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INTRODUÇÃO 

Este trabalho consiste no estudo de criticalidade da 

estocagem de combustível com a finalidade de verificar sua segurança. 

Alguns resultados aqui apresentados fazem parte de 

um estudo de sensibilidade de parâmetros importantes em criticalidade 

tais como densidade da água, distância entre os elementos combustíveis, 

absorvedores, etc. Esses resultados foram obtidos do *tti de Neutronics 

of Spent Fuel Storage Pools'*^ ' e utilizados em nosso relatório porque 

os autores desse artigo usaram os códigos LEOPARD e CITATION nos seus 

cálculos e estes programas estão disponíveis no Grupo de Neutrônica e 

Termohidráulica (GNT) da CNEN. Assim sendo, aproveitamos alguns resul 

tados mostrados em (1), que diziam respeito a reatores de água leve, ti. 

po Angra I, dispensando-nos de onerosos gastos em tempo de computador. 

Uma pequena descrição do fenômeno de moderação ótima 

bem como o efeito de lâminas de aço inoxidável, como material absorve-

dor de neutrons, foi analisado. 

Levando-se em conta que inicialmente o combustível 

novo ê guardado na piscina sem água, a possibilidade de uma fonte de mo 

deração ótima teve de ser considerada. Como resultado desta hipótese 

o combustível novo que será guardado na piscina de combustível usado 

terá um armazenamento numa disposição semelhante a um tabuleiro de xa 

drez (elementos alternados) eqüivalendo a uma distância centro a centro 

entre os elementos de 81.28 cm para o. caso de Angra I. 
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1. GENERALIDADES 

Una descrição geral sobre a estocagem dos elementos com 

bustíveis em piscinas, bem como os critérios de segurança pertinentes são 

citados nesta seção. Essa descrição é baseada no armazenamento do combus 

tívcl de Angra I de acordo com os capítulos 4 e 9 do Relatório Final de 

Análise de Segurança (2) para essa Central Nuclear (FSAR). 

A criticalidade dos elementos combustíveis fora do re£ 

tor é impedida por um projeto adequado nas instalações de estocagem e 

transferência de combustível. 

Tanto o combustível novo quanto o já irradiado são ar 

mazenados em "piscinas". 

A piscina é um compartimento onde está disposto um con 

junto de células verticais individuais que são agrupadas de modo a formar 

um modulo (rack). A figura 1 mostra um módulo típico com um arranjo de 

5x4. A figura 2 apresenta uma vista parcial de uni módulo para a estoca

gem de combustível novo. A piscina de combustível usado consiste de três 

módulos de (6x6), seis módulos de (6x5) e três de (5x5). A piscina de 

combustível novo é formada de três módulos de (5x3) (vide figura 3 ) . 

0 comprimento e a largura da piscina são dimensionados 

de modo a permitir a estocagem de um número pré-estabelecido de elementos 

combustíveis agrupados de maneira a não violar os critérios de segurança 

específicos. 

Os elementos combustíveis não podem estar mais próxi

mos do que a separação indicada no projeto das instalações de estocagem. 

A integridade mecânica do elemento combustível deve ser também considera

da. Na análise da criticalidade de estocager,, os elementos combustíveis 

sao considerados ter maior enriquecimento provável, estarem novos e sem 

barras de controle ou absorvedores de neutrons removíveis. 



16 inches 

Figura 1 * Modulo típico de uma piscina de combustível usado 
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Figura 2 - Vista parcial de um módulo da piscina de 

ccnfaustível novo. 
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A piscina de combustível novo tem a capacidade de ar 

mazenar 45 elementos com espaço centro a centro entre dois elementos combustí 

veis de 53,34cm. Este espaço resulta numa separação mínima entre os ele 

mentos combustíveis adjacentes de 30,48 cm, conforme capítulo9 do FSAR. 

O combustível novo é estocado na piscina seca, isto 

é, sem água. 

Os elementos combustíveis que completam o restante 

do primeiro núcleo são armazenados na piscina de combustível usado, e 

lá permanecem até o 1* carregamento. 

