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ARQUIVO

Elaborar um ?ro jcto para irradiações de varetas con-
bustíveic no MÎ rdrs.ulic Rabbit Loop" ào Reator R-2
de Studsvik.

O programa prevê a irradiação de 21 pequenas amos-
tras durante curtos períodos de tempo. Estas amos-
tras consistem de varetas com revestimento d» Zircaloy
4, contendo pastilhas de UO2 natural fabricadas pe-
la CBTN ou pastilhas de UOp enriquecido, sendo estos
adquiridas no exterior ou fabricadas pela Companhia
com pó importado.

Além do tipo de combustível empregado, estudar-se-á
os efeitos de certos parâmetros no desempenho das
amostras, ou sej&m, folga diametral, tempo de irra
ãiação, densidade linear áe potência, subida- de po~
tência, tratamento térmico do tubo. As variações
destes parâmetros durante as irradiações serão. nedjL
das a partir de ezcnes áe pre e pós irradiação das
amostras.

Ajfim de simular o âesempcnho das amostras, vários
igos de computador foram utilizados. A pn&lise

de segurança efetuads. por meio destes códigos penai
te concluir que as irradiações poderão ser realiza-
das sem detrimento à integridade das varetas.

0 início das irradiações, que serão acompanhadas por
três engenheiros da C3TK, está previsto para outu-
bro de 1974.
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1. INTRODUÇÃO

Dentro do Programa Nacional de Energia Nuclear, a Com-
panhia Brasileira de Tecnologia Nuclear (C3TH) deverá ser a for
neccdora de combustível para o mercado interno.

Como a primeira usina nuclear de potência comprada pe-
lo Brasil é uma F8R, & CBTH, inicialmente, concentrará seus es
forços de modo a se tornar capaz de projetar e fabricar combustl
vel para este tipo de reator.

Para tal responsabilidade, necessário se faz a qualifi
cação de pessoal em projeto e fabricação, de equipamentos e de
técnicas de fabricação e controle. Os processos de qualificação
envolvem testes dos produtos e componentes fabricados pela Cornea
nhia em reatores nucleares.

Dentro deste espírito, a CBTN,- no Projeto Elemento Com
bustível (PEC), programou una série de testes de irradiações de
combustível nucleai na qual o primeiro consistirá em irradiações
de pequenas amostras, durante curtos períodos, seguindo-se exa-
mes em células quentes para verificação do desempenho e da inte-
gridade estrutural das varetas combustíveis.

Esta primeira série de irradiações deve ser conduzida
em um reator onde as várias amostras sejam inseridas s retiradas
rapidamente. Como a CBTN ainda não possui um projeto final de
combustível para reatores FWB, a utilização de um "loop" que si-
mule as condições operacionais deste tipo âe reator implicaria
en custos adicionais e -desnecessários para estes testes* For ou
tro lado, o "hydraulic rabbit loop11, número 6, âo reator R-2 de
Studsvik (Suécia) possui a qualificação com a qual os objetivos
doe teBtes poderão ser atingidos. Além disso, as instalações de
células quentes, para os exames de póc-irradiação, sendo próximas
áo reator, em Stuásviit, permitirão qúe todo o programa seja rea-
lizado com o mínimo de transporte do material irradiado.

A experiência, que deverá ser acompanhei "in loco" por
pesquisadores «io PEC, será levada a efeito utilizando-se os se-
guintes combustíveis:

- pastilhas de UO2 enriquecido adquirides no exterior
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» pastilhas de \JOg enriquecido» fabricadas pela CBTH a partir de
pé importado.

• pastilhas de UOo natural» fabricadas pela própria Companhia.

