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RESUMO
Foi estudado um reator de 1.000 MWt, iniciado com U-Zr, para ser usado na segunda

{ase do programa de desenvolvimento de reatores rápidos refrigerados por sódio (RMLs) que
propomos para o Brasil. Inicialmente, é apresentada uma revisão dos principais aspectos
tecnológicos e tendências econômicas dos RMLs, carregados com combustível metálico, para
situá-los em uma perspectiva de aplicação real em geração de eletricidade. Posteriormente,
partindo de um estudo sucinto do dois modelos, é escolhido um para uma análise, ciclo a

ciclo, da evolução isotópica do núcleo e do comportamento de parâmetros de interesse, como:

efeito Doppler, reatividade de vazios no sódio, requisitos e disponibilidade de controle, con-

sumo de recursos naturais e necessidade de enriquecimento. O modelo analisado é adequado

para a fase proposta devido a sua alta segurança inerente, o que pode contribuir para me-

lhorar a aceitação da energia nuclear pela população. Além disso, a introdução com urânio

enriquecido, um combustível disponível no País, permite uni desenvolvimento autógeno das

tecnologias do RML que é uma alternativa tecnológica melhor, com grandes possibilidades

de ser economicamente mais vantajosa, que os PWRs para atender à futura demanda de

eletricidade.

ABSTRACT
A U-Zr fueled 1000 MWt liquid metal reactor (LMR) to be used in a second step of the

fast breeder reactor development program that we propose for Brazil is studied. Initially, prin-

cipal tecpological aspects and cost trends are reviewed in order to place this type of reactors

in a proper perspective regarding their application to electric power generation. Then two
models are compared and one is selected for cycle-by-cycle analysis of isotopic evolution and

parameters of interest such as the Doppler effect, sodium void reactivity, control requirement

and nvnilnbility, resources consumption, and enrichement requirement. The analysed model
is quite adequate for the phase for which it is considered due to its high degree of inherent

safety, wich should contribute to a better public acceptance of nuclenr energy. In addition,

its introduction with enriched uranium, available in the country, allows an autonomous de-

velopment of LMR which is a better alternative to the PWR for meeting the future power

demand.
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1. INTRODUÇÃO

O programa de desenvolvimento da tecnologia do reator rápido refrigerado por metal
líquido, adotado nos países avançados na área, consiste de três fases: (1) é construído um (ou
mais) reator experimental para o estabelecimento da base técnico-científica; (2) em seguida, é
construída uma usina-prototipo de baixa potência para o estabelecimento da base tecnológica
para aplicação comercial; e (3) por fim é construída e operada uma usina de porte comercial
(atualmente 1000-1200 MWe) para a verificação da tecnologia em escala comercial.

Para o Brasil, propomos um esquema similar [1], porém adaptando a segunda fase para
as condições brasileiras. Nesta etapa, seriam construídas séries de usinas de baixo e médio
porte, com reatores projetados com ênfase na segurança inerente. Usinas pequenas são fáceis
e rápidas de se construir e mais apropriadas para o estabelecimento de sólidas bases tec-
nológicas e industriais. A construção em série facilita o licenciamento e a operação reduzindo
custos. A demonstração da segurança e confiabilidade destas usinas aumentará a confiança
da população. A medida que a tecnologia e a experiência amadurecerem, poderão ser intro-
duzidas unidades maiores, projetadas com ênfase na eficiência, para estabelecer um sistema
permanente de geração elétrica.

Uma característica do programa proposto é a coerência entre as fases de desenvolvimento,

isto é, o desenvolvimento gradativo, com reatores de projeto similar entre uma fase e outra,

permitindo chegar, seguramente, à operação de reatores de potência de porte comercial, que é

o objetivo final do programa. Nos estudos da terceira fase, chegamos a um modelo[2] de reator

regenerador rápido que possui boas características de segurança inerente e usa adequa* amenté

os recursos de tório e urânio do País. Para esta fase, escolheu-se um núcleo do tipo anular

com o objetivo de diminuir a reatividade de vazias no sódio (RVS). Assim, para os reatores

da segunda fase, adotou-se, também, um núcleo do tipo anular.

Estabelecemos para as 2 a e 3- fases do programa o que denominamos de Central Autôno-

ma de Reatores Rápidos (CARR), baseada no conceito americano IFR (Integral Fast Reac-

tor)[3], que está sendo desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Argonne (ANL) dos EUA.

Algumas características deste conceito serão discutidas nas seções 3 e 4.

Nos últimos anos tem crescido na comunidade nuclear internacional, principalmente nos
EUA, a tendência de desenvolver-se reatores nucleares baseados em uma nova filosofia de
projeto cujo fundamento é o que se denomina segurança inerente. Esta nova geração de
reatores vem-se desenvolvendo rapidamente e, possivelmente, no próximo século ocupará um
papel importante na geração elétrica mundial.

No Brasil, um dos autores - Yuji Ishiguro, do Instituto de Estudos Avançados do CTA -

foi o pioneiro nesta nova filosofia ao propor em 1982 [2] um conceito de reator rápido, Rea-

tor Regenerador Binario (RRB), que revalorizava as características de uma reatividade de

vazios no sódio negativa no núcleo, melhorando assim a segurança inerente destes reatores .

Desde então, adotamos esta filosofía e temos procurado desenvolvê-la no programa de reatores



rápidos que defendemos para o Brasil.

Ao nosso ver, um reator nuclear para ser inerentemente seguro deve ter as seguintes

características:

(1) o núcleo fica crítico somente em condições de operação normais; em qualquer outra

situação ele deve ficar subcrítico;

(2) em qualquer evento que leve o núcleo a condições de operação não especificadas no

projeto, os processos físicos e nucleares inerentes ao sistema e as forças naturais, sem

qualquer intervenção de operadores ou dispositivos ativos, devem trazer o reator para

um estado estável e controlado sem que a integridade dos elementos combustíveis seja

comprometida; e

(3) o sistema de remoção de calor deve ser capaz de retirar o calor de decaimento do com-
bustível com a ajuda somente de dispositivos passivos e de forças naturais, tal como a
gravidade.

Um evento que leve o núcleo a condições fora da operação normal é um transitório. A
segurança inerente do sistema, no que diz respeito ao comportamento transitório do reator,
deve ter duas características bem definidas: (a) a resposta rápida, em tempo curto ("short-
term"); e (b) a resposta em tempo longo ("long-term") que se espera levar a um estado
assintótico seguro. O objetivo para a resposta rápida é manter as temperaturas, geralmente
elevadas, abaixo dos níveis de danos. O objetivo para a resposta longa é levar o sistema
para um estado assintótico seguro que possa ser mantido por muitas horas, ou mesmo dias, à
espera de uma ação corretiva final. Neste caso, é importante manter as temperaturas abaixo
dos níveis de falhas induzidas por fadiga devido ao creep ("stress-induced creep failure").

Dentre os acidentes analisados no projeto de um reator nuclear a fusão do núcleo é o

mais sério devido ao seu potencial de danos à saúde humana e outros seres, de contaminação

do meio ambiente por elementos radioativos e tóxicos e da perda de investimento e produção

de eletricidade. A causa mais provável deste acidente é uma falha no sistema de refrigeração.

Outra possível causa pode ser, no caso de um reator rápido refrigerado por metal líquido

(LMR), um processo qualquer que leve à formação de um vazio em uma região de rcatividade

de vazios no sódio positiva. As causas para a formação do vazio podem ser: (a) o entupimento

de um canal de refrigeração, ou mesmo do orifício de entrada de refrigerante no feixe, por

peças ou materiais soltos, neste caso, procedimentos adequados de limpeza antes da operação

e vários orifícios laterais de entrada do refrigerante no feixe previnem o reator contra este

problema; (b) a sucção do gás de cobertura pelas bombas primárias que o introduz na câmara

inferior do núcleo com a conseqüente passagem das bolhas pela região ativa, para evitar este

problema a altura da entrada de sucção da bomba deve ser adequadamente posicionada, além

disso, esta entrada também deve ser protegida por uma "saia*1 que tem a mesma finalidade;

e (c) a falha da vareta na altura ativa com a ejeção de gases ou combustível fundido no canal

de refrigeração, neste caso também pode haver o entupimento do canal, para evitar esta

causa e necessário conhecer os modos de falha da vareta para poder-se projetá-la com alta



confiabilidade. A formação de vazios devido à ebulição pura e simples do sódio da piscina,

sem causas específicas, é muito improvável de acontecer devido a existência de uma grande

margem de temperatura até ocorrência deste fenômeno, ~ 350 °C.

Dentre as possíveis falhas no sistema de refrigeração do reator as que exigem mais atenção

dos projetistas é a perda da vazão ("Loss-of-Flow (LOF)") e a perda do sistema de rejeição

de calor ("Loss-of-Heat Sink (LOHS)"). Os modos de falhas são exaustivamente estudados

porém pode haver algum que não seja detectado e, neste caso, excluido do projeto de segu-

rança. Assim, existem eventos que foram analisados e para os quais o reator está protegido

e outros para os quais pode não estar. Ainda pode ocorrer uma situação em que o reator

estaria protegido, porém, por falha de um componente do próprio sistema de segurança, esta

proteção também falha. Normalmente, ao evento que está protegido a ação do sistema de

segurança é a de desligar o reator ("SCRAMMED"); ao não protegido, o reator não se desliga

("UNSCRAMMED") e requer a ação dos operadores.

A base para o transitório de sobrepotência ("TOP") é a inserção de uma reatividade

positiva que faz a potência aumentar drasticamente o que pode ocasionar a fusão do núcleo.

Neste caso, os dois mecanismos mais importantes em reatores rápidos, para a inserção desta

reatividade, são: a retirada inadvertida de uma ou mais barras de controle e a perda de

refrigerante por uma ruptura qualquer. Ambos os mecanismos podem ser devidamente pro-

tegidos j>elo adequado projeto do sistema eletrônico de controle, do sistema primário e das

características neutrônicas.

Por princípio, todos os eventos que possam comprometer a integridade e operação segura

do reator devem ter sido examinados e, também, por princípio, deve-se considerar que nem

todos os eventos foram analisados. Este paradoxo é resolvido projetando-se um sistema de

segurança com redundância c diversidade, e adotando-se procedimentos operacionais que são

exaustivamente estudados e ensaiados pelas equipes de operadores. A perfeita interrelação

e integração do sistema de segurança, procedimentos operacionais e operadores, é realizada

por uma sala de controle projetada com um alto grau de automação, com diversos níveis

hierárquicos de intervenção dos operadores. Além disso, sofisticados sistemas de visualização

e assistência, com programas especialistas, aos operadores, mostram o comportamento dos

parâmetros mais importantes da uoina. Isto permite realizar a operação segura e confiável

da central.

O presente trabalho tem duas partes principiáis. Na primeira é apresentada um panora-

ma atualizado das características fundamentais dos reatores rápidos que propomos para o
Brasil. E feita uma revisão atualizada dos combustíveis metálicos e do seu reprocessa-

mento. Em seguida, são discutidos os materiais avançados que estão sendo pesquisados para

aplicação nestes reatores. Uma apresentação das principais questões de segurança, junta-

mente com testes reais que demonstram a segurança inerente dos reatores rápidos com com-

bustível metálico, finaliza a revisão das características físicas deste sistema. Completando

esta primeira parte são abordados, resumidamente, aspectos econômicos para situar estes



reatores dentro de uma perspectiva econômica real. Esta primeira parte objetiva sintetizar e

demonstrar que o sistema que propomos é viável em todos os aspectos económico-tecnológicos

e na nossa opinião, o melhor para ser adotado pelo Brasil.

Na segunda, é discutido um modelo de reator rápido para a segunda fase do programa

de desenvolvimento que propomos para o Brasil. Inicialmente, são realizados cálculos com

dois possíveis modelos para poder-se estabelecer um modelo bem definido para uma análise

posterior mais detalhada. No cálculo final, é apresentada a evolução do núcleo, ciclo a ciclo,

durante toda a sua vida. Estes cálculos têm o objetivo de mostrar que temos um conceito

com alto grau de segurança inerente e que pode ser iniciado com um combustível totalmente

nacional sem a necessidade de importação. Isto garante ao País a independência de decisão

em uma área tão importante como a do abastecimento de energia elétrica.

Enfim, é mostrado que é possível termos um desenvolvimento autógeno das tecnologias

do reator rápido com possibilidade de boa aceitação pública e sem comprometer a soberania

nacional. Um sistema de reator rápido para geração de eletricidade pode ser um fator decisivo

na satisfação da demanda de energia elétrica no próximo século e, conseqüentemente, no bem

estar e desenvolvimento da sociedad»? brasileira.



2. CENTRAL AUTÔNOMA DE REATORES RÁPIDOS (CARR)

O sistema de reatores rápidos que pensamos para o Brasil está baseado em um conceito

de usina denominado reator rápido integrado ("Integral Fast Reactor - IFR"). Este conceito

está sondo desenvolvido j>elo Laboratório Nacional de Argonne (ANL) dos EUA com o reator

experimental EBR-II [3,4,5]-

O IFR não é um conceito novo, tomo também não o é o reator rápido. Ele nasceu com
a própria aplicação da energia nuclear para a geração de potência como afirma John Grahan
[6], sendo fruto direto do reator experimental EBB I, que produziu em 20 de dezembro de
1951 a primeira eletricidade gerada por fissão nuclear. No entanto, ele é atual e ao nosso
ver o melhor conceito avançado para os reatores da próxima geração. Ele é o resultado dos
esforços de desenvolvimento realizados por mais de 20 anos nos EUA com o reator EBR-II.
Portanto, não é um conceito desconhecido. Todas as suas características já foram provadas
centenas de vezes em escaln de laboratório e a sua aplicação em escala comercial está em fase
de validação.

Este conceito possui quatro características técnicas fundamentais que o tornam único no
mundo. São elas : (i) o refrigerante é o sódio líquido; (ii) o núcleo fica mergulhado em um

vaso tipo piscina; (iii) usa combustível do tipo metálico; e (iv) o ciclo do combustível está

integrado à usina, isto é, as facilidades «Io ciclo ficam no mesmo sítio «Io reator e o reproces-

samonto e refabri cação são realizados pelos processos pirometnlurgicos e injeção em molde,

r«\spect i vãmente. As vantagens potenciais deste conceito são: (1) o combustível metálico tem

excelente desempenho e é de fabricação mais fácil «Io que as pastilhas do combustível do tipo

óxido; (2) o reprocessainento é mais simples c rápido do que o processo Purex adotado para

o óxido e pod»* ser realizado remotamente; (3) o grau de segurança inerente do combustível

promete S«T alto; (4) os aspectos econômicos, custo de capital da central e o custo do ciclo

do combustível são estrados h«*r da mesma ordem do LWR ("Light Water Reactor"); (5) a
quantidade de rejeitos radioativos é mínima podendo ser facilmente gerenciada; (6) como o

combustível é altamente radioativo nas fases de reprocessamento e refabricação , não saindo

do sítio da central, o conceito é altamente resistente à dispersão de material estratégico; e (8)

o sistema é muito flexível quanto às dimensões da usina podendo abranger reatores de 100 a
mais de 1000 MWc.

O uso do sódio como refrigerante permite a utilização de uma pressão aproximadamente

igual à atmosférica no circuito primário. Existe uma ampla margem entre a temperatura de

ebulição, ~900 "C, e as temperaturas de operação, tipicamente: ~500 °C na saída e ~350

"C na entrada. Isto elimina a necessidade de vasos de pressão fortes e pesados e permite

a utilização de vaso do tipo piscina com uma grande inércia térmica. A implicação destas

características na segurança do reator é significativa. Elimina-se o acidente de perda do

n x ' pranto, a piscina não possui perfurações para entrada ou saída de líquido e a margem

(» rmperatura, até a ebulição do sódio, associada à inércia térmica da piscina garantem um



grande para so tomar ações corretivas em qualquer evento com o reator.

O combustível metálico possui importantes características como alta condutividade tér-

mica resultando em baixa temperatura de operação do combustível e uma reatividade de

realimentação positiva desprezível com a redução da potência. Estas características, associ-

adas com a alta inércia térmica da piscina, resultam em um alto grau de segurança inerente.

Do ponto de vista de fabricação, o combustível metálico torna possível a adoção de um

processamento metalúrgico compacto, simples e de poucas fases, o que torna real a diminuição

do custo do ciclo do combustível.

Em geral, todo o ciclo de combustível é menos perigoso que o ciclo empregado nos LWRs.

As razoes são:

(1) o transporte de material radioativo fora da central é muito reduzido;

(2) as instalações têm dimensões menores, portanto, fáceis de serem contidas dentro do sítio

e o processo não usa moderadores de neutrons que geralmente se tornam rejeitos;

(3) a liberação de radioatividade deve ser bem baixa porque todos os produtos de fissão

podem ser facilmente contidos dentro da instalação;

(4) o combustível não é diretamente manuseado nas operações do ciclo e a exposição de

trabalhadores deve ser baixa; e

(5) parece que os reagentes dos processos do reprocessamento são mais resistentes à degrada-

ção pela irradiação e, como este é realizado a altas temperaturas, o tempo de resfriamento

do combustível pode ser menor o que diminui as necessidades de estocagem e, por con-

seqüência, os riscos potenciais associados e custos.

Em síntese, a CARR é na realidade uma filosofía de central do geração elétrica que, como

o próprio nome diz, é autosuficiente quanto ao seu funcionamento. Ela consiste de um ou

mais reatores rápidos refrigerados por sódio, de média potência, e de um reator regenerador

binario de grande potência, tudo localizado no mesmo sítio com uma usina completa de

reprocessamento e tratamento de rejeitos. Os rejeitos só são levados para fora da central na

forma final de disposição.

Nas subseções seguintes são discutidos todos os conceitos envolvidos nesta filosofía e qtie

são basicamente os do IFR americano.



3. REVISÃO DO COMBUSTÍVEL METÁLICO

O interesse no combustível metálico começou com o desenvolvimento da indústria nuclear

para a geração de eletricidade. O primeiro reator nuclear a gerar energia elétrica, o EBR-I

cm 1951, usava combustível do tipo metálico. A escolha deste combustível nas décadas de 50-

Gü deveu-se n um melhor conhecimento deste material e à natural superioridade neutrônica

relativamente as outras formas, isto é, a possibilidade de uma maior regeneração. Com o

decorrer do tempo, outros fatores começaram a deslocar este interesse para o combustível do

tipo óxido, tais como: obtenção de taxas de queimas maiores o que diminui o custo do ciclo

de combustível; e temperaturas de saída elevadas, 600-650 °C, para um melhor desempenho

das turbina». Além disso, a indústria dos reatores a água leve começou a ter um grande

impulso e a tecnologia do combustível óxido foi sendo estabelecida e, naturalmente, tomou o

lugar do combustível metálico nas aplicações em reatores rápidos.

Muitos reatores operaram com o combustível metálico como podemos ver na Tabela 1, e a

maior parte deles já foi desativada, a menos do EBR-II que vem operando com sucesso desde

19C3. í) ressurgimento deste combustível como opção viável e atual é o que pretendemos

mostrar nas subseções seguintes.

A revisão que aqui mostramos é basicamente uma condensação do excelente artigo de

Walters, Seidel e Kittel [7]. publicado em 1984, e mostra exatamente a evolução deste com-

bustível até a atualidade.

A revisão é. feita pela apresentarão da evolução dos núcleos dos principais reatores rápidos

que já o]MTarani com este comimsiível.

3.1 Reator regenerador experimental I (EBR-I)

Este reator OJMTOU com 4 núcleos diferentes, cujas características principais são mos-

tradas na Tabela 2. Basicamente, todos os núcleos ojwraram com o mesmo projeto de en-

voltório.

í) primeiro núcleo, Mark-I, utilizou o urânio altamente enriquecido. A fabricação do

tarugo de combustível foi pelo processo de rolamento e estiragein, mais ou menos do modo

como se faz bolinhos alongados. No encainisamcnto, foram colocadas, externamente, duas

nervuras para posicionar firmemente o elemento nos adjacentes. Este núcleo foi irradiado até

o máximo de 0,35 % át de queima. Devido ao alongamento do combustível juntamente com o

encíiinisaincnto, que aumenta n perda de reatividade, ao desenvolvimento de deformações na

superfície do combustível e ao desenvolvimento de novos materiais, este núcleo foi substituído

pelo Mark II.

O núcleo Mark-II utilizou como combustível uma liga de U-2%(peso)Zr; daqui para

frente adotaremos a notação, por exemplo, U-2Zr ao invés de U-2%(peso)Zr, para identificar

a composição das ligas. A fabricação foi feita por um processo de injeção centrífuga. Não foi
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Tabela 1: Reatores rápidos com combustível metálico

NOME

CLEMENTINE

LAMPRE

EBR-I

EBR-II

FERM1

BR-I

BR-II

DFR

PAÍS

E.U.A.

E.U.A.

E.U.A.

E.U.A.

E.U.A.

U.R.S.S.

U.R.S.S.

R.U.

REFRIG.

Hg

Na

NaK

Na

Na

—

Hg

N Ü K

POT.
(MWt)

0,025

1.0

1,2

62,5

200

30W

0,1

60

COMB.

Pu

Pu-10%Fe

U
U-2%Fc
Pu-1,75%A1

U-5%Fs

U-10%Mo

Pu

Pu

U-7%Mo

1* CRIT.
PER. OPER.

1946
1946-1956

1961
1961-1965

1951
1951-1964

1963
em operação

1963
1963-1972

1955
1955-(?)

1956
1959-(?)

1959
1959-1977

Tabela 2: Características dos elementos combustívies do EBR-I [7]

PROJETO
Combustível

Fabricação

Feixe
( min )
Encamisamento

Contacto
Queima
(% át.)

MARK-I
Ualt.
enriq.

lolumento
tratamento

têmpora
4 varetas

9,25x47,63
AISI-347

e—0,51 min
NaK
0,35

MARK-II
U-2%Zr

injeção
centrífuga

sem tratam.
2 varetas

9,75x107,95
AISI-347

e=0,51 mm
NaK
0,1

MARK-III
U-2%Zr

co-extrudado
com o encam.
com tratam.

Zircaloy-2

0,3

MARK-IV
Pu-1,75%A1

íiijcção
centrífuga

sem tratam.

Zircaloy-2
e=0,51 mm

NaK
0,1

usada nenhuma nervura externa no encamisamento. Isto teve o objetivo de facilitar a retirada

do elemento da célula de combustível. Durante um teste de parada de vazão do refrigerante

houve uma fusíio parcial do núcleo que foi substituído. A queima máxima atingida então foi de

0,1 % át. Nas análises dos combustíveis que não fundiram nño fot;..m observadas» deformações.

O núcleo Mark-III foi montad») para analisar-se as oscilações de potência, em deter-

minadas condições, que; foram observadas nos dois núcleos precedentes, principalmente no

Mark-II. A análise das possíveis fontes desta instabilidade levaram a concluir que o fenômeno



di* encurvamcnto ("l>owmg"i era o resjMiusável. Este núcleo foi então projetado para es-

tudar este fenômeno. Para isto, f«>i idealizado um process»» especial de fabricação do com-

bustível. Este fo: co-extriidado com o encamisamento, Zircaloy-2, para garantir um contacto

metalúrgico. Foram colocadas três ncrvuras de zircônio, espaçadas de 120* uma da outra, na

superfície externa da vareta, para prevenir contra o encurvamento. Também o núcleo todo

foi fortemente r«*stringido para evitar este fenômeno. Não foram observadas as instabilidades

que ocorreram nos núcleos anteriores e o combustível queimou até um máximo de 0,3 % át

sem que houvesse mudanças dimensionais significativas no combustível.

O núcleo Mark-IV foi instalado para adquirir-se experiência com o combustível pluto-

nio. Ele foi projetado para originar as mesmas dimensões dos núcleos a urânio. Três nervuras

equidistantes longitudinalmente, de 1,24 mm de altura, foram colocadas na superficie externa

de cada elemento. A máxima temperatura de operação para este combustível foi de 495 *C.

Este núcleo operou até o final da operação do EBR-I em 1963 e atingiu uma queima máxima

de *-0,l % át sem que houvesse mudança dimensional.

O EBR-I ]>ossiiia dois envoltórios radiais, um externo e outro mais interno. O envoltório

externo era formado |H>I tijolos de urânio natural encamisados com aço inoxidável 347 de

«•sjM-ssura di- 0,51 mm. E:4c envoltorio «-ra refrigerado ¡»elo ar passado através de 5 furos

existentes nos lijólos.

Os unciros Mark I e II usa nun envoltorios internos de uranio. Os tarugos, de diâmetro

23.83 nun v altura de 514,^5 min, foram encamisados com aço inoxidável 347 com csj>essurade

0,51 mm. Para os núcleos Mark-Ill <• IV, este envoltorio foi uma liga de U-2Zr, co-extrudada

cota o eucauiisamcuto de Zircaloy-2.

Os envoltorios axi.iis, superior e inferior, foram encamisados juntamente com o com-

bustível do núcleo. A altura do envoltório inferior para os núcWs Mark-I=»IV foram:

114,30; 107,95; 90.50; 90.22 mm respetivamente. A altura do envoltorio superior foi de

203,20 nun para os núcleos Mark-1 e II ; para o Mark III foi de 196,85 nun <* para o Mark-IV,

de 190,72 mm. No Mark-I foi usado o uranio, no Mark-II e III a liga U-2Zr. Em todos os

envoltórios o material de preenchimento foi o NaK, exceto para o núcleo Mark-III que teve o

envoltório co i xtindado coin o encainisameuto.

3.2 Reator regenerador experimental II (EBR-II)

O reator EBR-II foi projetado para se provar a cxiqüibilidadc de operação de uma central

fie geração elétrica com uma facilidade th- reprocessamento <• fabricação localizadas no mesmo

sítio ilo reator. E;4n demonstração experimental teve pleno êxito e terminou em 1968, 4 anos

após o início da operação do reator. A partir desta data, este reator entrou em uma fase de

contribuirão para o desenvolvimento do programa de rrator regenerador rápido refrigerado

¡>or metal líquido dos EUA e opera, com sucesso, até hoje.

Dentre os vários métodos de reproccssnmento áv combustível o adotado para o EBR-II

foi o processo pi roí net ai urgi co que será discutido, com alguns detalhes, na seção 4. Este
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processo trin unia particularidade de deixar como impureza no combustível reprocessado

uma série d«i elementos metálicos provenientes da fissão. Após uma série de ciclos de re-

processamento/irradiação, chega-se a uni equilíbrio destes elementos na liga. Esta série de

elementos foi chamada de "Fissium" (Fs). A composição do Fs, em peso, é: 0,2% zircônio;

1,8% molibdênio; 1,0% tecnécio; 1,5% rutênio; 0,3% rodio; 0,2% paládio e 95% urânio. Esta

liga é conhecida j>or U-5Fs.

Após o final da fase de demonstração do reprocessamento do combustível, a liga usada

no EBR-II foi formada adotando-se uma liga sintética de materiais que simulam o Fs. Isto

foi feito para manter as características de operação do primeiro ciclo de operação. Nesta liga

sintética, o tecnécio foi omitido, devido a sua indisponibilidade, e simulado, metalúrgicamente,

pelo aumento do molibdênio para 2,4% e rutênio para 1,9%. A liga U-Fs é similar a U-Mo.

O objetivo inicial de queima paru esta liga foi de 1 a 2 % át.

Basicamente, foram projetsulos quatro elementos combustíveis para o EBR-II e três deles

já foram utilizados no núcleo . As características destes projetos são mostradas na Tabela 3.

Tabela 3: Característica* dos elementos combustíveis do EBR-II [7,8]

Feixe
Número de .varetas
Combustível (% peso)
Enriquecimento (% 2 J ' Í/)
Altura ativa (mm)
Diâiu. ilo comi), (min)
Arame espaçador (mm)
Vol. de comb, (cm3)
Densidade efetiva (%)
Espaço anular (mm)
Espes. do encíun. (inni)
Diãui. do encaiu. (min)
Material do encam.
Coinpr. do elem. (min)
Câmara de gás (cm3)
Mat. de contacto
Nível do sódio (mm)
Queima máxima (% át.)

MARK-I
Hex.
91

U-5Fs
4S,4
301
3.Gõ
1,24
3,8
S5

0,152
0,23
4,42

SS-3Ü4L*
4C0
0,50
Na
16,5
-1,2

MARK-Ia
Hex.
91

U-5Fs
52,5
343
3,05
1.24
3,6
S5

0,152
0,23
4,42

SS-304L*
460
0,67
Na
16,5
~3,0

MARK-II
Hex.
91

U-5Fs
G7,0
343
3,30
1,24
2,9
75

0,254
0,30
4,42

SS-316 *
612
2,41
Na
27

>10

MARK-IIa
Hex.
91

U-5Fs
67,0
343
3,30
1,24
2,9
75

0,254
0,30
4,42

SS-316*
635
2,94
Na
6,4
>1C

* Recozido em solução ("Solution aunelcad")

O projeto Mark-I foi o primeiro utilizado e análises da capacidade de queima e inspeções

de segurança em varetas retiradas do núcleo indicaram uma queima máxima de ~1,2% át,

antes que uma alta probabilidade de falha, como quebra da varota,fosse alcançada.

No projeto Mark-I A, aumentou-se a capacidade de queima do elemento pela diminuição

da altura ativa, aumentando assim a câmara de gás. Testes operacionais intensivos, inclusive

até a falha da vareta, indicaram unia queima máxima de ~3 % át.
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AJMVS ampla experiência com os projetos anteriores foi desenvolvido o elemento Mark-II

que. desdi* su;i (*ntruda em operação em 1973, tem permitido ao reator operar, com altos fa-

tores de carga, como instalação de testes de combustível e materiais. As principais diferenças

dos projetos anteriores foram a diminuição da densidade efetiva para 75% e o aumento da es-

pessura do encamisamento para 0,30 mm. A diminuição da DE foi determinada pelas análises

de desempenho dos projetos anteriores. Nestas análises, notou-se que a deformação do com-

bustível era devido, princij uniente, aos gases e sólidos de fissão retidos na matriz e que esta

diminuição permitiria ao combustível indiar o suficiente para ser contido pelo encamisamento.

Posteriormente, constatou-se que a menor DE permitiu a interconexão das porosidades até a

superfície livre da matriz com uma conseqüente liberação dos gases retidos e além disso, que

os sólidos de fissão aromodaram-se nos poros criados. Outra constarão, nos projetos iniciais,

foi qiu- a pressão drvido aos ga.se» i> ao inchaincnto impunham um carregamento excessivo

no encamisamento que ocasionava falha na região do combustível. Devido a isto, resolveram

aumentar a espessura do eiicamisaincnto e o volume da câmara de gases de fissão. Com es-

tas alterações, o incitamento da matriz, pode ser, facilmente,contido pelo encamisamento sem

que este sofresse fadiga excessiva que ocasionasse falha. Com este novo projeto de vareta o

combustível chegou a queimas superiores a 10 % át com alta confiabilidade.

Os feixes do envoltório radial do EBR-II possuem 19 varetas de urânio puro, com

diâmetro de 11,0 mm e 1397 mm de comprimento. O material de contacto é o sódio e o

encamisamento é de aço inoxidável com 12,52 mm de diâmetro externo e 0,46 mm de espes-

sura.

Inicialmente, o EBH-II usou envoltórios axiais encamisados separadamente do com-

bustível do núcleo. Posteriormente, para simplificar a fabricação e reduzir custos, estes

envoltórios foram substituídos por refletores de aço inoxidável.

3.3 Reator Enrico Ferini

0 reator Enrico Ferini foi o primeiro e único reator rápido financiado por uma empresa

privada. Em outubro de 19G8 ocorreu um acidente onde 2 feixes de combustível fundiram

devido ao bloqueio do refrigerante nas suas entradas. Este bloqueio foi ocasionado por uma

pá de distribuição de refrigerante que se soltou do seu suporte. Após a recuperação do

núcleo, ele voltou a operar a 200 MWt até a sua parada definitiva em setembro de 1972. Esta

desativação deveu-se a problemas de suporte financeiro para a continuação de sua operação.

Inicialmente, a liga combustível escolhida foi a U-5Cr. Posteriormente, estudos de com-

portamento sob irradiação mostraram que as ligas U-2Zr e, por fim, a U-lOMo tinham um

melhor desempenho. Esta última foi a escolha definitiva para o núcleo deste reator.

O feixe de combustível tinha uma seção transversal de forma quadrada com um número

de varetas de 12x12. O diâmetro da vareta foi de 4,01 mm e o comprimento ativo 787 mm.

O encamisamento era uma liga de zircônio de espessura 0,13 mm.

Com este projeto foi obtido unia queima máxima de 0,4 % át. antes do encerramento da
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operação do reator. Exames de pós-irradiação mostraram pequenas mudanças dimensionais

no combustível.

Para os envoltórios foi escolhida a liga U-2,75Mo. O envoltório axial foi encamisado
separadamente do combustível do núcleo. Cada feixe continha 60 varetas de diâmetro 10,5
mm encamisadas com aço inoxidável de 0,25 mm de espessura e 11,25 mm de diâmetro
externo. O centro do arranjo não continha varetas. Esta característica foi adotada para
¡Mxssibilitar a ejeção do combustível para fora do núcleo no caso de fusão.

3.4 Reator rápido Dounreav (DFR)

Este foi o primeiro reator rápido refrigerado por metal líquido projetado no Reino Unido.
O objetivo de sua construção foi ganhar experiências e informações que permitissem operar
um reator regenerador de potência comercial.

ü projeto deste reator difere em aspectos fundamentais dos projetos americanos como
o EBR-II e o Fernii. 0 refrigerante era uma liga eutética de sódio-potássio; o fluxo de
refrigerante tinha o sentido de cima para baixo, e as varetas liberavam os gases de fissão no

refrigerante ("vented design"). 0 encamisamento era uma liga refratária de niobio-vanadio
em vez de aço inoxidável.

O reator operou a plena potência em julho de 19G3. Após concluir seus objetivos iniciais,

ele passou a ser usado como uma facilidade de teste para o desenvolvimento da tecnologia do

LMFDR. Sua operação cessou em 23 de março de 1979.

O DFR operou com vários projetos de elemento combustível e apresentou vários aspectos

inovadores como os mencionados anteiiormentes. Os projetos sempre evoluíram para obter-

se maiores taxas de queima. Cerca de 5500 varetas foram irradiadas, sendo 1500 elementos

experimentais. A máxima queima atingida foi 180 MWd/kg [9]. Os projetos são sumariados

em seguida.

Mark-I - Este núcleo foi projetado para testes iniciais do reator. Não foi usado com-

bustível enriquecido. A liga escolhida foi a U-0,lCr. O material do encamisamento foi o

niobio e o vanadio foi usado na sua parte interna. A variante Mark-Ia foi encamisada com

aço inoxidável 321 e não tinha material de contacto. As variantes Ib e Ic usaram encamisa-

mento de niobio e sódio como material de contacto.

Mark-II - Testes openiriouais iniciais a baixas potências com este projeto mostraram

uma excessiva fadiga do eucatnisaineiito. A atenção então voltou-se para as ligas com boa

estabilidad*- dimensional. Após testes de irradiações escolheu-se para as variantes Mark-lia,

lib e IIc a liga U-9,lMo que foi usaila para o intervalo de potência de 11 a 30 MW. Estes

projetos evolui iam para o Mark-III. A queima obtida com estes elementos foi de 0,57 % át.

no núcleo e 9,8 % át. em experimentos.

Mark-III - Este combustível usou um enriquecimento de 75 % de 235U para compensar a

reatividade de experimentos. A liga combustível foi inicialmente a U-9,lMo e, posteriormente,

U-7Mo parti acomodar um excesso adicional de reatividade para experimentos. Também
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foram usadas duas variantes, a Illa que foi usada na parte externa do núcleo e a IIIb que
foi usada na parte interna. As queimas destas duas variantes foram 3,6 % át. e 2,3 % át.
respectivamente.

Os elementos dos envoltórios em todos os casos foram varetas sólidas de urânio de 32,3
mm de diâmetro e ~2440 mui de comprimento encamisadas com aço inoxidável.

3.5 Desempenho do combustível em estado estacionario

A base de dados para a análise do desempenho do combustível metálico centraliza-se
nas ligas usadas no EBR-II (U-5Fs) e no DFR (U-7Mo). Outras ligas foram estudadas no
EBR-II e, embora a quantidade de dados seja pequena, ela é importante porque indica as
possibilidades de aplicações destas ligas no futuro.

3.5.1 Combustível do EBR-II

Como mostrado anteriormente na Tabela 3, o EBR-II possui quatro projetos de vareta:

Mark-I e Ia ; e Mark-II e Ha.

Combustível Mark-I e Ia - O projeto Mark-I tinha uma pequena câmara de gás e usava sódio

como material de contacto entre o combustível e o encamisamento. Para este projeto, foi

calculado que um inchamento do combustível maior que 8 % levava a resistência do en-

caniisainento a ficar crítica. Este inchamento é obtido com uma taxa de queima de ~1,2 %

át. Com estos dados foi imposto este limite de queima para este projeto.

Com estas informações, tamlx-in deduziu-se que se o volume da câmara de gás fosse

aumentado poderia-se estender o limite de qtieima porque a pressão interna da vareta seria

menor. Assim, o projeto Mark-Ia teve a sua altura ativa diminuída e o enriquecimento

aumentado, para compensar a perda de reatividade, em relação ao Mark-I

O inchamento do combustível durante a irradiação determinou o primeiro limite de

queima para as varetas do EBR-II. A Figura 1 mostra os resultados de cálculos da pressão

na câmara de gá\s e a curva de fadiga do encamisamento em função do inchamento do com-

bustível. Para um inchamento maior que ~8 % a fadiga aumenta rapidamente e a vareta

¡M>de falhar. A Figura 2 mostra os valores do inchamento do combustível Mark-I como função

da queima. Para queimas em torno de 1,2 % át. o volume do combustível aumenta em mais

de S %. Assim estabeleceu-se um limite de 1,0 % át. para o projeto Mark-I.

O aumento do volume da câmara de gás no projeto Mark-Ia deveria permitir um limite de

queima maior, como se pensava inicialmente e como mostra a Figura 1. No entanto, observou-

se que a taxa de inchamento com a queima foi maior para este elemento, como mostra a Figura

2. A melhoria esperada foi anulada pela maior taxa de inchamento do combustível. Assim,

decidiu se limitar a queima dota vareta a 1,2 % át, que origina aproximadamente a mesma

pressão na câmara de gás do projeto Mark-I.

A atenção então voltou-se para descobrir qual o motivo do aumento do inchamento do
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Figura 1: Pressão calculada na câmara de Figura 2: Inchamento do combustível como

gás e "cladding hoop stress" como função do função do pico de queima para os elementos

pico de queima para os projetos Mark-I e la Mark-1 e la irradiados no EBR-II [7].

[71-

combustível. Os estudos indicaram que o inchamento da liga era fortemente dependente

do conteúdo de silicio, como pode ser visto na Figura 3. Nesta figura, o comportamento

assintótico, após um inchamento cm torno de 17-18 %, deve-se ao contacto do combustível

com o encanúsamento que restringe novos inchamentos.

Foram fritas series de irradiações para se entender como o inchamento dependia do

conteúdo deste elemento. Durante estes estudos foi notado que o inchamento podía ser

contido pelo eucaniisamento e pelo aumento da pressão na câmara de gás.

Neste tempo, a metodologia para o estabelecimento do limite de queima estava sendo

mudada. A metodologia usada baseava-se em previsão e monitoração do inchamento. Este

método, denominado "bootstrapping" [8j, tinha por princípio a análise de feixes escolhidos.

Se estes feixes tivessem bom desempenho de queima, então o resto do núcleo seria deixado

queimar até aproximadamente a queima destes feixes. Este método tinha duas deficiências:

(a) o custo de se examinar os feixes escolhidos a cada incremento de queima; e

(b) a incerteza se foi escolhido o número suficiente de feixes para exames que justificasse o
aumento da queima no núcleo todo.

A nova metodologia proposta envolvia o cálculo e medidas do aumento da tensão no

enrmnisamento. Assirn, desenvolveu-se um método disciplinado para a qualificação do núclro
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tod» «I» EBR-II. Neste método, tun pequeno número de feixes, contendo varetas marcadas com

xenônio, é intencionalmente queimado até a falha do encamisamento. A localização da falha é

determinada por meio de exames de pós-irradiação. Esta informação é usada posteriormente

para análises de segurança. A queima em que ocorreu a falha é então analisada por meio

da estatística, para se ter uma avaliação quantitativa da probabilidade de falha em qualquer

queima do núcleo todo.

Para o estabelecimento da base de dados para esta estatística foi programada a irradiação

de uma quantidade significativa de elementos. As irradiações incluíram a análise de todas as

variáveis que podiam influir no desempenho da vareta. Á este programa deu-se o nome de

"run-to-cladding-breach (RTCB)". As varetas de teste, do tipo Mark-Ia, foram encapsuladas

e marcadas com xenônio. Periodicamente, estas cápsulas eram removidas e examinadas para

verificar se o encamisamento havia falhado.

As variáveis investigadas foram: a temperatura de irradiação, o conteúdo de silício na
liga combustível <* o tratamento do material de contacto. O tratamento do material de

contacto, ajxSs a sua introdução na vareta, é necessário para eliminar possíveis bolhas que

tenham sido aprisionadas. Nestas investigações descobriu-se que a reestruturação preferencial

do combustível, resultado do tratamento térmico, inpunha um maior inchamento preferencial.

Então, foi necessário o desenvolvimento de um processo de tratamento que nao deixasse a

estrutura do combustível preferencialmente orientada.

Os resultados dos testes RTCB, com as varetas Mark-Ia, foram surpreendentes; eles

mostranun que não haviam diferenças estatísticas significativas nas probabilidades de falhas

nos elementos representados pelas seguintes variáveis analisadas:

(a) conteúdo de silício no combustível;

(b) número do lote do encamisamento; e

(c) elementos que tiveram material de contacto colocados pelo processo de centrifugação e

ijue não foram tratados para se tirar a reestruturação preferencial.

Cerca de 35 falhas de varetas foram obtidas com o programa RTCB e 8 falhas foram

obtidas com um programa com combustível não encapsulado. Este último foi estabelecido

para verificar se os dados do programa RTCB podiam ser aplicados ao caso real onde as

varetas são submetidas a um fluxo de sódio. Estes experimentos com o combustível Mark-Ia

demonstraram claramente que, no intervalo de condições investigadas, a falha da vareta era

muito improvável abaixo de uma queima de 3 % át. De posse desta estatística, foi decidido

que o risco aceitável de falha de 1 vareta em 10.000 seria <5 %. O limite de queima que

satisfaz esta restrição é 1.8 % áf. Porém esta estimativa era conservativa e análises posteriores

indicaram um limite d*1 queima de 3 % át.

