ti > • <

4 Ti/p > +

J
»B~|

B/p >

dp
Ti > • < dB >

dp

(33)

e substituindo na Eq. (32), obtea-se:

— • < S Ti/p > + < — T i > + < — > (34)
dp dp dp

onde:

< S* Ti/p > - < S+/p Ti > • < T* S(p) > + P(Ti/p, T*) (35)

4.1 - Caso Particular

Um caso que ocorre com freqüência é aquele em que "R" é linear com relação
a Ti. Neste caso a é independente de Ti e 6 « 0. As equações (33) e
(34) transformam-se en:

S* - o (36)

— - < S+ Ti/p > + < S*/p Ti > (37)
dp

0 coeficiente de sensibilidade -p pode ser calculado a partir da Eq. (34),
sempre que se conheçam Tj e Ti/p. P

As Equações (28) e (29) permitem obter Ti e Tj/p respectivamente. Er.^retan
to, a solução da Equação (29) apresenta o inconveniente de depender do parâme-
tro "p". Este problema pede ser evitado pela utilização da equação adjunta ã
Equação (29). Da definição de operador adjunto estendido tem-se que;

< Ti/p H T? > - < TÍ H Ti/p > + P(TÍ, Ti/p) (38)

Escrevendo o sistema adjunto:

H* T? - S+ (39)
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S ê o t e ñ o de fonte relacionado ao funcional "I" através das Equações
(31) e (33). demonstra-se que

• * - - — •!>" * (40)

F(Ti. I i /p) - - Ti. (41)

Ti. - Ti(x - O)
.a. A.

-O)T« - T?U - 0)

Então a equação adjunta da Equação (29) será dada por

• b" Ti - S* . (42)

que ê linear, dado que b" nao depende de Ti e sua solução c independente das va
riações do parâmetro "p". A condição de contorno» imposta por conveniência, ¿7

T? (z - Ht) « 0 (43)

ou seja, a função adjunta se anula no ponto final.
Substituindo as Equações (29), (39) e (41) na Equação (38) obtéa-sc

< Ti/p S* > - < T? S(p) > - TÍ» Ti./p (44)

Finalmente, substituindo a Equação (44) na Equação (34) obtém-se a expres-
são do coeficiente de sensibilidade de "R" es relação ao parãnetro arbitrário
-p":

— - < T? S(p) > - TÍo Tio/p • < o/p Ti > + < 6/p > (45)
dp
Assiv, resolvendo as Equações (26) e (42) podeaos calcular dR/dp a partir

da Equação (45) uma vez que a, B e S+ são conhecidos quando se defines **R" e
p, e S(p) é calculado pela Equação (30.4).

5. CASOS ANALISADOS

1. Primeiro funcional. Temperatura média do fluído primário (Ti). Neste caso:

Ti - —
Ht 'O

Ti(z)dz (46)

Comparando a Equação (46) com a Equação (31) se deduz que:

ai - — 1 — e &i - 0 (47.1)
Ht

e da Equação (33) obtém-se que

S* - — — (47.2)
Ht
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Reste caso, para a análise de sensibilidade, foram selecionados os seguin-
tes parâmetros: C . *i, • ] , k2 e vj.

2. Segundofuneional. Fluxo de calor médio transferido á parede pelo fluído
primário (q"i). Reste caso:

- TA) dz

Jo

Considerando o valor de T2"i obtido da Equação (25), podemos reescrever a
Equação (48) como:

A. ft
(49)

onde

a2

T f
. - i (a, Ti • 62) dz

- a2 I j ^ (49.2)

lado
Equação (49.1):
S* ê calculado pela Equação (33) COB 3a/3Ti e 3B/3T*. calculados a partir da

3k2 (49.3)