2. OBJETIVOS

0 presente projeto de irradiação de pequenas amostras du
rante curtos períodos de tempo tem objetivos que podem ser apre-
sentados nos seguintes itens:

2.1 Formação de pessoal especializado em projetos de irradia
çao e técnicas de avaliação.

•

2.2 Avaliação das variações estruturais das pastilhas de U0 2

sob irradiação, levando em conta o efeito dos seguintes parâme-
tros: folga diametral pastilha-revestiraento, tempo de irradiação,
densidade linear de potência, pastilhas provenientes de diferentes
fontes de fabricação como também de diferentes processos de obteri
ção de pós de U02, modalidade de subida de potência do reator, grau
de encruamento do revestimento.

2.5 Comparação do desempenho das pastilhas ce diferentes fa-
bricantes e diferentes processos de fabricação: diuranato de amo-
nio (DUA) e carbonato de uranila amoniacal (CUA). Tem-se em mira
principalmente, comparar o desempenho das pastilhas da CBTK e, as
sim, testar as técnicas nacionais de fabricação,

2.4 Avaliação* cio desempenho dac varetas combustíveis, obser-
vando-se as âeformaçoes axiais-radiais, ovalização e efeito bambu.

2.5 Avaliação cia integridade mecânica, durante a irradiação,
das varetas fabricadas pela CBTN,
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2.6 Comparação ào desempenho das amostras previsto pelos no
delos analíticos utilizados con aquele observado experimentalmen
te.

2.7 Estabelecimento de técnicas adequadas de fabricação e
segurança e de procedimentos de controle de qualidade de varetas
combustíveis.

2.8 Aquisição de experiência cm manuseio, estocasem e trans
porte de combustíveis nucleares.

3. PAR/teEROS DOS TESTSS

Os parâmetros dos testes definidos para a experiência de
irradiação a curtos tempos no "loop" 6 do reator R-2 de Studsvik,
foram determinados dentro dos seguintes critérios:

5.1 Folga Diametral

Serão utilizados quatro valores distintos de folgas dia-
metrais entre as diversas amostras. Dois destes correspondem às
folgas máxima e mínima comumente utilizadas em reatores FWR. Os
outros dois valores implicarão no contato entre pastilha e reves-
timento, durante a irradiação, permitindo a observação da influ-
ência desta interação na estrutura das pastilhas e do início de
deformações localizadas do revestimento.

5,2 Tempo

Com a finalidade de examinar a influencia do tempo sobre
a variação cia estrutura do combustível, escolheram-se quatro tem-
pos de irradiação: 15, 6o, 2^0 e 960 minutos. Acredita-se que
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COB estes tempos eeré possível acompanhar alguns fenômenos estro
tarais que poderão ocorrer & tempos curtos, tais como: creocireen
to de grãos (eouiaxiais e colunorcs), migração de poros e trin-
cas. Estes tempos são cosnpatíveis com os encontrados em experi-
«Mias anteriores (Ref.l, 2, 3) para irradiações de curta dura-
ção.

3.2 Densidade Linear de Potência

Adotaram-se valores de potência linear gerada nas vare-
tas combustíveis encontradas na faixa utilizada nos atuais reato
r*s PWR, isto é, 639 H/cm (21 kW/ft) correspondente ao valor oá-
xino de pico de potência.* 591 W/cm (1& kW/ft) ao valor máxi-
m» de operação e 230 W/ca (7 kW/ft) ao valor médio. Os dois ateio
res destes níveis de potência garantem variações estruturais no
combustível na presente experiência de curta duração.

3.4 Pastilhas

Ho decorrer das irradiações deverão ser empregadas pas-
tilhas provenientes de diferentes processos de fabricação; c.asta
forma, procurou-se adquirir pastilhas fabricadas a partir de pós
obtidos pelos processos DUA e CUA e cota diversos enriqueciraentos
de modo a se conseguir as potências acima definidas. A utiliza-
ção de U02 natural fabricado pela CBTK prende-se ao fato de se &
tingir a potência média 230 W/cm (7 kW/ft),dentro das condições
do reator R-2 de Studsvik.

3.5 Subida de Potência

£ sabida a influencia do nodo de subida de potência ns.
evolução da estrutura, do oxido c desempenho do combustível(Ref,2).