Combustível Míirk-II - A avaliação do projeto Mark-II pode ser bem revisada atendo-se aos

programas de irradiações que envolveram este elemento de 1968 até o presente.

Irradiações em cápsulas - A irradiação dos elementos do tipo Mark-II começaram em 1967
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Figura 3: Inchamento, devi<lo à irradiação, no elemento EBR-II-Mark-Ia-5Fs como função
do pico de queima [7].

com a introdução de urn feixe com 37 elementos no EBR-II. Cada vareta foi encapsulada com
SS-304L e foi usado sódio como material de contacto entre o encamisamento e a parede da
cápsula. O objetivo do exj>eriinento era ganhar experiência com os possíveis intervalos de
variação das variáveis do fabricação. O encapsulamento teve o objetivo de evitar a parada
do reator por uma possível falha da vareta.

As variáveis analisadas foram:

(a) o comprimento do elemento, C12 e 063 mm;

(b) o volume da câmara de gás, 2,4C <• 3,03 em3;

(c) restritorcs da expansão axial do combustível colocados na parte interna do encamisa-

mento. Os tipos de restritores foram: anel , anel interrompido e covas ("dimple"). Os

restritores do tipo cova foram espaçados, circunferencialmente, de 120° um dos outros.

Foram analisadas varetas com restritores colocados em diferentes alturas, no intervalo

de 5,1 a 20,3 mm; e

(d) enriquecimento de '¿;r'U, SO e 93 % átomos.

Após sucessivos ciclos de irradiações o feixe foi removido e feita a verificação das cápsulas.

Toilos os elementos que falharam, c alguns que não falharam, foram removidos para testes

destrutivos. Novos elementos encapsulados substituiram os retirados e o feixe retornado para

irradiação. Duas novas variáveis de fabricação foram incluídas durante esta reconstituição.

Foram introduzidas varetas enriquecidas a G4 % c G63 mm de altura com restritores do tipo

cova e encamisadas com SS-304L e SS-316.

Este feixe foi reconstituid:) 11 vezes até o final da irradiação em 1975. Durante esta

experiência 20 varetas falharam. Estas informações de falha constituíram a estatística básica

para o projeto Mark-II. A Tabela 4 é um sumário das falhas deste experimento. A Figura

4 mostra a probabilidade de falha do elemento versus a queima de pico. As principais cons-

tatações destes testes foram:
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(a) Union as falhas ocorreram em varetas encamisadas com SS-304L;

(b) «>s elementos com altura tio GC3 mm e encamisados com SS-316 chegaram a queimas de

9,4 % átomos sem falha; e

(c) tun elemento com altura de 612 mm e 93 % de enriquecimento chegou a queima de 16,4
% átomos sem falha. Este elemento foi encamisado com SS-304L e restringido por anel

interrompido

A análise estatística destes testes para a verificação de quais variáveis de fabricação

tinham efeito significativo na vida do elemento indicaram que:

(a) o tipo de restritor axial e localização não tinham influência;

(b) a diferença de enriquecimento não apresentou estatística significativa; e

(c) o comprimento do elemento ou o volume da câmara de gás influenciavam fortemente.

Como podemos ver na Figura 4, o potencial de queima do elemento com 663 mm de

comprimento foi ~ 25 % maior que o de 612 mm.

Tabela 4: Resumo da.1- falhas dos experimentos encapsulados com o projeto Mark-II [7j

ENRIQUECIMENTO
% ÁTOMOS 235U

93
93
SO
80

COMPRIMENTO
DA VARETA

( mm )
612
CG3
012
GG3

NÚMERO DE
FALHAS

5
6
3
6

INTERVALO DE
QUEIMA-EOL"
(% ÁTOMOS)

6,4-10,4
10,0-16,2
9,4-10,4
10,2-13,7

(a) "End-Of-Life"

Todas as quebras dos elementos encapsulados ocorreram na altura do combustível, em

localizações entre 190 e 31S mm do limite inferior do elemento. Estas falhas tinham o formato

de fissuras longitudinais ou pequenos buracos.

Outro resultado importante destas irradiações foi a verificação que os elementos en-

camisados com SS-316 apresentaram tima pequena variação de diâmetro, resultado do menor

creep e ínchamento.

Irradiações sem cápsulas - Estes testes foram realizados para se ter informações da ope-

ração mais real dos elementos, isto é, em condições de vazão de sódio. Foram montados

seis feixes para irradiações. Cada feixe continha 91 varetas com combustível enriquecido a

64 % e encamisadas com SS-304L ou SS-316. O comprimento das varetas era 663 mm e

tinham ou não restritores do tipo cova localizados a 12,7 e 25,4 mm acima do topo da coluna

de combustível. Estes feixes foram irradiados até a queima máxima de 6 % át. Durante a

irradiação vários elementos foram retirados e examinados.

Uni feixe adicional foi construído com 37 varetas que chegaram a queima de 6 % át e

este foi irradi;ulo até a falha do enoamisainento. A única falha ocorreu em um elemento

encamisado com SS-304L a queima de 9,3 % át.
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Figura 4: Probabilidade de falha acumulada versus pico de queima para as variações no

projeto do combustível Mark-II [7].

Outro resultado importante destes testes foi a observação da zona de interação entre o

encamisamento e o combustível (FCI) causada pela interdifusão de elementos. A penetração

observada, em 600 "C, foi 10 vezes menor para o SS-316 relativamente ao SS-304L.

Irradiações de comprovação no núcleo - 0 projeto de referência para o Mark-II foi uma

vareta com C12 mm de comprimento, encamisada com SS-316. 0 restritor foi do tipo cova

localizado a 12,7 mm acima do topo ativo e o enriquecimento 67 %. A escolha da altura

de 612 mm deveu-se ao fato de poder se ter uma maior blindagem axial com esta dimensão,

embora a queima seja menor do que com a altura de 663 mm. A escolha do SS-316 deveu-se

a óbvia sujwrioridade deste aço com respeito ao FCI e taxa de incitamento.

Inicialmente, foram fabricados 4500 elementos deste tipo que foram usados em ~40

feixes. Estes feixes foram colocados no núcleo do EBR-II no lugar de feixes do tipo Mark-

In. Para estes novos feixes foi estabelecido um limite de queima temporário de 2,9 % át

que é a queima onde o combustível entra em contacto com o encamisamento neste projeto.

Posteriormente, foi estabelecido um novo limite de 4,7 % com base nos resultados iniciais dos

testes preliminares com combustível encapsulado.

A estratégia para a qualificação do projeto de referência do elemento Mark-II para o seu

limite ótimo de queima foi desenvolvido durante estas verificações no núcleo. Foram montados

6 feixes onde cada um tinha uma composição única de xenônio que o identificava. Estes feixes

foram irradiados em diversas posições do núcleo e em diversas condições de temperatura e

vazão. A intenção foi irradiar todos os 6 feixes até a primeira falha e ,assím , poder estabelecer
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unia base estatística que justificasse altas queimas.

AlHW estes testes, foi açoito o projeto Mark II e fabricados 48.000 novos elementos.

Metade destes foi fabricado polo próprio ANL (Argonne National Laboratory) e a outra

l*>r uma firma contratada. Os novos elementos eram idênticos em quase todos os aspectos

aos anteriormente testados. A maior diferença ocorreu no encamisamento, enquanto que

nas varetas anteriores o tul>o de aço era soldado longitudinalmente, neste novo lote ele não

possuía solda (tubo sem costura).

Novamente foram montados 6 feixes para cada lote de procedência diferente e repetido o

teste anterior. A estratégia de verificação foi: se a queima de falha não fosse significativamente

diferente da previsão obtida com os resultados anteriores então não era necessário uma nova

qualificação. Caso contrário, as novas falhas deveriam ser usadas para estabelecer uma nova

base estatística.

A primeira falha ocorreu em um feixe com temperatura elevada a uma queima de 7,1 %

át que foi IMMII abaixo da queima esperada. Quatro feixes irradiados em condições normais de

o]X'raçào tiveram 11 varetas falhadas no intervalo de queima 10,1-10,6 % át. Um resultado

não esperado destes testes foi n constatação que todas as falhas ocorreram nos restritores do

tipo cova. Anteriormente, as falhas haviam ocorrido na altura do combustível, bem abaixo

dos restritores. Embora o modo de falha tenha sido diferente, a queima em que ela ocorreu

, ~10 % át, foi maior do que a dos testes com cápsulas. Entretanto, uma vez observada a

primeira falha, a sua taxa foi muito alta com o aumento da queima.

Na estratégia finalmente adotada, três dos feixes montados com os elementos produzi-

dos pelo ANL foram irradiados até a falha. O feixe operado em condições normais teve a

primeira falha em um elemento irradiado até 10,2 % át, a quebra localizou-se no restritor

axial. Um feixe colocado em condições do alta temperatura ( temperatura interna de pico no

encamisamento de 604 °C) teve a primeira falha, também no restritor, em uma queima de

9,5 % át.

Os dados obtidos nos testes de desempenho no núcleo foram combinados com as in-

formações de falha mencionadas para os elementos fabricados pelo ANL para justificar os

8 % át de queima limite adotado atualmente para o combustível Mark-II. Todas as 24.000

varetas produzidas pelo ANL foram consumidas sem uma única falha prematura.

Sumário do desempenho do combustível do EDR-II - A melhoria do desempenho do com-

bustível do EBR-II deveu-se aos desenvolvimentos na área do projeto da vareta e de materiais.

O projeto da vareta evoluiu para tirar-se vantagem do incitamento e liberação dos gases

de fissão observados no combustível metálico. A fadiga do encamisamento foi diminuída

polo aumento do volume da câmara de gás e da espessura do próprio encamisamento. A

substituição do SS-304L pelo SS-31G como material de encamisamento aumentou a resistência,

decresceu a taxa de inchamento e diminuiu a taxa de interação com o combustível. As várias

características em estado estacionario sao sintetizadas em seguida.
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Incitamento do combustível - A deformação do combustível é devida, principalmente,

aos gases e sólidos de fissão retidos na matriz. Irradiações iniciais indicaram que a taxa de

incitamento do U-5Fs foi diminuída com o aumento de pequena quantidade de impurezas,

como o silício em particular. No elemento Mark-la com 85 % de densidade efetiva (DE),

toda a coluna de combustível contacta o encamisamento em 1,8 % át de queima. Com uma

queima adicional de 1,5 % át, a pressão na câmara de gás e a deformação do combustível

causaram um carregamento no encamisamento que o levaram a falhar na região do próprio

combustível. Em contraste, no elemento Mark-II, com uma DE de 75 %, a coluna toda de

combustível contactou com o encamisamento em 3,2 % át de queima e o elemento pode ser

submetido a uma queima adicional de 7 % át antes que falhasse. Neste caso, a falha ocorreu

no restritor do tipo cova localizado acima da coluna de combustível.

O combustível inchou a taxas equivalentes, para temperaturas iguais, em ambos pro-

jetos mas a baixa densidade efetiva do elemento Mark-II permitiu um ciclo dinâmico, in-

chamento/decainiento de porosidade, repetitivo nunca observado no elem' •• > Mark-Ia. Estes

poros, no decorrer da queima, vão-se interconectando e chegam à superfície livre do com-

bustível liWrando, então, pane dos gases de fissão. A criação dos poros permite que os

produtos de fissão sólidos sejam acomodados. Assim, repete-se o ciclo: inchamento, inter-

conexão, liberação de gases e acomodação dos sólidos de fissão, inúmeras vezes. Este fenômeno

tamljém diminui a resistência do combustível que tende a ser mais facilmente contido pelo

encamisamento.

A deformação do combustível é principalmente radial e foi prontamente restringida pelo

encamisamento com a possibilidade da interconexão de porosidades. A deformação axial

tainlx-m pode ser restringida mas, aparentemente, é auto limitante.

Distribuição dos produtos de fissão - Cerca de 11,5 cm3 de PFs gasosos foram gerados

para cada porcento de átomo; queimados. No elemento Mark-la estes gases não foram li-

berados. No projeto Mark-II, devido à interconexão dos poros, uma parte dos gases formada

escapa da matriz como mostra a Figura 5. No período inicial de formação dos poros, não há

interconexão <• os gases ficam retidos. Com a união dos poros todo o gás formado é liberado

da matriz.

Os PFs líquidos, principaincnte o césio, com uma taxa de formação de 16% nas fissões

rápidas, ficam distribuídos entre o combustível e o sódio de contacto. No caso do elemento

Mark-Ia, muito pouco césio foi observado no sódio.

Os PFs sólidos permanecem na matriz tanto como solução sólida como compostos in-

termetálicos. Desde que o aumento do volume foi limitado (~2 % vol. por átomo porcento

queimado), o acúmulo somente torna-se importante para projetos com altas densidades efe-

tivas. Como a vida do projeto Mark-Ia foi limitado à 3 % át de queima, este acúmulo foi

mínimo.

No elemento Mark-II, o acúmulo de PFs sólidos só se torna importante em altíssima

queima onde pode retardar a interconexão de porosidade.
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Figura 5: Liberação e retenção dos gases de fissão no elemento combustível Mark-II [7].

Interação química combustível/encamisamento (FCCI) - O principal elemento do aço SS-

316 a difundirse no combustível é o níquel. Ocorreu somente uma limitada difusão do urânio
no encamisainento. Somente 5% da espessura do encamisamento foram afetadas em queimas
superiores a 10 % át, para temperaturas de 590 °C. A penetração no combustível foi verificada

ser 10 vezes maior que a no encamisamento.

No elemento Mark-Ia não foi observada FCCI devido a sua limitada queima. As irra-

diações do elemento Mark-II, encamisados com SS-304L, indicaram que a interpenetração foi

muito maior que as observadas com SS-316.

Aumento do diâmetro - O aumento de diâmetro observado nos dois projetos, com o
aumento da queima, foi muito diferente como mostrado na Figura 6. Para a mesma queima,

o aumento foi muito maior no elemento Mark-Ia, encamisado com SS-304L, do que para o
Mark-II, encamisado com SS-316.

As Figuras 7 e 8 mostram o aumento do diâmetro ao longo de elementos representativos

dos projetos Mark-I e II. Em ambos os casos o pico do diâmetro ocorreu entre o plano médio

e o topo ativo, onde a convolução entre a temperatura e o fluxo é máxima.

O aumento do diâmetro resultou do inchameuto devido à irradiação e ao creep. No

elemento Mark-Ia, cerca de 50% do aumento foram devidos ao inchamento . No caso do

elemento Mark-II, como mostra a Figura 8 para um elemento representativo, o componente

de inchamento corresponde a 67-85% do aumento total.

Falha do cncamisainento e vida da vareta - As falhas no projeto Mark-Ia sempre ocor-

reram na região do combustível. Foi determinado primeiramente que o limite para a falha

era 3% át até a temperatura de 507 "C.

As falhas no projeto Mark-II ocorreram em altas queimas. A estatística originada em

testes RTCB permitiram uni aumento do limite de exposição de 1 para 8% át.

0 projeto de referência Mark-II encamisado com SS-316 falhou, consistentemente, no

rest, ri tor do tipo cova, em queimas acima de 10% át. Análises estatísticas da falha neste tipo
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Figura 6: Aumento do diámetro dos elementos combustíveis Mark-la e Mark-II como função

do pico de queima [7].
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nor c equivalente do elemento combustível - nor e equivalente do elemento combustível -

Mark-Ia no pico de queima de 2,5 % át [7] Mark-II no pico de queima de 10,5 % át e

a contribuição do inchamento, devido à ir-

radiação, para o aumento do diâmetro [7]

de restritor, mostraram que nenhuma falha era esperada em queimas inferiores a 10% át.

Em adição aos experimentos RTCB, a irradiação de um número grande de varetas até

altas queimas, sem falhas, mostraram a confiabilidade do elemento. A Figura 9 ilustra,
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gráficamente, a confiabilidade provada em irradiações deste combustível para os limites de

queima de 4,7; 6 e 8 % át. Os testes RTCB definiram a área de nào confiabilidade mostrada

ein harhurado na Figura 9. Como pode ser visto, com a escolha adequada do limite máximo

de queima, pode ser imposta uma boa margem até a falha da vareta.
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Figura 9: Confiabilidade quantificada do elemento combustível Mark-II (a região delimitada

¡M>r números foi drfmidn por irradiação do um grande número de elementos ate os

limites de queima: 4,7; 6 e S % át. A região em hachurado, de não confiabilidade,

foi definida por testes RTCB) [7]

Conclusões do desempenho dos projetos Mark-1 e II - O elemento Mark-Ia teve um bom

desempenho dado que seu projeto não foi adequado para altas queimas: alta DE e um pequeno

volume da câmara de gás. Além disso, se estas características fossem melhoradas a vida seria

limitada pelo material do encamisamento, o SS-304L.

O projeto Mark-II provou ser unia melhor opção devido a sua pequena DE e uma razão

de volume da câmara de gás para o de combustível de 1,2. 0 encamisamento, SS-316, exibiu

um menor inrliaineuto, creep e FCCI. A vida da vareta foi limitada jx'la falha no restrítor tipo

cova, em queimas superiores a 10 % át. Esta vida pode ser estendida por simples eliminação

destes restritores. A confiabilidade do elemento foi verificada por irradiações RTCB e de

alguns milhares de elementos, Figura 10, até altas queimas sem falhas.

A Figura 11 resume o desempenho dos elementos usados no EBR-II e mostra a expecta-

tiva de queima para o atual projeto Mark lia.
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Figura 10: Histognitua da utilizarão do combustível Mark-II no EBR-II [10]
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Figura 11: Limites de queima históricos do combustível do EBR-II [10]

Combustíveis avançados com plutonio - Na época em que se desenvolvia o projeto Mark-II

foi percebido que a liga U-Fs poderia não ser atrativa para a utilização nos futuros LMFBRs
porque a compatibilidade combustível/encamisamento não foi adequada nas temperaturas

de interesse <• porque não continha o plutonio, que deve ser o combustível para os grandes

regeneradores rápidos do futuro. Então, os esforços de desenvolvimento foram dirigidos para

ligas ternarias com boa compatibilidade em altas temperaturas com o aço inoxidável e que

contivessem plutonio. Pensava-se que estas ligas avançadas pudessem ser usadas na mudança

do núcleo com varetas do tipo Mark-Ia para o Mark-II o que permitiria o ganho de experiência

e informações sobre esta liga. Embora tenha sido desenvolvida uma liga ternaria excelente - a
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U-Pu-Zr - ela muirá foi usada como combustível no EBR-II devido a decisões conservativas.

Talvez ela possa ser introduzida após a comprovação do combustível Mark-II.

Nesta subseção são comentados o desempenho em estado estacionario das ligas alterna-

tivas já estudadas, são elas: U-Pu, U-Pu-Fs, U-Pu-Zr, U-Pu-Ti e U-Pu-Mo. As irradiações

destas ligas foram realizadas nos reatores EBR-II, CP-5 e MTR.

Liga binaria U-Pu - O comportamento da liga U-Pu é de grande interesse porque ela

deve ser o combustível dos LMFBRs do futuro. Irradiações iniciais desta liga mostraram uma

grande taxa de ¡nchamento. Neste caso, o inchamento foi contido pelo uso de encamisamento

espesso. Estudos futuros desta liga são muito improváveis, principalmente, por seu baixo

ponto de fusão e pobre compatibilidade com os aços inoxidáveis austeníticos.

Liga ternaria U-Pu-Fs - Foi despendido muito esforço na caracterização do desempenho

desta liga em condições de o]>eração.

As primeiras irradiações foram feitas em 35 amostras não encamisadas. Elas foram

irradiadas no intervalo de temperatura de 230 a 470 °C e no intervalo de queima de 1,0 a 1,8

% át. A liga estudada, fabricada pelo método de injeção em molde, foi a U-20Pu-10Fs, em

peso. Foi constatado que esta liga. incha rapidamente para temperaturas maiores que 370 "C.

Diminuindo o conteúdo do plutonio para 10% melhora o inchamento. Uma complicação é a

tendência de formar eutético com as ligas de encamisamento com base de ferro e níquel em

temperaturas relativamente baixas, como 550 °C. Portanto, com esta liga , o encamisamento

precisa ser feito de material refratário que não forma eutético com o combustível em baixas

temperaturas. Outra possibilidade seria estabelecer uma barreira fina de metal refratário

entre o encamisamento e o combustível.

Irradiações de combustível com encamisamento de ligas refratárias - Um total de 78

amostras do combustível U-Pu-Fs encamisadas com ligas refratárias foram irradiadas em

cápsulas instrumentadas. O parâmetro principal da análise foi a composição do encamisa-

mento. Os materiais escolhidos foram aqueles conhecidos como compatíveis com o combustível

e que possuíam alta fadiga até a ruptura. As amostras tinham 88,9 mm de altura e 4,45 mm

de diâmetro. A espessura foi de 0,23; 0,38; e 0,64 mm. A densidade efetiva do combustível foi

de 85 %, o diâmetro 3,66 mm e a altura do espécimem 50,8 mm. Esta pequena vareta tinha

sódio como material de contacto. As irradiações foram realizadas no reator CP5. Os materi-

ais de encamisamento analisados foram (porcentagens em peso): (1) niobio; (2) Nb-l%Zr; (3)

Nb-33%Ta-l%Zr; (4) Nb-4%V; (5) vanadio (6) molibdênio; (7) Ta-0,l%W; e (8)tubos duplos:

Inconel (forro de vanadio), SS-304 (forro de vanadio), Hastelloy-X (forro de tungstênio).

A maior parte das irradiações foi feita no encamisamento de niobio. As queimas obtidas

antes da falha da vareta foram de 0,9 a mais de 3 % át. As quebras foram geralmente devido

à fragilização sem nenhuma clongação mensurável. A liga Nb-4V mostrou suportar uma

grande tensão sem quebra. As amostras de molibdênio falharam em uma queima de 0,4 %

át e mostraram ser muito pobres no desempenho. A liga Ta-0,lW comportou-se de maneira

análoga às ligiis de nióbio.
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As varetas de SS-304 com forro de vanadio bem como as de Hastelloy-X com tungstênio

vaporizado na superficie interna foram satisfatórias para queimas que excederam 3,0 % át.

As falhas que ocorreram foram devido a defeitos nos forros.

Algumas cápsulas instrumentadas com elementos combustíveis de comprimento-padrâo

do EBR-II, 457 mm, encamisadas com material refratário foram irradiadas neste reator. Os

resultados foram similares aos realizados no CP5.

As irradiações no reator CP5 levaram as seguintes observações:

(a) irradiações com o combustível U-Pu-10Fs com o plutonio no intervalo de 10-20% e en-

camisados com Nb-lZr com 0,23 mm de espessura, falharam em demonstrar um aumento

de queima com a redução do plutonio;

(b) nas irradiações de 21 elementos encamisados com SS-304 ou Hastelloy-X forrados com

tungstênio depositado n;t superfície interna, ou com o tarugo envolvido por uma folha de

vanadio de 0,01 mm de espessura, 12 deles falharam. Destas, 9 falhas foram ocasionadas

]x>r defeito no forro, evidenciados jiela formação de eutético, e 3 foram devidas a fratura

do encntnisaniento; e

(r) nas irradiações de C amostras encamisadas com Nb-lZr , somente 1 falhou. Elas foram

irradiadas até o máximo de queima de 8,7 % át a uma temperatura de 545 °C. A elongação

máxima da vareta ocorreu em 5 % át queimados e depois deeresceu gradualmente. Isto

pode ter ocorrido devido a alta pressão na câmara de gás. Estes elementos tiveram a

espessura do encamisamento de 0,38 e 0,64 mm. O aumento teve o objetivo de prevenir

falhas de fabricação no» tubos.

Melhoria do projeto - Os combustíveis metálicos são caracterizados pela baixa liberação

dos gases de fissão. Em altas queimas, a força exercida pelas bolhas destes gases, que estão

aprisionadas na matriz, é grande. Portanto, a liberação destes gases para a câmara alivia

esta tensão.

Foram investigados três métodos para melhorar a liberação destes gases:

(a) subdivisão do tarugo em pedaços;

(b) uso de um furo axial no centro do tarugo; e

(c) uso de um espaço anular grande entre o combustível e o encamisamento.

Foi determinado que o método (c) era o mais efetivo para esta finalidade devido à inter-

conexão das bolhas de gases até a superfície livre do combustível.

Resultados experimentais suportam a idéia de que esta liberação foi largamente indepen-

dente da queima e temperatura de irradiação, e dependem, principalmente, do inchamento

do combustível.

Liga U-Pu-Zr - Esta liga provou ser a de maior interesse devido à excelente compa-

tibilidade com o aço inoxidável austenítico. As primeiras irradiações foram realizadas em 7

amostras U-15Pu-12Zr encamisadas com SS-304, SS-316, Hastelloy-X e V-20TÍ. As amostras

foram irradiadas em cápsulas instrumentadas no reator CP5.

Exames metalográíicos das amostras encamisadas com as ligas com base de ferro e níquel
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e que operaram à temperntura máxima de 610 °C mostraram excelente compatibilidade entre

o combustível c o cncamisamento.

O elemento encamisado com V-20TÍ chegou à queima de 12,5 % át a uma temperatura

máxima de 655 °C.

Seguindo estes experimentos começaram irradiações em elementos de dimensões padrão

do EBR-II. A primeira irradiação ocorreu em 16 elementos colocados em um feixe especial,

XA07, e 2 elementos em dois outros feixes, XG05 e XG06.

Medidas das dimensões dos elementos mostraram que não houve mudanças significativas

devido à irradiação. O comprimento do tarugo de combustível dentro da vareta foi determi-

nado por neutrongrafia; uma média de 1,9 % de aumento foi observada. Os elementos foram

montados sem restritores axiais para a observação deste movimento. A neutrongrafia dos

elementos revelou uma ou duas separações axiais de 0,5 a 1,5 mm de largura na maior parte

das varetas.

Dados de recuperação dos gases de fissão estabeleceram que ~57% dos gases foram libe-

rados do combustível para a câmara de gás. O cálculo da pressão na câmara, na temperatura

de operação do reator, revelou uma pressão de 316 kPa.

Exames metalográficos, transversal e longitudinal, nos elementos não mostraram pene-

tração no encamisamento. Um exame detalhado, inclusive com o emprego de microsonda,

da interface combustível/encamisamento, mostrou uma zona de reação que foi de: 150 /¿m

no Hastelloy-X, 140 /im no SS-304 e 20 /¿m no SS-316. A composição do combustível ad-

jacente ao SS-304 e ao Hastelloy-X foi U-15Pu-9Zr, enquanto que o adjacente ao SS-316 foi

U-15Pu-12Zr.

Liga U-Pu-Ti - Esta liga é de interesse devido ao seu alto ponto de fusão . No entanto,

ela não é compatível rom os aços inoxidáveis austeníticos.

Um experimento foi realizado com a liga U-15Pu-10Ti encamisada com V-20%Ti e

usando sódio como material de contacto. A amostra foi examinada periodicamente com neu-

trougiaíia <• ¡io final da queima de 10,7 % át. A temperatura do experimento foi de 630

"C. Os exames periódicos revelaram uma elongação máxima de 14% em 4,6 % át queima-

dos. Exames metalográficos não mostraram uma penetração significativa do combustível

no cnrainisnmrnto. Em áreas isoladas houve evidências de reações no combustível até uma

profundidade de ~ 0,13 mm.

Liga U-Pu-Mo - As investigações desta liga foram decorrentes da sua escolha para os

reatores Fermi e DFR. Análises preliminares no Reino Unido em ligas U-6,5Pu-13Mo e U-

18Pu-13Mo, irradiadas ate queimas de 0,4 % át em temperaturas entre 500-700 °C, indicaram,

em alguns casos, um aumento de volume maior que 100%. Um segundo lote foi irradiado

no intervalo de queima de 0,4-1,6 % át em temperatura de 000 °C. Neste caso, c aumento

de volume foi ate o máximo <\c ~70 % por porcento de átomos queimados. Todavia, estes

resultados foram desapontadores quando comparados com a liga binaria U-Mo.

Em um estudo extensivo da liga U-Pu-Mo para um possível uso no reator Rapsodie da



28

Franca, foram irradiadas inúmeras amostras no intervalo de queima de 0,4-0,8 % át. As

amostras incharam consideravelmente. Para verificar a extensão da resistencia do encamisa-

monto a este inchamento, foram feitos testes com espessuras de 0,3; 0,41 e 0,51 mm. A

espessura do encamisamento revelou ser importante para a contenção do inchamento. Os

encamisamentos com espessuras de 0,41 e 0,51 mm ficaram sem deformações enquanto que o

com 0,30 mm sofreu deformações.

3.5.2 Combustíveis testados no DFR

Como descrito anteriormente inúmeros combustíveis foram usados no DFR. As variações

do combustível incluem: composição, enriquecimento, mudanças dimensionais e o uso de taru-

gos interligados. Em seguida são discutidos alguns aspectos do desempenho do combustível.

Composição do combustível - () primeiro combustível usado no DFR foi a liga U-0,5%át.Cr.

Esta composição foi usada somente no elemento Mark-II. Ela foi escolhida porque o urânio

puro tem a tendência de deformar-se sob o efeito dos ciclos térmicos, independentemente de

outros probl«-m;is associados a irradiação.

O método de fabricação <!o combustível foi o de injeção em um molde de grafite. Poste-

riormente, os tarugos foram aquecidos a 720 "C (intervalo da fase beta) e temperado em um

banho salino a 550 "C.

Antes do início da operação do DFR percebeu-se que o elemento com esta liga, mesmo

com os tratamentos que minimizavam os problemas dos ciclos térmicos e os de irradiação,teria

uma vida limitada ao intervalo 0,2-0,3 % át. devido ao inchamento induzido pela irradiação.

A principal componente do inchamento era o acúmulo dos gases e sólidos de fissão. O projeto

do elemento Mark-II permitia este inchamento e considerava que a liga combustível incharia

até o encamisamento e seria restringido por este. Então, estrudar-se-ia axialmente em um

espaço disjMHiível. Entretanto, a força de atrito impediu este fenômeno.

A atenção então voltou-se para as ligas que exibiam baixas taxas de inchamento. Basea-

das nas informações existentes, foi escolhida a liga U-20%át Mo para a próxima geração

de elementos do DFR. As vantagens desta liga são a resistência da matriz ao inchamento

devido às pressões internas criadas pelas bolhas de gases e ao fato de que o alto conteúdo

de molibdêuio estabiliza a fase gama (cúbica de corpo centrado) cm altas temperaturas. Os

elementos Mark-IIa, b e c, e Mark-IIIa, b c c usaram esta liga. Mais tarde, o conteúdo de

molibdênio foi reduzido para 15,7% át para aumentar a disponibilidade de reatividade.

Projeto do elemento combustível O projeto do elemento para o DFR é não usual e complexo,

relativamente aos dos LMFBRs atuais. 0 critério para o projeto foi o seguinte: a inserção de

reatividade por acidente limitou a quantidade de material físsil para que não fosse possível

a criticalidade pronta se um feixe dr combustível caísse no núcleo. A temperatura solidus

da liga U-5%át.Cr ditou que a. temperatura central do combustível não excedesse ~800 °C
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para manter uma margem adequada em condições de sobrepotência. Considerações de com-

patibilidade do combustível com os materiais do encamisamento mais adequados (vanadio e

niobio) indicaram que a temperatura de 600 "C na superfície do encamisamento asseguraria

a ausência de ataque.

O comprimento total do elemento foi 1,23 m com a parte ativa de 0,53 m. 0 combustível

era formado por 7 tarugos interligados e o material de contacto foi o sódio. 0 encamisamento

externo foi de ulóbio com espessura de 0,51 mm e o interno foi de vanadio, também com

espessura de 0,51 mm. Para prevenir pressões devido aos gases de fissão o elemento era aberto

("vented"). As temperaturas de projeto do elemento foram: 840 °C para a temperatura

máxima do combustível e 610 e 515 °C para as temperaturas máximas interna e externa

do encamisamento. No entanto, as temperaturas máximas de operação experimentadas pelo

elemento Mark-II foram 3S0 °C no encamisamento e 570 °C no combustível. Este elemento

OJMTOU a unia ¡>otência do reator de até 30 MW. O enriquecimento foi de 45 %.

O limitado desempenho dos elementos Mark-II, bem como a necessidade de acomodação

de reatividade para experimentos, ditaram mudanças no projeto. Foram feitas mudanças

internas sem que se alterassem as dimensões externas. As variantes Mark-IIa, b e c foram

irradiadas para orientar o projeto Mark-III, que permitiu ao reator operar à potência de 60

MWt.

A série Mark-III apresentou mudanças dimensionais no tarugo combustível devido à

baixa condutividade térmica da liga U-20%át Mo comparada à liga U-5%át,Cr. Neste caso,

como a potência seria aumentada de 30 para 60 MWt, se fossem mantidas as dimensões

do tarugo, a temperatura de pico seria de 900 °C. Considerações de inchamento impuseram

que a temperatura do combustível ficasse abaixo de 650 °C e, em adição , a resistência à

corrosão do encamisamento era inaceitável acima de 480 "C. Assim, o projeto Mark-III foi

feito para obedecer estas restrições de temperaturas a uma potência de 60 MWt. O núcleo

do DFR foi dividido em duas zonas onde o elemento Mark-IIIa foi colocado na zona externa e

o Mark-IIIb na interna. Estes projetos tinham um tarugo de combustível mais fino que o do

projeto Mark-II. Mais tarde, o elemento Mark-IIIb foi substituído pelo Mark-IIIc que tinha

um tarugo ligeiramente rnais grosso. 0 enriquecimento desta série foi de 75%. Mudanças

adicionais foram realizadas no elemento Mark-III: o número <lc tarugos foi diminuído de 7 de

7,65 mm para 5 de 106,7 mu), separados por arruelas de niobio.

Desempenho do projeto Mark-II - As duas primeiras preocupações com este projeto foram

o excessivo inchamento radial que dificultou o manuseio do elemento e a compatibilidade

do encamisamento (vanadio e nióbio) com o refrigerante, NaK. Após operações do reator a

30MWt o elemento foi removido para exames de pós-irradiação, a queima verificada foi de

0,46 % át. A seção tranvercal do elemento tornou-se oval, com o diâmetro menor ficando

menor que o diâmetro do elemento não irradiado. Os tarugos ficaram rachados tanto na

direção radial como longitudinal.
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Elementos do testes enriquecidos a 75% tiveram uma queima de 0,65 % át. Exames do

encnmisammto destes elementos revelaram serios problemas de corrosão. O encamisamento

de niobio sofreu uma diminuição de 35 % na espessura em um período de 21 dias a uma

temperatura máxima de 520 °C. A corrosão média foi de ~0,25 mm/mês; em contraste, o

esperado era ~0,038 mm/mês. Este problema estava relacionado ao alto conteúdo de oxigênio

do NaK, juntamente com a presença de outras impurezas como o carbono. Melhoria na

armadilha fria do sistema permitiu a redução das impurezas ao mvel onde a taxa de corrosão

era aceitável.

Desempenho do projeto Mark-III - O carregamento do DFR com elementos do tipo Mark-III

permitiu, pela primeira vez, operá-lo com a potência de 60 MWt. As condições de operação

foram: pico de temperatura no combustível de 650 °C e de máximo de 500 °C no encamisa-

mento. Extensos exames foram realizados com o aumento da queima para estabelecer o

seu limite. Também foram observadas as rachaduras longitudinais e radiais. As rachaduras

começaram após uma queima de 0,33 % át. Medidas de inchamento em pedaços que não

racharam mostraram que na queima ate 1 % át o inchamento passou por máximos com o

aumento de temperatura. Abaixo de 500 °C o inchamento volumétrico foi de ~ 2,5 %; entre

500-600 °C foi de 10% e acima de 600 °C ele decresceu para 6%.

O projeto Mark-IIIa atingiu uma queima de pico de 3,6 % át sem falha e operou rotineira-

mente até o limite de 2,5 % át. O projeto Mark-IIIb obteve picos de queima em torno de 2,0

% át até ser substituído pelo Mark-IIIc que operou até o limite de queima de 2,5 % át

3.6 Desempenho dos combustíveis metálicos em condições anormais

As questões iniciais, com respeito à segurança, levantadas para o desempenho do com-

bustível, foram sobre acidentes hipotéticos com grandes inserções de reatividade. Após a

obtenção de dados suficientes para se entender as questões de fusão e rearranjo do com-

bustível, a atenção voltou-se para as situações anormais mais realísticas como: desempenho

da vareta sem o sódio de contacto e o seu comportamento em operação em condições que

exerdon o limite de falha ("run-bcyond-cladding-breach (RBCB)").

As questões de segurança só podem ser solucionadas após o entendimento das causas da

falha do encainisatnrnto <• a sua relação com as condições de operação anormais do reator. A

vareta pode falhar durante um transitório severo pela combinação de fatores como: penetração

eutética, alta pressão interna devido a vaporização do sódio e pressão dos gases de fissão, e

expansão térmica diferencial do combustível e encamisamento. A causa dominante da quebra

depende das características do transitório e do projeto da vareta. Alem disso, a taxa de

elevação da potência e o tempo de permanência em altas temperaturas são variáveis que

influenciam a falha ria vareta submetida a transitórios.

As variáveis importantes estudadas no início do desenvolvimento do combustível metálico
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foram: encamisamcnto de material refratário ou aço inoxidável, varetas com ou sem material

de contacto (gás, sódio), e varetas seladas ou abertas. Séries de experimentos em transitórios

foram feitos no reator TREAT ("Transient Reactor Test") e cobriram um extenso intervalo

de características de transitórios e variações de projeto.

Nos experiments, a geometria e o refrigerante externo foram variáveis que mudaram

com o decorrer das análises. Isto deve-se ao fato de que, uma vez que a falha ocorre, a sua

propagação e o movimento do combustível no refrigerante tornam-se importantes questões de

segurança que só podem ser entendidas com geometrías e vazões próximas da real. Assim,

os testes progrediram de gás inerte como refrigerante e uma única vareta para o sódio e um

conjunto de 7 varetas. Outra evolução foi de elementos não irradiados para irradiados e

de elementos com material de contacto para sem material de contacto ou contacto parcial.

Experiência com irradiação em estado estacionario subseqüente aos testes anormais não é

extensa.

3.6.1 Testes com um único elemento em cápsula de gás inerte

A primeira série de testes transitórios feitas no TREAT foi muito simples e informa-

tiva. Elementos combustíveis foram colocados em cadinho de grafite e este, por sua vez, foi

encapsulado com aço inoxidável. A cápsula foi -utão preenchida com gás inerte. Posterior-

mente esta cápsula foi colocada em um elemento combustível falso no reator TREAT para ser

submetida aos transitórios. Desta maneira foram realizados 92 experimentos com elementos

não irradiados: 74 experimentos envolveram o combustível U-5Fs (EBR-II -Mark-I), 64 en-

camisados com aço inoxidável e 10 com tántalo e niobio; os 18 experimentos restantes foram

com elementos do reator Fenni. Foi explorada uma grande variedade de transitórios durante

estes experimentos. Geralmente a duração do pulso de potência situava-se no intervalo de

200 ms-25 s.

Para o entendimento <lo.s resultados destes experimentos foi necessário ter-se , anteci-

padamente, o conhecimento da taxa de penetração eutética. Foi então realizada uma série de

testes de aquecimento, cm forno, em 25 elementos Mark-I-SS-304 do EBR-II.

A Figura 12 é uni resultado do experimento no TREAT. A curva D é o comporta-

mento da pressão de falha na vareta. Se a pressão interna da vareta devido ao sódio (B)

e ao argônio (A) excede a pressão de falha durante o transitório, então o encamisamento

deve falhar. No entanto, antes de acontecer este fenômeno a temperatura da interface com-

bustível/encamisamento atinge c excede a temperatura de formação de eutético e esta pene-

tração torna-se a causa dominante da quebra.

Os experimentos com o projeto Mark-I-SS-304 no reator TREAT não mostraram falhas

cm temperaturas inferiores a 9G0 "C. Entre 960-1000 °C foi verificado que ocorreu a formação

de eutético na parte interna do encamisamento e houve algumas falhas. Acima de 1000 °C

a falha é certa. Estes resultado» foram consistentes com os obtidos no forno e, desde que

não existe fadiga gerada por expansão térmica diferencial em elementos não irradiados, a
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Figura 12: Comparação da pressão de falha e pressões internas calculadas para condições
isotérmicas no elemento EBR-II-Mark-Ia [7]

principal causa das falhas foi a penetração eutética.

Para elementos Mark-I encamisados com tántalo e niobio, os testes no reator TREAT
mostraram que a temperatura requerida para a falha foi de ~1400 °C. As curvas carac-

terísticas para estes encamisamentos são semelhantes às mostradas na Figura 12 e a interseção

da pressão de falha com a pressão total dentro do elemento ocorre em ~1500 °C. Dados de
penetração do urânio fundido nestas ligas mostram que o tempo de penetração é maior do que
os experimentados no TREAT. Assim, nos metais refratários, a causa dominante de falhas é

a máxima tensão no encamisamento.

Nos elementos do reator Fermi (U-lOMo) encamisados com zircônio, as falhas ocorreram

cm temperaturas cm torno dr 1300 °C. Esta temperatura está perto do intervalo em que a

penetração se torna importante nos intervalos de tempo experimentados durante os testes no

TREAT. Foi especulado ser a penetração, por dissolução do encamisamento por combustível

fundido, a causa primária da falha deste elemento durante os testes transitórios.

Um fenômeno interessante; foi observado nestes testes experimentais iniciais : como o

encamisamento e o combustível se aquecem mais rapidamente que o arame helicoidal, este

último tende a deformar a vareta na forma helicoidal. Neste caso, o encurvamento do elemento

produz vários pontos de contacto forçados entre o combustível e o encamisamento que pode

produzir a penetração eutética.

3.6.2 Testes com um único elemento em cápsula com sódio

Os testes iniciais mostmram que a causa da falha para o elemento Mark-I- SS-304 do

EBR-II estava diretamente relacionada com a temperatura da interface combustível/encami-

síimento (penetração cutética). Foi postulado que o gás inerte usado como refrigerante na

cápsula poderia alterar significativamente os resultados pela seguinte razão: para uma dada

temperatura tie interface (em condições transitórias), o sódio refrigerante produz uma tem-
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peratura central no combustível muito maior, o que significa um maior gradiente térmico. O

aumento da expansão do combustível pode aumentar a pressão hidrostática dentro da vareta

o que pode acelerar a penetração eutética ou aumentar a pressão do gás até a pressão de

falha.

