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SUMARIO
0 desempenho sob irradiação de varetas combustíveis com reves-

tir.sr.to de aço inoxidável austenítico é simulado em regime de opera-
ção normal de reatores de água leve pressurizada com cs códigos de d£
ser.penho do combustível das séries FRAP. Estes códigos, originalmen-
te desenvolvidos para a modelagem do comportamento termo-mecânico de
v:retas combustíveis com revestimento de zircaloy, sãc modificados
para modelar varetas combustíveis com revestimento de aço inoxidável.
0 comportamento termo-mecânico sob irradiação de varetas combustí_
veis com revestimento de aço inoxidável tipo 348 e zircaloy é compa-
rado .

SUMMARY
The steady state irradiation performance of austenític

st&ínless steel clad pressurized water reactor fuel rods is modeled
with fuel performance codes of the FRAP series,These codes,originally
developed to model the thermal-mechanical behavior of zircaloy clad
fuel rods, are modified to model stainless steel clad fuel rods. The
irradiation thermal-mechanical behavior of type 348 stainless steel
ar.i zircaloy clad fuel rods is compared.
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1. Introdução
Aço inoxidável austenítico foi o material escolhido para re-

vestimento do combustível nos primeiros reatores de água leve pres^
surizada (PWRs). A partir dos ancs sessenta, cs aços foram substi-
tuídos nos reatores comerciais por ligas de zircônio, devido à sua
menor seção de choque de absorção para neutrons térmicos e à sua
maior temperatura de fusão. Uma menor absorção de neutrons térrní̂
cos permite que núcleos com combustíveis revestidos de zircaloy cpe_
renj com menores custos de enriquecimento do que núcleos com corr.cus
tíveis revestidos de aço. Maior temperatura de fusão permite ao rir
caloy manter uma maior integridade (melhor resistência mecânica)do
que o aço, durante acidentes extremos nos quais as temperaturas do
revestimento podem exceder 1200°C.

Apesar dos fatores acima, existem algumas vantagens em se uti_
lizar aços em PWRs /l/. Durante operação normal e transientes con-
trolados, o aço é mais resistente do que o zircaloy e é, então, rne_
nos susceptível a danos devidos à interação mecânica entre a pasti_
lha combustível e o revestimento. 0 aço é, também, menos susceptí_
vel do que o zircaloy à corrosão sob tensão por produtos de fissão
gerados no combustível. Em conseqüência, a formação de trincas na
parede interna do revestimento é menos provável e maiores concen-
trações de produtos de fissão' poc?m ser toleradas em varetas de aço.
Durante acidentes de perda de refrigerante, onde as temperaturas do
revestimento permanecem abaixo de 120G°C, o aço exibe uma taxa ce
reação metal-vapor, uma quantidade de hidrogênio liberada e um ca
lor de reação menor do que o zircaloy. 0 potencial de fragilização
por oxigênio é quase nulo para o aço e a sua resistência mecânica
e dutilidade são melhores do que as do zircalcy. Disto resulta ur.a
menor deforr.ação do revestimento e menor bloqueio do canal de reíri_
geração.

Após o acidente de Three Mile Island, implicações de seguran
ça levaram ao estabelecimento de limites de projeto para a tempera
tura e o nível de oxidação do revestimento. Corn a imposição do li-
mite de temperatura do revestimento em 1200°C, a maior temperatura
de fusão do zircaloy não constituía uma vantagem adi ei cr.?! scbre c
aço e foi repensada a sua utilização em PWRs. No caso, a utiliza -
ção do aço nao levaria em conta aspectos econômicos e, sir,, aspec-
tos de segurança.

Os aços inoxidáveis austeníticos utilizados corno revestimen-
to nos primeiros reatores eram dos tipos AISI 304, 347 e 343. Com
exceção de pequenas falhas isoladas, o seu desempenho em PWRs tí_
nha sido excelente. Apesar disto, somente esforços limitados tír.r.arr.
sido feitos para modelar o comportamento termo-mecânico de varetas
combustíveis com revestimento de aço.