3Ti 3hi 3Ti 3h] 3Ti 3k2 3Ti

6. RESULTADOS E COMPARAÇÕES

A tabela 1 mostra os resultados dos cálculos de sensibilidade da temperatu-
ra média do fluido primário (funcional linear) con relação a diversos parâme-
tros selecionados. Nessa tabela, RNP representa a resposta não perturbada,
RPDIF a resposta perturbada calculada através do formalismo diferencial
e RFDIR, a resposta perturbada calculada diretamente através do modelo de simu-
lação. "A" representa o módulo da diferença relativa entre RPDIF e RFDIR. Fî
nalmente, "S" representa a sensibilidade de "R" em relaçio a "p" e é definida
por:

- RPDIR)

3p/p

Evidentemente, uma vez calculado "S" para um dado valor de 3p/p, pode-se
calcular os demais valores de RPDIF para cada valor de 3p/p diretamente pela
Equação (50).

A Tabela 2 mostra os resultados da sensibilidade do fluxo de calor médio
através da parede do primário (funcional não linear) com relação ao calor espe-

- 433 -



c if ico e a vazão do primário.
COBO se pode observar, os resultados obtidos através da teoria de perturba-

ção e aqueles obtidos através do cálculo direto, mostram uma excelente concor-
dância, inclusive para variações relativas no parâmetro da ordem de ± SOZ. No
caso da vazão, wx ser um parâmetro. 3p/p não pode assumir valores menores de
-15.7Z pois esta redução de vazão produziria condições de temperatura no primá-
rio que impediriam o fluxo de calor deste para o fluído secundário, invalidando
o modelo de simulação.

Tabela 1 - Resultados da sensibilidade da temperatura média do fluído
com relação a C , hi, hj, k2 * wi.

P

primário

K

Ti

P

CP!

h3

»1

UP

Cc)

301.540

fip/p
(Z)

- 50
- 20
20
50

- 50
20
20
50

- 50
- 20
20
50

- 50
- 20
20
50

- 15.7
- 10
20
50

RPDIF

(•c)

¿91.677
297.594
305.485
311.403

304.129
302.575
300.504
298.950

304.491
302.720
300.359
298.588

305.862
303.268
299.811
297.218

288.443
299.567
305.485
311.403

KPDIR

(•c)

290.019
297.364
304.967
308.733

305.612
302.721
300.755
299.815

307.039
303.033
300.625
299.691

305.113
302.585
300.862
300.093

300.916
299.468
305.022
308.722

ò
(Z)

0.57
0.08
0.17
0.86

0.49
0.05
0.08
0.29

0.83
0.10
0.09
0.37

0.25
0.23
0.35
0.96

0.82
0,03
0.15
0.87

S
(x 10)

0.65398

- 0.17179

- 0.19633

- 0.28719

0.65398

|

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Como conclusão podemos afirmar que o programa desenvolvido, de aplicação
da teoria de perturbação - Formalismo diferencial - f análise de sensibilidade
de geradores de vapor de Centrais Nucleares PWR, resulta adequado e permite
analisar diversos parâmetros térmicos tais como C , h, k, v, para o caso de
funcionais Iin2ares e não lineares, rom bons resultados. Principalmente quando
se trata de cálculos de natureza repetitiva, para o qual a metodologia desenvol^
vida pode representar uma importante e significativa economia de tempo de comptj
tação. Este é o caso dos cálculos termohidraulicos normalmente executados no
projeto e na análise de segurança de Centrais Nucleares. Finalmente, deve-se
ter em conta as limitações do modelo de gerador de vapor utilizado e a seleção
do funcional adequado. Uma das limitações é que o trabalho foi desenvolvido
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para regiae estacionario, ficando aberta a possibilidade de aplicar o formalis-
mo de perturbação ao mesao modelo, porém em regime transitório. Dados os bons
resultados, sugere-se aplicar a teoria de perturbação a um modelo de gerador de
vapor mais detalhado.