A capacidade da piscina de combustível usado é de 

363 elementos combustíveis com espaço centro a centro entre os elemen

tos, não inferior a 35,56 cm. Esta distância implica numa separação en 

tre dois elementos adjacentes de 14 cm, a qual é suficiente para manter 

o arranjo suberítico mesmo no caso da piscina estar cheia de água sem 

boro. Normalmente, a piscina de combustível usado está cheia de água 

borada após o i » carregamento (ref. cap. 9 FSAR). A tabela 1 apresenta 

alguns dados referentes a piscina de combustível usado. 

Todas as superfícies (ou placas) dos "racks " que es-

tão em contato com os elementos combustíveis são de aço inoxidável en

quanto que a estrutura de suporte ê de aço carbono. 

A altura das placas é pouco superior ã altura dos ele 

mentos ou seja, aproximadamente 4m. Acima deste conjunto, há mais uma 

camada de cerca de 8,Sm de solução de ácido bõrico, na qual estarão imer 

sos os elementos combustíveis irradiados. 

0 limite de segurança a ser verificado para a piscina 

de combustível novo c que o valor K « seja menor ou igual a 0.98 com o 

.combustível de maior enriquecimento previsto supondo-se condições de mo 

deração ótima,como a presença de espuma aquosa ou aerosol de água rcsultan 

tes de um possível combate a incêndio conforme a norma ANSI (ref.3). Os 

limites a serem obedecidos para o armazenamento do combustível novo na 

piscina de combustível irradiado requerem que K .* seja menor ou igual 

a 0.95 com o combustível do maior enriquecimento previsto, supondo-se a 

piscina inundada com água pura c K ^ menor ou igual 0.98 para armazena 

mento a seco, devondo-se levar cm conta possíveis fontes de moderação 
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ótima, como espuma aquosa e aerosol de água. 

Do ponto de vista de confiabilidade, a base de proj£ 

to para análise de criticalidade do combustível coberto com água é que, 

considerando possíveis variações, há uma probabilidade de 951, com um 

nível de confiança de 951, que o valor de K f( do arranjo de estocagem 

do combustível seja menor que O^S1, '. 

Algumas incertezas, que irão refletir no valor de 

K ££, devem ser levadas em conta. Tais incertezas são provenientes de 

cálculos computacionais, métodos de cálculos, medidas na fabricação dos 

módulos, etc. As incertezas apresentadas aqui foram reproduzidas da 

referencia v J apesar de terem pour-»^ i"~*i ̂ .cativas a respeito dos va 

lores citados, quer através de cálculos numéricos ou de experiências. 

As possíveis incertezas na análise de criticalidade 

sao: 

a) Incertezas nos cálculos 

Comparando cálculos padrão com 101 experiências críticas indi

cam: 

- a diferença média entre os cálculos e os resultados experimen 

tais, foi de 0.11 de Keff, chamado cálculos "bias". 

- o desvio padrão entre a diferença nos cálculos e resultados 

experimentais é 0.861 no valor K £f. Multiplicando o desvio 

padrão pelo fator de tolerância apropriado, resulta na incer 

teza de cálculos. 

b) Incertezas na fabricação do "rack" 

- o espaço livre para permitir a inserção dos elementos combus

tíveis no "rack" e equivalente a uma incerteza na reatividade 

de espaço livre. 

- a reatividade associada com a tolerância sobre a posição do 

suporte estrutural dentro de uma determinada célulacdenomina 

da como reatividade da célula. 
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- a reatividade associada com a tolerância do espaço centro a 

centro (c-c) é denotada por reatividade centro a centro. 

c) Efeitos de métodos de cálculos 

Comparando os resultados usando a teoria de transporte e difu

são em vários espaços centro a centro, permite analisar o efei^ 

to de transporte na seguinte equação: 

K cc(transporte) - K ff(difusão) 
"transport bias" = - ^ í ~ x 100 

K ^(transporte) 

Os três tipos de incertezas descritos acima são esta

tisticamente combinados na seguinte equação: 

incerteza total - transporte "bias" + cálculos "bias" + (incerteza 
2 2 2 

de cálculos) + reatividade (c-c) + (reatividade da célula) + 
(reatividade devido ao espaço livre) 

Avaliando a expressão acima para um arranjo infinito 

de.*16 x 16 elementos enriquecidos com 3.51 de U a incerteza total 

calculada é 4.91 em m ff (conforme capítulo 4 do FSAR). 