Nos últimos anos, investigações detalhadas da interli^çSo
dos efeitos -érrnicos, mecânicos, gás interno e propriedades mate-
riais no comportamento da vareta combustível em PWRs tem sido efe-
tuadas per cc'Jigos de ••Jeserripenho <io combustível, que simulam o cem
portamento :ar.to cas pastilhas combustíveis como do revestimento oe
zircaloy ao longo de um histórico de potência. De todos os códigos
disponíveis, somento FCODE-BETA/SS /2/ possuí opção para tratar,em
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rerixo 'Jo operarão normal . vororae z :r.t•.::;:. ivei ~ co:r. : •".-•/'.•stirr.erito de
aço 304. Devido ã natureza proprietária deste código, a Divisão de
Engenharia de Píúcieo do IPF.:í-Cw'EN/S? concluiu que esforços deveri-
am ser aplicado? r.a mocJelsp-í.T. termo-r.eeânica de varejas combustl -
veis coa revestimento de aço inoxidável e uma ênfase particular foi
dada ao tipo 348. Para a modelagem da vareta de aço 348 forati esc£
Ihidos os códigos de deser.penho do combustível da série FRAIÍFRAP^
SI /3/, FRAFCON-1 /4/ e FRAPCON-2 / 5 / ) . Como estes códigos estão
restritos à análise de varetas de zircaloy, eles tiveram que ser
adequados para a análise de varetas de aço.

Este trabalho focaliza alguns aspectos do comportamento sob
irradiação em operação norr.al de varetas de aço inoxidável em PWRs.
A seção 2 descreve a construção dos códigos FRAP versões aço(FRAP/
SS), por reproduzir os modelos termo-~ecânicos contidos nos códi-
gos FRA? versões zircaloy (FRAP/ZR) por modelos válidos para vare-
tas de aço 348. A seção 3 verifica a sensibilidade dos modelos de
FRAP/SS por comparar seus resultados de simulação com dados experl_
mentais descritos no FUELS DATA /6/ para varetas de aço instrumen-
tadas. A seção 4 verifica o comportamento termo-mecânico sob irra-
diação de uma vareta de aço 34S através de simulações com FRAP-SS
e compara estes resultados com os obtidos da simulação com FRAP-ZR
ce una vareta de zircaloy de mesmas características e dimensões,sii
jeitas ao mesmo histórico de potência.

2. Construção de FRAP/3S
A construção de FRAP/SS consistiu em reproduzir os modeles

termo-nscânicos de FRAP/ZR por modelos válidos para a análise de va
retas de aço 348. Os modelos reproduzidos representam propriedades
e fenômenos típicos do revestimento da vareta combustível. A tabe-
la 1 lista os modelos substituídos na versão aço. Eles foram sele-
cionados com base na simplicidade de cálculo e na sua validade sob
condições operacionais de PWRs.

As distinções entre o desempenho de varetas de açoe zircaloy
podem ser verificadas pela comparação das propriedades destes mate_
riais /li/. As mais importantes estão sumarizadas na tabela 2.

0 Aço 348 exibe uma condutividade térmica maior e um coefici^
ente de expansão térmica cerca de três vezes maior do que o zirca-
loy. Este último fater garante que varetas de aço mantenham uma fo^
ga pastilha-revestimento aberta por um tempo muito maior do que va
retas de zircaloy.

Deformações por flulncia do zircaloy resultam da combinação
de fluências térmica e sob irradiação, as quais sob condições nor
mais de operação, são da mesma ordem de grandeza, Para varetas de
aço nas mesmas condições, somente fluêncía sob irradiação é signi-
ficetivaea taxa de fluêncía do zircaloy pode ser cerca de quatro
vezes maior do que a do aço 348. Esta diferença reflete-se, também,
no tempo relativo para fechamento da folga pastilha-revestímento
nos dois tipo de vareta.