Tabela 2 - Resultados da sensibilidade do fluxo de calor médio através da pare-
de do primário, com relação ao calor específico do fluído primário
(Cpi) e ã vazão do primário (vi)

R

qx

P

Cpi

RNP
(x 10*' W)

- 0.112932

óp/p
(Z)

- 50
- 20

20
50

- 15.7
- 10

20
50

RPDIF
(x 10"» W)

- 0.09074
- 0.10406
- 0.12181
- 0.13512

- 0.10597
- 0.10849
- 0.12181
- 0.13512

RPDIR
(x 10"' tf)

- 0.07110
- 0.10164
- 0.11902
- 0.12432

- 0.07851
- 0.10451
- 0.12345
- 0.13387

A
(Z)

27.62
2.37
2.34
8.69

34.97
3.83
1.33
0.93

S
(x 10)

0.39316

0.39316
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SUMÁRIO

Este trabalho objetiva fazer uma comparação teõrica-experimental dos resulta
dos de perda de pressão total durante a fase de remolharoento de um Acidente
de Perda de Refrigerante Primãric.
Verificou-se desta avaliação que os modelos de fração de vazio e de perda de
pressão em escoamento bifásico, incluindo a influência da ebulição sub-res
friada e da configuração do escoamento, nao permitem prever com uma precisão"
satisfatória os resultados experimentais obtidos. Esta diferença se deve so
fato de que os modelos disponíveis são estabelecidos, na sua grande maioria,
para condições diferentes daquelas do remolhamento,

ABSTRACT

These work draw a theoretical-experimental comparision from the total pressu
re drop results during the reflood phase of a loss of coolant accident of ã
PWR. It was verify from this avaliation that the void fraction and the pres
sure drop models for the two-phase flow, including the subcooled boiling in
fluence and the flow configuration, don't permit a satisfatory prediction oT
the experimental datas.
These differences can occur from the facr that the existing models are sta
blish, in your great number, for different conditions that the one's for re
flood.
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1. OBJETIVO

O conjunto dos trabalhos experimentais que foram realizados até o presente
momento no domínio de fase de remolhamento tem mostrado que os parâmetros que
influenciam a refrigeração do núcleo, para uma dada potencia residual são: a
pressão média no núcleo do reator» a temperatura inicial dos elementos combustí
veis, a temperatura da ãgua de resfriamento na entrada do núcleo e a vazão mas
sica da água chegando efetivamente nos elementos combustíveis. Assim, de uma
maneira particular, este trabalho objetiva avaliar as medidas de perda de pres
são total durante a fase de remolhamento através dos resultados obtidos na expe
riencia ERSEC comparando-as com os modelos teóricos de fração de vatio e de per"
da de pressão em esc- -mentó bifásico, incluindo a influência da ebulição sub-
resfriada e da configuração de escoamento.

2. CIRCUITO EXPERIMENTAL ERSEC

0 circuito experimental ERSEC (Étude de Refridissement de Secours des Ele
ments Combustibles) [lj permite estudar a eficiência dos sistemas de refrigera
çao de segurança em diferentes tipos de seção de testes durante a fase de remo
lhamento,conforme mostrado na figura 1.

A tabela 1 apresenta as condições operacionais da experiência ERSEC cujos
parâmetros essenciais sao mantidos constantes ao longo de cada transiente. 's
principais medidas efetuadas sao: vazão mássica de água de injeção de resfria
mentó, fluxo de calor térmico, temperatura da água na entrada da seção de tes
tes, temperatura da parede dos elementos aquecidos e perda de pressão ao longo
do canal.

Tabela 1 - Faixa operacional da experiência
ERSEC

velocidade mássica da

fluxo de calor

sub-saturaçao da ãgua

pressão

temperatura inicial da

agua

parede

G -

• -

P *

TP

2 -

3 -

1 -

- 300

5 -

5 •

- 8

- 7

Tsat "

3 •

-

- 6

600

- 12 g

W.cm"2

Tent

bar

°C

.cm-2^-1

= 2 0 - 8 0 °C

As medidas de perda de pressão foram efetuadas em regime permanente assim
que a fase de remolhamento é terminada. A seção de teste é constituída de um tû
bo em inconel, de diâmetros 12 x IA mm, aquecida por efeito Joule e cuja dístr^
buição axial de potência 5 uniforme. Tendo em vista que o modo de aquecimento
nao permite medir a evolução axial de pressão em condições satisfatórias, a me
dída da perda de pressão do escoamento foi efetuada entre a entrada e a ssída
da seção de testes para diferentes comprimentos aquecidos, conforme mostrado na
tabela 2.
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Tabela 2 - Condições operacionais para as medidas de perda de pressão
na experiência ERSEC.