Para estudar esta questão foi realizada uma série de testes no TREAT em um elemento

do EBR-1I. Estes testes foram realizados em urna cápsula que continha sódio estático.

Foi testado um total de 15 varetas do tipo Mark-I(U-5Fs)-SS-304. Algumas delas foram

submetidas a transitórios múltiplos. Os resultados foram similares aos com gás inerte como

refrigerante. No intervalo de temperatura 800-913 °C (temperatura de interface) ocorreram

leves formações de eutético. No intervalo 913-1004 °C ocorreram extensas formações. Acima

de 985 °C ocorreram falhas ocasionais e o intervalo 985-1012 °C foi estabelecido como o que

define o limiar de falha.

3.6.3 Testes do tempo para a falha

Para determinar o tempo que o elemento levava para falhar foi projetada uma cápsula

especial. Nesta cápsula, o combustível e o sódio de contacto ejetados através da falha provo-

cavam uni contacto elétrico entre o elemento e uma folha isolada que circundava a vareta.

Os elementos testados, do tipo Mark-I, tinham dimensões reduzidas. Algumas varetas con-

tinham sódio como material de contacto e outras, argônio. A Tabela 5 mostra os resultados

do teste para os elementos que tinham sódio como material de contacto. Os resultados para

os elementos rom argônio não são apresentados devido a problemas com o sinal de falha que

podia ser devido tanto à falha como ao encurvamento da vareta. O tempo para a falha foi

obtirlo como uma diferença entre o tempo em que a temperatura chega a 1100 "C, tempera-

tura ligeiramente acima da fu.se de líquidus da liga U-5Fs (1081 °C), e o sinal de falha. Uma

tendência verificada nesta tabela é que o tempo para que ocorra a falha atinge um mínimo

com o aumento de temperatura por volta de 1150 °C. Em estudos externos ao reator este

mínimo foi explicado pela formação do UFe2 que se funde a 1235 °C.

3.6.4 Testes no TREAT com elementos irradiados

Como já vimos, a presença dos gases de fissão causa um inchamento da matriz. Devido

a isto, o dcsrin]>rnho do elemento sob transitório pode diferir muito daqueles que não foram

irradiados. Estes testes tiveram por objetivo verificar este desempenho.

Os testes no reator TREAT foram feitos com elementos Mark-I(U-5Fs)-SS-304 do EBR-

II e Fenni-A(U-10'/Mo) Zircônio do Fermi irradiado no reator MTR. Os elementos do EDR-II

foram irradiados até o pico de queima <le 2 % át e os do Ferini até 0 5 % át. ambos com uma

temperatura de pico calculada em ~4f)0 °C. Estes elementos. 12 Mark-I e 6 Fermi-A, foram

colocados dentro de unia cápsula com gás inerte e .submetidos a transitórios simples.

O principal resultado deste esperimento foi a constatação de que o limiar de falha para
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Tabela 5: Falha de elementos encamisados com aço inoxidável tipo 304 [7]

COMBUSTÍVEL

U-5Fs

Urânio

TEMPERATURA
GRAVADA

CO
1100
1150
1150
1200

a
a

1025
1050
1075
1130
1150
1150

TEMPO PARA
FALHA

( s )
1,7
0,8
0,7
1,2

<0,l
<0,l

1,2
0,9
1,0
1,1
0,8
0,9

rainado atirante rapiuo aquecimento, ivia
gravada no tempo da falha foi ~1150 °C

os elementos Mark-I, determinados anteriormente em elementos não irradiados (985-1012

"C), não mudou para os elementos irradiados. No entanto, para os elementos Fermi-A, este

limiar diminuiu em relação aos elementos não irradiados. Neste caso, ocorreram falhas com

temperaturas de pico no enr.miisamcnto de 1180 °C, enquanto que nos testes com elementos

não irradiados não ocorreram falhas abaixo de 1300 °C.

Tanilx'm foram feitos experimentos com dois elementos do tipo Mark-Ia do EBR-II irra-

diados até 1,2 e 2,5 % át de queima. Exames de pós-irradiação nestes elementos revelaram

um anel de sódio aprisionado abaixo do plano médio da vareta. Esta estrutura coloca uma

questão de segurança em elementos que possuem uma DE alta que não permita a interconexão

de porosidades. Durante a irradiação, o combustível jicrto <lo plano médio contacta com o

enramisainento e isola o sódio, que está abaixo do plano médio, da câmara de gás. Este

aprisionamento pode causar a falha durante um transitório devido à pressão que a expansão

deste sódio exerce no encamisamento.

Estes elementos foram submetidos a séries de transitórios até que ocorresse a falha. No

elemento queimado até 1,2 % át, o encamisamento foi submetido a temperaturas máximas de:

578; 682; 801; 914 e 978 "C. Nesta última, ocorreu a falha em uma localização perto do plano

médio. No elemento queimado até 2,5 % át, o encamisamento foi submetido a temperaturas

máximas de: 531: 077; 7GG; 8GG e 925 °C, com a primeira indicação de falha ocorrendo na

temperatura de 8GG "C cm tuna localização perto do topo tia vareta.

Um exame metalográfico transversal do elemento irradiado até 1.2 % át de queima revelou

tuna diminuição da espessura do encamisamento de ~0,04 mm, no total de 0,22 mm, devido

à formação de eutético. A causa da falha neste elemento foi creditado a esta diminuição e a

fadiga devido ao aumento da pressão interna. A quebra do elemento irradiado até 2,5 % át
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resultou da alta fadiga na região do restritor axial. Nestes testes, foi notado que em ambos

elementos a falha não ocorreu abaixo do plano médio devido à expansão do sódio aprisionado.

3.6.5 Testes em conjuntos de elementos

O objetivo dos experimentos no TREAT foi estabelecer uma base de dados que es-

clarecesse uma série de questões de segurança. Para completar esta base de dados foi
necessária a realização de testes em conjuntos de elementos imersos em sódio circulante.
As informações obtidas destes experimentos completam a base de dados nas questões rela-
cionadas à propagação da falha e ao movimento secundário do combustível depois da falha.

Os primeiros experimentos com conjuntos de elementos foram realizados no circuito do
TREAT. O primeiro teste envolveu um conjunto de 7 elementos do tipo Mark-I(U-5Fs)-SS-304
do EDR-II. Neste caso, somente o elemento central continha urânio levemente enriquecido;
os outros seis elementos eram falsos. Na série seguinte, também foi usado um conjunto de 7

elementos onde o central tinha um enriquecimento ligeiramente maior que os outros seis que o
circundavam, e que tinham baixo enriquecimento. Com este último arranjo foram realizados
dois experimentos, onde por meio de um dispositivo instalado ("fast-neutron hodoscope")

podia-se seguir o movimento do combustível, como função do tempo, durante o transitório.

Na seqüência de seis testes transitórios com o conjunto de elementos com um único ele-

mento real, produzi ram-se temi>eraturas na interface combustível/encamisamento de: 950;

12G0; 1300; 1580; 1150 e 1C40 "C; as falhas ocorreram nos elementos que atingiram tempera-

turas de 1300 e 1G40 °C. Nos testes com temperaturas de 950 e 1300 °C não houve circulação

de sódio no circuito. Os dados obtidos neste caso completaram a base de dados para testes

com sódio estático anteriormente re.-ilizados. Não ocorreu a formação de eutético ou falha em

950 "C, mas em 1300 °C ocorreu isto porque esta última temperatura estava bem acima do

limiar, entre 985-1012 "C, encontrado anteriormente.

Os testes com sódio circulante demonstraram que a refrigeração do encamisamento depois

do transitório diminui a extensão da penetração eutética, tal que temperaturas significativa-

mente altas na interface podem ser experimentadas sem que ocorra a falha.

Outra observação importante foi o movimento, no sentido de baixo para cima ,do com-

bustível fundido ocorrido nos elementos que não falharam. Este movimento é explicado pelo

grande gradiente axial de temperatura que existe no elemento refrigerado por sódio. Quando

o combustível funde, a pressão do vapor do sódio de contacto força a massa fundida a passar

pelo restritor axial.

O resultado principal dos testes com conjuntos de sete elementos foi a confirmação do

movimento, para cima, da massa de combustível fundida, no caso de vazão de sódio, antes da

falha do elemento. Dados de incoerência dos tempos de falhas não foram possíveis devido ao

aparecimento de vazios no sódio que nào permitiram ao transdutor detetar eventos de falha

individual.
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3.6.6 Testes de elementos sem material de contacto

A última série de testes no reator TREAT procurou esclarecer o comportamento do

elemento sem material de contacto em condições de vazão de sódio. A falta de material de

contacto pode ocorrer por problemas de defeitos ou quebras que façam com que este sódio

seja expelido.

Foram realizados quatro experimentos em elementos com defeitos, onde cada um deles

estava no centro de um conjunto de sete elementos, sendo os seis restantes elementos falsos.

O primeiro conjunto de dois experimentos foi realizado em elementos do tipo Mark-Ia(U-

5Fs)-SS-304L que estavam totalmente sem o sódio de contacto. O segundo conjunto de dois

experimentos foi realizado cm elementos Mark-Ia, parcialmente preenchidos com sódio.

O elemento sem material de contacto foi submetido a transitórios de potência plana no

reator TREAT no qual a potência no elemento foi mantida por ~7 s, correspondendo a uma

potência equivalente do EBR-1I de 57 e 90 MWt. O combustível fundiu em ambos testes e

parece que ele foi contido por uma casca de óxido que, eventualmente, quebrou e permitiu

ao combustível contactar o encamisamento. Os testes em baixa e alta potência causaram

uma penetração eutética máxima de 0,01 mm e 0,025 mm, respectivamente. No teste de alta

potência o combustível abaixou 20 mm.

Os dois testes com o elemento preenchido parcialmente também envolveram transitórios

de potência plana de 8 s de duração, correspondendo a uma potência equivalente do EBR-

II de 85 e 88 MWt. Os testes envolveram elementos com a metade do inventário do sódio

de contacto. Em um caso, aparentemente, a vareta foi deixada na posição horizontal para

a colocação do sódio de contacto, com isto, a metade superior do anel existente entre o

combustível e o encamisamento ficou sem sódio em todo o seu comprimento. No outro caso,

a coloração do sódio de contacto foi realizado com a vareta na posição vertical, assim, a

metade sujx-iior do anel existente entre o combustível e o encamisamento ficou sem sódio.

No primeiro teste, o elemento permaneceu como estava após o transitório. No segundo teste,

a metade sujwrior do elemento evidenciou a fusão do combustível e ele abaixou 1,5 cm, o

encamisamento n.ío falhou.

3.6.7 Testes em estado estacionario no EBR-II em elementos sem ou com
inventário parcial de material de contacto

Uma questão resultou dos experimentos transitórios em elementos sem material de con-

tacto: o desempenho em estado estacionario de elementos sem ou com inventário parcial de

material de contacto. Para levantar estes dados foi montado um feixe experimental para

irradiação no EBR-II, com 8 elementos do tipo Mark-Ia, contendo sódio na metade inferior

da vareta e 4 elementos contendo preenchimento axial parcial. Para completar o feixe foram

usadas 44 varetas normais. Este feixe foi irradiado por 1,2 dias de potência plena e examina-

dos, um deles, com sódio de c ntacto na metade inferior, destrutivarnente. Os outros foram



37

remontados c novamente irradiados até a queima de 2,2 % át.

Radiografias dos elementos com sodio na metade inferior revelaram que o combustível

tinha fundido na parte superior, de maneira que houve contacto com o encamisamento em

intervalos periódicos de ~18 mm. Não foi observada uma diminuição significativa do com-

bustível. Nenhum elemento falhou. A neutrongrafia dos 4 elementos com inventarío axial

parcial não indicou mudanças observáveis.

3.6.8 Experiência com o combustível metálico no contexto do RBCB

A última área a ser discutida é a experiência associada com o desempenho dos elementos
combustíveis metálicos depois da falha. O combustível é compatível com o sódio e a questão
que pennanece está relacionada à propagação da falha e ao movimento do combustível a
partir da falha. Atualmente, a experiência em operação com elemento falhado está restrita a
2 feixes.

O primeiro foi um feixe instrumentado que continha elementos EBR-II-Mark-Ia que
sofreram queimas de piro perto de 3 % át. Foram detectadas seis falhas em um período
de ~10 dins cm intervalos de operação não inferiores a 12 horas. Constatou-se que não
houve propagação <le falhas. O combustível não foi ejetado através da quebra, e esta ocorreu
em altura adjacente à parte ativa do elemento. Assim, não ocorreu nenhum movimento de

combustível ou bloqueio de canal.

O segundo feixe continha elementos do tipo EBR-II-Mark-II que foram submetidos a

queimas ligeiramente superiores à 10 % át. Sete elementos quebraram normalmente no

período de ~12 dias. As quebras foram no restritor axial, o local esperado nestes elemen-

tos. Novamente, a localização e orientação das falhas não indicaram algum mecanismo de

propagação e, além disso, não houve movimento de combustível através da falha.

3.7 Situação atual e futuros desenvolvimentos da liga U-Pu-Zr

Em alguns aspectos, o desenvolvimento do combustível metálico está mais atrasado

«lo que o óxido ou carboneto devido à maior ênfase internacional na utilização destes nos

últimos anos. O combustível do EBR-1I tem apresentado um desempenho confiável em altas

queimas. Foi estabelecida a DE >.iáxima de 75% e esta ainda é objeto de esforços exper-

imentais e analíticos. Foi demonstrada a refabrícação remota do combustível metálico, o

que está para ser provado para os outros combustíveis. A compatibilidade do combustível

metálico com o sódio está assegurada, o que não ocorre com o óxido em temperaturas nor-

mais <• existe a questão da interação do combustível fundido/refrigerante em temperaturas

elevadas para o carboneto. Em termos de número total de elementos, que chegaram a altas

queimas, nenhum outro tipo de combustível compara-se ao obtido com o EBR-II. Todos os

desenvolvimentos em ligas avançadas para o I'licainisamento, obtidos nos últimos 10 anos,

são perfeitamente aplicáveis ao combustível metálico. Assim, parece que cm algumas áreas o
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combustível metálico pode estar mais avançado do que os combustíveis óxido ou carboneto.

Todas as informações discutidas anteriormente em altas queimas dizem respeito à liga U-

5Fs c, em queimas moderadas, várias ligas foram estudadas. Estas informações indicam que

altas queimas podem ser obtidas com projetos que permitam a interconexão de porosidades

antes que o combustível contacte o encamisamento. Para chegar em uma posição competitiva
com os outros tipos de combustíveis, é necessário irradiar o combustível metálico com plutonio
até altas queimas. As objeções iniciais ao combustível metálico como: limitada capacidade
de queima e insatisfatória compatibilidade com o encamisamento, podem ser avaliadas com
estes testes de irradiação. Em adição, a liga U-Pu-Zr parece ter adequada compatibilidade
com o encamisamento nas atuais temperaturas de saída dos reatores.

A liga U-Pu-Zr c a que mostra as melhores perspectivas de aplicação nos futuros reatores
rápidos comerciais. Muito esforço tem sido despendido, nos últimos anos, na demonstração

do bom desempenho desta liga sob irradiação nos EUA [11,12].

No outono de 1984 foi terminada, no Laboratório de Argonne, uma nova facilidade para
a fabricação desta liga [12]. 0 componente chave desta facilidade é um forno para injeção em
molde, padronizado após a utilização rotineira de muitos outros na fabricação dos tarugos

de combustível do EBR-II. Na primeira fase de operação foram fabricados vários lotes de
combustível para se estabelecer parâmetros críticos da injeção, como: preaquecimento do

molde, temperatura de fusão, taxa de pressurização e pressão de pico. Até janeiro de 1985,

tinham sido fabricados 54 lotes de combustível [12].

Existem outros pontos ;¡ serem ainda investigados para a liga U-Pu-Zr em altas queimas.

Mesmo paia os combustíveis <K> tipo óxido ou carboneto, muitas destas questões permanecem

em aberto e requerem investigações extensas. As questões podem ser divididas em duas

categorias:

(a) a primara, é a resposta do combustível a eventos peí turbativos moderados, tais romo:

mudança de potência e perda de vazão. Para todos os tipos de combustíveis, é necessário

entender os mecanismos <le interação mecânica do combustível com o encamisamento

(FCMI); vareta/vai ela; e feixe com o duto, durante estes eventos, para determinar o

efeito na expectativa de vida do elemento. Também é necessário conhecer o desempenho

dos elementos falhados sob estas condições. No caso do combustível metálico, elas po-

dem aumentar a temperatura até o ponto de formação de cutético. Então, é necessário

conhecer a cinética de penetração do eutético em elementos irradiados. As informações

devem ser suficientemente completas para defender futuras questões de licenciamento; e

(b) a segunda, envolve o desempenho do combustível metálico sob uma situação de acidente

hipotético de desmanche do núcleo (''hypothetical core disruptive accident (HCDA)").

Cada um dos tipos de combustível têm pontos específicos relacionados aos eventos de

HCDA que dependem, além de outras propriedades, dos respectivos pontos de fusão e da

temperatura de fusão relativa do combustível e encamisamento. Análises e experimentos

direcionados às questões de HCDA têm sido realizados desde o início da concepção do
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LMFBR, e muitos destes experimentos foram feitos com combustível metálico. A fusão

parcial do núcleo tio EBR-I é uma fonte de informação adicional aos experimentos do

TREAT.

3.7.1 Desempenho em estado estacionario

A exj)eriência inicial com a liga U-Pu-Zr baseava-se na irradiação de somente 18 elemen-

tos que atingiram queimas superiores a 1 % át, com o pico ocorrendo em 5,6 % át. Certas

características de desempenho desta liga, reveladas durante estas irradiações, necessitam de

mais explorações em altas queimas. São elas:

(a) a tendência de formar 3 zonas metalúrgicamente distintas, causadas por mudanças de

composição, devido ao gradiente de temperatura radial. A zona mais externa, adjacente

ao encamisamento, torna-se enriquecida em zircônio, o que é um efeito benéfico porque

aumenta a temperatura de cutético, relativamente à da liga inicial. A zona central

também sofre o mesmo fenômeno de enriquecimento. Entretanto, a zona intermediária

fica pobre cm zircônio, de tul modo que a temperatura do sólidus diminui em relação à

da liga inicial. A Tabela G mostra as mudanças de composição das zonas após 4,5 % át

de queima. A temperatura sólidus na zona média (1000 °C), nestas condições, ainda é

maior que as temperaturas de operação. No entanto, a redistribuirão dos elementos de

liga pode continuar cm queiniíus mais altas, até o ponto onde esta temperatura seja um

problema. Este fenômeno deve sei acompanhado de perto em altas queimas;

(b) si separação axial apresentada por alguns elementos carregados com U-Pu-Zr. A sepa-

ração ocorreu, provavelmente, por diferenças na expansão térmica. Não há razão, a

priori, que indique que esta separação degrade o desempenho. Novamente, irradiações

«•in altas queimas, até ;i falha (!«• vnreta, permit iriam a avaliação de qualquer relação

entre a separação axial e a localização da falha;

(c) devido à consistência da falha no restritor axial do tipo cova no elemento EBR-II-Mark-

II, devem ser realizados experimentos, até altas queimas, em elementos projetados sem

restritor axial ou com outro tipo de restritor; e

(d) a diminuição da coluna de combustível observada em alguns eventos. Os combustíveis

avançados, provavelmente, terão altura ativa de ~ 1 m e serão mais grossos que o elemento

EBR-II Mark-II. Nas irradiações iniciais, antes do contacto com o encamisamento, pode

ocorrer unia dhniuuiçfio da coluna devido aí) peso. Cálculos preliminares mostraram que

esta diminuição não deve ser significativa. Entretanto, se esta diminuição for constatada,

poder-se-iíi projetar uni sustentador da coluna de maneira a se evitar este fenômeno.

As irradiações, dirigidas '«« esclarecimento destas questões, estão em andamento [11].

Recentemente, em fevereiro de 1985, começaram a ser irradiados, nos anéis 3 e 4 do núcleo do

EBR-II, 3 feixes de combustível (X419, X420, X421), com Gl varetas cada, fabricados na nova

facilidade. Uni quarto feixe (X423), contendo 37 varetas, começou a ser irradiado em julho

fie 1985. O último (X425), com 01 varetas, começou a ser irradiado em fevereiro de 1986.
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Tabela 6: Composição média e intervalo, em porcentagens atômicas, do plutonio, zircônio

e urânio em zonas irradiadas a mais de 4,5 % át [7]

ELEMENTO

Plutonio
Zircônio
Urânio

COMPOSIÇÃO
INICIAL

12,3(11,6-12,9)
23,0(20,4-26,1)
64,7(58,2-66,7)

COMPOSIÇÃO
EXTERNA MÉDIA CENTRAL
12,5(10-15) 10(8-12) 12,5(11-14)
37,5(25-50) 6(2-10) 48,5(42-55)
50,0(35-65) 84(78-90) 39,0(31-47)

Em todos os casos, a vareta consistiu de um único tarugo de combustível de comprimento

343 mm. Os dados dos elementos ensaiados estão mostrados na Tabela 7. As variações da

composição nas varetas procuraram cobrir aquelas encontradas no conceito IFR [8,12], indo

desde a U-10Zr, que seria a liga inicial na introdução destes reatores, até a U-26 Pu-lOZr,

aproximadamente a de um sistema estabelecido. A densidade efetiva cobriu o intervalo de

72 a 75 %, que correspondí* a unia deformação no intervalo de 38 a 33 %, respectivamente,

antes do contacto do combustível com o encamisamento. A composição inicial na câmara

de gás foi 25 % Ar, 75 % He e uma composição conhecida de Xe, em cada vareta, para

marcá-la para uma possível identificação no caso de falha. Em todas as varetas, o conteúdo

de 235U foi ajustado, devido à diferença de plutonio, para que os elementos, de um mesmo

feixe, produzissem aproximadamente a mesma potência linear. Nestes testes, também foram

utilizados 3 materiais para o encamisamento: o AISI-316, o D9 (UNS-S386C0) e o HT9 (AISI-

422 modificado). O material de contacto foi o sódio.

Tabela 7: Características nominais dos elementos combustíveis testados [11]

Feixe tipo
Número do feixe
Liga comb., U-XPu-10Zr, (% peso)
Enriquecimento (% ™UIV(lotal))
Comprimento do tarugo (mm)
Diâm. do tarugo (mm)
Massa do tarugo de comb, (g)
Sódio acima do comb, (min)
Tipo do encamisamento

Diámetro ext. encam.(imn)
Espes. do encam. (mm)
Diâmetro do arame espaçador (min)
Passo do arame espaçador(mm)
Massa do elemento comb, (g)
Razão comb./câmara (25 °C)

D-61 (61 varetas)
X419,X420,X421,X425

X=0;8;19
C9;64,5;57

343
4,32
78

6,35
D9(20%CW) ou

HT9 (SA,T)
5,84
0,381
1,07
152
122
1.01

D-37 (37 varetas)
X423

X=0;3;8;19;22;26
37;34;29;16;13;6

343
5,66
136
6,36

316(20%CW)

7,37
0,406
1,44
152
202
i.07
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Em uni trabalho recente (13] é mencionado que três feixes atingiram queimas de 14 % át

sem falhas e que a irradiação continua. Também está em estudo nos EUA a transformação

do núcleo do FFTF de óxido paia metal (U-10Zr encamisado com o aço HT9).

Exames de pós-irradiaçâo

Inchamento - 0 inchamento do combustível em todos os elementos irradiados é essen-

cialmente radial como mostram os resultados obtidos a partir de neutrongrafia do elemento
X423 queimado até 0,44 c 0,89 % át , Figuras 13 e 14. A elongação média, mostrada nestas
figuras, foi obtida por amostragem da coluna toda de combustível em intervalos de 2,5 mm.
A elongação radial é sempre maior que a axial, de um fator de 1,3-2,8, dependendo da liga
e queima. A Figura 15 mostra a dependência da elongação axial média com a queima para
algumas ligas testadas. A diminuição da taxa de aumento, em torno de 1 % át de queima,
coincide com o contacto com o encamisamento. Em torno de 2 % át de queima, há uma nova
diminuição o que sugere que a expansão axial pode ser auto-limitada. Foi observada a forte
dependência do inchamento relativamente ao conteúdo de plutonio. O crescimento axial em

todas as ligas tem-se mostrado independente da temperatura (dentro de um mesmo feixe)

com exceção da liga U-19%Pu-10%Zr.

Reestruturação do combustível - Metalografía preliminar de seis ligas de combustíveis

irradiados no feixe X423 até o pico de 0,44 % át de queima não mostrou mudanças observáveis

nas micro-est rut uras. Exames mais detalhados, discutidos em seguida, de ligas irradiadas

no feixe X419 até o pico de 2,1 % át de queima mostraram extensas reestruturações. Em

nenhum elemento analisado foram observadas interações, mecânica ou química, danosas entre

o combustível e o encamisamento.

3.0

AVERAGE
STRAIN 15

0.0
10 15 20

%PU (U-XPU-10ZR)
25 30

Figura 13: Dependência da deformação do combustível com o conteúdo de plutonio no pico

de queima do 0,44 % át [11]
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%PU (U-XPU-1OZR)

Figura 14: Dependência da deformação do combustível com o conteúdo de plutonio no pico

de queima de 0,89 % át [11]

Liga U-10Zr - Micrografía realizada cm um elemento com esta liga, queimado até o pico

de 2,1 % át, mostrou que ela apresenta uma alta plasticidade. Ela chegou a ser extrudada no

espaço anular existente na parte inferior da vareta. Foi encontrada uma distribuição uniforme

de bolhas de gases de fissão somente na seção inferior do tarugo.

AVERAGE
AXIAL

STRAIN

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

PEAKBURNUP(AT.%)

Figura 15: Dependencia da elongação da coluna de combustível com a queima para a liga
rom 0; 8 e 19 % (em peso) de Pu [11].

Metalografía quantitativa do plano medio e da seção transversal mais superior do ele-

mento mostrou uma área coberta por poro» no intervalo de 20-80 %. Análises microquímicas

mostraram que houve uma redistribuição química. Uma seção de 6,4 mm foi dividida em 14

amostras concéntricas c analisadas por diluição isotópica. Foi evidenciado um aumento do
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conteúdo de zircônio na seção adjacente ao encamisamento. Como discutido anteriormente,

a migração do zircôuio tem importantes implicações no desempenho do elemento porque

melhora a temperatura de sólidus, ~1213 °C para esta liga. O fenômeno de reestruturação

é complexo e resultante da superposição de dois efeitos: gradiente de temperatura e fluxo
neutrônico. Mais esforços devem ser dirigidos para o entendimento deste fenômeno.

Uma característica microcstrutural observada em todas as ligas injetadas em molde foi a
presença de uma camada fina, 0,025 mm, e descontínua de material enriquecido em zircônio
que, presumivelmente, deve-se à interação do tarugo com a camada de ZrOj aplicada no
molde de quartzo para protegê-lo.

Liga U-8Pu-10Zr - Em contraste à liga U-10Zr, a liga U-8Pu-10Zr não apresentou alta
plasticidade na seção inferior que mostrou, consistentemente, rachaduras radiais. Houve,
também, o deslocamento para cima ("lift off), de ~0,3 mm, da parte inferior do tarugo. Este
fenômeno não foi observado na liga U-10Zr, ou o inchamento o mascarou. Cabe ressaltar que

25 % dos elementos EBR-II-Mark-II apresentaram este fenômeno, sendo nestes, tipicamente

de 2 mm.

Na parte mais superior do tarugo, o combustível reestruturou-se em 3 zonas concéntricas.

No plano central, as zonas interna e externa contêm, cada urna, cerca de 40 % da área
coberta por bolhas de gases de fissão. Análise microquímica mostrou ser de U-9Pu-14Zr
a composição da zona central. Autogamagrafia da seção mais inferior do tarugo sugeriu

uma alta concentração de produtos de fissão na zona central do tarugo. Isto foi confirmado,

¡>osterionnente, por análise de um outro elemento onde se mediu uma atividade, devido aos

conteúdos de IJ5Zr, 95Nb, l l0La, maior do que o normal. A zona intermediária, mais larga,

apresenta uma distribuição de bolhas de gases de fissão mais fina, cobrindo uma área de ~30

%, e com unia ligeira diminuição do conteúdo de zircônio.

Liga U-19Pu-10Zr - Das três ligas analisadas, a liga U-19Pu-10Zr foi a que apresentou a

maior reestruturação. A Figura 16 mostra uma micrografia de um corte transversal realizado

em uma posição CO mm ucirna do plano central do núcleo, onde podem ser vistas as três zonas

concéntricas. No plano central, a zona central apresenta uma área de poros de 40-50 %. Ao

longo do tarugo, o diâmetro da zona central variou. Auto-beta-gama-grafias indicaram uma

alta concentração de PFs na zona central do tarugo. Análises desta zona, na parte mais

inferior do tarugo, indicaram uma alta atividade de 95Zr, 95Nb, 14üLa, 141Ce e H4Ce.

A seção mostrada na Figura 16 foi analisada por microsonda para estabelecer os conteú-

dos de urânio, plutonio e zircônio. O resultado da varredura radial desta seção está mostrado

na Figura 17. A zona intermediária, mais densa, é mais pobre em zircônio. Isto foi confirmado

por análise esj>ectrofotoinétrica de amostras. A zona intermediária mostrou ter a composição

U-17Pu-GZr e a central, U-lSPu-16Zr. Duas amostras retiradas em ~0,75% X/R resultaram

em uma composição média de U-17Pu-13Zr.

Lilxração dos gasea de fissão e infiltração do sódio - O parâmetro chave para o bom desem-

jwnho da vareta de combustível metálico é a densidade efetiva pequena, que diminui a in-
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Figura 1G: Seção transversal do combustível U-19Pu-10Zr (pico de queima de 2,1 % át) em

X/L=0,C7[ll]

FUEL CENTER CUDOING

Figura 17: Traços radiai», não corrigidos, de microsonda do combustível U-19Pu-10Zr mos-

trado na Figura 16 [11]
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teração mecânica combustível/encamisamento e possibilita a liberação dos gases de fissão pelo

fenômeno de interconexão de ]x>rosidades. A fadiga do encamisamento depende da quanti-

dade de gases de fissão liberada da matriz e do volume da câmara coletora. Portanto, esta

liberação é um importante parâmetro de desempenho.

No início da irradiação, o inchamento e a expansão térmica do combustível deslocam o

sódio de contacto para a câmara de gases. Uma vez que tenha se desenvolvido a interconexão

de porosidades, o sódio se infiltra e a disponibilidade de volume na câmara de gases aumenta

novamente. Uma estimativa grosseira foi feita por interpretação de neutrongrafia da liga U-

lOZr em um elemento irradiado até 2,9 % át. O resultado foi que 34% do volume de bolhas

de gases de fissão estava preenchido com sódio [8].

Como a deformação do combustível tem origem na pressão das bolhas de gases, esforços

tem sido feitos para quantificar a retenção com a queima. Duas medidas foram realizadas

com este fim em combustível queimado até 2,1 % át. Na primeira, 3 amostras, de 64 mm,

de combustível das zonas: sujxTÍor, central e inferior, foram obtidas de um tarugo que foi

mecanicamente puxado para fora d» euramisamento. Estas amostras foram dissolvidas e a

quantidade <le Xc e Kr retidos foi medida por meio de espectrómetro de massa. O resultado

foi: 25, 16 e 18 % de gases retidos nas zonas superior, central e inferior do tarugo, respec-

tivamente. Na segunda medida, o método consistiu em fundir o combustível de amostras

encamisadas retiradas das mesmas posições anteriormente mencionadas. Neste caso, o en-

camisamento ficou intacto. Os resultados da retenção foram: 40, 24 e 23 %. As duas medidas

indicaram, consistentemente, a tendência de uma maior retenção no topo do tarugo.

As pressões na câmara de gases foram calculadas para os elementos do feixe X419 e para

um pico de queima de 2,9 % át. Os resultados para as ligas U-lOZr, U-8Pu-10Zr e U-19Pu-

lüZi foram: 3,2 MPa (464 psia), 2,8 MPa (406 psia) e 3,1 MPa (450 psia), respectivamente.

As irradiações até altas queimas ainda necessárias, devem ser realizadas em elementos

duplicados em termos das variáveis a serem exploradas para se estabelecer uma razoável

base de dados. Esta duplicação de elementos também servirá para suprir, com elementos

irradiados, os experimentos de <-ondir,oes anormais discutidos na próxima seção.

3.7.2 Desempenho em condições anormais

Evento de perda de vazão - A situação referência envolve a perda da vazão de sódio com

parada (SCRAM) do reator. Pode existir um período, antes do início de vazão suficiente de

convecção natural, onde a temperatura do núcleo aumenta, devido ao calor de decaimento

até o ponto de ebulição do ?ódio (~900 °C). Uma estimativa conservativa para a duração da

ebulição é ~5 minutos. Idealmente, o elemento deve sobreviver a este período sem falha. A

temperatura de ebulição do sódio é bem acima da temperatura de eutétíco (825 °C) da liga

U-15Pu-10Zr, encamisarla com SS-304. No entanto, a taxa de penetração pode ser tão lenta

que previna a penetração em 5 minutos.

A taxa de penetração do eutétíco como função do tempe, temperatura e queima pode ser
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estabelecida cm testes fora do reator com seções de elementos irradiados. A confirmação dos
resultados JMMIC ser realizada pelo aquecimento de um elemento irradiado, a altas queimas,
até a temperatura de ebulição do sódio. Posteriormente, o elemento pode ser introduzido no
reator para verificar se a sua vida foi afetada pela ebulição.

Se a integridade do elemento em condições de ebulição do sódio for o fator limitante da
vida, devido à penetração cutética, pode-se resolver este problema pela deposição, por vapor,
de uma camada de material refratário, como o vanadio, na superfície interna do encamisa-
mento. Neste caso, deve ser feito um novo esforço para se demonstrar a integridade desta
camada em todas as situações.

Eventos de mudança de potência - Os eventos de mudança de potência incluem:

(a) a operação em potência reduzida no ¡meio de operação para diagnósticos e medições e o

posterior aumento até a plena potência;

(b) o reator pode ser projetado para ser um seguidor de carga; e

(c) o reator também é projetado para poder suportar, durante alguns minutos, uma sobre-

potência de ate 30% do pico. Isto serve para prevenir uma operação errônea de controle

antes que o problema seja detectado. Todos estes eventos exigem investigações.

No aumento de potência, a temperatura do combustível aumenta mais rapidamente que

a do encamisamento. Como os coeficientes de expansão térmica dos dois são similares a

diferença de expansão deve ser acomodada por deformações etn ambos. Com o aumento da

temperatura, o combustível pode sofrer transformações de fase que, normalmente, levam a

novos aumentos de volume, que também devem ser acomodados por deformações em ambos.

Um fenômeno específico à baixa queima, antes da interconexão de porosidades, é o aumento

de volume devido à expansão das bolhas de gases de fissão aprisionadas. Com as operações

wn potências diferentes, a coluna de combustível pode desenvolver um mecanismo que leve

a contactar o encamisamento em queimas inferiores as observadas em estado estacionario.

Todas rstiis questões são fontes de FCMI e o ponto é saber se estas condições de operação

podem levar a uinn falha prematura do elemento.

Outras questfxvs são referentes à característica de fabricação de elementos específicos. O

restritor do tipo cova no elemento EDR-II Mark-II mostrou sor o ponto fraco do projeto du-

rante irradiações cm estado estacionario. Esta característica também deve ser a limitante da

vida do elemento em condições transitórias e requer, portanto, investigações nestas condições.

Outro ponto é o desempenho do arame espaçador no transitório de potência. Neste caso, ele

se aquece mais lentamente que o combustível e o encamisamento, o que faz com que o ele-

mento se deforme na forma helicoidal. Como as varetas estão fortemente restringidas pelo

duto hexagonal, em altas queimas c antes que o arame se deforme, pode-se desenvolver uma

fadiga excessiva, com possibilidade de interações, vareta/vareta, prejudiciais, ou a perda de

soldagem do arame espaçador.

Eventos de HCDA - No evento com grande inserção de reatividade a segurança requer que
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não haja fusão do núcleo para evitar que ele se rearranje em uma massa pronto crítica.

Existe uma possibilidade de mecanismo, inerente ao projeto do elemento com combustível

metálico, que dispersa o combustível fundido e previne este fenômeno. Durante um transitório

não protegido, o sódio de contacto poderá ebulir em ~1150 °C, que é aproximadamente o

ponto em que o combustível começa a fundir. A estrutura da massa resultante poderá ser

uma onde os poros estarão dispersos. Uma analogia grosseira seria compará-la a uma espuma.
Isto previne o rearranjo em uma massa supercrítica.

Com a queima, o sódio de contacto é expelido para a câmara de gás. A interconexâo de

porosidade até a superfície livre do combustível permite que o sódio se infiltre nos poros e

que ele se torne um agente efetivo de dispersão do combustível no caso de fusão do núcleo.

Entretanto, existe uma questão: se o sódio está dentro dos poros interconectados durante
a operação cm potência, ou se ele entrou nos poros durante o desligamento. Testes em com-

bustíveis irnidiados, no reator CP5, onde foram colocados termopares no centro, mostraram

uma diminuição da temperatura no ponto de interconexâo de porosidades que pode ser in-

terpretado romo efeito de transporte de sódio. Termopares colocados no centro do elemento

EDR-II-Mark-II também mostraram oscilação de temperatura, que foi interpretada como

sendo devido ao deslocamento de sódio nas porosidades, induzido pela percolação dos gases

de fissão.

Transitório de sobrepoténcia (TOP) - Os primeiros transitórios de sobrepotência: M5, M6

[14] e M7 [15] com a liga ternaria U-Pu-Zr foram realizadas no reator TREAT. Estes testes

tiveram por objetivo levantar a margem de potência até a falha do encamisamento e a

elongação axial do tarugo antes da falha, para compará-los com os da liga U-Fs. Outra

característica de interesse observada foi o efeito dispersivo do combustível após a falha. 0

teste M7 também iniciou os ensaios com a nova liga de encamisamento HT9 e o combustível

U-l()Zr. Esta vareta é a escolhida para carregar o núcleo do FFTF [15].

Os dados e características das varetas ensaiadas são mostrados na Tabela 8. Cada um

dos testes envolveu duas varet.is pré irradiadas no reator EBR-II. Os testes consistiram cm

elevar, cxpoiieucialmente, a potência nu um período de 8s. As varetas do teste M5 foram

aquecidas até pouco antes da falha. A vareta do teste MG corn queima até 5,3 % e a do

teste M7 com queima até 10,0 % áf, foram aquecidas até a falha. A ebulição do sódio, antes

da falha, foi evitada por alta pressuri/ação do circuito de testes. A margem até a falha nos

testes, mostrada na Tabela 8, é dada como a razão da potência de falha/potência nominal.

O desempenho das varetas falhadas foi similar aí) obtido com a liga U-Fs queimada até

4,4 % át. A margem até a falha situou-se em ~4,0 vezes a potência nominal, como pode ser

visto na Tabela 8. O elemento HT9-U-10Zr não falhou em uma sobrepotência de até 4,7 vezes

a potência nominal. Este aumento da margem não era esperado devido à perda de encamisa-

mento pela formação de U-Fe n.us temperaturas de interface que excedem o limite de ~1350 K

[15]. Baseado em cálculos, a temperatura máxima na interface combustível/encamisamento,
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Tabela 8: Testes de sobrq-otência: M5, M6 e M7 no reator TREAT [14,15]

TESTE

M5

M6

M7

COMBUST.

U-19Pu-10Zr

U-19Pu-10Zr
U-19Pu-10Zr

U-19Pu-10Zr
U-19Pu-10Zr

U-lOZr

QUEIMA
(% át)

0,8

1,0
1,9

5,3
10,0

3,0

ENCAMIS.

D9

HT9

MARGEM
FALHA
4,2-4,4

4,2-4,4
4,2

4,1
4,0

~4,7

ELONG.
(%)

2

3
4

4
2-3

nesta varrtn, foi de polo menos 1430 K. Como esta temperatura é muito maior que o limite

para uma rápida i>enetração, existem mecanismos, que não estão entendidos, que permitiram

a sobrevivencia da vareta. É necessária unia maior quantidade de dados para esclarecer esta
alta margem neste elemento.

Os exames de pos-test cs indicaram que as falhas ocorreram no topo da coluna de com-

bustível. No teste MG, a vareta falhada perdeu cerca de dois terços do combustível, que foi

expelido no tubo de refrigeração e levados para cima. No teste M7, a vareta falhada expeliu

cerca de um a dois terços do combustível no tubo de refrigeração »: este foi levado para cima,

para uma região de baixo valor cm reatividade. Nos dois casos, o tubo de refrigeração de aço

inoxidável com 0,5 mm <le espessura não sofreu falha e não foi bloqueado pelo combustível

expelido.

As elongações medidas em baixa e alta queimas foram muito menores que as medidas

na liga U-Fs. A expansão térmica contribuiu em ~ 1 % para estas elongações. A expansão na

liga ternaria é suave cm contraste à observada na liga U-lOZr, que ocorreu em passos não

maiores que 5 ms. A causa desta expansão rápida, nesta última, é ainda desconhecida.

As conclusões destes testes são que, nestas condições de sobrepotência, a liga ternaria

apresenta aproximadamente a mesma margem , até a falha, da liga U-Fs. A liga U-10Zr

apresentou uma margem 10-15% maior. As elongações axiais são menores que as observadas

nas varetas com U-Fs. Os combustíveis das varetas falhadas mostraram , qualitativamente,

o mesmo mecanismo dispersivo da liga U-Fs.

Existem evidências que o sódio se infiltra na massa porosa do combustível durante a

operação sob potência. Testes específicos para a constatação deste fenômeno seriam de muita

utilidade.

3.8 Sumário do combustível metálico

Na década de GO, as temperaturas de saída do sódio situavam-se entre 600-G50 °C. Es-

tas temperaturas resultavam em temperaturas na interface combustível/cncamísamento que
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traziam preocupação devido à excessiva interação metalúrgica entre o combustível metálico e o

cncamisaincnto. Assim, nas aplicações comerciais de reatores rápidos, o combustível metálico

foi substituído pelos combustíveis cerâmicos que apresentavam um melhor desempenho nesta

faixa de temperatura.

Atualmente, as temperaturas de saída do sódio diminuíram para o intervalo onde a

evolução do combustível metálico tem demonstrado um desempenho confiável. Além disso,

a demonstração mais simples da fabricação remota, realizada em mais de 35.000 elementos

reciclados no EBR-II, na década de 60, e a maior taxa de regeneração fazem deste combustível

uma opção real e atual para os futuros reatores rápidos.