Em condições operacionais, zircaloy é altamente resistente ao
inchamento de vazios, mas exibe um considerável crescimento axial.
Ao contrário do zircaloy, aço 348 não apresenta crescimento aniso-
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Tabela 1: Mccelos do revestimento da vareta combustível rr.cdificados
e- FRAP/ZR para construção de FRAP/SS

MODELO

Expansão ténrica

Condutividaá? térmica

Módulo de elasticidade

Razão de Pois^on

Fluência térrlca

Fluência soe irradiação

Crescimento sxial

Inchanento

Oxidaçâo

Condutãncla ca folga p?s*:ílha-reves-
tLTento

MODIFICAÇÃO E REFERENCIA

Novo modelo PI

Novo modelo / ' / /

Novo modelo PI

Novo Modelo PI

Deletado

Novo modelo / 3 /

Deletado

Novo modelo / 8 /

Deletado

Kovo f^tor d-2 srr.íõsivídci!'; / ? /
e correlação de dureza fôyer/10/
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Tabela 2. Co.-rxaração das propriedades do aço incx 248 /7/
/12/ e zircaloy /13/, /14/.

PRCFRIEDADES

F-.r.fo d e f-JF%o <K)

Seção ce choque ce
absorção (b)

Concutividade ténr.ica
(w/m K)

Coeficiente ce expan-
são térmica (iC~*/K)

Kóõuio de elasticida-
de (1C9 K/m2)

Fluência sob irradia-
ção (%)

Flulnciaem testes fo-
ra do reator (%)

Zr-0.19 (térmico)
Zr-15.1 (rápido)

16.8 (630 K)

6.7.(300 a 1000K)

77 (630 K)

0.3 (100HPa.T=64GK,

0.8 (lOOOh,
15a-Pa,644 K)

0.6 (lOOOh.
14Cf-tPa,644 K)

1673

2.8 (térmico)
6.8 (rápido)

19.1 (63OK)

18.5 (300 a rOCK)

172 (630 K)

0t=lxlO23n/cm2)

Q.045 (extrapolado) para
0t= 3xl021n/cn2

0.024-0.9 (33000 MrfD/TU
médio)

1.0 (lOOOOh, 22aPa,8l6K)
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trópico, mas ê susceptível ao inchamento de vazios.
0 aço 348 possui um módulo de elasticidade maior do que o zi£

caloy e .durante a interação pastilha-revestimento, as defonrações
atingidas no revestimento de aço serão significativamente menores,
quando comparadas àquelas do revestimento de zircaloy.

Uma discussão completa de cada modelo selecionado para FRAP/SS
é apresentada nas referências da tabela 1.

3. Validação de FRAP/SS
Uma vez construído FRAP/SS, o próximo passo é verificar a sen

sibilidade c« seus modelos por comparar seus resultados de simula
ção com dados experimentais obtidos para varetas de aço conhecidas.
Em se tratando de códigos originais, um grande número de compara-
ções seriam necessárias. Modelos para o combustível, folga e reves-
timer.to deveriam ser sujeitos à verificação. Esse não é o caso de
FRAP/SS, porque todos os modelos para o combustível e para a folga
pastilha-revestimento tinham sido exaustivamente verif'. :ados para
FRAP/ZR /15/, /16/, /17/, /18/. Desde que os mesmos modelos s5o utî
lizadas em FRAP/SS, nenhuma comparação é necessária. Além disso, os
únicos dados experimentais encontrados na literatura para compara -
ção dos resultados de FRAP/SS foram os dados da temperatura central
do combustível para três varetas de aço intrumentadas denominadas
WCAP-2923 no FUELS DATA. Como estes dados não são tão completos co
mo aqueles que foram utilizados para verificar FRAP-ZR, alterações
nos modelos co combustível e da folga não são justificadas. A figu-
ra 1 apresen~a os resultados experimentais e simulados com FF.AP-S3
para a temperatura central do combustível em função da potência li_
near para urr.a das varetas WCAP-2923. Como mostrado nesta figura, de
acordo com o código escolhido da série FRAP/SS, os resultados simu-
lados subestir.am ou superestimam os dados experimentais. Resultados
similares foram obtidos para as outras duas varetas ín^trumentadas.