Kesta experiência utilizar-se-ão amostras que creperimen
terão a subida normal do reator R-2, pois, estiria-ec que durante
o período de irradiações (1 mês) ocorrerão dois "start-ups" do
reator, cujo ciclo operacional é de 15 dias.
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As aaostras restantes serão introáuziúas no "loop" já
con o reator operando a piem. potência.

3.6 Tubos

Serão empresados no decorrer de experiência, tubos de
Zircaloy-4 en dois estados estruturais distintos, ou sejea, tu-
bos trabalhados a frio e tubos recoxidos.

Sendo o tubo recozido mais âútil que o encruado, ele s-
tuará sobre as pastilhas (no caso de contato) <ie nodo diferente
(tensões menores), podendo, assim, influenciar na evolução da e_s
trutura do oxido, durante os primeiros instantes de irradiação.

PROJETO

4.1 Projeto dos Testes

A Tabela 1 mostra a matriz dos testes que resume o pro-
jeto da experiência.

Convén notar que em alguinas varetas nistureran-se p&sti
lhas com diâmetros diferentes com o objetivo de se estudar a in-
fluencia da folga diametral no comportsnento estrutural do oxido,
obtendo-se vra siaior núncro de informações durante a irradiação,
com um aenor número de influencias externas, tais como variações
no tempo de exposição e na intensidade do fluxo neutronico.

k.2 Projeto da Vareta

A Figura 1 apresenta uma secção ar.ial Cs. amostra, cujas
características encontran-se na Tabela 2.

Was amostrac são inst&l&ãog anéis de cobalto, monitores
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TABEIA 2 - CARACTERÍSTICAS DAS AMOSTRAS

COMBUSTÍVEL

forma física
enriquecimentos
densidade
diâmetro nominal

REVESTIMENTO

material
diâmetro externo
diâmetro interno
espessura

VARETA

co.-nprimento total
comprimento da pilha de pastilhas ,

pastilhas de UO2
0,7; 2,8 e 3,*#
95,5# D.T.
9,27 ran(*)

Zircaloy-^
10,72 nan
9,;*8mm
0,617 mm

l^ô,Omsi
81,9 mm

* Variável dependendo da folga pastilha/revestimento
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de fluxo neutronico, como ilustrados na Figuro 1. A utilização

ôe três monitores de cob&lto em uma únicc. fxmostra tem por finally

âade a comparação do perfil de potência calculado com o forneci-

do pelo monitor, lias amostras que possuem pastilhas cota diferen

tes diâmetros, e nas quais se deseja fazer uin corte longitudinal

para exames de pós-irraúiação, os monitores estarão posicionemos

nas extremidades da pilha de combustível. As demais amostraspos

suirão UM só monitor, a ser colocado na região central.

Como consta na Tabela 1, cada amostra terá uma folga dia

metral característica* com exceção das amostras de número 8, 12,

13, l4 e 19; este c o vbico parâmetro que se modifica na geome-

tria da vareta.

Com a finalidade de acomodar a dilatação térmica longi-

tudinal da pilha de pastilhas, foi estabelecida uma folga axial

de 1,5 mm. Este valor foi estimado considerando-se a dilatação

a tuna temperatura,no interior da pastilha, correspondente ao raio

do abau.1e.do.

O propósito do abaulamento é acomodar a dilatação do ó-

xido nas regiões de temperatura mais elevadas da pastilha, evi-

tando-se, desta forma, um maior crescimento longitudinal da pi-

lha.

4,J Descrição âo Sistema de Irradiação

O "loop" n9 6, que será utilizado na presente e:q>eriên-

cia de irradiação é constituido de um "rabbit" hidráulico no qual

o fluído refrigerante utilizado é água leve a baixa pressão e

convecçao forçada. A única instrumentação possível de ser utili

zada na amostra é o monitor de fluxo neutronico integrado na for

ma de um anel de Co, Fe ou Hi, alojado dentro da vareta a ser ir

radiada.