Pressão (bar) : 1 - 3 - 6
x o A

1

Comprimento aquecido (mm)

1017 2130 2730 3325

xA xA xA xA

xoA J oA xoA xoA

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

xoA xoA xoA xoA

xoA xoA xoA

xoA xoA xoA xoA

xoA xoA xoA xoA

x xoA xoA xoA

xoA xoA xoA xoA

x xoA xoA xoA

xoA xoA xoA xoA

X X X X

X X X X

xoA xoA xoA xoA

XO X XO XO

xo xo xo xo

XO X XO XO

Parâmetros

G

(g CIE"2 S"1)

2

2

5

5

8

8

12

12

2

5

5

8

8

12

12

5

5

8

8

12

12

(W cm"2)

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

AT wsub
(°C)

80

20

80

20

80

20

80

20

80

80

20

80

20

80

20

80

20

80

20

80

20
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3. COMPARAÇÃO TEÕRICA-EXPERIMENTAL

Para avaliar os resultados de perda de pressão total obtidos na experien
cia ERSEC, os seguintes modelos foram utilizados após uma escolha judiciosa ~
de acordo com a referência [2]:

1 ~ Ponto de geração franca de vapor: 0 modelo de Saha e Zuber[3] foi es
colhido devido a levar em conta um grande número de resultados expe
rintentáis, particularmente para os valores do número de Peclet prõxi
mos as condições de interesse (fracos fluxo de calor, pressão e va-
zão mássica).

2 - Fração de vazio: A fração de vazio foi calculada com o modelo de Zuber,
Staub e Bijvaard [4] (Modelo "Drift Flux"). Os valores do parâmetro
de distribuição C o e de velocidade de deriva ponderada do vapor V g j
utilizados no modelo estão apresentados na tabela 3 para os diferen-
tes regimes de escoamento. É importante ressaltar que C o e V~j foram
mantidos constantes (mesmo regime de escoamento) desde a aparição do
ponto de geração franca de vapor até a saída da seção de testes. Cal
culos foram igualmente efetuados com o parâmetro de distribuição pro
posto por Dix [5]. A fração de vazio também foi calculada com o m õ
delo de Yamazaki e Yamaguchi [6]. ~~

Tabela 3 - Valores de C e V . utilizados na comparação cálculo -
experiência.

Regime
de

Escoamento

co

V.

Turbulento

1,13

1,18 goAp

Pi/s tonado

1,2

0,56
gApDh'

l >* J

Anular

f

1,0

23 [Vent]
.Pg °h .

1/2 Ap

Homogêneo

1,0

0,0

3 - Configuração do escoamento: O modelo analítico de Dukler e Taítel [7]
foi utilizado para a transição do regime pistonado-anular.

4 - Perda de pressão total: 0 cálculo de perda de pressão total foi efe-
tuado com os modelos homogêneo e a fase separada [2].

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

As figuras 2.1 a 2.3 comparam as perdas de pressão calculadas cornos resul
tados experimentais mostrando que: ~

(i) os valores calculados com o modelo homogêneo, figuras 2.1-a, 2.1-b
e 2.1-c, que superestima a fração de vazio, são, como era de se es
perar, largamente inferiores aos valores experimentais, isto é, 30
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a 70 Z quandc a pressão varia de 1 a 6 bar.