A corrparação acima não é suficiente para demonstrar a capaci-
dade de simulação de FRAP/SS e mais dados seriam necessários para
comparação. Entretanto, as diferenças entre vai -es medidos 2 calcu_
lados não são devidas as modificações introduzidas nos modelos do
revestimento 'tab la t). Estas modificações não geram incertezas ncs
resultados. A3 incertezas estão associadas aos modelos utilizados em
FRAP/ZR para simular 03 diversos fenômenos que ocorrem na vareta com
bustível durante irradiação. Modelos tais corno os da liberação de
gases de fissão, dos fenômenos no combustível e da condutância da
folga entre pastilha e revestimento levati a maiores incertezas nos
resultados cios diferentes códigos.

4. Comparação do Desempenho sob Irradiação ri? vqrqtg? e\e-
Inoxidávele Zircaloy

0 deserr.penho sob irradiação de varetas de aço 348 em regime ce
operação norr=l foi simulado com FRAP/SS. ^ar-.lelsm-.nte, estes re-
sultados fore..", comparados com resultados obtidos para varetas ce zir
caloy, siir.uisias com FRAP/ZR sob o mesmo histórico de potência. 0
objetivo da comparação foi verificar se as diferenças no desempenho
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FRAP/SS 6 medidos para a vareja WCAP-J323.



154

destas varetas era.ii consistentes com as conhecidas diferenças nas
propriedades materiais dos dois tipos de revestimento.

A vareta combustível selecionada ps.ra apresentação neste tra-
balho foi a ca Central Angra-1. Ela foi escolhida porque os códigos
da série FRAP/ZR pocerr. prever com certa precisão /18/ os resultados
de seu desempenho, apresentados nc FSAR Angra 1 /19/. 0 mesmo projes
to de vareta foi simulado cora FRAP/SS. Uma vareta de aço inoxidável
e uma vareta de zircaloy foram usadas na análise e designadas, res-
pectivamente, de SS e ZR.

A tabela 3 apresenta as especificações de projeto da vareta de
Angra-1. 0 histórico de potência analisado fci tomado dos ciclos 1,
2 e 3 de Angra-1. Itea distribuição axial cossenoidal de potência tbi
usada na simulação. A potência linear e a queima máximas e médias
sâo apresentadas na figura 2. A temperatura média no revestimento,a
espessura diar.etral da folga pastilha-revestimento, a temperatura
central no ccr.bustível, a pressão de contato pastilha-revestimento,
a tensão de rembrana primária efetiva no revestimento, a deformação
total do revestimento, o diâmetro do combustível e a pressão do gás
na folga são comparadas nas tabelas 4 e 5 no ponto de máxima potên-
cia axial para os dois tipos de vareta. 0 diâmetro interno do reve:s
timento, o diâmetro do combustível, a temperatura central do co~buí>
tível e a pressão interna do gás são representadas graficamente em
função do t.rço para as varetas de aço e zircaloy nas figuras 3, 4
e 5.

Divergír.cias r.o comportamento das varetas ZR e S3 no início da
irradiação resultam dos diferentes coeficientes de expansão térmica
dos cois maT-rriaís. Como apresentado na tabela 2, o aço 248 exibe
um cceficier.":? de expansão térmica maior do que o zircaloy. 0 prin-
cipal resultaio desta comparação é que a vareta S3 man té ir. uma folga
pastiiha-reves.imento maior do que a vareta ZR (figura 3).Desde que
a composição io gás r.a folga é i iêntica nas duas varetas, a pressão
interna, a ccr.dutâncía da folga e a temperatura do combustível são
governadas principalmente pela espessura ca folga. As temperaturas
no centro do combustível são maiores e a pressão interna do gás são
menores na vareta SS (figura 4 e 5). Apesar cias maiores tempera-u -
ras no con/_u = tível, as temperaturas médias no revestimento de aço
são menores i* que no revestimento de zircaloy (tabela 4 e 5), por-
que a condutiv: dade "térmica do aço é maior do que a do zircaloy.