Subtraindo o valor 0.049 de 0.95 obtemos um K f f =0.901 

o qual seria o valor encontrado para o combustível de Angra I com um es_ 

paço (c-c) de 31.85cm, com a piscina cheia de água. 

Considerando um combustível novo de 3.5 /o, guardado 

sem água, na piscina de combustível novo com uma distância (c-c) de 

53.34cm, o arranjo fornece um valor de K c{ menor que 0.98, para a 

condição de moderação ótima, de acordo com o ANSI 210-1976. Entretanto 

se o mesmo combustível for guardado, nas mesmas condições anteriores, na 

piscina de combustível usado cuja distância (c-c) ê 40.64cm, não forne 

cera um valor de K ~~ menor que 0.98, para a condição de moderação Õ U 

no. Este problema será resolvido se o armazenamento for feito numa dis_ 

posição do tipo xadrez (elementos alternados) o que acarretará numa dis 

tância (c-c) de 81.28cm. 
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TABELA 1 

Volume da piscina de combustível usado 

Temperatura H-O de refrigeração compo
nentes 

Quantidade de combustível usado arma
zenado: 

1112 mJ 

35°C 

caso 1 (recarregamento normal) 

caso 2 (6* recarregamento) 

caso 3 (núcleo sem carregamento) 

caso 4 (capacidade maxima) 

Temperatura máxima da água da piscina: 

para o caso 1 

para o caso 2 

para o caso 3 

para o caso 4 

0.4 núcleos 

2 núcleos 

1 1/3 núcleos 

3 núcleos 

48.8°C 

52.2°C 

65.5°C 

86.1°C 
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2. RESULTADOS SELECIONADOS DA REFERENCIA 1 

Os resultados selecionados para este trabalho foram di. 

vididos em 4 casos. Cada caso tem por finalidade ressaltar alguns pa 

râmetros importantes que devem ser levados em conta no estudo de critl 

calidade da estocagem de combustível nas piscinas. 0 tamanho do "pitch", 

materiais absorvedores, tais como Boro e SS-304, espessura destes mate 

riais, densidade do moderador e quantidade de moderador entre os elemen 

tos combustíveis, foram os parâmetros, de nosso interesse, a serem des_ 

tacados neste trabalho. 

Caso A: módulos sem placas absorvedoras 

Considerou-se um arranjo infinito formado por um elemen 

to combustível (15x15) circundado por água, a fim de determinar valores 

de K ££ em função do "pitch". Os valores foram calculados com o código 

LEOPARD que gerou parâmetros celulares e também com o código CITATION pa 

ra a obtenção dos valores de K ff. A geometria adotada neste programa 

foi em xy, com 2 grupos de energia e um "buckling" axial. 

A figura abaixo representa o esquema adotado nos cálcu

los deste caso. 
"pitch" 

f» 21.64 cm +* 
zona 1= elemento combustível 

zona 2- água 

A tabela 2 representa valores de K - , em função do "pitch" 
7TC ©XI ^ 

para dois enriquecimentos 41 e 3.25% de U . com temperaturas de água de 

25°C e 75°C. 
A figura 4 reproduz não somente.os valores da tabela2co 

•• 2 3 5 — 

mo também apresenta curvas para S\ e 21 de U . Observa-se que o valor 
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d e Keff d c c r e s c e m i t 0 rápido entre 25 e 40cm de "pitch" e a partir daí, 

apresenta valor de Keff praticamente constante. 

A figura 5 apresenta o efeito de água borada sobre a rea 

tividade. Foi considerada uma concentração de 2500 ppm de boro na água. 

Verificou-se, como era esperado, uma redução no valor de 
Keff <íuando comparado com arranjo sem boro. 

Na figura 6 ê" mostrado o comportamento do mesmo arranjo, 

considerando-se um enriquecimento inicial de 4% de U235, para algumas 

etapas de queima de O MWD/TMJ até 4xl04 MWD/TMJ. 