Os projetos iniciais preocuparam-se em minimizar o inchamento pela adição de mate-

riais de liga e tratamentos térmicos. Os projetos com densidade efetiva pequena, ~75%,

propiciaram queimas >lt) % át.

Os projetos iniciais utilizaram a liga de urânio ao invés da liga U-Pu a ser usada nos

reatores rápidos do futuro. O desenvolvimento da liga ternaria com plutonio cobriu várias

ligas estalx'lecendo como a mais promissora a U-Pu-Zr. As outras ligas estudadas foram

U-Pu, U-Pu-Fs, U-Pu-Ti e U-Pu-Mo. A liga U-Pu-Zr exibiu excelente compatibilidade com

o aço inoxidável. A sua temperatura de eutético (825 "C) com o aço SS-304L é muito maior

que o da liga U-5Fs (705 "C). A iutercouexão de porosidades, com a subseqüente liberação

dos gases de fissão, foi demonstrada em testes de irradiação com esta liga.

Combustíveis U-15%Pu-XZr (X= 9=>12%,em peso) foram irradiados até o pico de

queima de 5,6 %, át. Embora esta liga nunca tenha sido irradiada até a falha do encamisa-

meiito, a expetativa é de que ela apresente um alto desempenho de queima (>10 % át) como

os obtidos com o projeto Mark-II (U-5Fs).

Testes de transitórios no reator TREAT em combustíveis metálicos irradiados e não

irradiados demonstraram que eles escoam (plásticamente) prontamente em temperaturas ele-

vadas, o que tende a reduzir a fadiga devido ao FCMI resultante das diferenças de expansões

térmicas. As falhas do encamisamento durante os testes transitórios resultaram da excessiva

pressão interna e da penetração parcial ou total do eutético em temperaturas muito mais

altas do que a de formação do próprio eutético.

O combustível metálico com plutonio deve ser irradiado até altas queimas e falhar sob

condições de operação representativas dos futuros reatores rápidos comerciais. As questões

associadas com a sua capacidade de queima e compatibilidade com o encamisamento podem

ser esclarecidas por estas irradiações.

A área final que requer testes diz respeito aos eventos de HCDA. A experiência de fusão

do EBR-I indicou que a fusão do combustível metálico em um ambiente com refrigerante

metálico resultará em uma massa com poros dispersos com reatividade muito menor que a

original. Testes que confirmem este comportamento, para o combustível com plutonio, podem

melhorar a posição do combustível metálico como escolha para os futuros LMFBRs.
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4. REPROCESSAMENTO DO COMBUSTÍVEL NO CONCEITO IFR

Devido a forma metálica do combustível o uso do processo pirometalúrgico [16,17], que

aqui também será denominado piroprocesso, é particularmente atrativo para o reprocessa-

mento. Neste processo, o combustível entra e sai na forma metálica apropriada para a rápida

rcintrodução no núcleo. A saída na forma metálica permite um processo de refabricação de

injeção em molde bem provado [IS]. O urânio e o plutonio ficam intimamente misturados

e a fração de remoção dos produtos de fissão é da ordem de 10 a 100 vezes menores que

nos processos aquosos. Assim, o combustível reprocessado é altamente radioativo e resistente

à dispersão, e todas as etapas do reproccssamento e refabricação têm que serem realizadas

remotamente.

Existem algumas características de segurança e impacto ambiental que são inerentes

deste reprocessamento. Como não são usados solventes orgânicos, e como todo o processo

('• conduzido sob atmosfera controlada de argônio, não há o problema de fogo cm solvente

e explosão de hidrogênio. Outra vantagem ini¡K>rtante deste processo, relativamente aos de

extração por solventes, é a retenção dos elementos de liga. Deste modo, tanto o custo do

novo metal de liga como o custo dos reaventes destes elementos é economizado. O volume

de rejeitos também é diminuído em mais da metade [17] devido à menor geração de fluxos

contaminados por isótopos problemáticos, como mostra a Tabela 9.

Neste reproressamento, o controle tia criticalidade nas diversas etapas é simplificado

pela ;xloção do trabalho com lote de combustível. Exceto para a monitoração de requisitos

reguladores, não é necessário um sistema dedicado de proteção contra criticalidade [19].

()utra idéia interessante é a de promover a transmutação, no mesmo reator, de uma parte

dos actinídeos formados [4]. Para isto, eles seriam obtidos em um pós-processamento do sal e

¡netai e reciclados no combustível. Porém, muitos estudos neutrônicos e de compatibilidade

comlmstível-encainisamento ainda devem ser realizados para verificar esta possibilidade.

A Figura 18 mostra um esquema das etapas do piroprocesso. A Figura 19 mostra o fluxo

de massa deste processo para. o ciclo do urânio para uni lote diário de combustível do núcleo

e envoltórios de uma central de 1300 MWe.

Neste reprocessamento, os únicos processos químicos envolvidos sào o eletrorefino (ELR)

e o denominado "halide slagging" (HL) [18,21]. Estes processos são realizados em altas

temperaturas: ~450 °C para o ELR e M250 "C para o HL. Isto é possível porque os sais

envolvidos são altamente resistentes a temperatura e, aparentemente, a irradiação.

Em síntese, os principais objetivos para este processo são:

(1) recuperar os materiais fissionávris em altas taxas;

(2) remover suficientemente os produtos de fissão do combustível , fator de descontatninação

de 10 a 100; e

(3) aumentar suficientemente a fração do elemento físsil no combustível dos envoltorios para
rejxi-lo no núcleo.
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Tabela 9: Comparação de isótopos problemáticos [20]

ISÓTOPO

Tritio

Carbono-14

Iodo

Kriptônio

Rutênio

PIROPROCESSO

Coletado pelo sistema de
purificação da célula.

Permanece no sal ou
metal como rejeito na
forma de carbonetos

Contido no rejeito do
sal como Csl ou Nal.

Removido do argônio
da célula por destilação

criogénica - procedimento
provado

Contido o mio inctul no
(¡ulmio.

PUREX

Coletado em um grande volume
de água de processo. Métodos
de concentração impraticáveis.

Grande volume de rejeitos

Oxidado para CO* Difícil de
remover nos processos dos

*
gases. E liberado na atmosfera

É liberado em muito fluxos
de rejeitos, como gases de

solventes e vapores

E de difícil separação do ar nas
células de processo e nos gases
da dissolução devido ao baixo

conteúdo de Kr e à alta
concentração de impurezas
que interferem no processo.

Nas etapas de evajx>ração
e calcinação, uma boa parte
do Ru é volatilizada como

Ru().\, que c difícil de conter

4.1 Processo de eletrorefino

A célula de eletrorefino [G,18] é um vaso cilíndrico de aço temperado onde é usado um

anodo líquido (cadmio) sobre o qual flutua o eletrólito, um sal fundido apropriado. 0 cátodo

(ferro ou outro material adequado) c colocado em um mandril e mergulhado no eletrólito.

As dimensões típicas de uma célula para esta finalidade são: ~0,9 m de diâmetro com uma

;iltura de ~0,G m. O processo eletrolítico para uma carga diária típica de U-Pu requer 12

horas de processamento. As pequenas dimensões desta célula contribuem significativamente

para a diminuição do custo do ciclo de combustível. A Figura 20 mostra um desenho da

célula paru uma usina de 1300 MWe.

Para o eletrorefino, os pequenos pedaços de varetas de combustível , do núcleo ou en-

voltório, são colocados em uma cesta perfurada de aço que é mergulhada no anodo , cadmio

líquido. O material combustível, U-Pu-Zr e produtos de fissão (PF), são dissolvidos ficando o

cncniiiisamento limpo e intacto. Os elementos: U, Pu e os PFs solúveis, ficam distribuídos pelo

anodo e eletrólito. 0 eletrólito é uma composição eutética de LiCl - CaCl? - NaCl-BaClj

ou LiCl — CnCli — BaCl-i [18,23]. Os produtos de fissão alcalinos, terras alcalinas, terras

raras e o urânio ficam distribuídos em ambas as fases e o restante dos produtos de fissão
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Figura 18: Fluxograma do piroprocesso para os combustíveis do núcleo e envoltórios [24]

X*,Kl
0.04

Cd.SALT

RECYCLE SALT

CORE ELEMENTS.

U - 22 52
Pu • 4.6t
Zt J 4 2
FP - 3 03
Clod- « 7 2
No

ELECTRO-
REFINING
(450*CI

L

CATHODE DEPOSITS

WASTE

1
SALT/METAL
SEPARATION

(I25O*C)

(U.Pw) METAL TO _

METAL

7 SO
0 09

«0.01
1.71
I 21

Cd

u
Pu
Zt
FP
Clod

Pu PRODUCT SALT

Soil- 9 43
U - 0 0 9
Pu -<OOI
FP • 1.75

CORE RE FAB
U • 23.4t

Pu - 6 e»
Zf - l.?l
FP • 0 03

£
SALT

S«ll-ft.74
U - 1.07
Py - 1.79
FP - 0.005
RECYCLE SALT

HALIDE
SLAGGING
(1300'C)

(U, Pwl METAL

Cd, SALT

tLANKET ELEMENTS

U
Pu

Zi
FP
Clod
He

40.46
191

4J2
085
6.31

ELECTRO-
REFINING
(4S0*C)

CATHOOE DEPOSITS

WASTE

ÜMETAL TO
BLANKET REFM

U - 3». IB
Pw • O.I I
Zt • 2 41
FP • 0.005

SALT /METAL
SEPARATION
(I25O*CI

METAL
Cd •
U •
P» -
Zf -
FP -
Clod-

7 50
0.10

«0.005
2.41
0 96
631

SALT
Sell-
U •
P« •

FP •

• 5 77
• 0.10
«0005

• 0.47

Figura 19: Fluxo de massa diário (em kg) do piroprocesso para uma usina de 1300 MWe [18]
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Figura 20: Duas células de eletrorefino para urna usina de 1300 MWe [18]

(principalmente, os PFs metálicos nobres) e o encamisamento, que é insolúvel, permanecem

no ánodo. Com a aplicação de urna voltagcm apropriada, há uma passagem de corrente

elétrica e o urânio e plutonio do ánodo são oxidados e os do eletrólito, simultaneamente,

reduzidos, indo depositarem-se na superfície de ferro do cátodo. Nesta etapa, os elemen-

tos clctronegativoB (Fe, Zr e PFs metálicos nobres) ficam no ánodo e os PFs eletropositivos

(metais alcalinos, terras alcalina e terras raras) ficam dissolvidos no eletrólito na forma de

cloretos [22], O U e Pu coletados são sólidos metálicos , intimamente misturados, de forma

dendrítica. Periodicamente, o depósito do cátodo, com algum eletrólito ocluso, é removido

da célula de eletrorefino. 0 material retido é fundido para consolidar os metais pesados e

sopará-los do sal aprisionado, que é reciclado. A cesta usada no ánodo, contendo algum

cadmio, e urna parte do eletrólito da célula tornam-se rejeitos de alta atividade [18].

4.2 Processo "li a lide slagging (HL)"

O processo conhecido jx>r "halide slagging" [6,22,23] é usado para concentrar o plutonio

produ/.ido nos envoltório». Nesta etapa, o material metálico contendo Pu e U, que já passaram

por uma ojHTHçào de eletrorefino, são fundidos conjuntamente com um sal, CaCli — BaCl%

contendo MgClj [23] como oxidante e uma pequena quantidade de UCI3. 0 MgC¡2 oxida

alguns urânio, plutonio e produtos de fissão mais eletropositivos para formar os cloretos que

fictini dissolvidos no sal. Algum plutonio não é oxidado e retorna, junto com o urânio, no

combustível dos envoltórios. Portanto, a perda de material físsil é pequena. O magnesio

metálico gerado pela reação de óxido-redução, vaporiza-se imediatamente. A extensão da

reação de oxiredtição é controlada pela quantidade de MgC^ adicionada. Por conseqüência,

a qtiantidade de plutonio transferida para o sal depende desta quantidade. Para ilustrar

esta dependência c mostrada a Tabela 10. Neste caso, uma massa de 127,7 moles de urânio
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c 2,33 moles de plutonio foram processadas. A tabela mostra a razão entre os cloretos de

plutonio e urânio no sal e, também, a porcentagem de plutonio extraído, com a variação da

massa total que reagiu. Como pode ser visto, inicialmente, para uma pequena massa reagida,

a porcentagem de Pu extraída foi de ~70%. Isto mostra que, com o controle adequado

dos reagentes, pode-se obter uma remoção preferencial do Pu para o sal na concentração

adequada, como mostra o fluxo de massa na Figura 19, para a introdução no núcleo. Nesta

figura, a quantidade de Pu extraída foi de 93,7 %. Pela Tabela 10, para uma massa reagida

entre 2 % (2,80 moles) e 4 % (5,00 moles) já se obtém este valor de extração.

Os equipamentos básicos [23] para o processo HL são: um cadinho de BeO e um forno

de indução convencional adaptado. O processamento de um lote diário de cerca de 42 kg de

plutonio mais urânio, provenientes de envoltórios, requer um cadinho com dimensões de 20

cm de diâmetro e 40 cm de altura.

Tabela 10: Fração de Pu extraída em função das massas de U + Pu reagidas no processo
HL [23]

Massa total de
U e Pu oxidados

1,80a

2,30
2,80
5,00

130,0fc

Razão PuCh/UCh
no sal

8,79
5,04
2,94
0,825
0,018*

Pu extraído
(%)

69,5
82,5
91,6
97,2
100,0

(a) em moles; (b) composição inicial=127,7 U+2,33 Pu

4.3 Processo de refabricação

As características do combustível metálico e a experiência adquirida na fabricação do

combustível do EBR-II permitem estabelecer procedimentos de fabrierrão que levam à sig-

nificativas simplificações nos processos dentro da célula de reprocessamento e, também, uma

grande redução no espaço celular necessário. Os feixes são pré-fabricados fora da célula.

Dentro desta, os trabalhos estão limitados ao encamizamento do combustível, preenchimento

com sódio <• sóidas de vedação da vareta. Não é necessário um sistema de manuseio no topo

tia célula e os trabalhos podem ser realizados por dois robôs de processo e um de manutenção

[19].

As ligas metálicas reconstituídas no reprocessamento são conformadas no novo com-

bustível pelo processo de injeção em molde [ll,24j. Neste processo, o metal fundido é in-

troduzido em tubos de vidro Vycor, precisamente perfurados, e rapidamente resfriados. A

referência [11] afirma que no "molde de quartzo" é aplicada uma camada muito fina de ZrOj

para proteger a parede interna do tubo durante a solidificação do combustível. Os moldes são

então quebrados e as varetas removidas. Este processo produz varetas de diâmetro adequado.
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Estas varetas são cortadas no comprimento correto e inseridos nas camisas de aço inoxidável.

É então introduzido sódio como material de contacto entre o combustível e o encaxnisamento.

Este processo tem sido usado há 20 anos na fabricação do combustível do EBR-II.

4.4 Processamento de rejeitos

As possibilidades que têm sido investigadas para converter rejeitos contaminados por

elementos transurãnicos de alta atividade oriundos do piroprocesso têm sido a conversão em

ligas metálicas ou vidros [25].

No piroprocesso os principais rejeitos são:

(1) da fase de eletrorefino: cloretos salinos do eletrólito e cadmio do ánodo; e

(2) das fases de fusão: encamisamento do combustível, gases de fissão e mistura de rejeitos

contaminados com elementos transurãnicos.

Dos PFs, somente o xcnônio, kriptónio e tritio não estão incluídos no sal e cadmio. O

sal contém a maior parte dos metais alcalinos, terras alcalinas e raras e PFs halogênicos. O

cadmio, além dos PFs metálicos nobres e zircônio, inclui a cesta e uma parte do encamisa-

mento.

O restante do encami.snmeuto, consistindo da câmara de gases com algum sódio de

preenchimento da vareta, não é inserido no piroprocesso propriamente mas é esperado ser

rejeito de alta atividade.

A mistura de rejeitos são os cadinhos danificados, as armadilhas de fumos das etapas de

fusão «• os moldes do prorrsso i\v refahriraçao. As «UIII;K1Í11I;LS conterão pequenas quantidades

de materiais voláteis, principamente halctos salinos. Os gases de fissão são liberados na

atmosfera de argônio durante as etapas de eletrorefino e de corte da vareta, e podem ser

separados facilmente do argônio por processos criogénicos amplamente conhecidos.

4.4.1 Métodos propostos para o tratamento dos rejeitos [25]

Contenção no cádmio - Utilizando-se de um forte redutor, tal como o litio ou cálcio, parece

ser possível reduzir os actinídeos de longa vida do sal eletrolítico e dissolvê-los no cádmio.

O sal ficaria, então, livre dos elementos transurãnicos e seria um rejeito denominado "non-

TRU". Muitos dos metais alcalinos e terras raras seriam transferidos para o cádmio, mas a

maior parte do estroncio, bário e iodo permaneceriam no sal. A liga de cádmio poderia ser

combinada com os outros rejeitos com transurânicos (TRU), que são o cádmio do processo de

eletrorefino, o encamisamento da câmara de gases e a mistura de rejeitos, e armazenados em

um recipiente de aço de paredes resistentes por um tempo de 7 a 10 anos. Após este período,

este recipiente seria colocado dentro de outro recipiente secundário, de material resistente a

corrosão, tal como o cobre, c levado para um repositório geológico.

Outro procedimento para o cádmio poderia ser o seguinte: após a redução dos elementos

TRU no cádmio e a separação do sal, este cádmio e o proveniente da célula de eletrorefino
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poderiam ser vaporizados deixando um resíduo de aço, actinídeos e PFs. Espera-se que

apenas uma pequena parcela de PFs seja volatizada com o cadmio, que pode ser reciclado

de qualquer maneira. Este resíduo pode ser fundido para reduzi-lo à um lingote de aço

sólido no qual os actinídeos e PFs estariam dispersos. Para isto, seria adicionado cerca de

4% em peso de carbono e boro para reduzir o ponto de fusão para ~1200 °C. 0 lingote

seria então encamisado com recipientes secundários de aço e cobre para uma disposição final.

Este procedimento adicionaria duas novas etapas: destilação do cadmio e fusão do aço, que

poderiam aumentar os custos e gerar rejeitos adicionais. No entanto, o volume total de

rejeitos TRU seriam diminuídos e a dispersão de emissores alfa e PFs em uma matriz de aço

deverá ser uma forma aceitável de disposição de rejeito.

Como ilustração, a Figura 21 mostra um fluxograma do tratamento de rejeitos sólidos

do piroprocesso.
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Figura 21: Fluxograma do tratamento dos rejeitos sólidos do piroprocesso [2i

Escória oxidante - Sc a forma escolhida para a disposição final for a vitrea, parece ser possível

transferir os actinídeos do rádmio ou os dispersos na matriz de aço, produzidos nos processos

anteriormente mencionado», para uma fase de óxidos adequados para a fabricação de vidro.

Caso os elementos TRU estejam no cádrnio, utilizando-se de agentes oxidantes , tal como

o peróxido de sódio ou ar, eles podem ser oxidados para uma mistura de hidróxidos, boratos e

carbonato» de baixo ponto de fusão. Caso estejam na matriz de aço, eles podem ser extraídos

JKTIO processo de esroreamento. Deve ser usado um escoreante ácido e oxidante tal como o

óxido de ferro ou manganês ou ar para facilitar a fabricação do vidro.

Os hidróxidos ou óxidos produzidos deverão ser vitrificados pela adição de silicatos e

fosfatos. Estes produtos não deverão conter metal nobre que tende a se volatizar durante a

fabricação do vidro e a acelerar o processo de devitrificação.

Em ambos os casos, os produtos de fissão metálicos nobres e os retalhos do encamisa-

ineiíto devem permanecer na fase metálica, que pode ser um rejeito "non-TRU".
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Conversão direta dos don-tos salinos - Ao invés de se transferir os actinídeos dos rejeitos

salinos e metálicos para uma fase metálica, como descrito nas técnicas anteriores, os actinídeos

nos rejeitos metálicos podem ser transferidos para a forma de cloretos salinos. Nesta técnica,

os elementos TRU remanescentes no rejeito do anodo e o encamisamento da câmara de gases

seriam oxidados no rejeito salino para produzir um rejeito metálico livre de actinídeos. Se for

usado o cloreto de cadmio como oxidante, os PFs metálicos nobres, com a possível exceção

do zircônio, permanecerão no rejeito metálico. Para converter os cloretos salinos resultantes

em vidro, deve ser removido o cloro, c os cátions convertidas em óxidos ou outro composto

adequado para a fabricação do vidro. Dois métodos têm sido considerados para a retirada do

cloro: a hidrólise e a eletrólise.

Eml>orn esta outra técnica possa produzir um produto vitreo aceitável como forma de

rejeito de alta atividade, ela é menos atrativa para o piroprocesso, é aumentado o número de

etapas c a quantidade de outros rejeitos radioativos, o que pode aumentar custos. A adição

de rejeitos mais significativa é a de gases dos processos de pirohidrólise ou da eletrólise. Como

estes gases estarão contaminados pelo produto de fissão iodo, eles precisam ser armazenados,

produ/ândo, assim, um grande volume de rejeitos de baixa atividade.

4.5 Situação do piroprocesso

O piroprocesso foi largamente usado para reprocessar o combustível do EBR-II. Muitas

das operações descritas, para serem usadas no IFR, foram empregadas com pequenas modi-

ficações nestes reprocessanientos.

Experimentos envolvendo massas de actinídeos de 10 a 100 gramas [22] e de 300 a 400

gramas de urânio, para avaliar a exeqüibilidade em escala comercial [21], demonstraram que

o processo funciona adequadamente.

Na etapa de eletrorefino, foram investigados vários materiais para serem usados como

cátodo, tais como: molibdênio, urânio e aço inoxidável, e várias condições de agitação do

cátodo [21]. A possibilidade do eletrorefino do plutonio foi avaliada usando-se, inicialmente,

plutonio puro e, posteriormente, uma mistura de U:Pu na razão de 4:1 [21]. Durante estes

testes não foram observadas corrosões de materiais como: aço inoxidável e molibdênio. Em

testes, verificou-se que, controlando-se adequadamente as condições da célula, pode-se obter

depósitos juntos ou separados de plutônio/urânio [22]. A separação dos PFs dos actinídeos

foi adequada, com fator de descontaminação para as terras raras de pelo menos 100 e maior

que 1000 para os metais nobres, metais alcalinos e terras alcalinas [22], A possibilidade do

eletrorefino usando o cadmio liquido como anodo foi demonstrada e já foi construída uma

facilidade, em escala de engenharia, para o eletrorefino de 10 kg de urânio [20].

Experimentos com a etapa de HL demonstraram que é possível umn separação adequada

do plutonio misturado ao urânio do envoltório. Nestes testes, mais que 90 % do plutonio

puderam ser extraídos, correspondendo a uma razão de Pu/U no sal de pelo menos 0,6, qtie

é suficiente para ser introduzido no combustível do núcleo [22].
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Experimentos em escala de laboratório estão sendo continuados para uma melhor ca-

racterização do comportamento dos actinídeos e PFs no reprocessamento. Em particular

estuda-se a co-deposição do americio e cúrio com o plutonio e o comportamento do zircònio

na etapa ELR. Estão sendo investigados os efeitos de variações de condições no processo ELR

para melhorar o seu desempenho. Um maior esforço será dispendido no desenvolvimento de

métodos de conversão de rejeitos para formas adequadas de ¡mobilização. Em particular,

estudam-se métodos para separar os actinídeos de todos os rejeitos de processo tal que so-

mente os rejeitos com não-transurânicos sejam produzidos pelo ciclo do IFR. Os únicos gases

encontrados no reprocessamento são os de fissão. O objetivo é não liberá-los na atmosfera em

operação normal. Este objetivo ainda não foi alcançado, embora as liberações sejam muito

poucas [19].

Atualmente, nos EUA, há um grande esforço no sentido de melhorar ainda mais o pro-

cesso piromctalúrgico e novos avanços e simplificações vem sendo conseguidos. Há uma nova

idéia em integrar todas as etapas do reprocessamento em uma única célula de operação [25,26].

Isto tornaria a facilidade mais compacta do que já é. Para isto, eliminou-se a etapa de "halide

slagging" [26]. Esta eliminação foi possível porque concluiu-se que a mesma tarefa pode ser

realizada pelo eletrorefino. A Figura 22 mostra o atual fluxograma deste reprocessamento.
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Figura 22: Processo de; eletrorefino para o núcleo e envoltórios no conceito IFR (janeiro de
1988) [20]

Para se conseguir a flexibilidade necessária do processo de eletrorefino para a acomodação

da separação das várias composições foram desenvolvidos dois tipos de cátodo. Um é usado

im remoção seletiva do urânio para ser reciclado como material do envoltório. O outro é

empregado para remover o urânio e plutonio, conjuntamente, para ser reciclado como material

do núcleo.

O cátodo para a remoção do urânio é um mandril cilíndrico de ~5,1 cm de diâmetro,

feito, atualmente, de aço com baixo teor de carbono. Outros materiais possíveis são: zircònio,

molibdênio ou urânio. Quando o urânio está sendo depositado, a deposição do plutonio é
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evitada pela reação:

Pu + UCh - PuCh + V.
Para a deposição do urânio e plutonio juntos, é usado um cátodo de cádmio líquido. 0

urânio e plutonio podem ser depositados no cádmio em quantidades que excedem as suas
solubilidades, sendo possível a produção de concentrados destes elementos. O cádmio é então
destilado para produzir o material a ser reciclado no núcleo.

Outro desenvolvimento atual é a dissolução anódica do combustível, que promete ser
mais rápida que a dissolução direta no cádmio, como ocorria no início do desenvolvimento
deste processo. No processo atual, a cesta com os pedaços de combustível é posicionada na
altura do eletrólito e é usada como anodo da célula de eletrorefino. Neste caso, o cádmio
torna-se o cátodo. No processo de eletrorefino subseqüente o cádmio também atua como
cátodo.

Acompanhando estes desenvolvimentos, têm sido elaborados códigos de computadores
baseados cm modelos termodinâmicos para prever a produção de elementos. Estes mostram
que é possível uma alta taxa de recuperação de urânio e plutonio e uma remoção adequada
dos produtos de fissão.

Os principais problemas na área de engenharia estão centrados na célula de eletrorefino
[22]. Os problemas são:

(1) determinação da taxa de transferencia de massa de urânio e plutonio entre os eletrodos;

(2) continuação do projeto do anodo para uma rápida dissolução dos pedaços de combustível,
retendo o cncainisamrato e outros produtos insolúveis; e

(3) projetar um dispositivo para carregar o anodo e descarregar produtos e rejeitos. Estes
problemas devem ser resolvidos com a entrada em operação da facilidade em escala de
engenharia de 10 kg de U+Pu, que é também a taxa requerida para o reprocessamento
comercial.

A etapa seguinte no desenvolvimento do IFR é demonstrar o ciclo completo deste conceito
com a irradiação do combustível no EBR-II. Os equipamentos necessários para esta demon-
stração serão instalados nas facilidades existentes no sítio deste reator e operacionalizadas
por volta de 1991.
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5. MATERIAIS ESTRUTURAIS AVANÇADOS

Nos últimos anos, os materiais para serem usado no duto e encamisamento nos feixes
dos RMLs sofreram grandes avanços [27,28,29]. A operação destes reatores em queimas
superiores, por considerações econômicas as obtidas atualmente, requer exposições em excesso
a 100 dpa ("displacement per atom")[27). 0 potencial de queima dos atuais combustíveis dos
RMLs é maior do que se tem obtido realmente. O fator limitante tem sido a instabilidade
dimensional do material estrutural devido ao creep e inchamento induzidos por irradiação.
Estes fenômenos resultam em problemas como, por exemplo, de retirada do feixe durante o
recarregamento [29]. No caso do reator FFTF, este é o fator que limita a exposição dos feixes
ao invés da probabilidade de falha da vareta levantada nos testes no EBR-II.

Anteriormente, todos os componentes do núcleo eram fabricados em aço inoxidável
austenítico, devido a sua resistência a corrosão e a alta temperatura. Embora hoje este
seja o material estrutural de referência para os RMLs, novos materiais têm sido estudados
para substituí-lo nestas apurações. Os esforços para amenizar o problema da instabilidade

dimensional têm sido dirigidos para a modificação da composição e estabelecimento de trata-

mentos termomecânicos. Recentemente, as pesquisas voltaram-se para os aços inoxidáveis

ferríticos/martensíticos. Estudos mostram [27.29] que este tipo de aço, devido a sua estru-

tura cristalina, é mais resistente ao inchamento.

5.1 Aços ansteiríticos

O aço inoxidável AISI-310 tem sido usado com sucesso em flutos e varetas dos feixes dos

RMLs para fluencia no intervalo de 60-80 dpa (6-8 x IO22 n/cm2 (E >0,l MeV))[27]. No

entanto, acima desta fluencia são observados grandes valores de ¡nchamento. Para diminuir

este fenômeno tem sido usado material trabalhado a frio ("cold worked - CW") e peque-

nas modificações na composição para estabilizar a microestrutura da liga. As mudanças

<le com|M>sição tem incluído a adição do titânio, aumento do conteúdo de níquel e redução

do cromo. Estas mudanças têm resultado em estender o regime transitório de inchamento,

jMirém, tem sido mostrado que, no regime pós-transitório, a taxa de inchamento para todos

os aços aust míticos é de 1% por dpa [27].

Outras tentativas têm sido na utilização de pequenas concentrações de outros elementos.

Neste caso, a introdução do silício c fósforo na liga mostrou que eles influenciam fortemente

o inchamento. Um inconveniente da adição do silício é o aumento da instabilidade de fase da

liga. A adição do fósforo, além de diminuir o inchamento, não apresenta este problema.

Um novo aço austenítico pesquisado atualmente é o denominado D9. Ele é uma variante

do aço SS-316 onde, além de pequenas modificações na composição, acrescentou-se o titânio.

Este material tem sido usado na estrutura de uma série de feixes, que utiliza o com-

bustível (U-Pu)Oa, do FFTF. As composições do D9, para alguns usos, são dadas na Tabela

11. A experiência com este material no FFTF tem sido com o feixe todo, isto é, o duto e
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as varetas são fabricados com este material, bem como em feixes com duto fabricado com

D9 e varetas com CW-SS-316. Em ambos os casos, têm sido evitado o emprego de uma

força excessiva para a retirada dos feixes do núcleo durante o recarregamento. A Figura 23

mostra a elongação axial, inchamento integrado ao longo do duto, para os três aços mais

pesquisados para aplicação nos RMLs. Nesta figura, pode ser vista a diminuição do aumento

do comprimento entre as ligas austeiuticas, SS-316 e D9.

Tabela 11: Composições (% em peso) dos materiais avançados para serem usados no duto
e encamisamento dos RMLs [28,30]

MATERIAL
AISI 316

D9 (Encam.)
D9 (Diito)

HT9

Ni
13,5
15,2
16,1
0,57

Cr
17,5
13,8
13,5
12,02

Mo
2,5
1,46
1,50
1,03

Si
0,6
0,92
0,97
0,22

Mn
1,75
1,74
1,70
0,50

Ti
-

0,23
0,20
0,002

c
0,05
0,052
0,048
0,21

Fe
Bal.
Bal.
Bal.
Bal.
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Figura 23: Mudança do comprimento de feixes ensaiados no FFTF [10]

Até agora foram irradiados 10 feixes feitos com este material. Cinco deles têm somente

o duto de D9 c as varetas sào de CW-SS-316. Os outros cinco são totalmente fabricados com

D9. O primeiro feixe com somente duto de D9 chegou à queima máxima de 129 MWd/kgM a

unia fluencia rápida (E > 0,1 MeV) de 17 x IO22 n/cm2. O primeiro feixe todo fabricado com

D9 chegou à queima máxima de 155 MWd/kgM a urna fluencia rápida de 25 x IO22 n/cm2,

antes de experimentar uma falha em um encamisamento.

Um dos feixes todo fabricado em D9 foi examinado ein detalhes. Ele atingiu um pico de

queima, na vareta, de 101 MWd/kgM, a uma fluencia rápida de 15 x 10" n/cm2, sem falhar.

Medidas do duto mostraram que o pico da dilatação parede-parede foi de ~ l / 3 da esperada

para o CW-SS-316, a uma fluencia similar. O aumento axial foi de ~ l / 5 do obtido nos dutos



62

de CW-SS-316. Estas observações sao importantes porque o aumento das dimensões do duto
têm sido o efeito limitante da vida do feixe fabricado com CW-SS-316.

Os exames das varetas mostraram que o seu comportamento é melhorado com este

material. O aumento do comprimento diminuiu e o pico do aumento do diámetro foi de
~4 % após 4 ciclos de queima, que é menor que o aumento exibido pelo CW-SS-316 em 3
ciclos, Figura 24. Em adição, as medidas do aumento de diâmetro indicaram que foi evitada
a ovalidade do encamisanirnto o que ocorre nas varetas circundadas por duto de CW-SS-316.
Isto indica que a interação duto/vareta é diminuída com o uso deste material.
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Figura 24: Mudanças «1» diâmetro de varetas de combustível encamisadas com SS-316 e
D9 [28]

O incitamento induzido por irradiação é o principal responsável pela mudança do diâme-

tro das varetas de D9. Medidas de densidade por iniersão mostraram um pico de mudança

de volume de 10 %. Como no caso das medidas do aumento do comprimento, estes dados

mostram uma melhora na fluencia de incubação do D9 relativamente ao SS-316, Figura 25.

5.2 Acó» ferríticos

A liga denominada ferrítica ou martcnsítica tem sido considerada a mais promissora das

atualmentes pesquisadas para estender a capacidade de queima dos atuais RMLs. Todos os

países que tem programa bem desenvolvido na tecnologia de reator rápido têm pesquisado

este material. A chave do bom desempenho desta liga é a sua estrutura cristalina cúbica de

coriM) centrarlo [27]. Estes aços, geralmente, tem a concentração de Cr da ordem de 9-12 %

(em peso). Exemplos típicos deste material são: HT9 (EUA), EM-10 (França), DIN 1.4914

(DeBeNe)eFR448(UK).
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Figura 25: Inchamento no encamisamento de D9 e SS-316 no FFTF [28]

Nenhum inchamento foi observado nos testes de irradiações já realizados [990,27,29].

Como pode ser visto na Figura 23, para urna fluencia significativa o aço HT9 apresenta um

inchamento desprezível. Provavelmente com esta liga, o fator limitante da vida do feixe seja

a probabilidade d<* falha da vareta [20],

Dada à dificuldade de observação de inchamento nesta liga, as informações do eventual

inchamento que possa existir foi investigado com ligas binarias FeCr. Os resultados destes

testes indicaram que a taxa de inchamento, em estado estacionario, pode ser da ordem de

0,0G % por dpa [27].

0 aço HT9 é relativamente insensível a temperaturas de irradiação abaixo de 500 °C e

apresenta um creep menor que os aços austeníticos neste intervalo, Figura 26. Um problema

potencial para esta classe de material é a fratura, devido à fragilização, para os componentes

sob carga e alta restrição. Também, sua limitada resistência a altas temperaturas limita as

temperaturas de operação dos RMLs avançados em 550-600 °C [27].

Ligas ferríticas avançadas, impregnadas de óxidos dispersos, têm sido desenvolvidas para

prover a necessária resistência a alta temperatura c excelente resistência ao inchamento. Neste

caso, a matriz ferrítira c a responsável pela resistência ao inchamento e o óxido, material

rcfratárío, pela resistência a alta temperatura. Vários países tem programas nesta classe de

material. A liga que apresenta as melhores combinações de propriedades favoráveis é uma que

tem itrio, DT2203Y05 (Bélgica). Sua composição é: Fe - UCr - l,5Mo-2,2Ti - 0,5r2O3

[27]. Com esta liga um jKxssível problema pode ser a compatibilidade com o sódio.
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6. ASPECTOS DE SEGURANÇA

Os aspectos de segurança na área nuclear sempre foram uma fonte de preocupação dos
técnicos e cientistas. Isto decorreu da conscientização de que as aplicações desta fonte de
energia podem causar sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente se não forem ade-
quadamente utilizadas. Esta conscientização resultou em uma filosofia de tecnologia que
influenciou, e influencia, muitas outras indústrias, contribuindo indiretamente para uma so-
ciedade mais saudável. Esta filosofia introduziu conceitos novos em muitas áreas sempre
objetivando a um alto grau de segurança. Alguns deles são: extensão do controle de quali-
dade para garantia da qualidade, estudos de impacto ambiental, controle de poluição, etc.
A preocupação com o meio ambiente já era atitude corrente na indústria nuclear quando
conurçaram os movimentos ecológicos. Apesar de todos os cuidados, houve dob acidentes,
THREE MILE ISLAND E CHERNOBYL, que colocaram em cheque uma indústria que tem
um histórico de operação com o menor número de vítimas do mundo, sem similar em outras
tecnologias largamente empregadas pelo homem. 0 aumento do temor da população devido
a estes acidentes fez com que ft>ssein buscados novos conceitos de reatores para geração de
eletricidade que pudessem ser aceitos já que, atualmente, não existe alternativas tecnológicas
que possam substituí-los na geração de grandes potências. Além disso, normas mais severas
para o licenciamento dos reatores fizeram com que os projetos atuais tenham custos quase
proibitivos.

No início da década de 80 começaram os esforços para o desenvolvimento de reatores
mais simples e seguros. Hoje prolifera na comunidade internacional um grande número de
]>esqmsas, em vários conceitos, que têm como base a filosofia de segurança inerente men-
cionada no capítulo inicial.

Niste fervilhar de novas idéias, ressurgiu o combustível metálico como opção viável para

aplicação em reatores rápidos. Este combustível veio abrir novas perspectivas de segurança

inerente muito superiores àquelas obtidas com o combustível óxido. Neste capítulo discutire-

mos os asuetos de segurança inerente aos reatores rápidos. Primeiramente, apresentaremos

um novo feixe que foi projetado para proteger o reator contra o acidente de perda de vazão.

Em seguida, discutiremos os aspectos de segurança mais ligados ao combustível do reator.

Finalizando a seção, apresentaremos alguns testes reais realizados com o reator EBR-II.

6.1 Módulo de expansão de gás (MEG)

Um dos acidentes mais se'vro» imaginados para um reator refrigerado por metal líquido
(RML) é a perda de vazão do refrigerante primário sem que o sistema de proteção da centra]
desligue o reator ("Loss of Flow Without Scram - LOFWS"). Um dispositivo, denominado
modulo de expansão de gás (MEG), foi projetado para a finalidade de proteger o reator deste
tipo de acidente.

0 MEG c uni componente de concepção e atuação simples, que mostra a criatividade dos
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projetistas na solução dos problemas mais complicados da área nuclear, sem o emprego de

dispositivos sofisticados, de funcionamento complicado e caro. Este componente foi projetado

[86] pelo HEDLf'Hanford Engineering Development Laboratory") dos Estados Unidos e está

sendo testado no reator FFTF ("Fast Flux Test Facility") [31,32,33,34,35]. Ele foi projetado

com base na nova filosofía de reator inerentemente seguro. Portanto, não requer nenhum
componente ativo nem a intervenção de operadores para atuar. Ainda mais, o dispositivo é

capaz de desligar o reator.

6.1.1 Descrição do dispositivo

O MEG é, essencialmente, um duto selado em sua parte superior, e aberto na parte
inferior. O volume interno do duto é usado para aprisionar o gás de cobertura, geralmente

urgônio, durante a sua inserção no reator , similarmente ao mergulharmos um copo, com sua

boca invertida, na água. A Figura 27 mostra como é o arranjo do componente.

entrada

Figura 27: Projeto conceituai do módulo de expansão de gás (MEG)

6.1.2 Funcionamento do dispositivo

O dispositivo é introdúcelo no reator em condições de recarregamento. A medida que

o componente vai sendo uiergiühado, o gás aprisionado é comprimido pela coluna de sódio

e pela pres ,ão de descarga do motor auxiliar ("pony motor"). A massa de gás aprisionada

é então função da temperatura e pressão do gás de cobertura. 0 nível do sódio dentro

do dispositivo é determinado pelo balanço hidráulico das pressões externa e interna na sua

entrada. A ptvs;w» externa t,ot;i!, na ent/ada, é a soma da pressão do gás de cobertura, do

peso da coluna de sódio Í- chi pressão de descarga do motor auxiliar. A pressão interna, na

entrada, é a soma da pressão do gás aprisionado e do peso da coluna de sódio. Nas condições

de recarregamento, o nível do sódio dcntio do MEG deve estar alguns centímetros abaixo do

início inferior da parte ¡iüv.\ »io núcleo (ver a Figura 28). Coin o início da operação do reator,

as bombas primárias começam a funcionar, a pressão na câmara inferior do núcleo aumenta
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c o nível do sódio, dentro do dispositivo, começa a subir. A potência plena, o nível do sódio

dentro do MEG é determinado p/?lo equilíbrio hidráulico das pressões externa e interna , de

maneira análoga ao descrito acima. Na condição de operação normal, o nível do sódio dentro

do dispositivo deve estar alguns centímetros acima do início superior da parte ativa do núcleo

(ver a Figura 28).

Gás inerte

núcleo núcleo

Sódio

Operação normal Recarregamento

Figura 28: Nível do sódio dentro do MEG nas condições de operação normal e recarrega-
mento

O princípio de atuação do dispositivo é a sua capacidade de sentir e reagir a qualquer

variação da pressão externa na sua entrada, que é função direta da vazik>. Qualquer problema

com as bombas primárias, que leve à redução da vazão, faz com que a pressão na entrada

diminua. Então, o gás interno, que está com uma pressão maior, expande-se, empurrando o

nível do sódio para baixo, deixando um vazio na extensão ativa do núcleo.

Do ponto de vista ncutrònico, este dispositivo atua na taxa de fuga de neutrons do núcleo.

Ele funciona como um refletor de neutrons, caso o nível do sódio esteja acima da parte ativa

do núcleo, ou como escoadouro de neutrons, caso o nível do sódio esteja abaixo da parte

ativa do núcleo. A colocação do MEG em uma região de reator onde a fuga é importante

permite introduzir no núcleo uma reatividade negativa significativa. Caso haja uma perda

da vazão primária, há um aumento da fuga de neutrons do núcleo, tanto na direção radial

como axial, que introduz esta reatividade negativa. A efetividade e o grau de desligamento

do reator c função da localização, do número e posição relativa dos dispositivos, da geometria

e dimensões do núcleo. Assim, a melhor localização para se colocar os MEGs é no primeiro

anel de feixes adjacentes ao núcleo, como mostrado na Figura 28.