A fiuêr.:ía do zircaloy sob irradiação é acentuada. Em termos
de desempenhe, isso leva a uma grande deformação do revestimento,
possibilitar.-:: o fechamento da folga em 12 000 hs na vareta ZR (fi-
gura 3). CO.T.C o aço apresenta uma flu"ncia menor do que o zircaloy,
folgas mais largas são mantidas por um tempo maior e maiores tercpora
turas e mencr pressão interna persistem na vareta SS. A altas quei-
mas, a espessura da folga é controlada pi incipalmente pelo incharr.en_
to do combustível 6c-.\-\r\o a produtos de fissão na /areia ZZ. 0 incha
mento leva è ir.teroção pastilha-revestimento em 20000 hs.

0 estaõo de tensão compressiva inicial nos dois revestimentos
(tabela 4 e -. ': devido k pressão externa do refrigerante-. As tensões
de nŝ.r.braricii :.ri,nária efetiva:; r,a vareta S3 são maiores, porque a
pressão interna nesta vareta é menor do que na vareta ZR. Nesta úl-
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Tabela 3: Especificação de projeto da vareta combustí-
vel de Angra-1.

Diâmetro tía pastilha ÜX)V (nm)

Diâmetro interno do revestimento (nm)

Diânetro externo do revestimento (um)

Densidade do conibustível (% da deral
dade teórica)

Enriquecimento {% era peso ü-235)

Comprimento da coluna de pastilha (nm)

Pressão interna do gás (MPa)

Pressão do refrigerante (MPa)

Temperatura de entrada do refrigerante (*C)

8.192

8.357

9.500

95.0

2.6

3657.6

3.103(He)

15.494

287.5
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Tabela 4: Fes tatíos da si-ulação com FRAP/ZR para a vareta ce zircalcy.
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tina, o contato pastilha-revestimento coloca o revestimento em tra-
ção em 14000 hs, permanecendo até o final da irradiação. 0 revesti-
mento de aço entra em contato com a pastilha em 2CCZ*- hs e permane-
ce on tração so:..ente as últimas 400GKs de irradiação, rios últimos
anos, as falhas que ocorreram em varetas combustíveis de PWRs comer_
ciais foram devidas, principalmente, à interação pastilha-revesti -
mento. Esta interação provoca deformações e tensões no revestimento
que não alcançam, na maioria das vezes, condições mecânicas de ru£
tura, mas são suficientes para provocar trincas por corrosão sob ten_
são /3/. Quando do contato pastilha-revestimento, czzo a rigidez do
zircaloy é bem menor do que a da pastilha de U02 , es~a última tende
a impor a sua deformação sobre o revestimento. No er.tanto, devida à
alta fiuência do zircaloy, o revestimento tende a relaxar tensões,
transformando deformações elásticas em defGrrr.açSèS permanentes. Em
conseqüência, o zircaloy pode sofrer grandes deformações sem atingir
tensões elevadas,mas as taxas de deformações devem estar abaixo de
certos limites para que as tensões não atinjam a ter.são para corro-
são sob tensão 1201. Para o aço, a sua rigidez é da mesma ordem da
pastilha de U02. Isto implica numa concorrência de deformações en-
tre a pastilha e o revestimento quando da interação. Nesse caso, é
importante analisar as características plásticas zz. pastilha, pois
a reação do revestimento sobre ela é significativa /2l/. Conclui-se
deste fato que são obtidas deformações no revestimer.ro de aço abai-
xo das observadas com revestimento de zircaloy, mas as tensões al-
cançadas serão da mesma ordem ou maiores no revestimento de aço (ta
belas 2 e 3 ) . Como a interação pastilha-revestimento ocorre num tem
po de irradiação posterior para a vareta de aço, os gradientes de
leformação da pastilha sobre o revestimento são menores.