(ii) 0 modelo de Yamazaki e Yamaguchi subestimam a perda de pressão quan
do associado ao multiplicador de atrito do regime pistonado, figu -
ras 2.1-d, 2.2-a e 2.2-b, a saber» 70 a 30 Z quando a pressão va-
ria de 1 a 6 bar. A utilização do multiplicador de atrito anular me
lhora um pouco os resultados, isto é, variando de + 30 a - 20 Z 7
pressão atmosférica e subestimando os resultados por volta de 40 Z
para pressões de 3 a 6 bar, conforme mostrado nas figuras 2.2-c ,
2.2-d e 2.3-a.

(iii) 0 modelo "Drift- Flux ", figuras 2.3-b a 2.3-d, fornece resultados
sensivelmente melhores, porém a diferença entre o calculo e os resul
tados experimentais chegam ainda a atingir valores elevados, confor
me mostrada na tabela 4. Assim, relativamente aos resultados analT
sados com este modelo pode-se resumir que: ~~

- os modelos "Drift Flux" turbulento e pistonado subestimam sistematicamen
te a perda de pressão,

- o modelo anular considera particularmente mal o efeito de pressão,

- que a modificação do parâmetro de distribuição p aposto por Dix não me
lhora sensivelmente os resultados, exceto para o regime anular quando a
pressão é diferente de 1 bar.

Tabela 4 - Desvio máximo obtido com o modelo "Drift Flux"

* mesma ordem de grandeza para 3 bar.

^*V>iRegime

p (bar) ^ ^ ^ ^

1

6

Turbulento

- 35Z

- 20Z

Pistonado

- 25Z

- 15Z

Anular

- 50%

- 20%

Pistonado
Dix

- 50%

- 20%

Anular
Dix

+ 35%

+ 6%
- 10% *

(iv) Finalmente, os cálculos efetuados utilizando-se das cartas de regi
me de escoamento de Dukler e Taitel não trouxeram nenhum melhorameñ
to decisivo aos resultados. ~~

5. CONCLUSÕES

Uma avaliação entre o cálculo e a experiência foi realizada a partir das
medidas globais de perda de pressão total efetuada na experiência ERSEC em um
tubo de diâmetro hidráulico próximo do diâmetro hidráulico de um elemento com
bustível de reatores a água leve pressurizada. ~

A comparação das perdas de pressão calculadas relativamente aoc resultados
experimentais mostram que os modelos simplificados examinados não permitem fa
zer previsões com uma precisão satisfatória. Tsto advétn do fato de que os mode
los de fração de vazio, ebulição sub-resfriada e perda de pressão total dispo*



níveis sao estabelecidos, na sua grande maioria» para as condições próximas das
condições nominais de funcionamento dos reatores nucleares. Assim, um esforço
maior deve ser feito, do ponto de vista da modelagem, visando melhorar os conhe_
címentos para as bai::as pressões, fracos fluxos de calor e velocidade mássicas
que constituem as condições reais do remolhamento.
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SUMMARY

Application of heuristically based generalized perturbation theory
CGPT) to the thermohydraulic (generally nonlinear) field is here
illustrated. After a short description of the general methodology,
the (linear) equations governing the importance function relevant
to a generic multichannel problem are derived, within the physical
model adopted in the COBRA IV-I Code. These equations are put in
a form which should benefit of the calculational scheme of the
original COBRA Code in the sense that only minor changes of it
(mostly implying physical constants and source terms redefinitions)
should be necessary for their solutions.
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INTRODUCTION

The heuristically based generalized perturbation theory
(GPT) methodology has been successfully used in the neutron
density domain fox the analysis of nuclear reactor systems. The
term "heuristically based" here stands to signify that the per-
turbation formulations are derived simply by making use of the
concept of "importance". This concept leads to the so called
"importance conservation principle"(1»2).

The GFT theory vas extended to nonlinear problems^ '«allowing
to identify perturbation, or sensitivity, expressions relevant to
fields such as neutron/nuclide density, of interest in burnup
problems(4), or enthalpy (or temperature) densities» of interest
in thermohydraulic problems(3,5,o).