O "loop" permite a troca ÚD amostras sob condições con-

tínuas de operação. Sus,s características máximas permiscíveis

cão apresentadas na Tabela T> e seu fluxosr&Ki'j. n?. Figura 2,

•

Durante o. irradiação, a amostra, no interior do reator,

ica sujeita a uma distribuição axial c.o fluxo que depende áa po-
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sição das barras de controle do reator (vide Figura 3). Eviden-

temente, a situação de maior simetria verifica-se quando &s bar-

ras estão inseridas a uma profundidade de 70 cm. Antes de cada

irradiação, porém, o fluxo é determinado por meio de um processo

de etivaçao.

TABELA 5 - CARACTERÍSTICAS DO "HYDRAULIC RABBIT LOOP"

Pressão (bar)

Temperatura do Refrigerante (9C)

Vazão de Massa (kg/s)

Capacidade de Troca de Calor (kW)

Diâmetro Interno do Canal (mm)

Comprimento do Canal (mm)

Fluxo Neutronico (n/cm^.s)

Térmico

Rápido (> 0,1 Mev)

8

100

2,0

«20

35

150

0,4 x ÍO1^

0,3 x 10lM

4,4 Previsão do Comportamento das Amostras sob Irradiação

Para a previsão do comportamento térmico e mecânico dae

aiao6tras sob irradiação, foram utilizados os códigos STECCA-2,

AHABASI e PROPII. (Ref. 4, 5, 6). Os resultados obtidoc estão re

sumidos na Tabela 4, em função âo nível de potência e da folga

diametral pastlliia-revestlmento. É apresentado na Figura 4 opsr

fil de temperatura da amostra submetida às condições mais severas
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de irradiação calculado pelo código STECCA-3.

TA33LA 4 - PR3VISA*0 DO DESEMPENHO DAS AMOSTRAS

POTÊNCIA LI1ÍBAR tf/cm 689 591 250

VA*O DIAMETRAL 100 165 2S5 100 165 265 4o

PAR/ÍMETROS PREVISTOS

Temperatura do revestimento
superficial externa 9C
superficial interna 9C

Temperatura da pastilha
superficial 9C
central 9C

Pressão de contato pastilha/
revestimento kgf/cra

Pressão dos gases dentro da
vareta kgf/cm2

147

24o

147

24o
147
240

134
214

134
214

154
214 116

421

2248
629
2417

672
2450

378

1935 2065
666
2256

197
730

316 296 172

4.3 6.0 6.4 3.8 5.8 5.3 2.1

5. FABRICAÇÃO E TRANSPORTE

5.1 Pastilhas

As pastilhas a seren utilizadas nos testes de irradiação
deverão ser compradas de dois fornecedores internacionais, asein

como fabricadas pela CBTN, conforme já citado anteriormente.
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Dentre os fornecedores internacionais, procurou-se sele
cionar aqueles que apresentassem pastilhas f&bricaôas a partirá
pós de UOp enriquecido obtidos por diferentes processos, tais cç>
mo, processo DUA e processo CUA.

A CBTH encarregar-se-á da produção de pastilhas de UO2
natural a partir de DUA fabricado na própria empresa, usando mi-
nério de urânio brasileiro. No caso das pastilhas de UOg enri-
quecido, utilizar-se-á pós de DUA comprado.

Ho sentido de se ter as folgas diametrais determinadas
para o projeto de irradiação, a CBTK encarregar-se-á de retificar
as pastilhas até atingir-se OJ diâmetros especificados. Estas
retificações serão feitas pela técnica "centerless grinding".

Após feitos todos os controles necessários pars, caracte
rizaçao das pastilhas, elas serão enviadas para outro Instituto
agregado da CBTN, seguindo estritamente as regras impostas pela
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CKSK), a fira de sereia colo
cados em tubos de Zircaloy-^ para constituírem as varetas.