As temperaturas no combustível são praticamente iguais nas
duas varetas (figura 4 ) . Isto indica que para uma condição de análi_
se de acidentes não se tem muita variação na energia armazenada na
pastilha entre os dois tipos de vareta.

As tensões no revestimento fornecidas por FRAP/SS e FRAP/ZR
são as de membrana primária efetivas, devido somente aos carregamen
tos de pressão e calculadas para as dimensões nominais do revesti -
mento. As tensões devido aos outros carregamentos na vareta não são
consideradas nos códigos. Estes carregamentos incluem:

a) a força de pré-compressão da mola de fixação das pastilhas
combustíveis;

b) os gradientes radiais e axiais de temperatura no revesti -
mento;

c) a força axial de fixação da vareta na grade espaçadora do
elemento combustível;

d) as forças induzidas pelo fluido refrigerante.
A mola na vareta combustível sustenta a coluna de pastilhas du

rante manuseio e transporte da vareta e fornece um espaço vazio
("plenum") para acomodar os gases de fissão liberados. No caso da
vareta ZR, ao se elevar a potência no reator, a expansão axial da
coluna de pastilhas é maior do que a expansão axial do revestimento.
Isto acarreta numa diminuição do comprimento do "plenum" e, cons£
quentemente, no aumento da força da mola. No caso da vareta SS.comõ
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a expansão axial do revestimento é maior do que a das pastilhas, o
"plenum" aumenta e a força da mola diminui. Quando a coluna de pas-
tilhas densifica sob irradiação no reator, a força da mola diminui
nas duas varetas. Com a irradiação prolongada, devido ao inchamento
do combustível, a coluna de pastilhas aumenta, o comprimento do "pl£
num" diminui e a força da mola aumenta novamente. Como as temperatu
ras nas varetas SS e ZR são praticamente iguais, a força da mola na
vareta de aço será nenor durante a irradiação, devido à maior expan
são térmica do aço, acarretando uma menor tensão axial no revestimen
to.

As tensões de flexao geradas pela ovalização do tubo de reves_
timento, devido a tolerâncias que ocorrem nos seus diâmetros, depen
dera da diferença de pressão externa e interna na vareta 1221. Vare-
tas de aço sofrem maiores tensões com a ovalização do tubo, devido
à menor pressão interna durante a irradiação.

As tensões devido a gradientes térmicos radiais e azimutais
/23/ dependem de propriedades do revestimento, tais como: módulo de
elasticidade, coeficiente de expansão térmica, condutividade térmi-
ca e coeficiente de Poisson. A condutividade térmica do aço é maior
do que a do zircaloy, fornecendo menores quedas de temperatura no
revestimento da vareta SS. Entretanto, as tensões geradas devi cio aos
gradientes de temperatura são proporcionais ao módulo de elasticida
de e ao coeficiente de expansão térmica do material, os quais para
o aço 348 são muito maiores do que na vareta ZR.

As varetas combustíveis são fixadas no elemento combustível p£
Io sistema mola-batente das grades espaçadoras. Os tubos guias de va
retas de controle são fixados através de luvas soldadas a estas grji
des. Como as varetas combustíveis estão a temperaturas maiores do
que os tubos guias, elas irão deslizar nas grades, gerando forças
axiais no revestimento devido ao atrito. 0 valor destas forças irá
depender do material da grade e do revestimento.

A vareta combustível pode vibrar no reator devido ao escoamcn
to do refrigerante /24/. Desvios no escoamento puramente axial, uni_
forme e constante, tais como, fluxo cruzado, turbulências e bolhas
de vapor exercem forças radiais na vareta. Ts^o resulta r.a flexao na
vareta nas regiões entre as grades espaçadoras. Para varetas de aço
e zircaloy d& nesma geometria, as tensões de flexao geradas no tubo
são praticamente iguais.