A major joint effort is presently underway, aiming at con-
structing a code by which a multi-channel thermohydraulic problem
can be perturbatively analyzed. The governing equations to be
solved have besn obtained starting from those coded in the COBRA
IV-1 programO . These equations were written in the form of a
nonlinear matrix operator governing, within each channel, the
compound field including fuel, clad, coolant and wall temperatures,
coolant pressure and density, and cross-flow. Adopting the simple
rules for reversing the Jacobian matrix operator around a refer
ence solution made it possible to obtain the equation governing
the importance function relevant to the response to be analysed.

In the present paper, after a short presentation of the geii
eral methodology, the specialization of the GPT theory to the
thermohydraulic field is illustrated. The derivation of the equj»
tions governing the importance function is then illustrated within
the scheme of the COBRA IV-I Code.

GPT METHODOLOGY

The heuristically based GPT theory was first proposed by
Usachev(l) for reactor physics problems and successively extended
by Gandini(2,3) to include a broader range of functionals in the
linear and non-linear domain. This theory makes a consistent
use of the concept of importance. This concept, applied to neu-
tron particles, was first introduced by Levins '*) who, successively,
basing on a variational method, extended the perturbation formal^
ism to include also non-linear problems(9).

Let us consider a generic physical system defined by a number
of parameters pj (j • 1, 2, .,., J) and described by a N-compo_
nent vector field f obeying equation (in vector notation)

m(f|g) - 0 . (1)

Vector £(§,t) generally depends on the phase-space co-ordinates
8 and time t. Vector p, represents the set of parameters p; (j-1,2,...,
J) fully describing the" system and entering into equation (1) .
Their values generally determine physical constants, initial con



ditions, source terms, etc. Equation (1) can be viewed as an
equation comprising linear» as veil as non-linear, operators and
is assumed to be derivable with respect tc parameters p; and, in
the Fréchet sensed^', component functions fn(n « 1, 2, ...» N) .

Consider now a response of interest, or functional Q given by
the expression

< h , f >dt = «
+T

f >> , (2)

where h is the transposed of an assigned vector function h +,
to and tjr represent given time limits, while brackets <> represent
integration over the space-phase, whereas the double ones << >>
also over time. In the following, we shall look for an expression
giving perturbatively the change ÓQ of response Q in terms of
perturbations 6pj of the system parameters. In particular, ex-
pressions giving sensitivity coefficients relevant to each param
éter p.: will be obtained.

According to an extension of the GPT method^) .Equation (1),
or its linearized form (if dealing with a non-linear problem),
is heuristically interpreted as governing some density field.
The concept of importance \denoted as f*(6,t)] can then be intro
duced, corresponding to the contribution due to insertion of a
particle (OÍ pseudo-particle)* in a given phase-space position and
at a given tice, toa given functional.

Expanding equation (1) around a reference solution gives

I ( H f / • + ro,.) o p - + 0 2
j-1 'J /J J

(3)

where 0 2, is a second, or higher, order term, and where

df

"em
m/. - .

3

(5)

Operator H is given by the expression

H -

3f

9tn2

dm

ItN

J
(6)

where by 7/3fn we have indicated a Fréchet derivative



Since in equation (3) the parameters p;, and then their changes
are assumed to be independent from each other, it oust follow

which represents the (linear) equation governing the (pseudo)-den
sity f/j. The source term m/j is here intended to account also7
via appropriate delta functions,for the initial and, if the case,
boundary conditions. Consider now the functional

Adopting the concept of importance associated with field f/-, if
we weight with it space-and time-wise the source term m/j (includ
ing delta functions to accommodate initial conditions), thi"s~
amounts to a result equivalent to functional Qj, i.e.

where f* is the importance function obeying equation

H*f* + h+ » 0 , (10)

H being obtained by reversing operator H. This implies trans-
posing matrix elements, changing sign of the odd derivatives, in
verting the order of operators.

We can easily see that the sensitivity sj, of functional Q
with respect to parameter pj can be written

•< • fà • •» • I" - 4
where the first term at the right-hand side represents the so
called, easy to calculate, direct term.