Desta figura observou-se que para um mesmo "pitch" de 

40 cm o valor de Keff que era aproximadamente 1.0 passa para 0.7. 

&so_B: módulo ou "racks" com placa absorvedora 

Neste caso foi acrescentada uma placa de aço inoxidável 

(SS-304) ao redor do elemento combustível, a qual tem por finalidade 

uma absorção extra de neutrons. 

Os cálculos do caso anterior foram repetidos acrescen-

tando-se agora a zona da placa de SS-304, com 0.6cm de espessura. 0 

objetivo destes cálculos era verificar a influência do aço nos valores 

de Kg££ em função do tamanho do "pitch". 

A figura abaixo mostra a geometria adotada para este 

caso. 

zona Is combustível 

zona 2* água 

zona 3- SS-304 

"pitch"- 21.64+0.75+0.6+S-
22.99+S 
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A espessura de água entre o combustível e o SS-304 e 

igual a 0.75an. S é a espessura de água externa ao aço, ou a metade de 

moderador entre dois elementos combustíveis. 

A tabela 3 apresenta os valores de K ff para várias di 
235 ~" 

mensoes de "pitch" com enriquecimento de 41 e 3.251 de U consideran 

do-se os módulos com SS. 

A figura 7 mostra curvas de K » - em função do "pitch" , 

para vários enriquecimentos com módulos contendo SS. Nota-se que o 

SS-304 faz reduzir o valor de K „ , por ser um material absorvedor ne£ 

te estudo. 

Estes cálculos, também foram realizados com os códigos 

LEOPARD e CITATION. 

Caso C: Efeito da densidade da H-0 

Este caso apresenta uma certa semelhança com o caso A on 

de um elemento combustível rodeado de água foi estudado. No entanto , 

os parâmetros de nosso interesse pari este caso são a densidade da 

água e a.quantidade de moderador existente entre 2 elementos combustí

veis adjacentes. A quantidade de moderador será representada aqui por 

S e significa a metade da espessura de moderador entre elementos combus 

tíveis consecutivos. 

O arranjo a ser considerado como infinito é formado ag£ 

ra de 2 elementos combustíveis, 

O esquema mostrado abaixo foi utilizado nestes cálculos 

para o estudo do comportamento da reatividade em função da densidade de 

água e da espessura de moderador S. 

»* 21/6*4 "CTT 
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Os códigos XSDRN e CITATION foram usados nestes cálcu

los. 

Ma figura 8 são mostradas curvas que representam a varia 

ção de K f£ em função da densidade da água para diversos afastamentos 

entre 2 elementos adjacentes. 

A figura 9 apresenta curvas de densidades de água de 
3 3 3 

O.lg/cm , 0.3g/cm e 1.0g/cm em função de Si. 

Da figura 8 foi observado, que para pequenos "pitch" (me 

nor que 25cm), com baixa densidade de água, surgiu um vasto conjunto de 

estados supercríticos. 

A curva de S tendendo a zero apresentou um comportamento 

bem diferente, o valor de K ff está sempre crescendo.. Para valores de 

S maiores que 6cm, o sistema está subcrítico para água com a densidade 

de lg/cm . Com § igual a 30cm, o qual representa um "pitch" de 81.6cm 

em nossos casos,todos os possíveis estados são subcríticos. 

Observa-se na figura 9 que a água com densidade igual a 

1.0g/cm decresce rapidamente com S (apôs um pequeno aumento) produzin 
* 3 ~~ 

do'valor subcrítico em 10cm. Entretanto, em O.lg/cm de densidade da 

água o máximo valor de K „ é obtido para uma separação de aproximada

mente 11.5cm, decrescendo deste ponto em diante. Um comportamento in 

termediãrio ê observado para O.Zg/an de água. 

Caso D: Efeito de diferentes espessuras nas placas absorvedoras 

Neste caso o nosso interesse era mostrar a influência de 

diferentes espessuras de SS-304 sobre a criticalidade da piscina. 

0 esquema geométrico utilizado nos cálculos foi o mesmo 

que adotamos para o caso B. 