Na faixa de solda tampão da vareta-tubo de revestimento,as de_
formações no revestimento são impedidas pelo tampão, que para efei-
to de análise é concebido como um corpo rígido. Consequentemente, a
parede do tubo é flexionada. Para varetas de aço e zircaloy, ossas
tensões dependem do gradiente de pressão no tubo, e maiores tensões
serão obtidas r.a vareta SS.

Com exceção dos carregamentos de temperatura, os carregamen -
tos descritos acima fornecem valores baixos de tensão nas varetas S3
e ZR quando comparadas as obtidas devido ao gradiente de pressão,cal_
culadas com FPA'J~SS <? FRAP-Zr . As tensões devido aos gradientes de
temperatura pcem -or no revestimento cs. vareta de aço da mesma or-
dem de magnitude das tensões devido aos gradientes de pressão.0 pro
jeto da vareta de aço deve levar em conta esses aspectos e verifi-
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car se a combinação das tensões acima não ultrapassam os limites de
tensTo estipulados para varetas combustíveis /25/.

5. Conclusões
Os resultados comparativos do comportamento sob irradiação de

varetas combustíveis cora revestimentos de aço inoxidável e zircaloy,
obtidos da simulação com códigos de desempenho do combustível em re_
gime de operação normal de PWRs, refletem as diferenças entre as pro
priedades dos dois materiais e mostram que varetas de aço possuem
uma característica geométrica mais estável do que varetas de zirca-
loy. Varetas de aço exibem maiores temperaturas no combustível,maio
res folgas entre a pasti3ha e o revestimento, menores pressões in-
ternas, maiores tensões e menores deformações no revestimento. 0 r£
vestirnento de aço interage com a pastilha apenas ur.a pequena fração
de sua vida e, neste caso, a sua probabilidade de falha deve ser me_
nor quando comparada com aquela dos revestimentos de zircaloy, em
varetas de mesma geometria. Durante a interação, as tensões no reve£
timento de aço sâo maiores e as deformações menores do que no reves_
tirnento de zircaloy.Este último, devido à sua alta fluência, tende a
relaxar tensões.

REFERÊNCIAS
/!/ S.M. Stoller Corporation, An Evaluation of Stainless Steel

Cladding for Use in Current Design LWRs, EPr.I NP-2642,
Electric Power Research Institute, 1982.

/2/ SMITH, R.V;.; WAS, G. S., FCODE-BETA/SS: A Fuel Performance Code
for Stainless Steel Clad Pressurized Water Reactor Fuel,
Nuclear Technology, Vol. 69, 198-209, May 1985.

/3/ DEARIEN, J.A. et al, FRAP-S: A Computer Code for the Steady-
State Analysis of Oxide Fuel Rods, Report 1-309-13-1,
Idaho National Engineering Laboratory, August 1975.

/A/ BERNA, G.A.; BOHN, M.P., COLEMAN, D.R., FRAPCOK-1: A Computer
Code for the Steady State Analysis of Oxide Fuel Rods,Report
CDAP-TR-78-032-R1, Idaho National Engineering Laboratory,
November 1978.

/5/ BERNA, G.S. et al, FRAPCON-2: A Computer Code for the Calculation
of Steady State Thermal-Mechanical Behavior of Oxide Fuel
Rods, NUREG/CR - 1845, January 1981.

/t>/ LAATS, E.T., HAMPTON, N.I., CHAMBERS, R. - Fuel Code Assesment
Data Sample Report, EGG-CAAP-5114, February, 1950.

Ill PECKNER, D., BERNSTEIN, I.M., Handbook of Stainless Steels,
McGraw-Hill Book Company, 1977.

/8/ BEESTON, J.M., Mechanical and Physical Properties of Irradiated
Type 348 Stainless Steel, Effects of Radiation on Materials;
Tenth Conference, ASTM STP 725 pp. 303-325, 1981.