5.2 Varetas

Para a fabricação das varetas serão empregados tubos de
Zircaloy-^, onde são soldados tampões do mesno material pelo mé-
todo TI6. 0 esquema da vareta é apresentado na Figura 1. Nota-
se que, entre o empilhamento de pastilhas e o tampão superior, £
xiste uma pastilha de A 1 2 0 J com o objetivo de proteger a última
pastilha da pilha contra o aquecimento provocado pela solda do
tampão superior.

As varetas serão carregadas com as pastilhas em câmara
ciesumidificadora e serão preenchidas com He à pressão atmosféri-
ca, pois, não se espera que ocorra "creep down" do revestimento,
durante a irradiação, razão pela qual as varetas não serão pré-
pressurlzadas. Hão sofrerão, também, qualquer tratamento super-
ficial apôs sua fabricação.

Deve-se leinbi'ar que algunc tubos serão recozidos em at-
í/iosfera inerte para observar-e« a influência da dutilidade 40s
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mesmos na integridade das pastilhas, cono já foi citado anterior^
nentc.

Além cias 21 varetas a serem irradiadas, enviar-se-á,con
juntamente, sete varetas sóbressalentes em apoio ao programa de
testes, as qrais deverão ser devolvidas caso não sejam irradicd&s.

0 transporte obedecerá as regras definidas de comum açor
do entre CK2K e Studsvik, as quais deverão ser concordante com o
especificado psla Agência Internacional de Energia Atômica(Bef.T).

6. EXAM3S DE PRfí E POS IRRADIAÇÃO

Com o objetivo de se obter o maior número de informações
que permitam avaliar, de maneira satisfatória, o comportamento do
combustível sob irradiação, torna-se necessário executar os se-
guintes exames de pré e pós irradiação.

6.1 Pré-Irradiaçao

1 - Pastilhas

1.1 Análise química e isotópica do pó e das pasti-
lhas.

1.2 Caracterização da microestruturs. de secçSee lon
gitudinals e transversais, ressaltando a distri
buiçao e tsm?.nho ds poros e grãos.

1,2 Medidas cie Dimensões

1,5,1 diâmetro
1.25,2 alfcur:*,
1.5.5 peso
1.2.^ porosidades aberta e fechada

1.5.5 densiãa/ies geométrica e hidrostática
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1.3.6 ru^osidade superficial

Determinação dos ĉ ser residuais c volume total

dos mesmos.

2 - Revestimento

2.1

2.2

2.5

Medidas de Dimensões

2.1.1 diâmetros interno e externo

2.1.2 ovalização

2.1.5 excentricidade

Determinação da espessura da parede por ultra-

som.

Rugosidade da superfície interna

5 - Varetas

5.1

5.2

5.5

5.4

5.5

5.6

Comprimento total

Diânetro

Radiografias - X e neutronica para verificação do

correto posicionamento das pastilhas e integridjt

de das soldas

Determinação da integridade das soldas por ultra

som e por ensaio de vazamento

Análise de gás residual

Retilinearidade

6,2 Pás-Irradiaçâo

1 - Exames padrões cUsponíveiD om STUDSVIK

1.1

1.2
I

Medidas de dimensões

Três macro£ra?i«& de secçoee transversais de ca-
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1.5 Uma raicro^rafia ao longo de um raio (100 X)

1.4 Determinação do fluxo neutronico integrado nc-
òiante contagem dos monitores de cobalto

2 - Radiografia neutron i ca - para verificar a integrida-
de física do combustível

3 - V - scanning radial - para estutiar o comportamento
térmico ao longo do raio do cocabustível, através da
distribuição dos produtos de fissão.

k - l - scanning axial - para verificar o perfil axial de
distribuição de produtos de fissão.

5 - Autoradiografia «C - para verificar a homogeneidade
de distribuição de U-235 numa secção transversal do
combustível.

6 - Autoradiografia B,¥ - para verificar a distribuição
dos produtos de fissão.