A figura 10 apresenta a variação da reatividade cm fun

ção da densidade do água considerando uma espessura de SS-304 igual a 
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0.4cm para dois "pitchs" diferentes (31.94cm e 39.94cm). 

Na figura 11 são mostradas curvas de K ,., versus densi. 
dade da água levando-se em conta diferentes espessuras de SS - 304 
(0.4, 0.6 e l.Ocm) com um mesmo tamanho para o "pitch" (31.94cm). 

Estas curvas apresentam um máximo em baixas densidades 
de água, o menor "pitch" obteve um maior valor de K „ . 

Quanto maior a espessura de SS menor o valor de K ff. 



T A B E L A 2 

PITCH 
(cm) 

21.402 

25. 
27. 

31. 
33. 

37. 
41. 
45. 
49. 

59. 
69. 

41 U 235 

25°C 

1.4069 

1.3630 

1.2729 

1.1158 

1.0540 

.9867 

.9512 

.9349 

.9273 

.9219 

.9205 

75°C 

1.4002 

1.3669 

1.2843 

1.1220 

1.0630 

.9881 

.9506 

.9327 

.9260 

-
— 

3.25* U235 

25°C 

1.3636 

1.3090 

1.2192 

1.0597 

1.0060 

.9415 

.9111 

.8971 

.8908 

-
— 

75°C 

1.3572 

1.3134 

1.2289 

1.0704 

1.0144 

0.9441 

.9099 

.8937 

.8861 

- . 

Módulos sem SS K cc com Citation 

TA BE LA 3 

PITCH 

24.6 

27. 

29. 

31. 
33. 

35. 
37. 

39. 
41. 
45. 

4* U„< 

25°C 

1.2235 

1.1134 

1.0426 

.9881 

.9477 

.9188 

.8997' 

.8848 

.8753 

.8645 

75°C 

1.2011 

1.1044 

1.0390 

.9863 

.9460 

.9163 

.8950 

.8801 

.8697 

.8575 

3.25J U 235 

25°C 

-

1.0617 

.9936 

.9417 

.9038 

.8771 

.8586 

.8460 

.8374 

.8277 

7S°C 

1.1609 

1.0630 

.9940 

.9436 

.9040 

.8757 

.8556 

.8415 

.8318 

.8206 

MSdulosconSS kef£ com Citation 
Burnup • 0.0 
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3. A INFLUENCIA DA ÁGUA NO PROCESSO DE MODERAÇÃO DOS NEUTRONS, NA 

PISCINA DE COMBUSTÍVEL 

Visto que um meio moderador pode influenciar bastante 

a criticalidade de um arranjo de combustível, um estudo mais detalhado 

deste processo de moderação se faz necessário. 

Inicialmente o combustível novo será armazenado sem 

água, no entanto, água ou mesmo água em forma de espuma ou aerosol pro 

venientes de um possível combate a incêndio podem vir a entrar na pis 

cina e proporcionar condições de moderação. 

Assim sendo, estudos de criticalidade tiveram de le 

var em consideração densidades de água entre 0.1 e 1.0g/cm . 

Na piscina os neutrons podem sofrer moderação na re

gião de água interna ao elemento combustível e na região de água exter 

ma ao elemento. 

A moderação interna é aquela que ocorre ao nível da 

célula. Esta moderação é dominante já que a maior parte dos neutrons 

são moderados dentro da célula. 

Para menlhor entendermos as faixas de densidades e se 

paraçocs que produzem estados com K.^r maior que 1.0, algumas proprieda 

des dos neutrons devem ser analisadas. Notar se que a fuga axial depen 

de bastante da densidade de água. Para baixas densidades ela ê muito 

importante dependendo também da espessura do moderador, vide figura 12. A 

captura do hidrogênio na região externa de água é muito pequena quando 

as densidades de água são baixas e alcança um máximo para valores inter 

mediarios de densidades, quando são usadas grandes separações. Isto po 

de ser observado na figura 13. 

238 .• -

As absorções U mostram também grandes variações, 
apresentam valores menores para espaços maiores principalmente em baixas 
densidades, conforme a figura 14. 