/9/ SULLY, A.H. et al.., Some Measurements of the Total Emissivity
of Metals and Pure Refractory Oxides and Variation of
Emissivity with Temperature, Brit. J. Appl.2, 97-101, 1952.

/10/ BEYER, C.E., et al., GAPCON-Thermal-2: A Computer Program for
Calculating the Thermal Behavior of an Oxide Fuel Rod, BNWL-
1898 NRC 1 and 3, Battelle Pacific Northvrsst Laboratories,



162

November, 1975.
/li/ YOSHIMOTO, A., Efeitos de Elementos de Liga, Impurezas e Fa-

tores Kicroestruturais em Aços Inoxidáveis Austeníticos ,
Utilizados em Varetas Combustíveis de Reatores Nucleares,
Anais do II Congresso Geral de Energia Nuclear, vol.l,
335-344, Rio de Janeiro, Abril 1983.

/12/ PASUPATHI, V., Investigations of Stainless Steel Clad Fuel
Rod Failures and Fuel Performance in the Connecticut
Yankee Reactor, EPRI 2119, 1981.

/13/ HAGRHAN, Q.L., REYMANN, G.A., MATPRO-version 11: A Handbook
of Material Properties for Use in the Analysis Water
Reactor Fuel Rod Behavior, NUREG/CR-04 97, TREE-1280 R3,
ZGG Idaho, Inc., February, 1979.

/14/ BUS3Y, C.C., Halogen Stress Corrosion Cracking of Zircaloy 4
Tubing, Journ. Nucl. Mat., 55 pp 64-82, 1975.

/15/ COLEMAN, D.R., FRAP-S1: A Computer Code for Steady State
Analysis of Oxide Fuel Rods, Volume 3, Model Verification
Report, Idaho National Engineering Laboratory, RAM-238-75
Outubro, 1975.

/16/ LAATS, E.T. et al, Independent Assesmer.t of the Steady State
Fuel-Rod Analysis Code FRAPCON-1, CAAP-IR-O5O, May, 1979.

/17/ COLEMAN, D.R., Evaluation of Power Reactor Fuel Rod Analysis
Capabilities, NUREG/CR - 3416, Volume 2 R3, September,
1983.

/18/ CHAPOT, J.L.C., SACCO, E.fEstabelecimento de uma Metodologia
de Cálculo do Comportamento de Barras Combustíveis, Anais
do III ENFIR, INIS-BR-95, Itaipava, Dezembro 1982.

/19/ Final Safety Analysis Report Angra 1 Nuclear Power Plant,
Westinghouse Nuclear Energy System, Furnas Centrais Elétri
cas S.A., Rio de Janeiro, 1976.

/20/ ANDRADE, G.G., PERROTTA, J.A., Comportamento da Barra Combus-
tível de um Reator Tipo PWR em Seguimento de Carga, Anais
do III ENFIR, INIS-BR-95, Itaipava, Dezer.bro, 1982.

/2l/ BASOMBRIO, F.G., Simulation of the Thermorr<echanical Effects,
Originated on a Fuel Pin, with a Cracked Pellet by
Different Power Ramp Velocities, Using a Tv/o Dimensional
Finit Element Model, Nuclear Eng. Design 74(1982) 247-252.

/22/ TIMOSHEKKO, S.P., GERE, J.M., Theory of Elastic Stability,
McGraw-Hill International Book Company, 2nd edition,1961.

/23/ GOODIER, J.N., Thermal Stress and Deformation, Design Data
and Methods, Journal of Applied Mechanics 24, 1957.

/24/ PAIDOUSSIS, M.P., An Experimental Study of Vibration of
Flexible Cylinders Induced by Nominally Axial Flow.Muclear
Science and Engineering 35, 127-138, 1959.

/25/ SILVA, A.T., ESTEVES, A.K., Metodologia do /«rojeto de Varetas
Combustíveis üe Reatores de Água Leve Pressurizada, Anais
do II Congresso Geral de Energia Nuclear, Rio de Janeiro,
Abril, 1988.