0.1.3 Validação do dispositivo

A introdução e utilização de novos componentes que afetem a segurança de urn reator

requer uma validação cuidadosa e demorada. Este trabalho é feito passo a passo, muitas

vezes fazendo-se testes exaustivos em bancadas e análises com códigos sofisticados, antes

de introduzi-lo no reator propriamente. Seu uso normal é precedido de séries de testes em

condições perfeitamente controláveis; são feitas novas previsões de comportamento do sistema

k'oni ródigos validados para o reator e, paulatinamente, chega-se às condições para o qual o

componente foi projetado para operar. Após um tempo de utilização em condições reais
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de operação, se o componente se comporta como o esperado e previsto no projeto, ele está
validado e pode ser utilizado normalmente.

A validação do uso do MEG nos Estados Unidos tem seguido este caminho. Ele tem sido
testado no FFTF já há alguns anos. As primeiras medidas da efetividade deste dispositivo
foram feitas com o reator no estado subcrítico [32]. O teste consistiu em ligar e desligar as
bombas primárias levando a vazão a diminuir da vazão plena para a vazão de motor auxiliar
(~ 9% da vazão plena). Neste teste, foram utilizados 9 MEGs colocados no primeiro anel
de refletores radiais. A reatividade medida, para a temperatura isotérmica de 229 °C, foi
de -1,31 ±0,01$. A Figura 29 mostra os valores medidos e calculados da reatividade com a
diminuição da vazão primária. Como pode ser visto, a reatividade negativa calculada está
superestimada; para os correpondentes pontos calculados a reatividade medida é sempre
maior, com a razão calculado/experimental de 1,10 [32].

MEDIDO
• CALCULA00

• 10 10 90 90

tempo após desligamento da bomba (s)

Figura 29: Reatividade cm função da diminuição da vazão no FFTF com 9 MEGs [32]

Continuando o processo de validação, foi programado para 1986 uma nova série de testes
durante o ciclo operacional 8C do FFTF. A série consistiu de 13 testes com o reator operando
cm vários níveis de potência, entre 10 e 50% [31,36]. Nesta série, as bombas primárias foram
desligadas levando a vazão plena a diminuir para a condição de vazão de motor auxiliar ou de
circulação natural. Também não foi permitido que o sistema de controle introduzisse os feixes
de controle para desligar o reator, caracterizando então o evento LOFWS. Como testes desta
natureza nunca tinham sido realizados no FFTF, a potência máxima de teste foi limitada
arbitrariamente em 50%, para evitar que as temperaturas excedessem às temperaturas da
condição de plena potência nominal [31] . A temperatura de entrada de 680 °F também foi
diminuída para 000 °F pelo mesmo motivo.

Os cálculos pré-testes foram realizados pelo código IANUS, que está validado para o

FFTF, e pelo sistema <lr análise <lo núcleo MELT/SIEX3 [31]. A Figura 30a mostm os resul-

tados previstos para o teste iniciado com a potência no nível de 50% e diminuição da vazão

plena (10U#>) para circulação natural. Nesta figura, pode-se notar que as realimentações in-
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ternas do reator introduzem uma reatividade negativa que diminui a potência para o nível de

cerca de 10%, em aproximadamente 2 minutos, após o qual há uma recriticalidade e a potência

começa a subir suavemente. No reator com MEGs, a reatividade negativa introduzida pe-

los dispositivos diminui assintoticamente a potência. No intervalo de tempo analisado não

aparece nenhuma recriticalidade e o reator está sendo seguramente desligado. Na Figura

30b, são mostradas as temperaturas previstas na saída do reator. Para o reator com MEGs,

a temperatura média de saída está dentro das condições de operação normal (800 K) [31].

Mesmo sem os MEGs as reatividades de realimentações limitam a temperatura de pico, no

canal mais quente, a um valor inferior ao ponto de ebulição do sódio (~122O K).
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Figura 30: Previsão do evento LOFVVS para o FFTF, a 50 % de potencia, de vazão plena

para circulação natural [31]

Os testes em condiçws reais de operação foram realizados em 1986 [34]. A Figura 31

apresenta a resposta do nator, medida e prevista, para o evento de redução da vazão plena

até a vazão de circulação natural para uma potência inicial de 50%. Na Figura 31a é apre-

sentada a queda da potência com a redução da vazão. A reatividade negativa introduzida

pelo dispositivo levou a um desligamento seguro do reator. A potência medida foi apr<«i-

inadamente 10-20% menor que a prevista. A Figura 31b mostra as temperaturas, medidas e

previstas, de terinopnics localizados na saída do feixe de combustível mais quente do núcleo.

A temperatura medida é um pouco menor que a prevista, concordando com as diferenças

mostradas na Figura 31a. Testes adicionais com potências acima de 50% foram programados

para 1987 [31].

Até agora, as séries de testes realizados com o dispositivo MEG demoastram que ele é um

componente viável e efetivo para terminar o acidente LOFVVS em um reator rápido refrigerado

por metal líquido, onde a fuga de neutrons é importante. Nestes reatores, connriiiaiu'o-se as

expectativas , o acidente de perda de vazão sem desligamento poderá ser retirado da categoria

de sério. Isto poderá acarretar uma simplificação no sistema de controle e segurança da

central, diminuindo custos. Alem disso, poderá haver uma melhor aceitação deste tipo de

reator, tendo em vista seu maior grau de segurança inerente.
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Figura 31: Potência e temperatura versus tempo para o evento LOFWS a partir de 50

de potência [34]

6.2 Considerações para projeto com alto grau de segurança inerente

Na área de reatores rápidos, os EUA são os grande incentivadores de estudos e pesquisas

em conceitos com boa segurança inerente. Os projetos ora em estudos neste país são superiores

aos desenvolvidos nos pníses com pesquisas avançadas nesta área, como: França, Alemanha,

Inglaterra <• Japão.

Os projetos de RMLs dos EUA coin alto grau de segurança inerente têm os seguintes

princípios [37]:

1-) remoção do calor de decaimento por meios passivos. O objetivo neste caso é eliminar

os sistemas de segurança que são projetados e construídos exclusivamente para este fim.

Com isco, haverá uma redução das instalações e de trabalhos contratados, o que diminuirá

custos. Para se conseguir isto, nos EUA foi adotado o núcleo do tipo piscina que permite

a circulação natural ao nível do calor de decaimento, auxiliado por um sistema de rejeição

de calor que refrigera a estrutura externa da piscina com ar circulando naturalmente,

como mostra a Figura 32 para o projeto PRISM. O projeto da piscina deve ser tal que

sua inércia térmica absorva o excesso de calor do transitório e que sua estrutura externa

jMTmita a circulação natural do ar. Em núcleos modulares, entre 400 e 1200 MWt, os

desligamentos (SCRAM) com todos os sistemas de remoção de calor inoperantes e com
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o sistema natural em ação, o pico de temperatura na piscina fica em torno de 650 °C

(1200 °F), que é bem abaixo da temperatura de ebulição do sódio, ~900 °C.

Duas questões merecem ser apontadas neste caso. A primeira é que a estrutura que

protege o vaso da piscina ("quard vessel"), mais a parte superior da estrutura do reator

("reactor deck"), tornam-se o vaso de contenção e isto ainda é muito discutível. A outra,

c que a potencia do reator, que pode ser refrigerado passivamente desta maneira, está

ainda limitado a ~1200 MWt, mas já existem estudos [38] que mostram que reatores

com potências maiores também poderão ter esta característica.

POWER REACTOR - INHERENTLY SAFE MODULE

M '. i ¡ "

GENERAL © ELECTRIC

HEIGHT
DIAMETER
BASE
WEIGHT
MW*

64% ft.
36/19 ft.
66 ft.
5000 ton»
134

Figura 32: Reator modular PRISM - General Eletric

2-) desligamento passivo. O objetivo aqu;. é eliminar o requisito de construção com grau

de segurança exagerado <• reduzir a importância, na segurança, das bombas primárias e

secundárias. A expectativa é reduzir o capital investido e os problemas de licenciamento.
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Outro possível ganho é no aumento da disponibilidade da central e fator de capacidade,

decorrentes da eliminação, ou seleção menos rigorosa, de pontos de parada definidos no

sistema de proteção da central (PPS).

A maneira de se obter o desligamento passivo tem sido adequar a razão potência-vazão
("power-to-flow") e temperatura de entrada no núcleo de maneira que a reatividade positiva,
efeito Doppler, que é introduzida no abaixamento da potência, possa ser compensada por
reatividade negativa resultante de um moderado aumento na temperatura média do núcleo. A
chave para se obter tal condição é projetar uma vareta de combustível que tenha um pequeno
aumento de temperatura radial reduzindo, deste modo, a reatividade Doppler investida no
aumento da temperatura do combustível, relativamente à do refrigerante.

Estas características na vareta podem ser melhor obtidas com o combustível metálico,
cujas propriedades são, indiscutivelmente, superiores as do tipo óxido para estes propósitos.
A sua alta condutividade térmica resulta em um pequeno gradiente de temperatura na vareta
e um domínio mais efetivo da temperatura do refrigerante na determinação da temperatura

do combustível. Outra característica melhor é o próprio efeito Doppler que é cerca da metade

do apresentado pelo combustível óxido.

O pequeno aumento na temperatura média do núcleo, que possibilita o desligamento

passivo, acarreta uma diminuição na massa específica do sódio o que introduz uma reatividade

positiva. Para diminuir esta reatividade, tem sido adotado nos EUA núcleos radialmente

heterogên<H>s que apresentam tuna pequena RVS. No nosso caso,o núcleo anular foi adotado

pelo mesmo motivo e, portanto, tamlx'tu deve prover nina boa característica de desligamento

passivo.

.Juntamente com a escolha do núcleo heterogêneo tem-se projetado restritores ou espa-

çndores que favorecem » expansão radial com o aumento da temperatura média, o que introduz

mim reatividade negativa. Aliado a isto, emprega-se um aumento da razão potência/vazão

para ajustar as rcalimentaçõcs de rcatividades associadas à temperatura do refrigerante

aquelas associada» à temperatura do combustível. Deste modo, a escolha do combustível

metálico, juntamente com um projeto adequado do núcleo, pode promover o desligamento

passivo do reator em determinados eventos como: perda de vazão (LOF) e perda do sistema

de rejeição de calor (LOHS).

Embora o pequeno efeito Doppler seja favorável ao desligamento passivo, ele também

concorre para exacerbar o transitório de sobrepotência (TOP). Neste caso, um alto efeito

diminui a excursão de potência por introduzir uma reatividade negativa com o aumento da

potência (temperatura). A base para o acidente TOP é a retirada inadvertida do feixe de

controle mais reativo tio reator. Assim, para amenizar este acidente a solução é diminuir o

valor, em reatividade, investido em um feixe de controle. Para conseguirmos este objetivo

existem dois caminhos: aumentar o número de feixes de controle e/ou diminuir o excesso de

reatividade exigido para uni ciclo operacional. A primeira solução não é a melhor porque um

grande número de feixes de controle diminui a fração de volume de combustível no núcleo,
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o que pode aumentar a reatividade de queima. Portanto, um resultado contrario ao que se

deseja. Para se conseguir uma diminuição do valor investido por feixe é necessário um estudo

e escolha bem criteriosa do número de feixes. A segunda solução é a mais indicada e para

isto pode-se escolher dois caminhos, ou ambos: diminuir a reatividade associada às incertezas

e/on diminuir a reatividade de queima. A diminuição da reatividade, associada às incertezas,

é uma tarefa demorada e onerosa porque requer estudos e investimentos para melhorar a

qualidade dos dados nucleares, os métodos de cálculos e os processos de fabricação. Com

a evolução da energia nuclear estas incertezas naturalmente diminuirão. O caminho mais

imediato é diminuir a reatividade de queima. Para se conseguir este objetivo devemos optar

por núcleos com altas taxas de conversão interna. Idealmente, o núcleo com taxa unitária

é o indicado; núcleos com taxa maior que a unidade necessitarão de controles para cobrir

o ganho de reatividade com o decorrer da queima. Novamente, os conceitos de núcleos que

apresentam altas razoes férteis/físseis, como os heterogêneos, são os indicados. Neste aspecto,

mais uma voz o combustível metálico é uma escolha melhor do que o óxido por apresentar

uma inasta esj>ccínca muito maior o que garante um maior número de isótopos férteis para a

conversão.

6.3 Parâmetros que influem no desligamento passivo

Para a avaliação do grau tie segurança inerente e tia capacidade de desligamento passivo

tie um dado projeto, precisamos tie informações quantitativas das relações entre parâmetros

de projeto e características de segurança, como por exemplo temperaturas máximas. Nos

aspectos transitórios a avaliação tias características de segurança pode ser feita em tluas fases:

nos instantes iniciais ("short-term"), onde a análise parece requerer avaliação numérica [660];

e em tempos mais longos ("asymptotic transients"), onde avaliações analíticas simplificadas

[4,39,40] são aplicáveis.

Aqui estamos interessados nos parâmetros que dominam o comportamento de longa

dunição tio reator a]x>s este sofrer um possível transitório, de como estes parâmetros se

relacionam e de como variá-los para termos uma boa segurança inerente.

O núcleo de uni reator rápido pode ser perturbado por eventos externos somente pelas

seguintes vias [4,40]:

a-) mudança na temperatura de entrada;

b-) mudança na vazão do refrigerante; e

c-) reatividades induzidas, como: movimento dos feixes de controle c, mudança da geometria

do núcleo devido a abalos sísmicos.

Estes três caminhos pelos quais o núcleo pode ser afetado estão incluídos nos seguintes

acidentes: perda de vazão sem desligamento (LOFWS), perda do sistema de rejeição de calor

sem desligamento (LOHSWS), transitórios de sobrepotência (TOP), e dois acidentes de super-

refrigeração: aumento da rotação da bomba o que ocasiona um aumento da vazão ("pump

overspecd"), e diminuição da temperatura de entrada devido ao resfriamento do sódio.
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Para estal>elecennos a capacidade de desligamento passivo dos RMLs faremos uma re-

visão sucinta da resposta destes reatores aos eventos acima mencionados. Primeiramente,

apresentaremos a análise feita por Ott [39] em dois tipos de transitórios: perda de vazão

(LOF), e perda do sistema de rejeição de calor (LOHS), para os dois principais combustíveis

de RMLs, óxido e metálico, e que cobre todo o intervalo de tempo até a resposta assintótica

do reator. Continuando, discutiremos o estado assintótico do reator submetido aos eventos

externos acima mencionados. Com estas análises, pedemos ter uma idéia dos parâmetros e

intervalos de variações, que contribuem para o desligamento passivo do reator. Por fim, apre-

sentaremos alguns resultados de experimentos que comprovam a capacidade de desligamento

passivo dos RMLs.

6.3.1 LOF e LOHS em RMLs carregados com combustível óxido ou metálico

A discussão apresentada nesta subseção está baseada nos estudos realizados em um

RML de média potência, 900 MWt. Este modelo foi carregado com cada um dos dois tipos

de combustíveis de interesse, óxido e metálico, e submetido aos transitórios LOF e LOHS.

Os resultados, e os principais pontos da comparação, para os dois tipos de combustíveis, são

mostrados em seguida.

Perda de vazão - No acidente de perda de vazão, o primeiro parâmetro a ser afetado é a

temperatura do refrigerante . Esta alteração introduz três efeitos de reatividade: diminuição

da massa específica do sódio (/>,), reatividade positiva; expansão radial do núcleo (/>r), reativi-

dade negativa que compensa ¡i reatividade do sódio; e a expansão axial dos feixes de controle

(f>r) que c atrasada em relação aos dois primeiros efeitos e menor. Estas três realimentações

sào denominadas reatividade do refrigerante. As realimentações de reatividade associadas

à mudança de. temperatura do combustível são as devidas ao efeito Doppler (pDoppltr) e a

expansão axial do combustível (pa). Aqui, elas são denominadas reatividade do combustível.

A seqüência dos efeitos de realimentações que ocorrem no evento LOF para os RMLs

carrregados com combustível óxido ou metálico, está sumariada na Figura 33.

No reator carregado com combustível óxido, inicialmente a reatividade do refrigerante

é negativa, o que reduz, imediatamente, a potência. Esta redução implica na diminuição

da temperatura do combustível, o que introduz as reatividades positivas devidas ao efeito

Doppler e diminuição da sua expansão axial, que são atrasadas de alguns segundos em relação

à reatividade do refrigerante. A Figura 34a mostra o balanço de reatividade e a Figura 34b,

a potência normalizada nas primeiras horas do evento. O decréscimo da reatividade total

termina cm ~10 s com pmíuimo sendo de cerca de -20 cents. A partir deste tempo, as

realimentações positivas dominam as negativas e a reatividade aumenta até chegar próxima

de zero em ~30 minutos. A potência em 10 s decresce para 75 % (675 MWt) e permanece

em torno de 10 % (90 MWt), a partir de 1 hora. A temperatura máxima de saída é de ~

980 °C (~1250 K). Após 1 hora, o reator praticamente retorna à criticalidade e a potência
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teude, vagarosamente, para um estado seguro e estável, movida pelo ajuste da população de

precursores de neutrons atrasados. Em cerca de 24 horas a potencia gerada e a rejeição de

calor chegam, aproximadamente, a um estado semi-assintótico, cujos valores são mostrados

na Tabela 12. Se não for realizada alguma ação externa para alterar este estado, deixando

o sistema por si só, a geração de calor cai para a metade do valor apresentado em 24 horas,

após cerca de 10 días.

Tabela 12: Geração e rejeição de calor no estado semi-assintótico [39]

Potencia de fissão
Potencia de decaimento

Rejeição de calor por nK"
do sistema de calor de d<\*^ -tiento

Rejeição de calor pelo vas- > da piscina

6,3 MWt
3,6 MWt

5,5 MWt
4,4 MWt

1.0

0.5

<
U l
DC

0.5

-1 .0
0.0001

COOLANT ..

0.01
TIME |h)

i

5
cr
c

100

\

0 1

o.oi V

0.001
o

TOTAL

A FISSION''"-'-'...

DFCAY HEAÍ

1 2
TIME ih)

(a) rcatividades do combustível, refrigerante (b) potencias: total, fissão e de decaimento
e total nas primeiras 24 horas

Figura 34: Transitorio LOFWS no reator carregado com combustível óxido [39]

No caso do reator carregado com combustível metálico, o comportamento é muito difer-

ente daquele com o combustível óxido. Isto pode ser visto pela comparação das Figuras

34 e 35. 0 início do evento é igual e a alteração da temperatura do refrigerante introduz

reatividade negativa que diminui a potência. A diferença fundamental entre as respostas está

na diferença entre as temperaturas de operação do combustível e refrigerante, que é muito

maior no caso óxido. No caso metálico, seguindo o aumento da temperatura do refrigerante,

há um aumento na temperatura media do combustível o que introduz uma reatividade neg-

ativa que se soma à reatividade negativa do refrigerante, o que reduz mais rapidamente a
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potência. Neste caso, a rcatividade total no reator é de cerca de -30 cents contra cerca de -20

cents no caso óxido. O pequeno gradiente de temperatura na vareta do combustível metálico

armazena pouco calor, para a mesma potência linear, relativamente ao caso óxido. Assim,

pouca energia é disponível para o aquecimento do refrigerante e a diminuição da potência

inverte o aumento da temperatura no núcleo todo. Esta diminuição introduz uma reatividade

positiva que é o resultado de três realimentações, duas positivas: efeito Doppler e contração

do núcleo, e a reatividade negativa do refrigerante. A reatividade volta a crescer e o reator

fica, aproximadamente, crítico em cerca de 30 minutos, como ocorre no caso óxido. O com-

portamento do transitório de reatividade não é monotônico nas primeiras horas de evento

devido ao comportamento da reatividade do combustível.

A potência gerada no núcleo em 30 minutos é alguns porcentos da potência original.

Desta, cerca de 15 MWt são devidos ao decaimento e este valor normalmente excede à ca-

pacidade de rejeição do sistema de emergência. Conseqüentemente, a temperatura de entrada

do refrigerante e do núcleo voltam a aumentar o que ocasiona a expansão radial do núcleo que

introduz cerca de -12 cents de reatividade. Esta reatividade é igual para os dois combustíveis.

No caso óxido, esta inserção é uma continuação da tendência decrescente do componente de

expansão e esta reatividade é compensada, continuamente, pela reatividade positiva do com-

bustível devido à diminuição de sua temperatura. No núcleo metálico, tivemos a seqüência:

aumento, diminuição e aumento da temperatura do refrigerante c, portanto, à inserção desta

rentividade sã» somadas as realimentações negativas resultantes do novo aumento da tempera-

tura <lo combustível. O balan<;<> <1<* reatividade no caso metálico origina uma realiinentação

negativa <!<• cerca de -10 cents, que se mantém por algumas horas. A persistência desta

reatividade termina a reação em cadeia o que finaliza o transitório ncutrônico (ver a Figura

35b). O desligamento passivo ocorre em ~ 3 horas do início do evento, o calor de decaimento

está no nível de ~9 MWt e a reatividade é de cerca de -10 cents. 0 comportamento sub-

seqüente do reator e as várias temperaturas dependem somente do balanço entre o calor de

decaimento e a capacidade de rejeição do sistema de emergência (ECS).

No caso do sistema ECS rejeitar mais calor do que o gerado pelo decaimento, a tempera-

tura de entrada diminui e, conseqüentemente, a do combustível. Esta alteração introduzirá

novamente uma reatividade positiva e o reator retornará à critícalidade. Entretanto, no

caso metálico, este evento não é continuação do acidente LOF mas, sim, um transitório

de início de operação ("startup") totalmente independente que é comandado pelo ECS. O

que acontece fisicamente é que a fonte de neutrons, proveniente das fissões espontâneas é

multiplicada conforme Ptotai tende a zero. Este processo de resfriamento é lento, ~15 - 20

horas, e o fenômeno de multiplicação da fonte de neutrons estabelecerá um nível de fluxo que

corresponderá à trajetória da reatividade. No caso óxido, este efeito é uma continuação do

evento LOF e, como comentamos, leva o reator ao estado crítico a baixa potência.

Perda do sistema de reieicâo He calor - O acídente LOHS desenvolve-se de maneira se-
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Figura 35: Transitorio LOFWS no reator carregado com combustível metálico [39]

melhantt» ao LOF cm ambos tipos de combustível, somente que o aumento da temperatura

do núcleo tem que esperar a mudança na temperatura de entrada (Ten(), o que causa um

atraso de dezenas de segundos (~80 s no caso óxido). As Figuras 36 e 37 mostram o balanço

de reatividade e a potência normalizada nas primeiras horas do evento para os combustíveis

óxido c metálico.
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Figura 36: Transitório LOHSWS no reator carregado com combustível óxido [39]
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37: Thumtório LOBSWS no reator carregado com combustível metálico [39)

lift combustível óxido, nos primeiros instantes, a combinação da reatividade do refrig*-
Marte * <k» combustível resulta em uma reatividade negativa que diminui a potência. Esta

permanece negativa, «a torno de ~-2 cents, pelos próximos 2000 s. Após este
a reatividade chega a aero e a potencia atinge ~ 5 % (45 MWt) do seu valor inicial.

UN» de 1 hora do inicio do evento, todos os componentes da reatividade e tempe» a-
t«fa atfogiram um valor aproximadamente estivei, que i cerca de 1 a 2 horas antes do que

evento LOF. Neste praso, a temperatura do encamisamento aumentou de ~300

K e a do combustível diminuiu na mesma proporção. Neste combustível, os dois acidentes,

' • LOHS, apresentam uma reatividade total cujo comportamento é moootônko, tendo

e tendendo a zero por baixo. Este comportamento é um efeito da* diferentes

de tempo dos componentes da reatividade, que dependem da temperatura do

e refrigerante.

Também para o combustível metálico, o evento LOHS desenvolve-se similarmente ao
LOF e a discussão apresentada neste último aplica-se a de. Como no caso óxido, a excursão
de potência termina mais cedo que no caso LOF. Aqui, a recriticalidade não ocorre antes de
24 horas com o sistema ECS padrão operando normalmente. Assim, o reator tem um período
ás dfsttgaroento passivo de ~ 1 dia. Como no caso LOF, este periodo pode ser estendido por

com um nível adequado de rejeição de calor pelo sistema ECS.

, - Para o combustível metálico,
o período de desligamento passivo pode ser estendido por várias horas, ou dias, dependendo
da capacidade de remoção de calor do sistema de emergência. Para verificar a influência da
diminuição da refrigeração da temperatura de entrada no tempo de desligamento passivo,
foi feito um estudo para os dois tipos de acidentes, LOF e LOHS. A Figura 38 mostra a



e a correspondente temperatura d* entrada para o acidente LOF. A Fi|
a reatividade e a coirepopdente temperatura de entrada para o acidente LOHS. O

wtrado refere-se i capacidade de remoção projetada do ECS eas]

de quanto fci diminuida a refritetaçao. Destes estudos fora» obtido» os

d* snlMtiticalidade, pare cada evento, correspondendo a cada redução DA

•nHplHÍ , que são mostrados na Tabelais

Tfcbeia lSi Período de subcriticalidade LOF « LOHS (39j

Redução
Refrigeração ECS

nominal
15%
30%
50%

LOF
Ai (horas)

16
27
53
128

LOHS
At (horas)

41
63
105

Estes resultados mostram que pode ser conseguido um desligamento passivo de vários
dkn» pelo ajuste adequado da refrigeração da temperatura de entrada do refrigerante. Este
tempo é mais do que suficiente para que medidas apropriadas possam ser tomadas para

s causas do acidente.

Com isto, fica mostrado que rastra eventos, LOF e LOHS, podemos garantir um desliga-
passivo do reator quando este é carregado com combustível metálico. Isto é uma

alternativa muito mais desejável para os operadores do que a criticalidade a baixa potência,
como ocorre no caso do combustível óxido.

C"».2 Estado nssintótico para eventos externos importante»

No início da seção comentamos as vias pelas quais os eventos externos podem afetar

o núcleo. Para avaliarmos o estado final do reator submetidos a estes eventos, ou a sua

capacidade de controle passivo de reatividade, podemos fazer uma aproximação pelo balanço

de reatividade quasí-estático [4,39,40], dado na equação 1:

0 = *p = (P - \)A + (P/F - \)B + 6Ttnl.C + &pttt, (1),

onde:

P ss potência normalizada,
F — vazão normalizada,

6Ttn, = mudança na temperatura de entrada,
òkPtgt = reatividade externa imposta.

Os coeficientes A, 6, e C são parâmetros integrais de reatividade que são definidos como
por exemplo:

C = -dáp/dT.nt, etc,
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e todos eles são obtidos cm condições de operação do reator. Assim, A é o decrcmento total

de reatívidade (potência-vazão) dado em cents. Seu intervalo típico é de 25 cents a 2,00 $

pura os projetos atuais de RMLs. B é o coeficiente de potência/vazão cuja dimensão é (cents

por 100 % P/F). 0 intervalo típico de variação é 25 - 75 cents para os atuais projetos de



C é o coeficiente de temperatura de atoada dado

mm lomo de 0,5 CCBIS/*C. Finalmente, (A+B) é o

«temperatura

cenU/°C • os «alore* típica»

o cfcHoDoppler, a alteração da

etc. As expressoc

14: Expressões, e valores típicos dos para os parâmetros A, B e C

rW
. 'àm

• •

Metal

Óxido

Doppler

( a o
[a D
(«O
-0,10

-0,16

Exp.Ax.
Comb.
+«:
+«:
+«;

-0,12

-0,10

Dens.
Sódio

+0,18

+0,11

Exp.
Contr.

+2(OII

Exp.
Radial

+2/3oB)l
+ « G )
•0,16
-0,33
-0,12
-0,27

Refrig.
AT

AT./2

150

150

Coo».
AT

)ATP

150

750

* « , » 0, se o combustível estiver em contacto com o encamísamento

Pratiramcntr, ««tes ]mnunrtr(Mi sao medidos durante a o|)craçào do reator. Para i»to

intrtxliix-sr, (telas vias de comunicações normais, perturbações adequadas e monitora-se a

sua resposta.

A equação 1 é útil para estimativas e análises de tendências das temperaturas assintóticas

ao caso de desligamento passivo. No entanto, ela deve ser substituída por códigos de simulação

numéricas para análises de segurança detalhados [4].

Como exemplo de utilização dista fórmula, apresentamos o caso de um RML carregado

com combustível óxido onde os valores típicos para os coeficientes são [4]: A s -1,50; B= -0,50

e C» -0,005. Para reduzir a potência de 100 para 5 %, por meios inerentes (sem usar os feixes

de controle) e com vazão constante, a equação 1 indica que será necessário um aumento de

380 "C na temperatura de entrada. Neste caso, 95 % do valor de A + B (21) são introduzidos

como reatividade positiva quando a potência é reduzida para 5 %. Esta reatividade positiva

precisa ser compensada pela introdução de uma reatividade negativa resultante do aumento

da temperatura média do núcleo. O estado final, neste caso, é um reator crítico a baixa

potência e temperatura elevada. Este exemplo mostra que é desejável para o desligamento

passivo do reator ter-se um coeficiente de decremento de potência negativo e pequeno. Caso

contrário, o aumento da temperatura média necessário para reduzir a potência para zero será

muito alto, o que pode induzir a ebulição do sódio, falhas nas varetas ou danos estruturais
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A análise, pela equação 1, das possíveis perturbações externas que podem afetar o núcleo,

»^s»nienrio^
tlsqpaJtftu^ de saída que sfe O

i¿èl£1ÊÈl>à**a ******* mostra uma metodologia simples que pode ser usada sistematicamente

fnl» silabrfecer as relações desejada» entre os parámetros: A, B e C, que mglohrm as

• fÊÊÚhwk vias de perturbações externas. Estas relações são mostrada» na Tabela 15, um
:x fiMHNN» de todos os casos em que os eventos externos influenciam o núcleo, das relações

«btMMs entre as parâmetros, e das tendências desejáveis para que o aumento da temperatura

seja imitmln pelos ptocesaos inerentes do reator. As considerações para a obtenção destas

, a partir da equação 1, são discutidas brevemente em seguida.

Am nww-àn «I* M I A T **m AmmKt MltO (LOHgWS) > A UpÓtC

evento é a perda do sistema de rejeição de calor devido à parada da bomba de

atisMstação de água, ou a perda do sódio secundário devido ao seu escoamento para o tanque

Com a vazão de refrigerante constante, isto origina um aumento da temperatura
o que causa o aparecimento de uma reatividade negativa que é compensada pela

¡«atividade positiva introduzida pelo decréscimo da potência. Com a vazão constante e a
diminuiçfi» da potência, a razão P/F decresce e T,«w« tende para Tf „,. No estado assíntótico,
a equação 1 fornece as expressões dadas na Tabela 15, onde ATC é o aumento da temperatura
do refrigerante cm condições normais, TMM« — Ttnt, na razão nominal P/F de potência plena.
Para este acidente, está claro que o decremento de potência (A + B) deve ser pequeno e o
coeficiente de temperatura de entrada (C), grande.

TVaniStério de sobrepotência (TOP) - Para este evento, a hipótese é a retirada inadver-

tida de um frixe de controle que introduz uma reatividade dada por:

enquanto que a temperatura de entrada e a vazão permanecem fixas. Esta reatividade é

compensada cm um curto tempo pela reatividade negativa introduzida pelo aumento da

potencia c, consequentemente, do aumento da razão P/F, o que resulta em um aumento na

temperatura tie saída.

Prosseguíndo no evento, a temperatura de entrada começa a aumentar devido à incapaci-

dade de se eliminar, pelo sistema de refrigeração, o excesso de potência gerado. Considerando

que não haja ação q ir modifique esta situação, a temperatura de entrada começa a aumen-

tar retornando a potência ao nível de remoção nominal do sistema de refrigeração. A razão

P/F retorna à unidade e TfU* aumenta para compensar o aumento em Teflf. Com estas

considerações, e usando a rquação 1 são obtidas as relações mostradas na Tabela 15.

No caso TOP, é desejável um pequeno valor Aprop para cada feixe de controle a fim

de limitar a sobrepotência inicial, a temperatura de saída c, por último, do aumento da



Tabela 13; Resultados do balanço quasi-estitico para acidentes nio protefklos {4]

LOHSWS

TOP

LOFWS

Resfriameu
to Ttn,

Aumento

Rotação
Bomba

Estado Assintótico

P

- 0

- 1
(após aumento
em T,B« devido
ao limite de rs

moção de calor)

- 0

ifA/B
1/F+A/B

(sempre > 1)

F

1

1

Circula
ção

Natural

1

F> 1

¿age.

0

1 ~ «**nl| ^ (*«nt ~" 'fio reifr)

s 1.5AT,

0

(ü»-0«

(A/BUiT.

(w-o.—
r i

(sempre < 0)

Estado Intermediario

Iransiçio Monotônica

Aumento inicial
com Ttmt constante

""" ~ ^ ' '

Desvio dependente
dos neutrons atrasados

é minimjsado se

TVansição Monotônica

IVansiçio Monotônica

Características
desejáveis para
desligamento

passivo

A + B, pequeno
C, grande

C, grande
A + B, grande

&PTOF>

pequeno

A, pequeno
B, grande
r, longo

C, pequeno
A + B, grande

A, negativo

B, negativo
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temperatura do núcleo. Em contraste ao evento LOHSWS, neste caso é desejável um alto

valor do decremento de potência (A + B).

sine parda da alimentação de eletricidade nas bombas primárias que resultam em parada

gradativa com a conseqüente diminuição da vazio no núcleo. A vazão de sódio secundário

e as bombas de alimentação de água de refrigeração permanecem em operação normal; a

temperatura de entrada e a reatividade externa permanecem fixas. Neste caso, a razão P/P

nattvidade é contrabalançada, em seguida, por uma reatividade positiva devido à redução
da potência. No estado assintotico, é estabelecida uma circulação natural se o reator for
projetado para tal. A potência decresce para valores pequenos tal que a reatividade posi-
tiva resultante da diminuição de potência é compensada pela reatividade negativa devido ao
reaqueennento proveniente do aumento da razão P/F. Idealmente, P » 0 e a equação 1 fornece
as expressões dadas na Tabela 15. Para este evento, o desligamento passivo é conseguido sem
grandes aumentos de temperaturas se A, o decremento total (potência - vazão), é pequeno e
o coeficiente B grande.

Aqui cabe uma ressalva: no início deste evento, poucas dezenas de segundos, há o en-
volvimento de efeitos dinâmicos que invalidam, temporariamente, a aplicação da equação 1.
O que ocorre neste pequeno intervalo é que a constante de tempo da bomba ("coastdowm")
(r) «'• menor que a constante de tempo dos neutrons atrasados (l/A). Neste caso, quando
a razão P/F aumenta, causando uma reatividade negativa, a redução da potência não é
obtida imediatamente porque é contida pelos efeitos dos neutrons atrasados. A conseqüência
deste fenômeno é que a potência não segue a vazão, ocorrendo um desvio na temperatura
de saída relativamente ao seu valor assintotico. Após algumas vidas dos neutrons atrasa-
dos, este desvio diminui conforme a reatividade torna-se menos negativa. Com a reatividade
retornando a zero, estabelece-se o valor assintotico cuja expressão está mostrada na Tabela
15. Este desvio da temperatura de saída só pode ser quantificado por análise dinâmica que
deve levar em conta todas as realimentaçôes estruturais cujas constantes de tempo sejam da
mesma ordem de r e l/A. Pode ser mostrado que o desvio relativo é reduzido quando a
seguinte desigualdade é obedecida [4]:

T\{1+A/B)2\B\>1$.

Para minimizar a temperatura máxima de saída no evento LOFWS devemos reduzir a
razão A/B e/ou estender a constante de tempo da bomba para reduzir o desvio, nos instantes
iniciais, relativamente ao seu valor assintotico.

Acidentes de «uper-resfríamento - Dentre os dois acidentes de super-resfriamento men-
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inicialmente, é necessário analisar somente o do resfriamento da temperatura de

entrada, bto porque a rápida resposta do reator ao aumento da rotação da bomba Ias com

que nfto haja aumento na temperatura de saída. Neste caso, o rápido aumento da potência

de reatar retorna a temperatura de saída ao seu valor nominal

O cenárii para o resfriamento da temperatura de entrada é contrario ao LOHSWS.

Considera-se que há um super-resfriamento do sódio secundário, que por sua «ei super-

resfria o sódio primário, causando uma diminuição na temperatura de entrada. Com a iwsão

permanecendo constante, o aumento de reatividade é compensado pelo îiF—n**» da potência,

o que causa um f"m*n*ft na temperatura do núcleo. As expressões

e variação da temperatura de saída no estado assintotico são mostradas na Tabela 15.
Neste evento, o aumento da temperatura de salda é reduzido se timmus um alto valor

do decremento de potência (A + B) e um pequeno coeficiente de temperatura de entrada (C).
Como era de se esperar, estas condições são opostas ao caso LOHSWS. Considerando que a
temperatura de entrada não pode ser inferior à temperatura do sódio secundário resfriado,
existe um limite para a reatividade máxima introduzida neste acidente. Se este limite é
atingido o evento reverte para o LOHSWS. Para um RML com condições típicas: Ttmt — 350
•C, ATe ~ 150°C, o limite conservativo superior é max {| -6Ttn, |} < 1,5 ATC [4].

Sumllip - Pelo exposto e como mostra a Tabela 15, as tendências desejadas nos parâmetros
A, B e C para obtermos um alto grau de segurança inerente são muitas vezes conflitantes,
como por exemplo nos acidentes do tipo TOP e LOFWS. Os conflitos existentes entre estes
dois casos devem ser resolvidos com respeito aos objetivos da resposta em tempo longo, tendo
em mente os desvios que possam ocorrer na temperatura de saída relativamente ao seu valor
assintotico, ou seja: úkprop pequeno e um constante de tempo da bomba (r) adequada.

Outro conflito que existe é no caso do coeficiente de temperatura de entrada (C). Em

alguns acidentes pode ocorrer o aumento da temperatura de entrada (LOHSWS) com a

conseqüente redução da reatividade. Neste caso, C deve ser alto. Em outro, a temperatura

de entrada pode diminuir, tendo como resultado o aumento da reatividade. Neste caso, C

deve ser pequeno. Este conflito requer uma escolha bem ponderada para este coeficiente:

C deve ser suficientemente grande para trazer a potência até zero com uma temperatura

de saída aceitável no evento LOHSWS, mas não tão grande que um super-resfriamento leve

a temperatura de saída para valores maiores do que aqueles ocorridos nos eventos TOP e

LOFWS.

Tendo em mente estes conflitos, a margem da temperatura de saída, ~ 3,5 ATC, até a

ebulição do sódio, e a margem de danos estruturais, para exposições longas, de ~ 1,5 ATe,

é possível estabelecer um conjunto de regras que, embora não necessário, é suficiente para

promover o desligamento passivo. Estas regras são apresentadas na Tabela 16.

Para um projeto de núcleo com alto grau de desligamento passivo, devemos trabalhar
adequadamente os coeficientes mostrados na Tabela 14,que influem nos parâmetros A, B e C,



Tabela 16: Requisitos para se obter o desligamento passivo do reator

OBJETIVOS
1-) A, B e C, negativos

%) A/B, pequeno, <1

3-)CATe/B,entrele2

4-) AprtW 1 B |, pequeno, <1

5-) AT(1 + A/B)2 | B | > 1$

RAZÕES
A negativo =» coeficiente de potencia pronto é negativo
B e C => coeficiente dV temperatura negativo

A/B precisa ser pequeno para controlar o aumento

assintótico da temperatura no tvintn LOFWS

Este intervalo deve fornecer um balanço ptopno entre

o evento LOHSWS e a resposta mésente ao aúpeme»

rente de reatividade em qualquer catado concebível de

balanço de potência

Deve ser pequeno para controlar o evento TOP

A constante de tempo (r) da bomba primaría deve ser
convenientemente ajustada, com relação ao tempo de
decaimento dos precursores de neutros atrasados, a Jim
dr minimizar n desvio da t'tnpmituni 4r tanta irlati-
vamente ao seu valor assintótico no evento LOFWS

tal que as tendencias desejáveis apresentadas sejam atingidas. Alguns termos são controlados

por considerações que estão mais fora do projeto do núcleo, como o aumento da temperatura

do refrigerante e devem ser mantidos. Alguns termos precisam ser grandes e pequenos. O

compromisso é adotá-los como ocorrem. Outros compromissos têm uma prioridade clara,

como por exemplo, a necessidade de minimizar bprop tem prioridade sobre o aumento

do valor do coeficiente de expansão do feixe de controle ajj. A chave de um projeto para

conseguir-se estes objetivos é a utilização do combustível metálico. Especificamente, A e

&PTOP podem ser pequenos pelo uso deste combustível e B e C podem ser feitos grandes por

um adequado arranjo do núcleo e aumento das fugas radial e axial.

O efeito Doppler e a expansão do combustível também entram no cálculo dos parâmetros
B e C Entretanto, o aumento da temperatura do combustível ATp que atua neste coeficiente
só entra no cálculo do parâmetro A [A = (a&+a ()A7>, Tabela 14]. A adoção do combustível
metálico, que tem uma condutividade térmica 10 vezes maior que o óxido, aliado ao uso do
sódio como material de contacto entre o combustível e o encamisamento, acarreta um pequeno
A7V relativamente ao apresentado pelo caso óxido. Tipicamente, esta diferença é cerca de 5
vezes menor no combustível metálico. Isto acarreta uma redução no parâmetro A de 1,5 $
(caso óxido) para 25 cents (caso metálico). Este parâmetro ainda pode ser reduzido de um
fator de 2 após cerca de 2 % de queima, quando o combustível contacta o encamisamento e



controlada pda temperatura do refrigerante.

0» parâmetros B e C, que devem ser gra
e de outros ligados à geometria e estrutura do

valores é projetar a estrutura do núdeo de tal

negativa devido à eTpantin radial e

enquanto que as outras reafimentaçòes
veis são influenciados pelo aumento da fufa axial e, pnrtanto, d»
optando por uma altura de núdeo conveniente, que favoreça a

H/D.

aumentando os parâmetros B e C na direção desejável. A adoção do conceito

ratio A/B.
A tendência desejávd, 1 < CATC | B |< 2, requerida para a ¡

LOHSWS e resfriamento da temperatura de entrada, é obtida i

CÒT. _ 1 _

, ,
O termo extra no denominador é pequeno comparado a C porque a jt é pequeno em núcleos
projetados para Aprop pequeno e os outros dois termos são da mesma ordem e praticamente
se cancelam.