7 - Macrografia de secção longitudinal - para verificar a
evolução estrutural do combustível.

8 - Foto mosaico - para verificar a evolução micro-estru-
tural do corabustível numa secção tr?nsvcrsal.

9 - Determinação e análise dos gases presentes na vareta.

10 - Perfilometria - para verificar a possível formação de
"ridging" durante a irradiação.

lia Tabela 5 é apresentado o programa dos exames de pós ir
radiação. Estes exames serão realizados na secçoes apresentadas
nas Figuras 5» 6 e 7* de acordo com o tipo üe amostra a ser irra-
üiada.
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DOS CORTES PARA OS EXAMES DE PÓS-IRRADIAÇÃO

f POSICIONAMENTO DOS MONITORES DE COBALTO.

AMOSTRAS: 1 - 6 . 9 - 1 8 . 2 0 c 21

EXAMES PADRÕES:

MACR06RAFIA DE SEÇÃO TRANSVERSAL:
TODAS AS AMOSTRAS- CORTES AA',BB*« C C 1 *
M1CR06RAFIA DE SEÇÃO TRANSVERSAL!
TODAS AS AMOSTRAS - CORTE AA*
t MCMTOR DE ©*i0WIRA CADA AMOSTRA (CENTRO)

A1 T-SCANNIMG RADIAL!

•» Q AMOSTRA 14 - CORTES AA't CC*

AUTORADIOGRAFIAaC

B1 * AMOSTRAS 2 114 - CORTE AA'

AUTORADIOGRAFIA (1,V I

AMOSTRAS 2/1^6,10,14,15,17 J S t 21-CORTE A A*

MACROGRAFIA DE SEÇÃO LONGITUDINAL!

AMOSTRAS 2 e 15 - CORTE DD'

FOTOMOSAICO:
AMOSTRAS 2,9,IO,14,2Ot 21 -CORTE AA'

«NOTA:
SOMENTE DOIS CORTES TRANSVERSAIS RARA
AS AMOSTRAS 2 • 15 (AA't CC*)
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ESQUEMA DOS CORTES FflRA OS EXAMES DE POS-tRRADIApÃO
E POSICIONAMENTO DOS MONITORES DE COBALTO.

AMOSTRAS ! 8 e 19

EXAMES PADROESS
MACROGRAFIA DE SEÇÃO TRANSVERSAL:
TODAS AS AMOSTRAS - CORTES AA* t CC' *
MICRO6RAFIA DE SEÇÃO TRANSVERSAL:
TODAS AS AMOSTRAS - CORTE AA'
1 MONITOR DE Co*°MRA CADA AMOSTRA (SUPERIOR]

IT-SCANNING RADIAL:
AMOSTRA 19-CORTES AA'E CC'

AUTORADIOGRAFIA*:

AMOSTRAS 8 1 1 9 - CORTE AA1

L*D.

, AUTOR ADIOGRAF IA (3# T i

AMOSTRAS 8 t 1 9 - CORTES AA'.CC't EE*

MACROGRAFIA LONGITUDINAL:
AMOSTRAS 8 e 19 - CORTE DD'

FOTOMOSAICO:

AMOSTRA 19 - CORTE AA1

AMOSTRAS 8 t 19- CORTE EE'

1 MONITOR DE CO60 PARA CADA AMOSTRAI INFERIOR

«NOTA:
SOMENTE DOIS CORTES TRANSVERSAIS PARA
AS AMOSTRAS 8 • 19

FIGURA-6



TAMPÃO SUPERIOR]

MONITOR DE
COMLTO
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ESQUEMA DOS CORTES PARA OS EXAMES DE POS-IRRADIAÇÃO

E POSICIONAMENTO DOS MONITORES DE COB ALTO.