The overall change 3Q due to the perturbation 3p. (j»l,2,...fj)
of system parameters can be written J

ÔQ (12)

It may occur in certain circumstances that one or more compo
nents of vector field f do not depend on some space-time coordT
nates. Consistently with viewing components fn as pseudo-density
functions, and without alteration of the problem specifications
and results, these variables can be interpreted as averaged quan-
t i t i e s and then replaced by the proper averaging operator applied
to the corresponding variables. These will then be assumed also
to depend on all coordinates, although in actual problem, only
their average values are of interest and no further specification
for them is required.

In certain circumstances, introducing an averaging operator
is not necessary, the resulting equation for the importance function
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being the same as that obta inab le without applying i t , but in other
circumstances i t i s required, in order to avoid inconsistent results.

APPLICATION TO THERMOHYDRAULIC FIELD

In t h i s s e c t i o n , a p p l i c a t i o n of GPT methodology to a mult i -
channel thermohydraulic problem i s described. The equations to
be solved have been obtained from those coded in COBRA-IV-I pro

(7) ( see l i s t of symbols at e n d ) . ~

Equations of the Mathematical Model

a) Heat Conduction in Fuel Rods
One has Nf d i f f e r e n t i a l equat ions , one for each of the fuel

rods cons idered, which can be w r i t t e n in vector operator form as

(13)pf cP f

3Tf

3t

1

ra-l

3 a-1 v *
f

3

3x
Kf

3Tf

3x
+ Íq tf

with the term {q^ } including outer boundary and i n i t i a l conditions.
For a s p e c i f i c ax ia l s ec t ion at x « x ¿ , a fuel surface condition
i s applied at r * Rfi

Kf.
3Tf .

3r
He

r=Rf4

Tf. -• rc
Ac. ~ T c i (14)

where

rc •
2-n r ( ' ) dr (15)

i s the averaging operator, as indicated in the previous section
(complementation of coordinate dependence leading to extended
v a r i a b l e s ) . Condition, Eq. (14) , i s introduced into Eq.(13) by
adding at i t s right hand s ide the term (maintaing the correct
overal l heat balance in the fuel region)»

3r
+ Hg T , -

r c ~

Ac
i ( r - R f i ] .

This results in a matrix operator equation describing fuel rods
conduction:

(16)

heat

(17)

b) Heat Conduction in Clad
One has also Nf equations, cast in vector operator form as:

Pc C P (
3t

Hg
Tf-Tc (18)
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By defining an equivalent coolant temperature for the i-th rod r.y

Ti « 4>i i Ti + 0Í2 T2 + • • •• in c . *NC , (19)

where Nc i s the number of coolant channels considered, and Ti, T2>*",
iTu are corresponding channel temperatures, one can wri te :

{ . } • [ • ] { * } (20)

A f i r s t order expansion of T¿, considered as a function of enthalpy,

(21)
1

i£ - h O i ) • i h i

gives, in matrix form:

By defining the following averaging operators

< • > - 2TT I X r C * ) d r
í f i j o

rR;
2TT rC") dr

(22)

(23)

(24)

one can write T*£Í(x,t) and h.(x,t) as

«t 1

2if
<5 ( r - R f . ) ( • ) >r T f ( r , x , t )

i r f . i

h. U , t ) - <•> h.Cr,x,t)
1 A • 1

(25)

(26)

Using eq. (20) tc (26) one can write the matrix operator equation
describing heat conduction in the cladding:

S T c }
c) Heat Conduction in the Walls.
There are Nw equat ions , which are put in matrix operator form as

- p C L Y1 Kw pw w w

• [d] I}]
I'lHE-lW

(28)

By defining the "double-averaging" operator
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2TI

R

rC«) dr dx C29)

one can write

T
1 wi

w i

H.
1 r T ( r , x , t ) dr dx

rxvi
. T (r.x.t). (30)