No caso do evento TOP, seu iniciador pode ser feito pequeno pda escolha de um maior
número de feixes de controle ou pela redução da reatividade de queima. A mdhor estratégia
é aumentar a razão de conversão interna para diminuir a reatividade de queima. Isto pode
ser conseguido pelo aumento da razão fértil/fúsil no núcleo e pelo endurecimento do espectro
(aumento de ij). Mais uma vez, o combustível metálico proporciona características melhores
que o óxido. A alta massa específica do metal garante um maior número de átomos férteis
para ser convertido e um espectro mais duro que permite uma maior disponibilidade de
neutrons para realizar esta conversão, como mostra a Tabela 17 [4].

Tabela 17: Efeito do endurecimento do espectro na disponiblidade de neutrons [4]

t¡ dos isótopos férteis
Bonus fissões rápidas, t

Excesso total de neutrons, r¡ — 1 + 1
Perda total

Total de neutrons disponível para regeneração

ÓXIDO
2,283
0,356
1,639
0,308
1,331

METAL
2,450
0,509
1,959
0,332
1,627

6>3>3 Potência versus desligamento passivo

Até aqui, discutimos a segurança inerente de RMLs de portes médio e pequeno, potência



1MB llWt. A atual tendência noa EUA é war reatores ao faturo. A

o PIUSMeSAFR, já são projetados

RMLs 4» ANL (" Arpam* National Laboratory"). Estos M projetos

ehttMOBlneos, alturas de núcleo entre 91 e 101 cm. Todos os
Cabe salientar que estes reatores não foram projetados para os estudos oi» em

Assim, neste aspecto, não existe uma consistência total, mas eles foram projetados
par uma mesma equipe com a mesma filosofia de projeto e com os mesmos métodos e códigos.

Para este estudo foram primeiramente obtidas as tendências dos coeficientes de reativi-
dade dados na Tabela 14. Para isolar-se o efeito das dimensões (potência) do reator foram
feitas algumas considerações para todos os modelos, como por exemplo: para o cálculo de
ttjt, o coeficiente de expansão térmica adotado para os dutos foi o do aço HT-9, embora al-
guns modelos tivessem como material do duto o aço DO; no cálculo do coeficiente de Doppler
(ao) foram incluídos o combustível propriamente e os feixes de férteis internos; também no
cálculo do coeficiente de expansão axial (oc) considerou-se que o combustível estava sempre
em contacto com o encamisamento e que seu coeficiente de expansão térmica era igual ao do
aço HT-9.

Deste modo, foram obtidas as variações (tendências) dos coeficientes as dependentes
da potência do reator. Como ilustração, mostramos um resultado. Figura 40,que mostra
a variação do coeficiente de Doppler o D- OS resultados importantes são: o coeficiente de
Doppler (cents/*C) no combustível metálico é cerca de 2/3 do obtido no caso óxido; também
o coeficiente da massa específica do sódio (<»JVB) é mais positivo no caso metálico. Estes
dois resultados são conseqüências do endurecimento do espectro no reator com combustível
metálico. Os coeficientes de expansão radial e axial são aproximadamente iguais para ambos
tipos de combustível, considerando que o duto e encamisamento são de aço HT-9 e que o
combustível está em contacto com o encamisamento. Todos os coeficientes apresentam uma
forte dependência com o porte do reator no intervalo 400 - 1500 MWt e uma dependência
menor no intervalo 1500 - 4000 MWt.

Tendo estas tendências dos a», foram então geradas as tendências dos parâmetros de
reativídades medidos: A, B e C discutidos anteriormente. Do mesmo modo que no caso do
cálculo dos coeficientes, faz-se necessária uma uniformização das hipóteses para ter-se somente
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do porte do reator

a o computou-se tanto o cinto do
o combustível está em contacto com o <

e encanwsamrnio de aço HT-9; ATe = 150*C para ambos uamiusliw» «,
150*C para o caso metálico e A7> = 750*C para o caso óxido; etc. Deste modo,

i obtidas as curvas para os parâmetros A, B e C mostradas na Figura 41. Estas
são genéricas e devem ser vistas como indicadoras de tendências. Projetos espt

• com elas devido às considerações de uniformização impostas para os cálculos.

Esta figura também mostra que estes parâmetros aprorniam uma dependência com as

do reator, que é similar à obtida no caso dos o*. HÍ uma forte dependência até

3000 MWt e mais fraca a partir deste valor.

O valor de A aumenta com as dimemões do reator para ambos tipos de combustível.

Este aumento é devido ao amoledmento do espectro com o aumento das dimensões do reator.

Este aumento diminui o enriquecimento e aumenta a razão fértil/fissíl. Como este parâmetro

é definido como sendo o produto do coeficiente Doppler pelo aumento da temperatura na

vareta relativamente à do refrigerante, qualquer aumrnto em o o aumentará o parâmetro. Já

com os parâmetros B e C ocorre o contrario, tanto para o caso óxido como para o metálico

o aumento das dimensões diminuem as suas amplitudes. Este resultado é devido ao domínio

dos termos de fugas nestes parâmetros, que diminuem com o aumento das dimensões.

A característica mais marcante mostrada na Figura 41 é a diferença entre os valores de

A nos casos metálico e óxido. Esta diferença é o resultado do maior efeito Doppler no caso

óxido {oD{óxido)/aD(metòUco) = 1,6 para reatores > 500 MWt], e do maior aumento de

temperatura no combustível [^Tr(óxido)/ATF{metàlico) » 750 'C/150 *C - 5]. Estas duas

diferenças produzem um valor de A que é cerca de 8 vezes maior no caso óxido. O parâmetro

A representa fundamentalmente o efeito Doppler. Assim, quando a potência é reduzida para
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Figura 41: Parâmetros integrais de reatividade: A, B e C versus potencia do reator [40]

zero há uma inserção de reatividade positiva e para reatores de grande porte, este efeito vale:
no caso óxido cerca de 1,65 $ c no caso metálico cerca de 20 cents. Para o desligamento
passivo é fundamental que esta reatividade seja pequena porque ela tem que ser compensada
pelas realimentações devido ao aumento da temperatura do refrigerante. Neste aspecto, o
combustível metálico apresenta características muito melhores que o óxido.

É possível obter-se uma característica de desligamento passivo no caso óxido similar ao
caso metálico. Para isto é necessário diminuir a reatividade investida no efeito Doppler deste
combustível. Isto só pode ser conseguido pela diminuição da potência linear na vareta. Esta
necessidade decorre do fato de que o decremento de potência (A + B) deve ser dominado pelo
parâmetro B, que representa a reatividade investida no aumento da temperatura do refrige-
rante, relativamente a sua temperatura de entrada, como discutido anteriormente. Como este
aumento também é determinado por fatores externos ao núcleo, que estão ligados à eficiência
da central e danos estruturais, só resta diminuir o valor de A. Neste caso, a potência linear
tem que ser diminuída de ~ 400 W/cm para ~ 100 W/cm a fim de que A seja reduzido a
um valor igual a B. Esta degradação de desempenho do combustível óxido tem, no entanto,
outras implicações como a baixa queima e alto inventário de metal pesado que, também,
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precísala ser analisados do ponto de vista econômico.

Do ponto de vista de desligamento passivo ambos combustíveis apresentam tendencias

aos parâmetros A, B e C que são desfavoráveis: A torna-se mais negativo e B e C tornam-se

menos negativos com o aumento das dimensões (potência) do reator. Entretanto, o desem-

penho da capacidade de desligamento passivo pode ser caracterizado pelas relações mostradas

aa Tabela 16. É à luz destas relações que podemos inferir este desempenho»

A Figura 42 mostra as razões A/B e CATC/B que são relevantes para o desligamento
passivo. Considerando as condições necessárias, mas não suficientes, mostradas na Tabela 16,
vanos que o combustível metálico apresenta características favoráveis mesmo para reatores
de grande porte, o que não ocorre para o caso óxido em reatores de potência reduzida ou
grande. Isto fica mais evidente na Figura 43 que apresenta o aumento a—intotiro ( ¿ T M M . )

para a temperatura de saída nos acidentes de interesse. Também estão representados nesta
figura três limites básicos de temperaturas no núcleo: a temperatura de ebulição do sódio
("Sodium Boiling"), a de fadiga do material estrutural ("Structure"), e a de penetração
eutética do combustível metálico no encamisamento ("Eutetic"). Como pode ser visto, no
caso do combustível metálico o aumento fica abaixo dos limites críticos de materiais, como a
temperatura de eutético e ebulição do sódio. No caso do óxido, o acidente LOHS já acarreta
problema em reatores com cerca de 500 MWt e o LOF em reatores com potencia acima de
2000 MWt.

A principal conclusão deste estudo é que os reatores rápidos de grande porte, carregados

com combustível metálico, podem apresentar as mesmas características favoráveis de controle

passivo de reatividade obtidas nos reatores de porte modulares, nos principais acidentes que

podem ocorrer.

6.4 Testes reais de controle passivo com o reator EBR-II

As análises teóricas sobre segurança inerente dos RMLs realisadas nos EUA têm sido

acompanhadas, no que é possível, por campanhas de testes reais com o reator EBR-II [41,42],

no caso do combustível metálico. Os principais acidentes especificados nesta seção , e outros,

têm sido simulados em condições reais com este reator. O objetivo do programa de testes

é demonstrar que aqueles eventos não comprometem a segurança dos RMLs. Em outras

palavras, que estes estão intrínsecamente protegidos. Com isto espera-se que possam ser reali-

zadas grandes simplificações no sistema de proteção automático que resultará na diminuição

de investimentos e custos. Também, o licenciamento será simplificado e a operação mais

confiável. Além disso, os dados obtidos formarão a base para a validação de códigos de

simulação e para projetos de RMLs mais avançados.

6.4.1 Testes de circulação natural

No reator EBR-II foram realizados 18 testes de circulação natural para demonstrar sua
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Figura 42: Razões dos parâmetros integrais versus potencia do reator [40]
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Figura 43: Potencia do reator versus 6T9aua assintótica [40]

capacidade de retirar o calor de decaimento e obter-se dados sobre a passagem da refrigeração
forçada para circulação natural. Os testes cobriram varias condições de potencia e desliga-
mento. Todos eles envolveram a perda da alimentação de energia das bombas primárias com



94

o conseqüente SCRAM do reator. A Figura 44 é um resultado do teste mais severo: perda de
potência em todas as bombas primarías seguido de SCRAM, com o reator operando a plena
potência (62,5 MWt). Esta figura mostra as temperaturas medidas e calculadas, próximas
do topo ativo do núcleo, em um feixe instrumentado, XX09. Os cálculos foram realizados
pelos códigos NATDEMO e HOTCHAN [42]. As informações importantes desta figura sio:
as temperaturas medidas não ultrapassam o limite de temperatura do eutético na interface
combustivel/encamisamento, 715 °C (1319 *F), e de ebulição do sódio, ~ 990 °C (1650 *F);
e as temperaturas foram adequadamente previstas pelos códigos de simulação.
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Figura 44: Teste de circulação natural (17), potência inicial 100 %. Temperaturas medidas

e previstas [42]

Destes testes, conclui-se que a remoção do calor de decaimento por circulação natural foi

demonstrado para uma grande variedade de condições de operação inicial. Em todos os casos,

o núcleo foi adequadamente refrigerado pela circulação natural. Além disso, os resultados

forain previstos com boa concordância, o que indica que o modelagem realizada nos códigos

foi satisfatória.

6.4.2 Testes de perda de vazão sem desligamento (LOFWS)

Estes testes envolveram o desligamento das bombas primárias. Tradicionalmente, os
reatores são protegidos do superaquecimento durante um evento LOF por um sistema au-
tomático de SCRAM. Este sistema "sente" as condições anormais do reator, por exemplo
uma temperatura alta, e automaticamente insere os feixes de controle a fim de terminar a
reação em cadeia. Este sistema deve ter alta confiabilidade porque a perda de vazão sem
desligamento causa danos severos ao reator. Nos testes realizados no EBR-II, o SCRAM
normal devido à perda de vazão foi evitado pela desenergização do sistema de controle dos
feixes de controle.

Foram realizados cerca de 19 testes LOFWS no EBR-II em várias condições iniciais
de potência (até 100 %), vazão (ate 100 %), e tempo de parada das bombas primárias, de
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até 600 s. Todos os testes demonstraram i;mt redução passiva da potência, cansada petes

realimentaçôes inerentes ao reator. Como ilustração, mostramos o teste denominado 45 que

simulou uma perda de energia de alimentação da central ("station blackout") com o reator

operando a 100 % de potência. Em seguida, damos a seqüência do teste 45:

1-) reator a plena potência, instrumentação ligada, início da gravação de parâmetros;

2-) as bombas auxiliares são desconectadas da rede AC e conectadas a bateria». Nestas

condições, elas fornecem 3-4 % de vazão;

3-) inserção de um SCRAM especial para o teste. Este SCRAM protege o reator de falha de

equipamentos durante o teste. Ele é baseado em medidas de temperaturas em um feixe

ai in»tp«»nf
4-) dwKgamrnto do SCRAM normal devido à perda de vazão;

5-) desligamento das bombas primárias e secundárias; e

6-) monitoração da redução passiva da potência, sem nenhuma intervenção automática ou

de operadores.

A Figura 45 é um resultado deste teste. Nela estão contidas as temperaturas previstas em
cálculos pré-teste e a medida, próxima ao topo ativo do núcleo, em um feixe instrumentado,
XX09. Similarmente, a Figura 46 mostra o resultado para o teste de número 39. A diferença
entre estes testes é somente na constante de tempo da bomba: 300 segundos neste contra
100 segundos no teste 45. Nestas figuras, podemos ver que os picos de temperatura não
são altos, e mesmo no caso mais severo (teste 45) eles não excedem os limites mencionados
anteriormente. Há boa concordância entre os valores medidos e calculados, indicando que
os fenômenos foram adequadamente modelados. A temperatura do sódio após um tempo
longo retorna ao seu valor de plena potência. A temperatura de pico é menor para uma
maior constante de tempo da bomba, 1080 *F para r= 300 s, contra 1280 °F para r= 100
s. Portanto, uma escolha adequada desta constante pode impor uma boa margem até as
temperaturas limites.

As características chaves que governam a resposta do reator ao evento LOFWS são: a
circulação natural; a constante de tempo da bomba; e as reatividades de realimentaçôes do
reator. A circulação natural é adequada para remover o calor de decaimento, como mostrado
anteriormente. A transição para este estado é mais suave no caso sem SCRAM do que no
com SCRAM normal. Isto acontece porque neste último ocorre um resfriamento do sódio
do primário. Já o pico de temperatura do transitório é determinado principalmente pela
constante de tempo da bomba, que deve ser maior que as constantes de tempo das estruturas
do núcleo e do feixe de controle e da resposta do núcleo determinada pelos neutrons atrasados.

A seleção da constante da bomba pode ser adequada ao tipo de combustível usado: U,
U-Pu, Pu, etc. Esta escolha decorre do fato de que a fração efetiva de neutrons atrasados (/?),
no espectro rápido, no urânio puro é aproximadamente o dobro da apresentada pelo plutonio:
P cs 7,0 x IO"3 no urânio contra ^ £ 3,5 x 10~3 no plutonio. Conseqüentemente, o reator
carregado com urânio tem uma constante de tempo do combustível que é aproximadamente
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o dobro do carregado com plutonio, o que causa um maior desvio da temperatura de saída
relativamente ao seu valor assintótico.

Os efeitos do aumento da constante de tempo da bomba (r) e de 0 na temperatura da
interface combustível/encamisamento pode ser visto na Figura 47 . Esta figura é o resultado
da análise da resposta do EBR-II ao evento LOFWS, onde se variou a constante da bomba e
o valor de 0. O caso base é o reator operando a plena potent'a com um tempo de parada da
bomba de 110 s e 0= 6,7 x 10~3. Em um caso r é dobrado e no outro, $ é admitido ser 3,38
x 10"3. Ambos os casos diminuem o desvio da temperatura de saída, sendo que a diminuição
de 0 acarreta a melhor condição, um menor desvio e uma tendencia mais rápida de chegar
ao valor assintótico.

6.4.3 Teste de perda da rejeição de calor «em desligamento (LOHSWS)

Quando a potência gerada no núcleo não é transferida para o sistema de geração de

eletricidade ocorre o acidente LOHS. Neste acidente, pode ser incluída uma série de problemas

que se inicia a partir do circuito secundário, como: falhas das bombas secundárias; perda do

refrigerante secundário; falhas das bombas de alimentação de água ou do sistema de controle

da água de alimentação. Tradicionalmente, os reatores são protegidos contra o aumento

de temperatura e pressão por SCRAMs automáticos ou manuais. O reator EBR-II não

possuí SCRAMs iniciador pela monitoração da temperatura de entrada ou outro meio de

desligamento a partir da perna fria do reator. Como a potência e a temperatura de saída

do núcleo decrescem rapidamente, devido as realímentações da expansão térmica do núcleo e

de sua estrutura suporte, o SCRAM normal do reator não é acionado neste tipo de acidente.

Portanto, para este teste o sistema de SCRAM não precisa ser desligado. A seqüência de
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Figura 47: Sensibilidade da temperatura no evento LOFWS, relativamente a constante de
tempo da bomba (r) e a fração de neutrons atrasados (/?) [42].

condução do teste no EDR-II foi a seguinte:

1-) reator a plena potência, instrumentação ligada, início de gravação de parâmetros;

2-) parada da vazão de sódio no circuito intermediário. Isto é realizado pela parada da

bomba eletromagnética com a inversão da tensão na bomba para parada total da vazão

secundária; e

3-) monitoração da redução passiva da potência e do nível da temperatura da piscina.

O resultado para as temperaturas previstas nos cálculos pré-testes e das medidas para

o teste mais severo, 100 % de potência, é mostrado na Figura 48. As informações obtidas

desta figura são: a temperatura de saída do sódio cai rapidamente para um nível inferior ao

valor de plena potência; e a previsão concorda bem com os valores medidos, 0 desligamento

passivo é causado pela expansão térmica do núcleo e de sua estrutura de suporte.

6.4.4 T—te de super-resfriamento

0 teste de super-resfriamento simulado no EBR-II foi devido ao aumento da rotação
da bomba primária. Cada uma das bombas primárias é acionada por um motor elétrico
de velocidade variável. Controlando-se a corrente elétrica no motor pode ser alterada a sua
rotação e, conseqüentemente, a da bomba. 0 teste realizado foi a baixa potência. A seqüência
do teste foi o seguinte:
1-) reator a plena potência, com razão P/F = 1;
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2-) potencia e vazão são reduzidos para 32 %; e
3-) aumento da rotação da bomba tal que a vazão primária aumentou de 32 para 100 % em

20 s.

Um resultado do teste está mostrado na Figura 49. A potência segue a vazão e atinge,
no equilibrio, um patamar 10 % inferior ao de plena potência. O aumento da potência
é o resultado do super-resfriamento do núcleo e contração das estruturas do núcleo, que
introduzem uma reatividade positiva. A potência não chega a 100 % porque no início do
evento a temperatura central do combustível é baixa. Com o aumento da potência, esta
temperatura aumenta, o que acarreta a expansão axial do combustível que juntamente com
o efeito Doppler introduz uma reatividade negativa.

0 resultado deste teste mostra que o super-resfriamento, devido ao aumento da rotação
da bomba primária, não é problema com o reator operando a baixa potência e vazão.

SUMÁRIO

Esta série de testes realizados no EBR-II mostrou que ele possui uma segurança inerente
contra os acidentes LOFWS e LOHSWS para várias condições de operação. Nos testes a
partir de 100 % de potência o reator desligou-se passivamente sem nenhuma intervenção de
operadores ou sistemas automáticos. As temperaturas finais estiveram dentro dos limites
aceitáveis e não foram observados danos nos elementos combustíveis. Os cálculos pré-testes
concordaram adequadamente com os valores medidos. Isto sugere que os fenômenos impor-
tantes que governam o desligamento passivo foram modelados adequadamente pelos códigos
NATDEMO e HOTCHAN.
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7. ASPECTOS ECONÔMICOS

O desenvolvimento dos ¡eatores rápidos começou há aproximadamente 30-40 anos nos

países desenvolvidos e, dada a própria natureza da questão, este desenvolvimento foi paulatino

e meticuloso. Sempre foi dada muita atenção k questão da segurança, às voes até ao exagero

que o desconhecimento ocasiona e exige. Isto fies com que os reatores rápidos, que porventura

foram conectados à rede elétrica, tivessem um custo de geração proibitivo quando comparado

com os das usinas convencionais e mesmo com os dos LWRs. Isto no entanto, deve-se mais

à fose de desenvolvimento inicial da tecnologia para aplicação comercial do que uma base

tecnológica definida e cara.

O caso do reator rápido francês Superphenix-1 é um bom exemplo do pioneirismo nesta

tecnologia. Sem dúvida, a França é hoje o país mais desenvolvido e que apresenta os melhores

custos de geração na área nuclear., No entanto, este reator, que é o primeiro reator rápido de

grande porte (1200 MWe) a ser conectado a uma rede elétrica em todo o mundo, apresentou

um custo de capital por kWc instalado que é aproximadamente 2,5 vezes o do PWR francês

[43].

Atualmente, na França , está em fase de projeto o reator rápido RNR-1500, ou Super-
phenix-2, de 1500 MWe, que já apresenta uma significativa redução de custo de capital, ~35
%, por kWe instalado [44] quando comparado ao seu antecessor. A Tabela 18 mostra a
economia de aço deste projeto relativamente ao Superphenix-1, que contribuiu para esta real
redução de custo. No geral, houve uma redução de 45% nas necessidades de aço no novo
projeto.

Tabela 18: Redução da massa de aço do Superphenix-1 para o Superphenix-2 nos principais
componentes [44]

COMPONENTE

Reator (excluindo domo e vaso de
segurança)

Equipamento de manuseio do combustível

Circuitos secundário e auxiliar

Bombas de sódio mecânicas

Trocadores de calor e geradores de
vapor intermediários

Remoção de calor de decaimento
(excluindo chaminés)

MASSA S
MASSA SI

{PER
VVÈR

>HENIX-2
PHENÍX-X

0,52

0,21

0,55

0,33

0.80

0,57

Outro fator que acarreta economia é a padronização e construção em série, como mostra

a referência [43]. Neste estudo analisou-se o efeito de se construir o projeto do Superphenix-1
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cm lotes. A Tóbela 19 resume as conclusões. Nesta tabela, a coluna NSSS refere-se à parte
de suprimento de equipamentos e instalações diretamente ligada à área nuclear e a coluna
N-NSSS refere-se à parte de suprimento de equipamento, serviços e construções convencionais.

19: Diminuição do custo de capital para vários cenários do Superpbenix-1 construído
em lotes [43]

CENÁRIO

Reconstrução do
Superpbenix-1

Reconstrução de
2 unidades

4 unidades

12 unidades/4 unidades

NSSS
(%)

-27

-8,5

-8,5

-4,5

N-NSSS
(%)

-25

-13,8

-5,3

-1,5

TOTAL
(%)

-26

-11

-7

-3

As conclusões gerais são:

(1) reconstruindo idénticamente este reator, acarretaria uma redução no custo de construção

de 26%;

(2) reconstruindo 2 unidades no mesmo sítio haveria uma redução adicional de 11 %;

(3) construindo 4 unidades idênticas no mesmo sítio acrescentaria uma redução de 7 %; e

(4) no cenário de 12 unidades iguais localizadas em 3 sítios diferentes ter-se-ia uma nova

redução de 3 %.

Como vemos, a retirada da característica de protótipo do reator e a construção em lotes,

ou série, acarreta uma redução significativa no custo de construção de uma usina. Conforme

este estudo, para um lote de 12 unidades iguais, teríamos uma diminuição de custo de cerca

de 40 %.

Destes dados podemos inferir que a tecnologia do reator rápido tem muito a evoluir e
existem variáveis a serem trabalhadas que podem torná-lo competitivo com a tecnologia do
reator a água leve. Os franceses acreditam que hoje, com o presente conceito e em um contexto
industrial comparável ao do PWR (produção em série), o custo de geração de eletricidade
nestes reatores seria maior que os obtidos nos seus PWRs em somente cerca de 15 - 20 % [44].
Isto não é inaceitável tendo em conta a estratégica independência energética obtida com este
reator.

Mas, para o Brasil, ainda existe a alternativa do conceito que propomos que pode reduzir

ainda mais o custo de geração de eletricidade. A escolha do conceito IFR permite grandes

simplificações e reduções de custos em todas as três áreas do ciclo de combustível envolvidas:

fabricação, reprocessamento e ¡mobilização de rejeitos. Todos os processos são bem compactos
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c envolvem operações em lotes. Isto resulta em um prédio de contenção das facilidades do
a d o de combustível bem compacto.

Para se ter uma base técnica consistente e firme, nos EUA tem sido desenvolvido o pro-
jeto conceituai detalhado de uma facilidade de reprocessamento, para uma central de geração

i capacidade de 1200 - 1400 MWe [5,19], que poderia ser usada pelas centrais de reatores
do tipo PRISM ("Power Reactor Inherent Safe Module") (45) da General Elec-

tric Company, ou SAFR [46] ("Sodium Advanced Fast Reactor") da Rockwell International,
Combustion Engineering e Bechtel, que também adotam o conceito do IFR. As dimensões
para esta facilidade seriam: 29,3 m (96 ft) de largura, 32,0 m (105 ft) de comprimento e
13,4 m (44 ft) de altura. A parte chave da facilidade, que é a célula de atmosfera inerte,
t en somente 163,5 m2 (1760 ft2) de área e 4,3 m (14 ft) de altura. Com estas dimtnsóws,
o predio do ciclo é varias vezes menor que o prédio do processo Purex para o combustível
do tipo óxido de mesma capacidade de reprocessamento. Consequentemente, espera-se que o
custo de capital desta facilidade seja reduzido em larga margem em comparação ao custo de
uma facilidade equivalente para o processo Purex. É exatamente isto que mostra a Tabela
20, uma comparação do custo de capital da instalação de reprocessamento para cada um dos
tipos de combustível: metálico e óxido. Como pode ser visto, o custo para o piroprocesso
(metal) é cerca de cinco vezes menor que para o combustível do tipo óxido.

Tabela 20: Comparação entre instalações do ciclo de combustível [20]

COMBUSTÍVEL

Dimensões e materiais
Volume do prédio (m3)
Volume da célula (m3)

Concreto de alta densidade (m3)
Concreto de densidade normal (m3)

Custo de capital (SxlO*^
Facilidade e construção

Equipamento
TOTAL

METAL

23.570
1.170
100

6.090

32,6
15JÉ
48,1

ÓXIDO

150.470
12.010
2.290

26-31000

93,0
155.5
248,5

Para ter-se uma idéia do impacto geral nos custos da introdução dos RMLs, apresentamos
as Figuras 50; 51 e 52.

A Figura 50 mostra o custo anual do combustível versus queima média dos combustíveis
descarregados para os LWRs e RMLs. Embora esta figura refira-se ao combustível do tipo
óxido, pode ser visto que o cu9to do combustível do RML torna-se competitivo com o do
LWR para uma queima média entre 100 e 150 MWd/kgM. Atualmente, para os combustíveis
óxido e metálico, as queimas médias têm crescido acentuadamente devido a melhorias no
projeto da vareta e desenvolvimento de novos materiais para o encamisamento. Estes novos
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Figura 50: Custo anual do combustível do LWR e RML versus queima de descarga [29]

materiais são as ligas ferríticas como o aço HT9. Com estas ligas, é possível desenvolver
núcleos que podem operar entre 5-10 anos sem recarregamento [47]. Testes com feixes no
FFTF já chegaram a queimas de 123 MWd/kg sem nenhum problema e podem atingir 150-
200 MWd/kg [47]. Queimas médias cm torno de 100 MWd/kgM já são obtidas rotineiramente
nestes combustíveis [9,10].

As Figuras 51 e 52 mostram os custos de capital e da eletricidade no barramento ("busbar
cost") para três tipos de usina* de geração de eletricidade nos EUA: carvão, reator a água
leve c o conceito PRISM. Embora H central PRISM, que adota o conceito IFR, tenha o custo
de capital estimado entre o da usina de carvão e o do reator LWR (Figura 51) ela tem um
custo de geração de eletricidade, no barramento, inferior aos destas usinas (Figura 52).

Embora nosso programa não adote a característica de modularidade do PRISM, into
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é, este conceito adota um único reator modular padrão, de aproximadamente 140 MWe, a

partir do qual é montada uma usina de qualquer potência, ek adota a construção em série.

No programa que propomos, a partir da segunda fase seriam contraídas séries de usinas

de potências pequenas e crescentes até um de potência comercial atual (> 1000 MWe) que

também pode ser construído em série. Isto de certa forma caracteriza uma padronização

que pode levar a custos similares ao do conceito PRISM. Não fizemos nenhuma avaliação

específica dos custos para os reatores que propomos. Porém, pelos exemplos mostrados e

semelhança <!«• conceitos, parece que os reatores da segunda fase de desenvolvimento já teriam

custos competitivos com os do LWR. Claro que não incluímos, no nosso caso, o custo de

desenvolvimento, que de qualquer forma teria que ser feito pelo País em ambos tipos de

reatores, LWRs e RMLs. Os grandes RRBs talvez tenham custos ainda menores devido à

economia de escala e construção em série.
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S. CÁLCULOS INICIAIS

Nas seções anteriores discutimos características fundamentais gerais dos reatores rápidos

que propomos para o Brasil. A partir desta seção, procuraremos estabelecer um modelo que

será usado como referência para os reatores rápidos da segunda fase do programa proposto.

Os cálculos iniciais tiveram por objetivo explorar algumas alternativas de arranjos a fim

de podermos definir o modelo para uma análise detalhada da evolução do núcleo durante a

sua vida.

8*1 Combustível

A nossa opção pelo combustível metálico ocorreu em 1986 [48], não só pelas poten-

cialidades em todos os aspectos do ciclo de combustível, como pela natural superioridade

netttrónica relativamente ao óxido e carboneto. Nesta época, escolheu-se o combustível Pu-

Th-ZrHz para os reatores da segunda fase. A adição do hidreto de zircônio à liga teve o obje-

tivo de amaciar o espectro para aumentar o efeito Doppler e diminuir a RVS. Considerava-se,

então, que não haveria problema de suprimento de plutonio. Porém, hoje, não se vislumbra

que o Pats consiga, a curto e médio prazos, o plutonio necessário. Uma possibilidade seria

a importação, mas esta opção além de depender da compreensão dos países desenvolvidos, o

que parece remoto, deixa o País dependente. Por outro lado, recentemente, o Brasil passou

a dominar a tecnologia do enriquecimento do urânio o que torna possível iniciar os reatores

com este combustível, sem os inconvenientes da importação. Atualmente, escolhemos como

combustível inicial a liga U-10%Zr. Com o decorrer da queima, passa-se paulatinamente para

uma liga ternaria U-Pu-Zr. Eliminamos a adição do hidreto de zircônio, tendo em mente

que o reator já é projetado para uma RVS pequena. Quanto ao efeito Doppler, trabalhos

recentes [40,49] e a discussão realizada na seção 6 mostram que um efeito pequeno é uma boa

característica deste combustível, porque aumenta a segurança inerente do reator contra aci-

dentes dos tipos: perda de vazão (LOF) e de rejeição de calor (LOHS) sem desligamento. A

justificativa é que, nestes transitórios, as realimentações de reativídades negativas conseguem

trazer o reator para condições de operação seguras a baixa potência, sem que haja danos

nos elementos combustíveis. Isto ocorre, em parte, devido ao pequeno efeito Doppler positivo

que pode ser sobrepujado pelas realimentações negativas no retorno às potências mais baixas.

Um objetivo destes reatores é gerar o 233U para os reatores binarios da terceira fase. Assim,

o material fértil dos envoltórios é o tório metálico.

8.2 Modelos do reator

O arranjo horizontal dos feixes, para os dois modelos analisados nos cálculos iniciais, está

mostrado na Figura 53. 0 número de feixes de combustível é 132 e o de controle 18, sendo

12 controles primários e 6 secundários. A parte central do núcleo é carregada com feixes

de material fértil; um envoltório e blindagem radiais externos completam o reator. Alguns
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dados dos projetos dos feixes são mostrados na Tabela 21. A diferença básica é a ausência
de envoltórios axiais de material fértil em um modelo. Atualmente, nos países avançados na
área, há uma tendência em diminuir a quantidade de material fértil que envolve o núcleo
[50]. Isto tem o objetivo de diminuir custos na fase inicial da introdução dos reatores rápidos
quando a regeneração em si tem uma importância secundária. Assim, um modelo possui
envoltório axial superior e inferior, blindagem inferior e câmara de gases de fissão. Aqui
ele é identificado por CEA (Com Envoltório Axial). No outro, os envoltórios axiais foram
substituídos por refletores de aço inoxidável. Este modelo é identificado como CRA (Com
Refletor Axial). As espessuras dos envoltórios e refletores são avaliadas nos cálculos iniciais.
0 núcleo possui uma altura nominal de 1 m. A Figura 54 mostra a geometria RZ para os
dois modelos.

CASO-I ¿UJJJsX
¿SOT

CASO-2
BLINDAOEM

ENVOLTORIO

NÚCLEO

ILHA DE FÉRTIL

CASO -4

Figura 53: Arranjo horizontal dos feixes nos modelos

Para proteger o reator do evento de perda de vazão sem desligamento, introduzimos o

novo feixe, módulo de expansão de gás, discutido na seção 6, Nos dois modelos analisados

nesta seção, o número e localização dos MEGs e as espessuras dos envoltórios e blindagens

são variáveis analisadas.

A segurança do reator c feita com um sistema de feixes de controle que deve obedecer

o princípio de redundância e diversidade. Isto implica que os feixes de controle tenham

projetos diferentes para evitar o modo de falha comum. No caso real, os feixes primários e

secundários têm estruturas diferentes. Normalmente, um dos sistemas tem dutos hexagonais
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7- Env. axial
8- Env. externo
9- Câmara de gás

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Refletor
Refletor
Refletor
Idem

Figura 54: Geometria RZ para os modelos (sem escala)

duplos, enquanto que o outro tem duto externo hexagonal e duto interno cilíndrico. Um
dos dois deve ter seção absorvedora articulada para poder entrar no núcleo no caso de haver
distorção do duto externo. Nos modelos aqui estudados não levamos isto em consideração com
o objetivo de simplificar os cálculos e os projetos dos feixes de controle primário e secundário

iguais, isto é, com dutos hexagonais duplos, sem articulação na parte absorvedora.

8.3 Método de Cálculo

Os cálculos foram realizados pelo código CITATION [51] em geometrías RZ com simetría
axial, como mostrado na Figura 54, ou triangular bidimensional. A geometría RZ foi utilizada
nos cálculos do efeito Doppler, reatividade de vazios no sódio e queima. Com a geometría
triangular analisou-se o plano médio dos modelos e calculou-se o valor dos controles e dos
MEGs. Nestes cálculos, foram usadas seções de choque microscópicas em 6 grupos de energia,
condensadas da biblioteca japonesa JFS-II [52], em 70 grupos, pelo código EXPANDA [53],

A condensação dos grupos foi realizada com os fluxos críticos calculados em 70 grupos,
em um modelo cilíndrico unidimensional homogêneo. Este modelo foi obtido do original,
Figura 53, por equivalência de volume, e possui 4 zonas: ilha central de material fértil, núcleo
«envoltório e blindagem radial. Para este modelo adotou-se 30 MEGs, 6 localizados na ilha
central e 24 no envoltório radial externo. Tanto os MEGs como os controle* foram homo-
geneizados nas zonas a que pertencem. A criticalidade foi obtida por ajuste da concentração
de 10B. Usou-se um único valor para a curvatura transversal para todos os grupos , porém
dependente da região.

BA Avaliação da» espessura» de envoltório» e blindagens

Estes cálculos foram realizados com o objetivo de verificar a variação do k-efetivo do



108

Tabela 21: Dados dos feixes para os dois modelos

FEIXE PE COMBUSTÍVEL
Número de varetas 160
Pa»» do feixe (mm) 145
Diâmetro da vareta (mm) 8
Espessura do encamisamento (mm) • 0,35
Espestura da parede do duto (mm) 3,0
Espaço entre feixes (mm) 4,0
Diftmetro do arame empacador (mm) 2,0
Massa específica efetiva (% da teórica) 75
Uranio/Zircônk) (% em volume) 75/25

Frações de volume (%)
Combustível 38,85
SÓdk> 42,55
Estrutura 18,60

FEIXE DE FÉRTIL
Número de varetas 91
Diâmetro da vareta (mm) 12,7
Espessura do encamisamento (mm) 0,35
Diâmetro do arame espadador (mm) 1
Massa especifica efetiva (% da teórica) 90

Frações de volume
Fértil 56,52
Sódio 28,42
Estrutura 15,06

FEIXE DE CONTROLE
Número de varetas 61
Diâmetro da vareta (mm) 13
Espessura do encamisamento (mm) 1,3
Diâmetro do arame espaçador (mm) 1,6
Espessura dos dutos (mm) 3
Espaço entre dutos: interno e externo (mm) 5
Massa específica efetiva (% da teórica) 85

Frações de volume (%)
Controle 28,46
Sódio 40,02
Estrutura 31,52

FRAÇÕES DE VOLUME DO MEG (%)
Estrutura 7,90
Sódio total 92,10
Sódio estático 5,44

FRACÓES DE VOLUME DA BLINDAGEM RADIAL (%}
Estrutura 71,58
Sódio 28,42
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> com o aumento das espessuras dos envoltorios e blindagens dos modelos. No modelo

CEA, foram variadas as espessuras do envoltorio axial e da blindagem radial. No modelo

CRA, foram variadas as espessuras das blindagens axial e radial. Em ambos casos, a espessura

do envoltorio radial ficou constante.

Nos modelos para estes cálculos foram considerados 30 MEGs, 6 na interface ilha de

fértil interna/núcleo e 24 na interface núcleo/envoltório radial externo. A espessura axial,

em ambos os modelos, variou de 30-»39-»48 cm. A largura do envoltorio radial variou de

26¿6-»39,54-»52,72 cm. Para os cálculos em uma direção, as dimensões na direção transver-

sal foram mantidas constantes e iguais à original. As mesmas seções de choques microecópicat,

geradas para cada modelo, foram usadas em todos os cálculos.

Para os cálculos, foi ajustado o enriquecimento de 33SU no combustível que resultasse

em um excesso de reatividade de ~5 %. Neste ajuste, no modelo CRA, foi omitida a câmara

de gás de fissão para simplificação de cálculo. Os enriquecimentos obtidos foram 23,8 e

23 % (atômica) nos modelos CEA e CRA. Variou-se, então, as espessuras dos envoltórios

e blindagens, como mencionado acima, em ambos modelos. Posteriormente, no modelo de

cálculo RZ do caso CRA, foi incorporada uma câmara de gás de 30 cm de espessura e repetidos

os cálculos. As Figuras 55 e 56 mostram os resultados destas análises.

No modelo CEA, o aumento da espessura do envoltorio axial diminuiu o k-efetivo do
sistema como mostra a Figura 55a. Isto deve-se à superposição de dois efeitos que influem
do mesmo modo: o afastamento da blindagem axial, que diminui a reflexão de neutrons,
e o próprio aumento do envoltório que provoca um endurecimento do espectro na interface
núcleo/envoltório axial, o que aumenta a fuga axial de neutrons do núcleo. Neste caso,
o aumento da espessura de 30—»~50 cm diminuiu o k-efetivo de 0,05 %Ak. De maneira
oposta, o aumento da espessura da blindagem radial causa um aumento em k-efetivo devido
ao aumento do efeito de reflexão dos neutrons, para dentro do núcleo, nesta blindagem. Neste
caso, o aumento da espessura da blindagem de 2 para 4 anéis aumentou o k-efetivo de 0,03
%âk (Figura 55b).

No modelo CRA, o aumento da espessura da blindagem axial aumenta a reflexão de
neutrons para dentro do núcleo, diminuindo a fuga axial e aumentando o k-efetivo (Figura
56a). A diferença entre os ráculos, com e sem câmara de gás, mostra o quanto de detalhe deve
ser considerado na direção axial. A não inclusão desta zona aumenta a fuga axial diminuindo
o k-efetivo de 0,7 %Ak. O aumento da espessura da blindagem axial, no modelo com câmara
de gás, de 30—»~50 cm causa um aumento em k-efetivo de 0,3 %Ak. O comportamento
do k-efetivo com o aumento da espessura da blindagem radial é o mesmo do modelo CEA.
Aumentando a espessura da blindagem radial de 2 para 4 anéis aumenta o k-efetivo de 0,03
%Ak (Figura 56b).

Estes cálculos mostram que, em termos de k-efetivo, o modelo CRA é mais sensível às
variações das espessuras das estruturas axíais que o modelo CEA. Isto deve-se ao maior poder
de reflexão do aço inoxidável, usado como envoltório, relativamente ao tório. Para ambos os
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Figura 66: k-efetivo versus espessuras do refletor axial e blindagem radial no moddo CRA

modelos, do ponto de vista de k-efetivo, as espessuras axiais analisadas podem se situar em
torno de 30 cm, tendo em mente ainda que nos modelos não foi considerado o sódio que
circunda o núcleo. Portanto, a influência no k-efetivo das alterações destas espessuras será
ainda ligeiramente diferente das mostradas mas praticamente pequena. Isto significa que, com
o reator desligado, o deslocamento de componentes dentro do núcleo vai perturbar pouco o
sistema. Do ponto de vista de blindagem das estruturas adjacentes ao núcleo, são necessários
cálculos específicos para alguma conclusão.

No caso da blindagem radial, a espessura de 2 anéis é suficiente, em termos de k-efetivo.
O aumento para 3 ou 4 anéis acarreta um pequeno aumento em k-efetivo. Além disso,
também não foi considerado o sodio circundante ou outras estruturas como, por exemplo, o
barril do núcleo, que diminui as variações mostradas nas Figuras 3b e 4b. Do ponto de vista
de blindagem propriamente, é necessário fazer um cálculo específico.
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O modelo RZ para estes cálculos é o mostrado na Figura 54. Foram considerados 30

MEGs na internee núdeo/envoltório, 6 na ilha céntrale 24 no envoltorio externo. OsMEGs

foram homogeneizados no anel a que pertencem.Os cálculos foram realizados com o reator

ümpo, Mio é, sem controle e produtos de fissão.