AMOSTRA! 7

ITOR DE
COMLTO

mm i TO» DE
CO0M.TO

I

c'

1

EXAMES PADRÕES

MACR06RAFIA - CORTES AA' tCC' *
MICROGRAFIA - CORTE AA'
1 MONITOR DE CONCENTRO)

D T-SCANNING RADIAL- CORTE AA'

AUTORADIOGRAFIA^Y-CORTE AA'

MACR06RAFIA LONGITUDINAL-CORTE DD

FOTOMOSAICO - CORTE AA'

2 MONITORES DE Co60 PARA A AMOSTRA
7 ( SUPERIOR E INFERIOR)

KNOTA:
SOMENTE DOIS CORTES TRANSVERSAIS PARA
A AMOSTRA 7

FIGURA-7
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6.2 Tratamento dos Rejeitos

As amostras, depois do irradiadas e cxar.iino.das tíestruti-
varaente, em células quentes, deverão ser refutadas pelo próprio £
xaminador, unia vez que a CBTK não se interessa pela devolução das
mesmas.

7. AKÃLISE DE SEGURANÇA

Do ponto de visto, do projeto das amostras, o fator segu-
rança foi considerado, e prevê-se que as irradiações poderão ser
feitas sem detrimento a integridade das varetas. Os seguintes i-
ter.s foram considerados durante a análise:

7.1 2stão previstas para as amostras co:n folgas diametrais
de ^OUme 1OOM.TYV contact os entre as pastilhas e os revestimento.
As pressões de contacto decorrentes destas interações, segundo os
cálculos fornecidos pelos códigos do computador utilizados nas a-
nálises (vide Tabela 4), não são suficientes para causar a ruptu-
ra do revestimento.

7.2 Espera-se atingir nas amostras com 3,4fí de enriquecirien-
to a densidade, linear de potência de 689 W/cm (21 kW/ft). Co:ii es
te valor de potência, nas condições ambientais de um reator PVJR,
com folga de 265/JLITTV, atingir-se-ia o início da fusão central da
pastilha. , Entretanto, nas condições ambientais do "hydraulic
rabbit loop" esta potência fornece a temperatura central em torno
de 24OO9C (vide Tabela 4).

7.> Co:r,o pc.ro. irradiação era curtos períodos a liberação de
gases de fissão é raínimr- (Ref. 2), o cálculo da folga axial foi
feito somente viçando absorver a dílatação longitudinal da pilha
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de pastilhas, evitando contacto entre a pilha e o tampão torrainil
superior. 0 cálculo da folga axial foi feito considerando-se as
condições de nslor folsa radial entre pastilha e revestimento.

7.4 A fira. de se ninisiizar os efeitos de hiciretação do tubo
Zircaloy-U, maiores cuidados serão tomados durante c fabricação
da vareta para se evitar a presença de umidade no interior do tu-
bo. Para isto, as pastilhas serão carregadas nu:na cariara desumi-
dificadora (a vácuo), operação esta logo seguida por injeção de
hélio no tubo.

7.5 Embora a prática de pre-pressurizaçao do tubo seja bem
difundida nos projetos modernos de reatores PVJR,a fira de evitar o
11 creep-down" do Zircaloy, resolveu-se não usá-lo no presente pro-
jeto, porquanto as pressões externas no revestimento durante a
irradiação no "loop" sao bastantes inferiores às condições reais.

8. CROHOGRAMA

Segundo previsões estabelecidas, o início da irradiação
de pequenas amostras será c:n Outubro cie 197^» Desta foraa o de-
senvolvimento das atividades obedecerá ao ci*onô rar̂ a abaixo.

DATA

Setembro de 7^

Outubro do 7^

Koverabro de fb

1975

A T I V I D A D E S

Transporto das varetas para Studsvik

Rece'oinento cias varetas em Studsvik e início
das irradiações

Início dos exames de pós-irradíaçao

Término dos exames de pós-irrs.diação
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7. "Regulations for the Safe Transport fo Radioactive Materials"

IAEA Safety Standards Safety Series II? 6, International Atomic

Energy Agency, Vicm., 1975* 2áiçao Revisada.