Using eq . ( 3 0 ) , one can rewrite eq.(28) in aatrix operator fora as

• [Pas] {S} + {sTw} - {o} (31)

d) Continuity Equation
For each of the Nc channels one can write a continuity equation,

and write in matrix operator form

(32)H tens •[<[{•}•{•}
where m and V are the ax ia l flow and the diversion cross flow,
r e s p e c t i v e l y . Now, def in ing the extended variables ¿i» Pi *aã w¿ by

211

A i

A i

2L

R i 1
r m¿(r ,x , t ) dr - —<•> Í£(r,x,t)

A. r i

r w¿(r,x,t) dr

one can rewrite eq. (32) as

W • W
e) Energy Equation
The Nc conservation equations can be written as

(33)

li - 1
r - p . ( r , x , t ) dr - -L <•> p . ( r , x , t ) (34)

* * 2

(35)

(36)
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(37)

where Q - f (Tc, Tw, h, W) is expanded to first order, making it
possible, after some algebra, to write eq. (37) as

'••1IM [Psi v)+W C 3 8 )

f) Axial Momentum Equation
the set of Nc equations in matrix form is given by

Hü'l-KH ]H
where |F[ includes pressure, friction, gravity and turbulent

flow contributions:

W
Substituting eq. (.60) into eq. (39) gives

C40)

(41)

g) Transverse Momentum Equation
There are N^ transverse momentum conservation equations

UtJ
where

J ( N ) r s\ W2 COjl A Bl . / G\

- j p g S sen 6 cos B

i s expanded l i n e a r l y as G - f(W,P,p) to

give

C43)

C44)

h) Equation of State ^
Considering {p} m {sCh,P)}for the Nc coolant channels and

making a l inear expansion of { s } :
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•ísj - ísao j + Siol {h\ * S2o"|

one can write

(45)

(46)

Application of GTT Methodology

Defining

r!
i PI

0 I
0 1
0 ]
0 ]
0]
0 ]

Q
0

Ps?
O
0
0

0 ]
0 ]

[ O]
[Psal
( O]
1 0]
[ 0]

0
0
0

o
Pt*
o
o

I o]

[Pasl
[ O 1
fPssl
[ O ]
[ 0)
[P.5]

0
0

o I
0 )
01

1 I 0] [
] f 0]

[P.sl

O
O

I 0]
lp.,7]
(PS7]
IPs 7]
ÍP771
I o]

0]
f 0]
[ 0]
[Pml
[ o ]
[Psal
(P7.1

(47)

it is possible to write all the previous equations in the compact
.form below:

the derivative of {M>

d a

with respect to a arbitrary parameter a,

(51)

gives the equation which governs { f / a } . I t i s then p o s s i b l e , by
revert ing operator [H] according to the rules of the GPT methodology,
to obtain the equation of the importance f i e l d { f * } :

HH-M-W (52)

All the steps described in section 2 can then be used to
obtain the change 6Q of a given functional due to perturbation
óaj of system parameters.

It should be added that [Hland IH*l, for the thernohydraulic
problem described above, differ with respect to positioning of
"noi-.-zero elements", which makes it difficult to use the COBRA code
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to calculate {£*}. However, since eq. C52) is linear in {f*}, it
should not be difficult to make a program for this purpose.

Presently, the general equations briefly mentioned in this
paper are being particularized to one and two channel cases, to
give insight for a general GPT application of the COBRA-IV-I equations.

LIST OF SYMBOLS (11)

- diag.[-Pf. CPfi ±C> • - ¿ j ±

3x

L_

1 3x "• 7,"
fp 1 2 l - d i a g . Fig. 6 ( r - R f . ) l ^ i c i

, . L Aci

diag.

diag.

Hi
a-1

-Pci Cpci_(-)
c i 3t

c i J
[ P 2 5 ]

iSTcj
•I l a ) ( 0 ) l C 0 ] ) - £ - < - >

- I a l l í I {b 0 )

diag.

I d ] [ B 1 I C o l - ¿ -

I d H B ] { b B }

diag.
3x ' i

1
J

< • >,

diag.
3

A. —
1 3 Ai

*g 6(r -Rf.)J

HSi R f i
Rci,

a-1
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