Para o cálculo da RVS ajustou-se o enriquecimento de uranio para ~5% de excesso de
iwtmdade. Consideraram-se casos com perda total do sódio do núcleo, ou em parte dele.
Em ahjHBs casos, as seções de choque (as) condensadas foram as mesmas para os cálculos com
• sem sódio. Em outros, as as condensadas foram recalculadas pelo cóoigo EXPANDA, com
os fluxos obtidos no modelo com o núcleo sem sódio, e todos estes dados foram transportados
para os cálculos do caso sem sódio. Para verificar o eleito da expansão axial do núcleo nesta
reatividade, foram feitos dois casos onde se simulou a expansão pelo aumento da altura ativa
de 1 cm. Em todos os casos a temperatura foi de 900 K.

A Tabela 22 mostraos resultados paraos dois modelos. Os casos 1 a 5 são para o modelo
CEA e os de 6 a 8 são para o CRA. A reatividade é dada como diferença entre os k-efetivos
perturbados e o referência (com sódio). A comparação dos casos núcleo nominal e expandido
(1-2,6-7) mostra que a expansão axial praticamente não altera a RVS para a perturbação
no núcleo todo. A comparação dos casos com as não perturbadas e perturbadas (2-4,7-8)
também mostra um efeito pequeno. Já para perturbações menores e mais localizadas, como
o esvaziamento da zona 2B mostrada na Figura 54 (caso 3 e 5), a perturbação das as resulta
em um aumento significativo, ~65%. Porém, neste caso, o aumento pode estar exagerado
porque foram usadas as perturbadas geradas com o esvaziamento total do núcleo, o que não
representa perfeitamente o problema.

A comparação dos casos dos modelos CEA e CRA mostra que a substituição do envoltório
axial por refletor torna a RVS mais positiva. A causa deste aumento está no aumento da
reflexão de neutrons para dentro do núcleo, diminuindo a fuga axial e amaciando o espectro.
Este efeito diminui o enriquecimento, para o mesmo excesso de reatividade, aumentando a
razão fértil/físsil e, por conseqüência, a RVS. Além disso, um poder refletor maior também
diminui a fuga axial em uma maior taxa no esvaziamento do sódio, o que também aumenta
esta reatividade. Para o esvaziamento do núcleo todo, o aumento entre os modelos foi de
~25%, casos 4 e 8.

De modo geral, os dois modelos apresentam boas características quanto à RVS, dado que
os resultados a mostram negativa. Melhor ainda, os casos 3 e 5 indicam que ela pode ser
negativa no esvaziamento axial total de zonas onde tende a ser positiva. Portanto, ela pode
ser negativa em esvaziamentos mais localizados por todo o núcleo.

6.6 Cálculo do efeito Doppler

O mesmo modelo RZ usado no cálculo da RVS também foi usado na avaliação do efeito
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Tabela 22: Reatividade de vazios no sódio nos modelos

CASO Ak
í-2)<»>

ZONA
PERTURBADA

a NÚCLEO

MODELO CEA (235U = 23,6 % em peso)
1

2

3

4

5

-1,69

-1,67

-0,13

-1,65

-0,04

núcleo
todo

núcleo
todo

zona<2>
2B

núcleo
todo
zona
2B

nao
perturbada

nao
perturbada

não
perturbada
perturbada

perturbada

expandido

nominal

nominal

nominal

nominal

MODELO CRA (2MU = 22,8 % em peso)
6

7

8

-1,33

-1,31

-1,24

núcleo
todo

núcleo
todo

núcleo
todo

não
perturbada

não
perturbada
perturbada

expandido

nominal

nominal

(1) Leia-se -1,69 x IO"2; (2) Ver Figura 54

Dopplcr. Este efeito foi calculado para aumentos uniformes de temperatura em todo o reator,

de 300=>900=*1500 K. Como esta reatividade depende diretamente do enriquecimento, ela

foi calculada para os valores: 20, 25 e 30 % (atômica), que é a faixa de enriquecimento do

combustível para os primeiros reatores desta fase.

Nesta avaliação, para cada temperatura de cálculo, foi gerado um conjunto de seções

de choque microscópicas condensadas, por meio do EXPANDA, usando um único enriqueci-

mento. Este conjunto foi utilizado nos cálculos do CITATION em todos os enriquecimentos

analisados, para cada temperatura. A reatividade foi obtida como diferença entre os k-efetivos

do reator nas diversas temperaturas.

A Figura 57 mostra a variação do efeito Doppler com o aumento de temperatura e

enriquecimento para os dois modelos. Este efeito é pequeno como esperado em reatores

compactos, com grandes fugas e combustível metálico. Neste aspecto, os dois reatores são

similares, com o modelo CRA tendo um efeito ligeiramente menor devido à menor quantidade

de tório.

8.7 Cálculo dos valores dos MEGs

Para os cálculos dos valores dos MEGs foi usada a geometria triangular. O modelo real,

mostrado na Figura 53, foi aproximado por um outro com simetria de 120°, mostrado na

Figura 58. A discretização foi de 6 triángulos por hexágono e simulou-se o plano médio dos
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20 25 30 20 25

E(2MU) (%) E(2MU)

(a) Modelo CEA (b) Modelo CRA

Figura 57: Efeito Doppler em função do enriquecimento

Blindagem

Envoltório

Núcleo

Ilha fértil

Figura 58: Modelo simétrico (120") usado nos cálculos em geometria triangular

modelos.

Os controles primários foram inseridos para a criticalidade. Eles tendem a "empurrar"

os fluxos no sentido radial influindo na fuga de neutrons e , por conseqüência, no valor do

MEG. A rcatividade foi calculada como diferença entre os k-efetivos do reator com os MEGs

sem o sódio que flui e o referencia, MEGs com sódio. As seções de choque microscópicas
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foram as mesmas nos cálculos referência e perturbado. Assim, a perturbação nos MEGs foi
somente na concentração de sódio. Para o MEG sem o sódio que flui, o sódio que fica entre
os feixes foi considerado homogeneizado no feixe. As curvaturas axiais foram obtidas de um
cálculo, em geometria RZ, realizado com o código CITATION e foram constantes para todos
os grupos e dependentes da região. Usou-se a mesma curvatura tanto para o caso referência
como para o perturbado. Para os dois modelos, CEA e CRA, foram calculados casos com 30,
24 c 12 MEGs, dispostos e identificados como mostra a Figura 53.

A Tabela 23 resume os resultados destes cálculos e estes, por sua vez, mostram que este
dispositivo pode impor uma reatividade negativa significativa no reator. O MEG interno tem
um valor que é cerca do triplo do valor do externo, casos IA e IB. A comparação dos casos
IB e 2 mostra que a distribuição de potência tem uma pequena influência na efetividade do
dispositivo. Nos modelos com 12 MEGs externos, casos 3 e 4, há um aumento de ~15% no
valor do MEG quando eles estão mais próximos da região central da face hexagonal, uma
região de maior fuga e, portanto, de maior valor em reatividade negativa. Outro efeito que
pode aumentar o valor dos MEGs que estão mais próximos entre si, caso-4, é o aumento do
"streaming" axial que não foi levado em conta nos cálculos aqui realizados. Assim, o aumento
entre os casos 3 e 4 pode ser maior que o aqui mostrado. A diminuição dos valores dos MEGs
entre os modelos deve-se à diferença na distribuição de potência e à menor fuga axial do
CRA, Em ambos modelos, 12 MEGs externos separados por 1 feixe de fértil, são suficientes
para impor uma reatividade negativa de aproximadamente 1,5$.

Tabela 23: Reatividade dos módulos de expansão de gás (MEG) nos modelos

Caso

IA
IB
1C
2
3
4

MODELO CEA

Ak/MEG
(-3)0)
-2,44
-0,78
-1,15
-0,80
-0,88
-1,01

MODELO CRA

Ak/MEG
(-3)

-2,20
-0,77
-1,09
-0,78
-0,85
-0,99

NÚMERO DE MEGs
SEM SÓDIO

6 internos
24 externos
6 int.+24 ext.
24 externos
12 externos
12 externos

(1) Leia-se 2,44 x 10- 3

8.8 Cálculo dos valores dos controles

Após o cálculo do valor do MEG, definimos melhor os modelos para as análises pos-

teriores. Por questões de simetria e segurança adotamos 12 MEGs localizados na interface

núcleo/envoltório radial externo separados, dois a dois, por um feixe de material fértil. Assim

o modelo horizontal aqui usado é o de número 4 mostrado na Figura 9.1.

Nestes cálculos, foi usada a geometria triangular com simetria de 120°, Figura 58, com
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discretisação de 6 triángulas por hexágono e simulou-se o plano médio. Os modelos foram

considerados limpos, isto é, sem produtos de fissão, o que corresponde ao inicio da vida

do núcleo. Um único conjunto de seções de choque microscópicas foi usado em todos os

cálculos. Os enriquecimentos de fisseis nos modelos foram os determinados anteriormente.

As curvaturas axiais foram por grupo de energia e por região.

0 material de controle empregado foi o carboneto de boro B*C. Analisamos os valores

dos bancos primarios e secundarios para três enriquecimento de 10B: 20,50 e 90 % (atômica).

Os valores dos controles foram obtidos por diferença entre os k-efetivos dos modelos com e

•em controle inseridos.

A Tabela 24 mostra os resultados obtidos para os dob modelos. Nesta tabela, a inter-

ferencia entre os anéis ou bancos de controle fo¡ calculada como:

INTERFERENCIA = valor total - £valor individual dos anéis ou bancos.

A disponibilidade de controle mostrada está baseada no criterio do feixe mais reativo do
banco ficar preso fora do núcleo.

Os resultados mostram que, para enriquecimentos de 10B altos, existem grandes valores
de controle. O modelo CRA tem valores ligeiramente maiores que o CEA devido ao espectro
mais macio do primeira A interferência entre os anéis do banco primário aumenta o valor
total do banco e, por sua vez, este aumento também aumenta com o enriquecimento do boro.
Já a interferência entre os bancos, primário e secundário, pode diminuir ou aumentar o valor
total do controle, dependendo do enriquecimento do boro. No entanto, as interferências em
todos os casos são pequenas e não excedem a 0,6 % do valor total.

8.9 Cálculo do erro de recarregamento

O recarregamento de tim reator é um operação cuidadosa e meticulosa, feita de modo

totalmente controlado. Porém, existe a possibilidade de haver um erro de recarregamento

onde um feixe de combustível é colocado em uma posição que não é a ele destinado. Este erro

pode acarretar um aumento da reatividade do sistema e deve ter sido considerado no projeto

do controle disponível. Neste contexto, a margem de desligamento do sistema de controle

deve ser maior que a maior reatividade introduzida por um erro de recarregamento.

Os modelos de RML aqui estudados possuem um único enriquecimento e o maior efeito
na reatividade seria o de se introduzir um feixe de combustível na posição de controle de
maior valor. Nos modelos, os feixes de controles de maior valor são os pertencentes ao anel
de controle mais interno, ver a Tabela 24. Assim, este erro foi avaliado introduzindo-se nesta
posição de controle um feixe de combustível.

A geometria utilizada no cálculo foi a triangular com discretízaçâo de seis triângulos

por hexágono e simetria de 120° (Figura 58). Foi avaliado o erro de recarregamento para

três enriquecimentos de urânio: 20, 25 e 30 % atômica, que é a faixa onde se deve situar os
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Tabela 24: Reatividade dos controles nos modelos CEA e CRA

MODELO CEA
" B (%)

And
Inserido

5
6
8

5+6+8

20

Ak

3,974-2
3,353-2
1,043-2
7,346-2
8,368-2

Ak/tóxe

6,63-3
5,58-3
1,73-3
6,12-3

4,64-3

50

Ak

6,771-2
5,928-2
2,14-2
1,275-1
1,488-1

Ak/feixe

1,128-2
9,880-3
3,560-3
1,062-2
8,266-3

90

Ak

8,700-2
7,772-2
2,931-2
1,656-1
1,951-1

Ak/feixe

1,450-2
1,295-2
4,880-3
1,380-2
1,084-2

Disponibilidade de controle

Total
Preso

Disponível

Primário
7,346-2
6,630-3
6,683-2

Secundario
1,043-2
1,730-3

8,700-3

Primário
1,275-1
1,128-2

1,162-1

Secundário
2,140-2
3,560-3
1,784-2

Primário
1,656-1
1,450-2
1,511-1

Secundário
2,931-2
4,880-3

2,443-2
Valor da interferencia entre...

5e6
5e6e8

+l,9(-4) +0,25%
-2,0(-5) -0,02%

+6,<K-4) +0,47%

+5,0(-4) +0,33%

+9,0(-4) +0,54%
+l,l(-3) +0,56%

MODELO CRA
I0B (%)

Anel
Inserido

5
6
8

5+6
5+6+8

20

Ak

4,215-2
3,591-2

1,156-2
7,818-2
8,948-2

Ak/feixe

7,02-3
5,98-3
1,93-3
6,51-3
4,97-3

50

Ak

7,068-2
6,240-2
2,290-2
1,334-1
1,561-1

Ak/feixe

1,178-2
1,040-2
3,820-3
1,111-2
8,672-3

90

Ak

9,028-2
8,129-2
3,112-2
1,721-1
2,032-1

Ak/feixe

1,504-2
1,354-2
5,186-3
1,434-2
1,129-2

Disponibilidade de controle

Total
Preso

Disponível

Primario
7,818-2

7,020-3
7,116-2

Secundario
1,156-2
1,920-3

9,640-3

Primario
1,334-1
1,178-2

1,216-1

Secundario
2,290-2
3,820-3

1,908-2

Primário
1,721-1
1,540-2

1,570-1

Secundário
3,112-2
5,186-3
2,593-2

Valor da interferencia entre...
5e6

5e6e8
+l,2(-4) +0,15%

-l,4(-4) -0,01%

+3,2(-4) +0,24%
+l,2(-4) +0,07%

+5,3(-4) +0,31%
+5,l(-4) +0,25%

enriquecimentos dos primeiros RMLs.

Para cada modelo, foí usado um único conjunto de curvaturas axiais, constante nos

grupos e por região. Também foi usado um único conjunto de seções de choque microscópicas.

A reativídade foi obtida por diferença entre o k-efetivo do modelo com todos os controles

retirados e o k-efctivo do modelo com uma posição de controle mais reativo contendo feixe
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de combustível de mesmo enriquecimento do núcleo.

A Tabela 25 mostra os valores da reatividade para os dob modelos e enriquecimentos.

Como usamos um arranjo com simetria de 120*, a inserção de um feixe nesta geometria

coiiesponde a inserir 3 feixes no modelo completo. A reatividade total obtida ¿ então dividida

por este número para se ter a reatividade de um feixe. Como pode ser visto, o erro de

recarregamento no modelo CEA é maior que no modelo CRA. Isto significa que a margem

de desBgamento deve ser maior no primeiro.

lfcb«la 35: Reatividade do erro de recarregamento nos modelos CEA e CRA

MODELO

(%)
20
25
30

CEA
Ak
(-2)

1,411
1,513
1,546

Ak/feixe
(-3)
4,70
5,04
5,15

CRA
Ak
(-2)

1,375
1,428
1455

Ak/feixe
(-3)
4,58
4,76
4^5

Podemos determinar que a margem de desligamento seja a soma do valor do feixe de
controle mais reativo retirado e do valor do feixe de combustível inserido nesta posição. No
entanto, o planejamento do controle deve ser baseado no critério do feixe mais reativo ficar
preso fora do núcleo. Assim, a consideração do valor do controle mais reativo também na
margem de desligamento implica em levar em conta duplamente este valor no planejamento
do controle disponível. Claro que, neste caso, admitimos que se um feixe de controle ficar
preso fora do núcleo, durante a operação de recarregamento, a providência imediata seria a
reparação deste problema antes de qualquer manuseio de combustível.

S.10 Cálculo do valor da expansão axial

A expansão axia!, bem como a radial, diminuem a concentração do combustível no núcleo
introduzindo assim uma reatividade negativa.

Esta reatividade negativa precisa ser compensada por um maior enriquecimento do com-
bustível e, por conseqüência, também do material de controle, para um dado ciclo de queima.
Para termos o valor da expansão axial nos modelos aqui estudados fizemos um cálculo com
o modelo CEA.

De acordo com a referência [54], o coeficiente de expansão térmica linear da liga não
irradiada U-5Fs e do aço inoxidável SS-316, abaixo de 600 °C, vale ~2 x 10~5 'C"1. Para
a liga irradiada c intervalo de temperatura de 400 - 600 °C, este coeficiente vale: ~ 3 x
JQ-5 »ç-i portanto, para temperaturas de operação entre 400 e 600 °C, os coeficientes dos
combustíveis irradiados c não irradiados estão muito próximos. Adotando o primeiro valor
deste coeficiente para a liga aqui estudada, U - lOZr, e para uma diferença de temperaturas
de 500 *C, temos que o núcleo do reator expande-se de 1 cm.
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Com o objetivo de obtermos o valor da expansão axial foram feitos dob cálculos em

geometria RZ com o código CITATION, usando o mesmo conjunto de seções de choque

microscópicas. O primeiro foi realizado com as condições nominais No segundo, a geometria,

e as concentrações no núcleo, ilha interna de fértil, envoltório radial externo e blindagem radial

miam corrigidas para levar em conta a expansão axial. A reatividade foi então calculada como

dafoeaçs entre os k-cfctivos do sistema come sem expansão axial. O resultado foi um Ak/cm

de -2J08 x 10"J ou, de forma equivalente, Ak/*C de -4,14 x MT*.

O sódio apresenU uma massa especufea que decresce com o aunMnto de tempeiatuia. À

temperatura ambiente sua massa específica é —0,95 gr/cm*, enquanto que, nas temperaturas

de operação do reator, pode atingir valores da ordem de —035 gr/cm1, portanto uma variação

d e - 1 0 % .

A diminuição da massa específica do sódio introduz dois efeitos principais que afetam a
reatividade do sistema. Um deles é a diminuição da absorção de neutrons pelo próprio sódio,
uma reatividade positiva. O outro é o conhecido efeito espectral: a diminuição da concen-
tração do sódio no núcleo diminui a moderação endurecendo o espectro. Este endurecimento
afeta, principalmente, as taxas de fissões rápidas no elemento fértil do sistema e de fuga de
neutrons do núcleo. O resultado líquido do endurecimento do espectro pode ser um aumento
ou diminuição da reatividade. Nos modelos aqui estudados, a alteração da massa específica
do sódio em todo o reator introduz unia reatividade negativa. Esta reatividade negativa
precisa ser compensada pdo excesso de reatividade do combustível para podermos operar o
reator pelo tempo pré estabelecido e, por sua vez, este excesso precisa ser coberto por uma
reatividade de controle negativa. Assim, tanto para o estabelecimento do enriquecimento do
combustível, como o do B4C de controle, é preciso conhecer o efeito da alteração da massa
específica do sódio.

Para termos este valor, realizamos um cálculo com o modelo CRA em geometria RZ.
Nesta avaliação, utilizamos um único conjunto de seções de choque microscópicas condensad as
em um cálculo cuja temperatura foi de 900 K. Somente a concentração do sódio foi alterada
para levar etn conta o efeito da diminuição de sua massa específica e a mudança foi feita no
reator todo: núcleo, envoltórios e reHctor-blindagem. As temperaturas para o cálculo das
concentrações foram 473 K e 900 K. O resultado deste cálculo foi um Ak/*C de -3,26 x 10~*.
Cabe salientar que este valor está subestimado porque as seções de choque microscópicas
foram as mesmas nos dois cálculos.

8.12 Cálculos de queima

O modelo usado nos cálculos de queima foi o de número 4 mostrado na Figura 53, ou seja
o com 12 MEGs. A geometria de cálculo foi a RZ com as zonas radiais sendo equivalentes, em
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volume, aos anéis da geometría hexagonal real. Os MEGs foram homogeneizados juntamente

com os feixes de envoltório do anel a que pertencem.

Para cada modelo, CEA e CRA, as seções de choque microscópicas foram condensadas,

pelo código EXPANDA, com os fluxos críticos calculados em 70 grupos em zero dia de queima.

Este conjunto foi o mesmo por todo o ciclo de queima. O intervalo de queima para atual-

ização dos fluxos foi de 50 dias e usamos as cadeias mostradas na Figura 59. A meia-vida

adotada para o 341Pu foi 14,8 anos e para o 333Pa foi 27 dias. Nestes cálculos, adotamos

um enriquecimento de 335U de 25 % (atômica) para ambos modelos. Este enriquecimento

garante um excesso de reatividade para ciclos de queima superiores a 300 dias. A queima

processou-se até esgotar o excesso de reatividade. Não foi usado nenhum material de controle

nestes cálculos.

ENVOLTÓRIOS

PF

/í
i^Th -2+ 3

PF
/T

33Pa

pp

/t

NÚCLEO

PF
/T

PF

/T m
perda

PF PF PF PF PF PF

/T /T /T /T /T /T
™V J ^ perda WSyJi, W9pu_ü+240puJL>241puJL,24JpuJ, n

ppj- 2*1 Am -?-» perda
n=captura , f=fissâo , ¡3=decaimento

Figura 59: Cadeias usadas nos cálculos de queima iniciais

Os modelos de RMLs que estudamos apresentam uma potência linear média de 448,3
W/cm. Esta potência é maior que a dos projetos atuais dos EUA. Para fins de comparação
projetamos um feixe de combustível mais conservativo, cujos dados são mostrados na Tabela
26 e que apresenta uma potência linear média de 349,1 W/cm. Todos os outros feixes são
iguais aos apresentados na Tabela 21. Este modelo, aqui denominado de conservativo, foi
considerado com envoltório axial e adotamos uma massa de f/ssil igual a dos modelos CEA e
CRA, que resulta em um enriquecimento de 335U de 27,9 % (atômica). A queima processou-se
idénticamente ao especificado anteriormente para os outros modelos.

Os resultados para o modelo CEA são apresentados na Tabela 27, os do modelo CRA
na Tabela 28 e os do modelo conservativo na Tabela 29. Nestas tabelas, estão ordenados nos
intervalos de queima: o k-efetivo, a perda de reatividade por dia de plena potência (RDP),
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Tabela 26: Dados do feixe de combustível para o modelo conservativo

Número de varetas
Diâmetro da vareta (mm)
Espessura do encairisamento (mm)
Massa específica efetiva (% da teórica)
Urânio/Zircônio (% em volume)

FVacões de volume (%)
Combustível
Sódio
Estrutura

217
7,1
0,5
75

75/25

34,8
42,2
23.0

a razão de conversão do núcleo (RC), a razão de regeneração do reator (RR), a fração da
potência e a queima média nas diferentes zonas e o inventário dos principais isótopos de
interesse. Cabe salientar que, embora os resultados mostrados vão até 600 dias de queima, os
modelos CEA, CRA e conservativo queimaram até ~617, ~800 e ~608 dias, respectivamente.

Comentários

O excesso de reatividade inicial, para a mesma massa de físsil, é maior no modelo CRA

seguido do conservativo e, por fim, do CEA. Estas diferenças são causadas pelas diferenças

<le rsjH-ctrcxs e fugas uxiaLs. O modelo conservativo tem uma maior fração de volume de

estruturas c sódio nos feixes de combustível, o que amaría o espectro causando o aumento

do excesso de reatividade relativamente ao modelo CEA. Já no modelo CRA, a menor fuga

axial, devido ao maior poder refletor do aço inoxidável que substitui os envoltórios axiais, é

o fator determinante neste aumento. Estas diferenças nos excessos iniciais causam ciclos de

queima diferentes, sendo o maior o do modelo CRA que queimou até próximo de 800 dias.

Os outros dois modelos tiveram ciclos similares de ~ 600 dias.

A perda de reatividade por dia de plena potência diminuiu em todos os modelos com o
decorrer da queima, resultado da regeneração nos envoltórios e substituição do M5U pelo Pu
formado.

Todos os modelos apresentam uma pequena taxa de conversão interna, sendo o modelo
conservativo o que apresenta o resultado mais pobre. Isto é de se esperar em núcleos pequenos
que, necessariamente, requerem altos enriquecimentos. A menor taxa de conversão interna
do modelo conservativo deve-se à menor fração de volume do combustível que diminui a
razão fértil/físsil, para o mesmo ciclo de queima. Neste aspecto, o modelo CRA tem um
desempenho um pouco melhor que o CEA. Isto é o resultado, também, da menor fuga axial.

Em termos de perda de reatividade por dia de plena potência, o modelo conservativo é o

que apresenta o pior resultado, conseqüência da menor RC. Com respeito aos modelos CRA

e CEA, pode ser visto nas Tabelas 27 e 28 que o primeiro tem uma perda ligeiramente maior

mesmo com uma RC também maior. Este resultado é devido à falta do envoltório axial, ou
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Tabela 27: Resultados do cálculo de queima do modelo CEA

DIAS

k
¿k/dia")
RCt»
RR*3»

Ilha fértil
Núcleo

Envarial
Env.radial

Ilha fértil
Núcleo

Env axial
Env.radial

239pu

2« P u

24Ipu

242Pl |

2»U
23*U

PF

232Th
233Pa
2 3 3 Ü
2341!
J 3 S U
PF

232Tb
2 3 3Pa
233JJ
234U
235JJ

PF

232Th
2 3 3Pa
233JJ

234 (J

235 y

PF

0

1,06374
-

0,297
0,780

0,10
99,47
~0
0,33

-
-
-
-

-
-
-
-

2465
7487
-

3298
-
-
-
-
-

15629
-
-
-
-
—

5909
-
-
-
-
-

100

1,05127
-l,25(-4
0,307
0,797

0,55
98,33
0,45
0,67

Queima

0,11
9,94
0,04
0,03

200

1,04051
1 -l,08(-4)

0,317
0,815

Fração da potência

1,11
96,89
0,82
1,18

média nas sonas em

0,37
19,75
0,25
0,09

300

1,03011
l,04(-4)
0,327
0,833

nas tonas l

1,70
95,37
1,16
1,77

MWd/kg

0,79
29,41
0,42
0,19

Inventário dos isótopos nas zonal

35,6
0,12
~0
- 0
2347
7440
106,2

3284
5,00
8,71
0,01
~0
0,32

15601
10,15
17,83
~0
- 0
0,21

5893
5,69
0,97
~0
~0
0,29

Núcleo
69,9
0,47
~0
- 0

2232
7393
210,4

l'bft interna.
3270
5,51
21,69
0,07
~0
1,14

Envoltório
15572
11,14
44,88
0,07
~0
1,40

5877
6,25
25,01
0,06
~0
0,93

102,9
1,05
0,01
- 0
2122
7345
312,4
de fértil
3255
5,70
34,75
0,19
~0
2,57
radial
15542
11,43
72,61
0,19
-.0
2,91

5860
6,43
40,35
0,14
M)
2,00

400

1,01998
-l,01(-4)
0,338
0,851

%)

2,25
93,75
1.71
2,29

Metal Pesado

1,39
38,91
0,66
0,32

»(k«)

134,5
1,86
0,02
~0
2015
7296
412,0

3239
5,87
47,57
0,36
- 0
4,66

15512
11,66
100,3
0,36
~0
5,02

5843
6,58
55,61
0,27
~0
3,51

500

1,01015
-0,98(-4)
0,349
0,869

2,97
92,06
2,11
2,86

2,18
48,24
0,99
0,48

164,8
2,89
0,04
~0
1913
7248
509,2

3224
6,05
60,11
0,58
~0
7,42

15481
11,88
128,0
0,59
~0
7,74

5825
6,73
70,74
0,34
~0
6,49

600

1,000676
-0.95(4)
0,360
0,886

3,64
90,35
2,56
3,45

3,19
57,41
1,38
0,68

193,7
4,12
0,07

~o
1814
7198
603,9

3207
6,23
72,35
0,87
~0

10,88

15450
12,10
155,5
0,88
~0
11,08

5807
6,87
85,71
0,67

~o
7,94

(1) Leia-se 1,25 x IO"4; (2) RC= v. $1Cav™U
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Tabela 28: Resultados do cálculo de queima do modelo CRA

MAS

k
Jk/dia")
Rtf»
RR«

M » fértil
Nédeo

Env.radial

Ilka fértil
Núcleo

Eav.radial

M I P u
242Pu
235U
2Mfj

PF

2 3 2 Th
233pa

2 3 3 U
234y
2 3 5U
PF

M 2 T h
233pB

2331J

234|j

236IJ

PF

0
1,08788

-
0,300
0,589

0,17
99,55
0,28

-
-
-

-
-
-
-

2465
7487
-

2061
-
-
-
-
-

9768
-
-
-
-
-

100

1.07520
-l,27(-4)

0,309
0,603

200

1,06390
-1.13(-4)

0,320
0,617

300

1.05276
-1.1K-4)

0,330
0,632

Fração da potência nas tonas (

0,51
98,86
0,63

1,05
97,83
1.12

1,63
96,72
1,65

400

1,04175
-1.10Í-4)

0,341
0,647

%)

2,24
95,57
2,19

Queima média nas tonas em M Wd/kg Metal Pesado

0,16
9,97
0,05

0,54
19.85
0.14

1.19
29,62
0,28

Inventário dos isótopos nas tonas

36,27
0,12
~0
- 0
2345
7440
106,5

2050
4,17
7,25
0,01
~0
0,29

9745
8,39
14,72
~0
-0
0,41

Núcleo

71,40

0.49

- 0
~0
2229

7392

211,5

105,3
1,09
0.01
~0
2117
7343
314,6

Ilha intprna de fértil

2038
4,60
17,98
0,07
- 0
1,07

2025
4,76
28,69
0,18
~0
2,44

Envoltório radial

9721
9,22
37,01
0,07
~0
1,29

9696
9,48
59,80
0,19
~0
2,71

2,13
39,29
0,47

( k g )

138,0
1,95
0,02
- 0
2008
7293
415,9

2012
4,91
39,10
0,35
~0
4,45

9671
9,69
82,53
0,35
~0
4,73

500

1,03068
-l,09(-4)

0,352
0,663

2,88
04,34
2,78

3,37
48,83
0,73

169,4
3,04
0,04
~0
1902
7243
515,1

1999
5,06
49,19
0,57
~0
7,12

9645
9,90
105.1
0,58
- 0
7,35

600

1,02021
-l,07(-4)

0,364
0,678

3,56
93,08
3,36

4,94
58,24
1,04

199,6
4,37
0,08
- 0
1800
7192
612,2

1985
5,22
58,92
0,85
~0

10,49

9619
10,11
127,6
0,86

~o
10,60

(1) Leia-se 1,25 x 10"4; (2) RC= <3> ^
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Tabela 29: Resultados do cálculo de queima do modelo conservativo

DIAS

k
•k/d»<»
R C ^
RR<»

llk* fértil
Núcleo

Env .axial
Env.radial

lib» fértil
Núcleo

Env.aaal
Eav.radial

23*Pu
24Opu

241 p u

P l l

23*u
PF

232Th
2 3 3Pa
233U
234y
235U

PF

232Th
233pa

233 It

234 li
2 3 5 U

PF

232Th

233pa

233U
2MU
23Sy

PF

0

1,07528
-

0.257
0,727

0,20
99,30
0,17
0,33

-
-
-
-

-
-
-
-

2465
6445
-

3298
-
-
-
-
-

15629
-
-
-
-
-

5292
-
-
-
-
-

100

1,06078
-1.45H)
0,266
0,745

200

1,04798
•l,28(-4)
0,276
0,764

Fração da potência.

0,56
98,36
0,41
0,67

1,12
96,88
0,81
1,19

Queima media nas sonas em

0,12
11,09
0,05
0,03

0,37
22,05
0,17
0,09

300

1,03553
•l,25(-4)
0,286
0,783

nas tonas (

1.74
95,30
1,20
1.76

400

1,02333
-l,22(-4)
0,296
0,803

%)

2,37
93,65
1.64
2,34

MWd/kg Metal Pesado

0,80
32,83
0,36
0,19

Inventário dos isótopos nas tonas

31,36
0,11
- 0
~0
2344
6404
106,2

3284
5,06
8,80
0,01
~ü
0,32

15601
10,23
17,96
~0
~0
0,46

5277
5,36
9,38
~0
~0
0,26

Núcleo
61,68
0,43
~0
~0
2227
6363
210,4
llfoa intcrpa

3269
5,59
21,95
0,07
~0
1,15

Envoltório
15571
11,26
45,26
0,07
~0
1,40

5262
5,91
23,55
0,05
~0
0,87

90,87
0,96
0,01
~0
2114
6320
312,4
de fértil
3254
5,80
35,20
0,19
~0
2,61
radial
15541
11,59
73,33
0,19
- 0
2,93

i axiais
5246
6,09
38,01
0,14
~0
1,91

1,43
43,44
0,63
0,32

( k g )

118,91
1,70
0,02
~0
2005
6278
411,9

3239
5,99
48,23
0,37
~0
4,75

15511
11,86
101,5
0,37
~0
5,09

5230
6,25
52,40
0,27
~0
3,39

500

1,01144
-1.19(-4)
0,307
0,822

3,08
91,91
2,09
2,94

2,25
53,85
0,98
0,49

145,8
2,65
0,04

~o
1900
6234
508,8

3222
6,18
61,00
0,60
~0
7,59

15479
12,12
129,6
0,61
~0
7,88

5213
6,40
66,68
0,45
- 0
5,34

600

0,99992
-1.18H)
0,318
0,842

3.78
90,12
2,53
3,57

3,29
64,06
1,42
0,69

171,5
3,80
0,07
~0
1799
6191
603,2

3206
6,39
73,48
0,90
~0
11,19

15447
12,38
157,7
0,91
- 0

11,34

5196
6,55
80,83
0,67
~0
7,77

(1) Leia-se 1,25 x IO"4; (2) RC= ,»,%&,'£ t in- Cap (1UU+"3TH)
»/»u)
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seja, da regeneração nesta zona.

A maior perda de reatividade por dia de plena potência também influi no controle

necessário para o ciclo de queima especificado, isto é, uma maior perda exige uma maior

quantidade de controle para cobrir o excesso de reatividade requerido. Além disso, o reator

fica mais vulnerável a um acidente de sobrepotência, que tem base na retirada inadvertida

de um feixe de controle. Um maior valor do feixe de controle implica em uma maior inserção

de reatividade neste tipo de acidente. Assim, neste aspecto o modelo conservativo é o que

apresenta a pior característica, sendo os outros dois aproximadamente equivalentes.

A razão de regeneração (RR) é crescente com a queima, resultado da substituição do
SWU pelo Pu e do aumento da razão fértil/ físsil. Os modelos conservativo e CEA são os que

apresentam as maiores RRs devido ao maior carregamento de material fértil nos envoltórios.

Comparando os modelos conservativo e CEA em 600 dias de queima, o ganho de M'Pu

é cerca de 22 kg menor no primeiro, conseqüência da menor taxa de conversão interna. A

perda de M5U é maior, de ~15 kg, no primeiro e os ganhos de 333U + 233Pa são equivalentes,

~ 338 kg.

Comparando os modelos CEA e CRA em 600 dias de queima, temos que o ganho de
3MPu é cerca de 6 kg menor no primeiro, conseqüência da menor taxa de conversão interna.

A perda de 23SU é maior, de ~14 kg, no segundo e o ganho de 233U + M3Pa menor em cerca

de 122 kg, resultado do menor carregamento de material fértil neste modelo.

As massas totais de combustível nos modelos CEA, CRA e conservativo são, respectiva-

mente: 34,8 ; 22,2 e 33,1 toneladas. Aqui temos uma grande diferença entre o modelo CRA

e os outros: a menor massa de combustível. Se o reator for projetado para operar toda a sua

vida sem envoltórios axiais, a menor massa de combustível exigirá estruturas de suporte mais

leves e, portanto, menos caras. Além disso, o custo do combustível também será menor. Por

outro lado, o reator pode ser projetado para operar com envoltórios axiais mas, inicialmente,

para diminuir custos, substitui-se estes envoltórios por refletores de aço inoxidável.

Uma boa característica de se iniciar reatores rápidos com urânio enriquecido é que o

plutonio gerado é bem limpo, isto é, possui uma pequena porcentagem de isótopos pares,

como pode ser verificado nas Tabelas 27, 28 e 29.

As variações da potência no núcleo dos modelos com envoltórios axiais são maiores do
que no modelo CRA. Em termos de eficiência da central e fadiga das estruturas superiores do
reator não há diferenças significativas entre os modelos porque as potências integradas axial-
mente são similares. Já para efeitos locais de temperatura no núcleo propriamente, o modelo
CRA tem melhores características porque apresenta menores variações. Outra variação de
potência importante é a que ocorre na ilha central de material fértil. Com aproximadamente
um quinto da massa de fértil do envoltório radial, esta região gera aproximadamente a mesma
potência, isto exigirá recarregamentos mais freqüentes nesta zona para poder-se ter um bom
rendimento da central.

Em geral, o modelo conservativo aqui apresentado é o que tem as características mais
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pobres em todos os aspectos analisados. Já as comparações dos outros dois modelos, CEA e
CRA, mostram vantagens e desvantagens para um ou outro. Para o critério de menor custo
inicial e mesmo ciclo de queima, o modelo CRA é o que apresenta os melhores resultados
porque requer uma menor carga de material físsil. Neste caso, a razão de conversão interna
vai aumentar de algum valor relativamente aos valores mostrados nesta seção e a perda
de reatividade por DPP vai diminuir e, por conseqüência, o excesso inicial de reatividade
Mtmbftn, o que implica em menores necessidades de controle. Outra vantagem deste modelo
é que um núcleo mais leve vai requerer estruturas de suporte também mais leves com o
provável beneficio de um custo menor. Por outro lado, o aumento da rano fértil/fissil levará
a um aumento da RVS, ponto negativo, e do efeito Doppkr, ponto positivo. A longo prazo,
a retirada dos envoltórios axiais diminui a razão de regeneração em aproximadamente 25 %,
o que pode comprometer o crescimento do sistema de potência para geração de eletricidade.

No início da introdução dos reatores rápidos no Pais parece que o custo de capital
inicial será o fator preponderante e o reator sem envoltórios axiais deve ser aquele construído
inicialmente devido ao seu menor custo. A médio ou longo prazos, conforme a necessidade
de crescimento do parque gerador, os RMLs com envoltórios axiais seriam introduzidos para
aumentar a capnoúlsuic «le geração <1«> material físsil de modo a atender o crescimento da
demanda.

8.12.1 Cálculo do valor do MEG em 300 e 600 dias de queima

Com a queima, a regeneração no.s envoltórios radiais aumenta as dimensões efetivas do

núcleo, e a fuga na interface núcleo/envoltório radial diminui. Como o dispositivo MEG atua

diretamente nesta fuga esta alteração vai influir no valor, em reatividade, que este feixe pode

introduzir no sistema.

Para avaliar esta diminuição foram feitos cálculos em dois tempos de queima: 300 e

600 dias, nos dois modelos analisados, CEA e CRA com 12 MEGs. Como anteriormente,

a geometria utilizada foi a triangular com discretização de seis triângulos por hexágono e

simetria de 120". Foi simulado o plano médio dos modelos.

Para cada tempo e modelo, as concentrações foram obtidas do respectivo cálculo de

queima, sem controle, em geometria RZ. Também, as curvaturas axiais, constantes nos grupos

e por região, avaliadas em cada tempo, foram as mesmas para o caso do MEG com e sem o

sódio que flui. As seções de choque microscópicas foram as mesmas usadas nos cálculos de

queima. A concentração de i0B nos feixes de controle foi ajustada para a criticalidade. Como

anteriormente, a reatividade foi obtida por diferença entre o k-efetivo do caso onde os MEGs

estão com o sódio que fluí e o k-efetivo do caso onde os MEGs estão sem o sódio que fluí.

A Figura 60 mostra a diminuição do valor do MEG com o decorrer da queima. Como

pode ser visto, a diminuição em ambos modelos, em 600 dias, não ultrapassa os 10 % do

valor inicial. Portanto, a escolha de 12 MEGs para o modelo mais definitivo é bem adequada

porque garante uma reatividade negativa bem superior a 1$, mesmo com um longo período
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Dios de queima

Figura 60: Valores dos MEGs em função do tempo de queima not modelos CEA e CRA

de queima.

8.13 Cálculos em geometria RZ completa

Nos cálculos anteriores usamos a geometría RZ com simetría axial. Na realidade, um
reator é axialmente assimétrico e a adoção da simetría objetiva a simplificação de cálculo.
Aqui estamos interessados em avaliar a fluencia de neutrons nas estruturas fixas do núcleo,
como o seu suporte e a estrutura que o envolve firmemente. Às vezes esta última é denomi-
nada, na literatura, de barril do núcleo. Além deste, outro cálculo de interesse é o do valor
do controle estacionado na altura do envoltório e/ou refletor axial dos modelos CEA e CRA.
Para estes cálculos usamos então a geometría RZ completa mostrada na Figura 61, sem a
consideração da simetría axial.

0 modelo usado é o com 12 MEGs e estes foram homogeneizados juntamente com os
feixes de fértil do anel a que pertencem. 0 suporte e o barril do núcleo foram simulados pela
adição de 10 cm de aço inoxidável na parte inferior e na lateral do modelo, respectivamente.
Os enriquecimentos, 25 % (atômica)de 235U, e as seções de choque microscópicas foram os
mesmos usados nos cálculos de queima. A analise foi feita em zero dia de queima.

8.13.1 Cálculo da fluencia de neutrons

Conhecer a fluencia de neutrons nas estruturas permanentes do reator é importante
porque a irradiação acarreta mudanças nas propriedades dos materiais, o que pode compro-
meter sua função estrutural.

Nestes cálculos, os feixes de controle primários foram inseridos até a metade da altura
ativa do núcleo, como mostra a Figura 61, e a concentração de 10B foi ajustada para obter-se
a criticaltdade. Os feixes de controle secundários ficaram estacionados na parte superior do
reator (Figura 61). Com os fluxos críticos (Egrupo > 100 keV) destes cálculos, foram obtidas
as fluencias nas diversas regiões dos modelos. Adotamos 30 anos como sendo a vida do reator
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Identificação das zonas

ZONA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-17
18-22

MODELO CEA

Ilha de fértil
Núcleo
Canal de controle
Envoltorio radial + MEG
Blindagem radial
Ilha de fértil
Envoltorio axial
Envoltorio radial
Cámara de gases
Refletor/blindagem axial
Estrutura de suporte do núcleo
Barril do núcleo
Controle inserido

MODELO CRA

ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Refletor/blindagem axial
Refletor/blindagem axial
Refletor /blindagem axial
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Figura 61: Geometría RZ completa para os modelos CEA e CRA (sem escala)

para o cálculo da fluencia no suporte e barril do núcleo. Nestes casos, não levamos em conta
o fator de carga do reator. Já no cálculo da fluencia no núcleo propriamente, apresentamos
valores para dois fatores de carga: 70 e 82 %. O primeiro é o atualmente obtido nos reatores
comerciais e o segundo é um objetivo nosso. Nestes casos, o tempo de permanência do feixe
de combustível no núcleo é de dois anos

Os valores dos cálculos estão mostrados nas Tabelas 30, 31 e 32. As zonas especificadas

nesta tabela estão mostradas na Figura 61. Para o barril e suporte do núcleo apresentamos

dois valores, o valor médio na zona, obtido a partir do fluxo medio calculado pelo código

CITATION, e o valor de pico, obtido a partir do fluxo pontual máximo, também calculado
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pelo código CITATION. No caso da zona propriamente de combustível, apresentamos 4 valores

correspondendo a um valor médio e a um de pico, obtidos como mencionado acima, para cada

fator de carga.