Fig. 12 - Fuga de neutrons x densidade da H-0 e S 

Fig 13 - Absorções na água externa x densidade da II, 0 x S 



Fig.14 - Absorções no x densidade da H. O e S 
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4. CONCLUSÕES 

Dos resultados apresentados anteriormente podemos che 

gar a várias conclusões. 

Na piscina onde os módulos não tem SS-304, o valor de 

K ££ é praticamente constante a partir de um 'pitch" de 40cm e menor do 

que 1.0 para enriquecimentos abaixo de 51. 

Como era esperado, o boro e o SS-304 diminuem o valor 

de K £,, considerando-se cálculos efetuados sem os respectivos materi

ais. 
4 

O efeito de queima de 10 MWD/1MU corresponde a um de 

créscimo aproximado de 0.075 no valor de K££. 

Verificou-se que água com baixa densidade produzia con 

dições de moderação ótima. Espaçamentos entre elementos combustíveis 

abaixo de 60an, a curva densidade x K f£, apresenta um-máximo em tomo 

de uma densidade de água igual a 0.1g/cm , apesar de todos estados se_ 

rem subcríticos. No entanto, espaçamentos compreendidos entre 20cm e 

SOcm apresentam valores máximos de K ff (>1.0) com densidades compreen 

didas entre 10*» e 201 da densidade nominal. Observou-se que quando os 

elementos estão bem próximos (a distância entre si tender a zero), o ar 

ranjo ficou supercrítico para densidades acima de 20$ da nominal. 

Notou-se, das curvas correspondentes a algumas espes_ 

suras de SS-304 sobre a reatividade, que para densidades de água acima 

de 0.6g/cm , os valores de K „ eram praticamente os mesmos e indepen

dendo portanto da espessura de SS. Para densidades abaixo de 0.6g/cm , 

a diferença máxima encontrada nos valores de K ££ era igual a 0.2, cor 

respondente a uma variação de espessura do aço entre 0.4cm e l.Ocm. Por 

tanto, para um mesmo tamanho de "pitch" total considerado, pode-se usar 

placas de aço com uma espessura de 0.4cm, para módulos imersos cm água 
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com densidade nominal, o que será mais econômico e do ponto de vista de 

segurança não ficara comprometida. 

As placas de aço para os módulos de Angra I são de 

aproximadamente 0.2cm com um "pitch" total de 40.64cm sendo que a água 

interna ao aço tem 0.73cm de espessura e a distância entre este aço e o 

módulo adjacente é de 9.53cm. Para esta geometria se a piscina de com 

bustível usado estiver repleta de combustível novo e cheia de água o 

arranjo estará suberítico com K « < 0.95 de acordo com os critérios de 

segurança. 

No entanto, se ela estiver vazia e caso a água com 

baixa densidade vier a entrar na piscina esta não mais obedecerá os 

critérios de segurança para este caso ou seja K „ < 0.98, a não ser 

que se aumente o espaçamento entre os elementos. Já que os módulos fo 

ram fabricados considerando-se a geometria anteriormente citada, isto 

é um "pitch" igual a 40.64, o arranjo mais proximo do projetado seria 

guardar os elementos alternadamente fazendo com que o "pitch" ou a dis_ 

tância centro a centro aumentasse para 81.28cm, isto ê", numa disposição 

semelhante a um tabuleiro de xadrez, e assim K „ < 0.98. 

Estas informações a respeito do armazenamento do combus_ 

tível de Angra I, foram obtidas através de um relatório de FURNAS eii 

viado a CNEN. 

Convém esclarecer que este trabalho visa apenas dar uma 

contribuição para uma posterior análise de criticalidade das piscinas 

de Angra I, II e III. -

Esta contribuição poderá ser tanto no aspecto qualitati 

vo quanto no quantitativo. Neste relatório se preocupou em condensar 

algumas informações que estavem espalhadas na bibliografia citada,inclu 

sive dos dados da piscina de Angra I. 

Enfatizamos então que a segurança da piscina de Angra I 

não foi objeto de nosso estudo. 

CMPS/idc. 
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