Tfcbela 30: Fluencia (IO22 n/cm2), em 30 anos com fator de carga de 100 %, no suporte do

núcleo nos modelos CEA e CRA

ZONA<"
Mod.
CEA
Mod.
CRA

11
2,04<1>
3,29<2>
2,32^
3,77<2>

12
2,54
3,77
2,94
4,37

13
2,53
3,76
2,94
4,36

14
2,05
3,48
2,37
4,04

15
1,47
2,33
1,68
2,68

16
0,81
1,82
0,91
2,08

17
0,18
0,71
0,20
0,78

( 1 ) Fluencia média; ( 2 ) Fluencia de pico; ( a ) Ver Figura 61

Tabela 31: Fluencia (IO23 n/cm2), em 30 anos com fator de carga de 100 %, no barril do
núcleo nos modelos CEA e CRA

ZONA ( - )

Mod.
CEA
Mod.
CRA

22
0,17^)
0,44<2>
O.lõ*1*
0,39 ( 2 )

21
0,64
1,43
0,59
1,34

20
1,89
3,37
1,92
3,4G

19
0,90
1,93
0,98
2,13

18
0,26
0,64
0,28
0,69

( 1 )Fluência média; ( 2 ) Fluencia de pico; ( a ) Ver Figura 61

T a b e l a 3 2 : Fluencia (IO23 n / cm 2 ) , para 2 anos de residência com fatores de carga de 70 e
82 %, no núcleo dos modelos CEA e CRA

ZONA(O>

Mod.
CEA

Mod.
CRA

2A

1,6212>
0,65<3>
l,90«>
0,54<»
1,G8<2>
0,64<3>
1,97<*>

2B
0,60
1,66
0,70
1,94
0,58
1,71
0,68
2,00

2C
0,51
1,61
0,60
1,89
0,51
1,66
0,60
1,94

2
0,32
0,91
0,37
1,07
0,32
0,94
0,38
1,10

(l;3)Fluência média; (2;4) Fluencia de pico; ( a ) Ver Figura 61

Não temos critérios claros para estabelecer a fluencia permissível nas estruturas fixas do
reator. No entanto, temos dois princípios que são válidos: (a) quanto menor a fluencia melhor:
e (b) ela deve ser menor que a suportada pelos feixes de combustível pois estas estruturas são
submetidas a uma série de ciclos térmicos que afetam suas propriedades estruturais. Tendo
isto em mente, o modelo CRA apresenta valores piores que os do modelo CEA. A fluencia
no suporte do núcleo é até 16 % maior (Tabela 30), e no barril é a té 10 % (Tabela 31). Em
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termos absolutos, não temos base para discutir se os valores apresentados são compatíveis
com a vida pretendida (30 anos) para o reator.

A fluencia de pico nos feixes de combustível (Tabela 32) excede o limite atual para o aço
inoxidável CW-SS-316, ~1,2 - 1,4 x IO23 n/cm2 [29], como discutido na seção 5, em ambos
modelos. Provavelmente, a extensão do ciclo de queima e mesmo a obtenção de um alto fator
de carga como o pretendido só possa ser efetivado com a substituição do material estrutural
dos feixes de combustível de CW-SS-316 para um outro mais avançado como o HT9.

8.13.2 Cálculo do valor dos controle» estacionados no envoltório «/ou refletor
MJfll ffuperior

Nos reatores nucleares, por questões operacionais e de segurança, os feixes de controle são
retirados paulatinamente com a queima até uma altura onde a sua inserção rápida possa intro-
duzir um máximo planejado de reatividade negativa (Ak/cm). Portanto, os feixes de controle

límente não saem totalmente da região de material físsil, ficando alguns centímetros in-
troduzidos na parte mais ativa do núcleo.

Nas análises da evolução isotópica do núcleo ciclo a ciclo, e que será realizada na próxima
seção, utilizaremos a geometria RZ com simetria axial para simplificação de cálculos. Neste
caso, os feixes de controle ficarão estacionados, como mostra a Figura 61, para o caso dos
controles secundários, na altura do envoltório/refletor axial do modelo. Devido à utilização da
simetria axial, se não conhecermos o fator de simetria para os anéis de controle estacionados,
superestimaremos a necessidade de material físsil para o ciclo de queima pretendido. Para
conhecer o valor do controle estacionado e, assim, calcular o fator de simetria realizamos estes
cálculos.

Levantamos os valores dos controles para três enriquecimentos de 10B: 20; 50 e 90 %
(atômica). Os valores para todos os controles conjuntamente, sem separá-los em primário e
secundário, foram obtidos por diferença entre os k-efetivos dos modelos com e sem controle
estacionados. Os resultados são dados na Tabela 33.

Tabela 33: Valores dos controles estacionados
10B (%)

Modelo CEA
Ak (̂ J*1*

Modelo CRA
Ak (-3)

20

1,38

4,22

50

4,15

8,37

90

6,50

11,49

(l)Leia-se 1,38 x 10"3

Como pode ser visto nesta tabela, o investimento de material físsil para manter os feixes
de controle estacionados em posição de máxima efetividade, aparentemente, é maior no mo-
delo CRA. Uma conclusão efetiva sobre isto só pode ser obtida com uma análise mais consis-
tente de necessidade de controle e de material físsil para um mesmo ciclo de queima.
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6*14 Ciclo de queima versus disponibilidade de controle

Atualmente, existe um empenho em estender a queima e o ciclo de queima dos RMLs.
Isto será possível devido aos esforços de desenvolvimento de novos materiais estruturais, e
de projetos de varetas que suportam altas fluencias de neutrons sem grandes alterações de
volume.

Em um projeto experimental de demonstração, a ser realizado no FFTF, com o com-
bustível óxido e o aço HT9 como material estrutural dos feixes ensaiados, alguns objetivos
pretendidos são [29]: pico de queima de 160 - 220 MWd/kg MP (Metal Pesado); pico de
fluencia rápida (E» > 100 keV) de 2,5 - 3,3 x IO23 n/cm3; e dias de plena potência equi-
valente de 900 - 1200 dias. Já para a central PRISM, que utiliza como combustível a liga
metálica U-Pu-Zr e o aço HT9, o projeto tem como base no ciclo de equilíbrio [55]: intervalo
entre recarregamentos de 20 meses; recarregamento de 1/3 dos feixes de combustível; e vida
dos feixes de combustível de 5 anos com queima de pico de 150 MWd/kg MP.

Como pode ser notado, há uma nítida tendência em aumentar a queima. Como este
aumento determina uma maior exposição do combustível procura-se também aumentar o
ciclo de queima para permitir uma maior disponibilidade da central elétrica. Além da óbvia
diminuição de custos de geração elétrica, pode haver uma melhora na fadiga dos materiais
estruturais fixos devido à eliminação do número de ciclos térmicos a que são submetidos.
Atualmente, os objetivos para o ciclo de queima estão situados no intervalo de 300 - 600 dias
de plena potência.

Para podermos ter um ciclo de queima no intervalo mencionado é preciso saber se os
modelos aqui estudados possuem um valor de controle suficiente que permita atingir este
objetivo.

A disponibilidade de reatividade negativa de controle, em função do enriquecimento de
I0B e do critério do feixe mais reativo ficar preso fora do núcleo, já foi obtida na seção 8.8.
Com a queima, realizada na seção 8.12, obtivemos as necessidades de reatividade para ciclos
de queimas nos intervalos de interesse e, assim, podemos estimar os requisitos de controle que
satisfazem estes ciclos. Estas estimativas estão apresentadas na Figura 62.

Esta figura mostra que, em ambos os modelos, há suficiente reatividade negativa de
controle para permitir a extensão do ciclo de queima. Tanto o tamanho do ciclo como a
margem de desligamento podem ser flexívelmente estabelecidos pela escolha adequada do
enriquecimento do boro.
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t . ANÁLISE, CICLO A CICLO, DA QUEIMA DO NÚCLEO DO MODELO
CHA

Nesta seção, estamos interessados em estudar a evolução isotópica, cido a ádo, do

combustível de um RML a ser usado na segunda etapa do programa de desenvolvimento

de reatores rápidos refrigerados por sódio que propomos para o Brasil. Como

anteriormente, para o Pais é conveniente a introdução destes reatores com o urânio enrk

cono combustível.

A análise que aqui faremos permitirá: obter um inventário detalhado da evolução isotópi-

ca do combustível; estimar as necessidades de urânio fissü; os enriquecimento» e, por

seqüência, a quantidade de unidades de separação; a quantidade de minério a ¡

o acúmulo de produtos de fissão; etc. Enfim, podemos ter uma série de dados mais realistkos

para formular um programa que tenha bases econômica e tecnológica consistentes.

Temos também interesse em verificar como variam parâmetros como: valor do MEG;
reatividade de vazios no sódio; efeito Doppler, e a fração efetiva de neutrons atrasados (/?),
com o decorrer dos ciclos de queima. O valor do MEG diminui com a regeneração no envoltório
radial devido à diminuição da fuga de neutrons. A RVS fica mais positiva, resultado do
acúmulo do plutonio no núcleo e também da regeneração no envoltório radial. O efeito
Doppler deve variar pouco porque depende mais fortemente da razão fertíl/fissil no núcleo.
Já o /f-efetivo diminui devido à substituição do 33SU pelo plutonio.

Nas seções anteriores foi feita uma série de cálculos preliminares para uma melhor
definição do modelo a ser aqui estudado. Escolhemos o modelo com refletores axiais (CRA),
cujo arranjo horizontal está mostrado na Figura 63, para estas análises. Consideramos que
o capital para desenvolvimento será escasso no País e que, em uma fase inicial de introdução
de reatores rápidos, a regeneração em si será um objetivo secundário relativamente à com-
provação de operação segura e confiável. Assim, o custo de capital será um fator importante e
este modelo apresenta um menor investimento inicial relativamente ao modelo com envoltórios
axiais (CEA).

0.1 Considerações para os cálculos

Para realizar os cálculos aqui propostos, procuramos estabelecer as condições mais realís-

ticas possíveis, dentro de nossos conhecimentos e capacidade de cálculo, a fim de termos re-

sultados que representem adequadamente o caso real. As condições impostas para as análises

aqui realizadas foram:

(a) o modelo de cálculo em geometria RZ tem o núcleo expandido axialmente. Consideramos

qtie o núcleo, devido à expansão térmica, tem sua dimensão nominal, 100 cm, aumentada

de 1,2 cm em operação a plena potência. Além disso, nos cálculos de queima, os feixes

de controle permanecem estacionados na altura dos refletores axiais superiores;

(b) adotamos um modelo com simetría axial para diminuir o volume de cálculo. O modelo
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Controle primário

Controle secundário

6 > MEG

Figura 63: Arranjo horizontal do modelo CRA para as análises ciclo a ciclo

real possui uma altura total de refletor/blindagem axial de 90 cm, sendo 60 cm na

parte inferior e 30 cm na superior. Alem disso, possui uma câmara de gases de fissão

de 100 cm, e a sua localização ainda é uma questão em aberto. Estas duas alturas, de

refletor/blindagem e câmara de gases, foram divididas e utilizadas simétricamente, isto é,

o modelo de cálculo possui axialmcnte: núcleo de 101,2 cm; refletor/blindagem superior

e inferior de 45 cm cada um; e câmara de gases de fissão, superior e inferior de 50 cm

cada uma;

(c) queremos que o reator opere por todo o ciclo de queima programado. Isto significa que o

reator deve estar crítico no fim do ciclo de queima. Esta consideração impõe que se tenha

um excesso de rcatividade para cobrir as incertezas nos dados nucleares. Atualmente,

em cálculos de LMFBRs, a incerteza devido a dados nucleares é de 1 % Ak/k [56] e este

foi o valor adotado cm nossos cálculos;

(d) o recarregamento do núcleo será realizado em 2 lotes e feito de modo espalhado. Isto

significa que metade dos feixes de cada anel será descarregado ao final do ciclo de queima.

Os feixes novos e queimados serão alternados no anel e não haverá a rotação dos feixes

queimados. Portanto, cada feixe permanecerá em uma única posição durante sua per-

manência no núcleo. Para simular este recarregamento nos cálculos de queima em ge-

ometria RZ, cada anel de feixes do núcleo foi subdividido em 2 volumes iguais e o

recarregamento é feito em cada subdivisão alternadamente;

(e) consideramos o ciclo de queima de 300 dias de plena potência e tempo de residência

dos feixes de combustível de 2 ciclos, ou seja, 600 dias de plena potência. O tempo de

rocarregamento é 65 dias, após o qual o reator volta a operar. Isto resulta no fator de
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carga de 82 %;

(f) a perda em reproccssamento e refabricação foi admitida ser , conservativamente, de 1%;

(g) o fator de descontaminação em reprocessamento foi admitido ser òe 100 %. Isto significa

que o combustível reciclado está isento de produtos de fissão, e somente as famílias do

urânio e plutonio retornam ao núcleo;

(h) o tempo de permanência dos feixes férteis nos anéis: 1, 2, 3, 9 e 10, ver a Figura 63 para

a identificação dos anéis, foi: 5, 4, 3, 4 e 5 anos, respectivamente. Consideramos que

os feixes férteis são reprocessados e o material físsil recuperado: 333U, 33SU e 333Pa são

acumulados para uso nos futuros reatores regeneradores binarios. Portanto, nos estudos

aqui realizados não foi feita a reciclagem de material físsil produzido nos feixes férteis;

(i) consideramos que o reator será fabricado em série de no, mínimo, 2 unidades. Além da
diminuição do custo de fabricação, como discutido na seção 7, outra vantagem é poder
queimar a primeira descarga até o seu limite. Com este esquema não precisamos estabe-
lecer um carregamento inicial complicado como os atualmente utilizados, que incluem a
utilização dos chamados feixes dilucntes, para a queima total desta primeira carga. No
nosso caso, a primeira descarga entrará diretamente no primeiro ciclo do segundo reator
da série e a sua queima será continuada;

(j) as cadeias de queima, mostradas na Figura 59, foram ligeiramente alteradas. As cadeias
do tório e 235U foram estendidas até o 238U. Com isto poderemos ter a influência do
acúmulo deste isótopo com o decorrer dos ciclos de queima;

(1) o combustível queimado que sai no ciclo N é reprocessado e fabricado no ciclo N + 1 e
carregado no início do ciclo N + 2 (N>2). Como discutimos na seção 4, o reprocessa-
mento utilizado permite grandes economias e parece ser possível realizá-lo no tempo aqui
estipulado. Estabelecemos a vida operacional da central como sendo de 30 anos. As-
sim, haverá 30 ciclos de queima que estão representados esquemáticamente, juntamente
com os recarregamentos, na Figura 64. Nesta figura, cada letra: A, B, C representa o
carregamento de combustível 235U - 23aU - Zr que entrou inicialmente sem plutonio, e
cada número ( n ) representa a quantos ciclos de queima o lote foi submetido. Para
identificar o plutonio oriundo de combustíveis com diferentes queimas consideramos uma
geração (G) um período de queima de 600 dias de plena potência. Portanto, o plutonio
obtido do combustível novo que foi queimado por 600 dias é Pu/1ÔG. Este plutonio é
reprocessado/fabrícado e retorna ao núcleo para nova queima. Após novos 600 dias de
queima teremos o Pu/2aG c, assim, sucessivamente. Na Figura. 64, as zonas em negrito
representam os anéis de material fértil, as alturas mostradas podem ser interpretadas,
qualitativamente, como a queima ou potência gerada no início de cada ciclo nestes anéis;
e

(m) um RML do porte e modelo como o aqui estudado não é regenerador e sua taxa de con-

versão interna c pequena. O combustível do núcleo que é reciclado não contém suficiente

massa de físsil para o excesso de reatividade requerido por um ciclo de queima. Portanto,
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é necessário um suprimento externo de material físsil, no caso m U . Consideramos que
esta carga externa é homogeneizada com o combustível reciclado e os feixes fabricados
com este material são uniformemente distribuidos pelo núcleo. O esquema de queima,
reprocessamento e fabricação está mostrado na Figura 65.

combustível queimado

Núcleo

U -Pu- Zr

combustível queimado

Env.

T Th

L Env.

reprocessamento
pirometalúrgico

Env.

Th

Núcleo

Fabr.
injeção
cm molde

Núcleo

-»PFs
^ a$3r/ +233 pa

U-Pu-Zr

238J7 —235 y

Figura G5 Fluxogmtna da reciclagem do combustível

9.2 Métpdo de cálculo

Para termos mais confiança nos resultados procuramos usar métodos de cálculos mais
refinados em relação aos utilizados preliminarmente. A Figura 66 mostra o fluxograma de
cálculo desta seção, para o ciclo de queima de 300 dias.

A análise de um ciclo de queima é iniciada com um cálculo de queima até 150 dias. Para
este cálculo é definido, baseado no cálculo anterior, um excesso de reatividade que resulte
em um ciclo de 300 dias. As seções de choque microscópicas são as mesmas usadas no ciclo
anterior. Definido o excesso de reatividade, o código CITATION ajusta o enriquecimento
de 235U nas zonas carregadas com combustível novo. O objetivo deste cálculo é obtermos,
aproximadamente, as concentrações médias nas zonas e no ciclo de queima para a geração de
novas seções de choque microscópica» condensadas para o cálculo de queima do ciclo inteiro.

As concentrações obtidas deste cálculo inicial, em 150 dias de queima, são passadas para
o código EXPANDA. Este código faz um cálculo de reator e, com os fluxos críticos em 70
grupos, condensa as seções de choque microscópicas de 70 para 6 grupos. A criticalidade é
obtida pelo ajuste da concentração de )0B que está homogeneizado no núcleo. Estes novos
dados são os usados pelo código CITATION no cálculo de queima do ciclo em questão. No
cálculo de queima, o intervalo de tempo para a atualização das concentrações nas zonas foi
de 50 dias.

No cálculo de queima usamos um processo iterativo de duas etapas. Primeiramente, é
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CITATION A
Reator crítico e perturbado
Cálculos em 0 e 300 dias
CÁLCULO DO VALOR
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Figura 66: Fluxograxna do método de cálculo

feito um cálculo de queima inicial com o excesso de reatividade obtido no cálculo do ciclo
anterior. Com este cálculo, é obtido um novo excesso de reatividade de queima que é o usado
no cálculo de queima definitivo do ciclo. Em ambos os cálculos, o código CITATION ajusta
o enriquecimento de 335U, no combustível novo, para o excesso requerido.

Realizada a queima podemos avaliar os parâmetros de interesse em qualquer tempo do
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ciclo em questão. Assim, em cada ciclo avaliamos estes parâmetros em dois tempos: 0 e 300
dias, que correspondem ao início e fim do ciclo.

Com a queima do núcleo obtivemos o estado do reator nestes dois tempos. Na avaliação
dos parâmetros, em cada tempo, as concentrações obtidas na queima são levadas para o
código EXPANDA. Este código refaz todo o cálculo de condensação, como no caso da queima,
e prepara seções de choque microscópicas para os cálculos do código CITATION.

Na análise de cada parâmetro, também são condensadas as perturbadas em 6 grupos
a partir do estado crítico de referência. Assim, para cada tempo do ciclo, temos as repre-
sentativas do estado referência e perturbado. Estas seções de choque são então usadas pelo
código CITATION nos cálculos de referência, no estado crítico, ou perturbado, respectiva-
mente, em geometría RZ e triangular. As reatividades foram calculadas como diferença entre
os k-efetivos dos casos perturbado e crítico.

A críticalidade na geometria RZ foi obtida pelo ajuste do enriquecimento de 10B nos

anéis de controle primário. Em 0 dia de queima admitimos que os controles primários estavam
inseridos até a metade da altura do núcleo. Em 300 dias admitimos uma inserção de 10 cm no
núcleo. Nestes casos, o anel de controle é homogeneizado axialmente com o seu seguidor e o
restante dos controles fica estacionado na altura dos refletores axiais. O controle secundário

ficou estacionado na altura dos refletores axiais. O enriquecimento nas zonas de controle

estacionadas é fixado e é o determinado na seção seguinte. O ajuste do enriquecimento de 10B

foi realizado somente na região que fica na altura do núcleo. No caso da geometria triangular, a
criticalidade também foi obtida pelo ajuste do enriquecimento de 10B nos controles primários.

Nesta geometria, em 0 e 300 dias, foram considerados que os controles primários estavam

inseridos 50,6 e 20 cm, respectivamente, e estes também foram homogeneizados axialmente

com os seus seguidores.

A reatividade de vazios no sódio foi avaliada para a perda total do sódio do núcleo. O

efeito Doppler foi calculado para um aumento uniforme de temperatura de 900 K para 1500
K. Nestes casos, a geometria usada foi a RZ.

0 valor, em reatividade, dos MEGs foi calculado por meio da geometria triangular com

simetria de 120°. Nesta geometria, em cada anel, os feixes mais queimados são alternados

com os de menores queimas. A perturbação, neste caso, foi a perda do sódio que flui para

simular a perda de vazão. As curvaturas axiais, por grupo e região, foram estimadas dos

resultados do cálculo em geometria RZ.

9.3 Determinação dos enriquecimentos dos controles

Na seção 8.8 fizemos uma serie de cálculos para podermos ter o valor da reatividade de

controle disponível versus enriquecimento de I 0B. Aqui vamos estabelecer os enriquecimentos

nos controles primários e secundários necessários.

Os primeiros efeitos que a reatividade negativa de controle deve cobrir são aqueles decor-

rentes do aumento ou diminuição da temperatura. Para obtermos os valores das reatividades,
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devido a alteração da temperatura, definimos as seguintes temperaturas: operação normal a

plena potência a 627 °C (900 K); "hot standby" a 350 °C (623 K); e recarregamento a 200

*C (473 K). As considerações para o cálculo das reatividades, devido aos efeitos decorrentes

da mudança de temperatura, foram:

(1) efeito Doppler - Este efeito depende do enriquecimento. Quanto maior a razão fértil/fúsil

maior o efeito. Os enriquecimentos do reator estarão entre 20 e 30 % (atômica) e,

portanto, admitindo o valor do menor enriquecimento estaremos garantindo um

reatividade de controle para este quesito. Este efeito foi calculado como:
a maior

onde, T é a temperatura em Kelvin, n=l,23 e C D = 1,13 x IO"2 foram obtidos dos
cálculos iniciais do efeito Doppler para o enriquecimento de M5U=20% (atômica).

(2) a taxa de variação da reatividade, devido à expansão térmica axial, foi admitida constante
e independente do enriquecimento. Esta variação foi calculada anteriormente, Ak/°C =

4,14 x 10~*. Não temos ainda condições de calcular a reatividade devido à expansão

radial e, neste caso, ela foi admitida ser aproximadamente o dobro da axial, como ocorre

no CRBR [57]; e

(3) a taxa de variação da reatividade devido à alteração da massa específica do sódio foi

admitida ser independente do enriquecimento. Esta taxa foi obtida anteriormente e vale

Ak/*C = 3,26 x 10~6.

Outras considerações para a determinação das exigências de controle foram:

(1) uma sobrepotencia de 15 %. O reator deve ser projetado para operar em uma potência

maior que a nominal sem que haja a fusão do combustível dentro da vareta. Normal-

mente, esta sobrepotencia é de 15 % da potência nominal. No nosso caso, admitimos a

reatividade de sobrepotencia do CRBR que usa combustível do tipo óxido [57];

(2) falha de reatividade. A base para a falha de reatividade é a retirada inadvertida do feixe

de controle mais reativo. No nosso caso, consideramos o feixe com enriquecimento de
10B iqual a 90 % (atômica);

(3) incertezas. Existe uma série de incertezas, como: dados nucleares, tolerâncias de fab-

ricação, métodos de cálculos, impurezas no refrigerante e material estrutural, etc. No

nosso caso, adotamos uma incerteza na criticalídade de 1 % Ak. Assim, para estas

incertezas adotamos o valor de 2 % Ak.

Com base nestas considerações, são mostrados na Tabela 34 os requisitos de controle

para os ciclos de queima de interesse, que vão de 300 a 600 dias de plena potência.

Obtido os enriquecimentos de controle, e tendo a variação do controle disponível com

o enriquecimento de 10B nos bancos primário e secundário, podemos calcular os enriqueci-

mentos necessários. A Figura 67 é o resultado dos cálculos realizados e mostra o requisito

e disponibilidade de controle em função do ciclo de queima que se deseja. Neste requisito

também está incluido o limite mínimo para a margem de desligamento que deve ser, pelo
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Tabela 34: Requisitos de controle versus ciclos de queima (% Afc)

Doppler

Exp. axial
Exp. radial

Exp. sódio

TOTAL

Pot. plena —•
wHot stb" -

TOTAL

Ciclo (dias)

Temperatura

Sobrepotência

Falha reat.

Queima

Incertezas

Subtotal

Prop, incert.

TOTAL

Pot. plena

EfeÜQ

"Hot stb"

+ Rec.

=*• "Hot standbv"

0,091

0,115

0,230

0,090

0,526

==>
0,073
0,062
0,124

0,049

0,308

de temperatura para os controles

PRIMÁRIO

0,526

0,308

0,834

Requisitos de controle

PRIMÁRIO

300

0,834

0,120

1,504

3,512

2,000

7,970

0,520

8,490

400 500
i— 4—

4— 4—

4— 4—

4,013 5,700
«— •—

9,071 10,158
4— 4—

9,591 10,678

Recarref.

SECUNDÁRIO

0,526
—

0,526

SECUNDÁRIO

600
• -

4—

« -

6,767
«-

11,225
•—

11,745

0,526
0,120

1,504
—

—

2,150
—

2,150

menos, maior que um possível erro de recarregamento. No nosso caso, este erro foi obtido

nos cálculos iniciais e vale 0,5 %Ak.

O ciclo de queima, para os RMLs aqui estudados, foi escolhido como sendo de 300 dias de

plena potência. Nos cálculos anteriores, estabelecemos que são necessários enriquecimentos

de 10B que resultem em uma reatividade negativa maior que 8,50 %Ak no banco primário, e

maior que 2,15 %Ak no banco secundário. Para garantir uma grande margem de desligamento

nos controles primários, escolhemos um valor 5 vezes maior que o erro de recarregamento.

Assim, este controle deve garantir um valor em reatividade negativa maior que 11,00 %Ak.

Na Figura 67 temos, para este valor de reatividade, que o enriquecimento deste banco

está entre 20 e 50 % (atômica). Dos valores mostrados na Tabela 24, podemos calcular o

valor de Afc/Alo.0 neste intervalo e por meio deste valor determinar o enriquecimento como

sendo:
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Figura 67: Disponibilidade e requisito de controle versus ciclo de queima
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( B ) i - OU/O (A * / £ " « ) ( 20—50%) '

que resulta no enriquecimento de 41,2% (atômica). Na prática, adotamos o valor de 50%

(atômica) para o enriquecimento de 10B no banco primário, que resulta em uma margem de
desligamento de 3,66 % Ak.

O banco secundário não tem a função de duplicar o banco primário. Sua função é a de
garantir a segurança do reator, ou seja, ele deve poder trazer o reator de qualquer condição
de operação em potência para a de "hot standby" [57]. Assim, não temos critérios claros para
poder determinar a margem de desligamento destes controles. Como o valor requerido para
este banco está bem próximo do valor dispom'vel (Figura 67) escolhemos para este banco o
enriquecimento de 10B de 90% (atômica), que garante uma margem de desligamento de 0,44%
Ak.

9.4 Peter mi nação do fator de simetria para os controles estacionados na altura

dos refletores axiais

Os cálculos de queima serão realizados com os controles estacionados na altura dos
refletores axias em geometria RZ simétrica. Isto é uma aproximação do caso real que tem os

feixes de controle primários inseridos para a criticalidade e que são retirados paulatinamente

com a queima. Para estacionar os controles nos refletores axiais é preciso saber o fator de

simetria desta aproximação para não superestimarmos o seu valor em reatividade e, por

conseqüência, o enriquecimento de físsil.

Na seção 8.13.2 calculamos o valor dos feixes estacionados dependente do enriquecimento

de 10B na geometria RZ completa. Aqui vamos realizar uma série de cálculos estáticos no

modelo em geometria RZ com simetria axial para reproduzir o valor do controle estacionado

em geometria RZ completa. Então, a idéia é termos o mesmo valor de controle estacionado

cm ambos os casos.

No modelo simétrico, consideramos a zona de controle estacionado como tendo 45 cm

de altura, que é a altura dos refletores axiais. Para levantar o fator de simetria fizemos três

cálculos onde, cm cada um deles, variamos a quantidade de B4C, com os enriquecimentos

determinados anteriormente, inserida. Assim, foram feitos cálculos para os fatores de simetria

de 30, 50 e 70 %. Estes fatores significam que em 45 cm da zona de controle estacionado

foram homogeneizados 13,5; 22,5 e 31,5 cm de D4C, respectivamente. Nestes cálculos usamos

as mesmas seções de choque microscópicas utilizadas nos cálculos em geometria RZ completa.

Quando fizemos os cálculos dos valores dos controles estacionados, consideramos três

enriquecimentos de IOB cm todos os controles, indistintamente, 20, 50 e 90 % (atômica). Na

seção anterior estabelecemos para o controle primário um enriquecimento de 50% (atômica)e

no secundário de 90% (atômica). Portanto, efetivamente não temos exatamente os valores

dos controles estacionados para os enriquecimentos escolhidos. Para determinar este valor

usamos o método seguinte:
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Valor do banco estacionado = (j^^ji)RZeomfittm x F C x N ,

onde: FC é um fator de correção que foi obtido do cálculo do valor do controle em geometría

triangular, da seguinte maneira:

N e o número de feixes no banco estacionado. Tanto o valor do feixe estacionado como o
fator de correção são dependentes do enriquecimento determinado.

Os valores dos fatores de correção para os bancos primario e secundário, com os enriqueci-
mentos escolhidos, obtidos da maneira acima descrita, foram: 1,28 e 0,46, respectivamente.

Com isto determinamos o valor total dos bancos, primário e secundário, estacionados na
altura dos refletores axiais. Este valor foi de 8,89 x 10~3 Ak.

Com os cálculos em geometria RZ simétrica obtivemos a curva de reatividade de controle
estacionado versus fator de simetria, mostrada na Figura 68. Neste caso, a reatividade foi
obtida como diferença entre os k-efetivos dos casos sem e com controle estacionado. Colocando
nesta figura o valor de controle estacionado requerido, definimos o fator de simetria que,
coincidentemente, resultou cm 30%.

2.0 -i

^ i.o H

<

0.0
I

1 I > I • I ' I ' I ' I

20 30 40 50 60 70 80

Fator de simetria (%)

Figura 68: Reatividade do controle estacionado versus fator de simetria

Deste modo, estabelecemos para as análises, ciclo a ciclo, um valor de controle esta-
cionado na altura dos refletores axiais que representa aproximadamente o valor esperado em
geometria RZ completa.

9.5 Requisitos de excesso de reatividade

Os cálculos de queima aqui realizados utilizarão a geometria RZ com simetria axial e
núcleo expandido e a temperatura efetiva de operação de 900 K. No cálculo do enriquecimento
de 235U, para o excesso de reatividade requerido, não será preciso levar em conta a expansão
axial, a mudança da massa específica do sódio e o efeito Doppler, porque estes termos estão
implícitos. A expansão radial não foi incorporada à geometria e adotamos o mesmo valor do
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usado nos cálculos de controle 0,54 %Ak. Uma margem operacional de 0,50 %Ak é adicionada

ao excesso para garantir que, ao final do ciclo, os feixes de controle estejam inseridos em

posições efetivas. A incerteza de 1,05 % è incorporada ao excesso que corresponde 1 %Ak/k

da estimativa do excesso requerido no 1° ciclo. Todos estes valores são adicionados ao excesso

de reatividade de queima dos ciclos examinados nesta seção.

9.6 Resultados

Inicialmente, o reator é carrregado com U-Zr e com o passar dos ciclos este combustível
vai incorporando o plutonio reciclado. Esta mudança influencia todas as características do
reator, daí o nosso interesse em analisar esta evolução ciclo a ciclo. Porém, o volume de
cálculo a realizar para estudar a vida operacional do reator, 30 anos, é desnecessário no
atual estágio. Esperávamos que o reator tendesse para um estado de equilíbrio em alguns
ciclos de queima. No entanto, com o decorrer dos cálculos notamos que uma condição de
quase-equilíbrio possivelmente só será atingida após mais de 10 anos de operação. Assim,
retringimos nossos cálculos à análise de 7 ciclos de queima. Com este número de ciclos
analisados, cobrimos uma série completa de recarregamentos dos feixes do núcleo, bem como
dos feixes férteis, podendo assim termos as tendências gerais dos parâmetros de interesse.

Primeiramente apresentamos sete tabelas, Tabelas 35 a 41, cada uma delas contendo
resultados gerais de interesse de cada ciclo. A Figura 69 é o inventário, em forma de his-
tograma, dos isótopos de interesse no início de cada ciclo, que também estão quantificados
nas tabelas apresentadas. Em seguida, discutimos os pontos particulares dos resultados que
estão ou não contidos nas tabelas.

Perda de reatividade nos ciclos - A perda de reatividade por dia de plena potência
diminui com o decorrer a queima em todos os ciclos. Este efeito é o resultado da substi-
tuição do 235U pelo plutonio, que permite uma maior disponibilidade de neutrons no núcleo,
aumentando assim a taxa de conversão. Além disso, a regeneração nas zonas férteis aumenta
as dimensões efetivas do núcleo, diminuindo a fuga de neutrons e contribuindo, também, para
o aiirncnto da taxa de conversão.

No entanto, a perda de reatividade por queima no decorrer dos ciclos apresenta dois

comportamentos distintos, como mostra a Tabela 42. Nos ciclos iniciais, até o terceiro, esta

reatividade diminui gradativamente. A partir do quarto ciclo ela começa a aumentar.

Do primeiro ao terceiro ciclos não é reciclado nenhum combustível no núcleo. Somente
U-Zr enriquecido é introduzido nas recargas e a diminuição da reatividade de queima é o
:esultado dos efeitos acima mencionados. A partir do quarto ciclo, começa a entrar no núcleo
o combustível reprocessado aumentando a quantidade de plutonio e 236U, como mostram as
Figuras 69b c c. Estes aumentos acarretam dois efeitos que contribuem para o aumento desta
reatividade a partir do quarto ciclo. 0 primeiro efeito é a maior dependência da reatividade
com o acúmulo de plutonio. Este elemento tem uma maior seção de choque microscópica de
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Figura 69: Histograma das rnassas dos isótopos de interesse no início dos ciclos analisados



Tabela 35: Resultado* do primeiro cklo de queima
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DIAS

k
*k/dia<»

RC12*
RR<3>

^-efetivo

Ilha fértil
Núcleo

Env. radial

Ilha fcrtil
Núcleo

Env. radial

DIAS

240,,u

241 Pu
2-12 | > u

235 l i

236 U
2 3 * t t

PF

"Th
«"Pa
233 | j
2 3 1 U

i:tr,, [+236 (r

PF

-"Th
"wPa
2 : w u
2.-MIJ

:.t:.(j+23<;lj

PF

M ( > P u -

0

1,05601
-

0,319
0.619

7,68(-3)

0,17
99,54
0.29

100

1,04310
l,29(-4)
0.329
0,634

7,57(-3)

fração da potência nai

Queima acumulada média

-
-

laventário dos
0

-
-
-

2359

7594
-

2061

-
-

¡>7<>8

-
-

-

100

38,30

0,14
~0
~0

22-11
22,75

7544

10(1,5
Ilha

2049

•1,36
7,57
0,01
~0

0,30

0,56
96.80
0,64

sonas ( '

200

1,03173
-l,13(-4)

0,339
0,649

7,43(-3)

1.14
97,70
1.16

nas sonas em MWd/kg Metal Pesado

0,18
9,96
0,05

isótopos nas zonas

Núcleo

interna de

200

75,24
0,559

~0
~0

2126
tl.GÜ
7493
211,3

fértil
2036
4,81
18,76
0,08
~0

1,14
Knvoltório railial

9714

8,67

15,21

0,01
~Ü

0,43

Descanta tío final do

Coiiihii.-tlívrl do núcleo —' para

55. :V.) - ' " I 'M

0,()l -'''"I'll

~0
~0

2

2

9719
9,52
38,20
0,08
- 0

1,31

ciclo ( kg

0,59
19,83
0,14

300

110,8
1,23
0,01
- 0

2014
65,47
7442
314,2

2023
4,98
29,90
0,20
~0

2,62

9693
9,77
61,68
0,19
~0
2,83

o 2Ü rralor da série

300

1,02061
-1.11H)

0.351
0,665

1.T7
96,52
1.T1

1.29
29,56
0,29

ganho de fbsil em
300 dias (kg)

110,8

0,01

-345

4,98
29,90

9,77
61,68

1007 2 M U - 3721
32,74 P F - 157,1

( I ) W.-MT 2!> x
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Tabela 36: Resultados do segundo ciclo de queima

DIAS

k
¿k/dia")

RC<2>
RR(3>

/9-efetivo

Ilha fértil
Núcleo

Rnv. radia!

Ilha fértil

Núcleo i

Rnv. radial

DIAS

239pu

24OP | J

M I Pu
2«pu
33By

23SIJ

PF

2 3 2 TI,
2:aPa

233 (j
2MU

2 3 ! iU+3 3 6U
PF

2 3 2Th
233pa

233,,

™v
235U +236U

PF

2:)"Pu-
M n P u -

0

1,05602
-

0.324

0,617

7,39(-3)

1

1,86
96,36
1,78

100

1,04327
-l,27(-4)

0,334
0,632

7,28(-3)

•Yação da potência nas zonas ( %

Queima acumulada média

1,29
Novo
Queimado 29,58

0.29

Inventário dos
0

55,39
0,62
0.01
~0

2212
32,7
7462
157,2

2(123

0,94
33,95
0,20
~0
2,02

9093
1,84

69,61
0,19
~0
2,83

102,8 2<lIPu
2.33 242Pu

100

90,00
1,13
0,02
~0

2130
53,8
7414
259,2

Ilha
2011
4,51
40,54
0,38
- 0
4,77

2,30
95,53
2,16

nas zonas

2,30
9,91
38,96

0,49

200

1,03194
-l,13(-4)

0,345
0,646

7,15(-3)

)

2,85
94,47
2,68

em MWd/kg Metal Pesado

isótopos nas zonas (

Núcleo

interna de

200

123,4
1,89
0,03
~0

2022
74,0
7364
359,6

fvrtil
1998
4,90
50,03
0,60
0,01
7,45

Envoltório radial
9669
8,81
84,75
0,36
~0
4,90

piscarla no final do

Combustível do

0,04
~0

9645
9,53
106,1
0,57
~G

7,45

cirio ( kf )

núcleo
M 5 Ü -
a3fiU-

3,55
19,71
48,25

0,74

300

155,4
2,90
0,05
~0
1917
93,2
7314
458,0

1985
5,07
59,42
0,87
0,02
10,78

9619
9,76
127,8
0,84
0,01
10,58

850,4 SMU-
60,15 PF-

300

1,02090
-l,10(-4)

0,357
0,662

7,02(-3)

3,50
93,27
3,23

5.09
29,38
57,44

1,04

ganho de físsil em
300 dias (kg)

100,0

0,04

-325

4,13
25,47

7,92
58,19

3645
301,9

Iria-se 1 27 "4- C2\ RC 1 Car i'"v+J"rh)
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37: Resultados do terceiro ciclo de queima

DIAS

k
¿k/dia*»

RC<*>
RR<3>

/¿efetivo

Ilha fértil
Núcleo

Env.radial

Ilha fértil

Núcleo <

Env.radial

DIAS

239pu

240,,,,

24. p,,
242P ) )

Kir.,,
236 U
2 . W , ,

PF

M 2 T h
233,,a

233,J
23«U

2 3 ! iU+ 2 3 6 l l
PF

2 : ' 7Th
2 3 3 P a
2.™,,
3M|;

2.'.5lJ+236(J

PF

2 3 ! 'Pu-
2 4 n Pu-
2/11 Pu
2 4 2 P u -

0

1,05418
-

0,338
0,622

7,29(-3)

100

1,04198

-1.22H)
0,348
0,636

7,18(-3)

Fração da potência nas zonas ( 9

3,57
93,28
3,15

Queima acumulada média

5,09
Novo
Queimado 29,38

1,04

Inventário dos
0

52,60
0,57
0,01
~0

2174

33,10
7534
156,0

1985
0,96

63,53
0,87
0,02
10,78

9G19
1,84

135,8
0,84
0,01
10,58

'omliiistívrl do núcleo

96,06 235IJ
2,09 2:<6U-
0.04 23MU

~0 PF-

100

87,83
1,05
0,01
~0

2O6«i
55,89
7485
254,9

Ilha

1972
4,67

68,49
1,19
0,03
14,74

3,96
92,54
3,50

nas zonas

5,38
9,74
38,31

1,38

200

1,03139
l,06(-4)
0,359
0,650

7,05(-3)

»)

4,56
91,44
4,00

em MWd/kg Metal Pesado

isótopos nas zonas (

Núcleo

interna de

200

121,8
1,78
0,02
M)

1962
73,20
7436
352,1

fértil
1958
5,07

76,47
1,56
0,04

19,21
Envoltório radial

9595
8,68
149,1
1,14
0,01
14,12

•srarga no final do

914,7
59,87
3()00
293,9

9571
9,37
168,5
1,49
0,01

18,12

ciclo ( kg ]

232Th-
233pa_
233U-

7,45
19,38
47,15

1,77

kg)
300

154,3
2,76
0,04
~0
I860

91,89
7386
447,3

1944
5,24

84,34
1,97
0,05
24,33

9546
9,59
188,2
1,88
0,02
22,66

Combustível fértil

1223 23!iU-
3,47 23fiU-
55,69 PF-
1,38

300

1,02109
-l,03(-4)

0,371
0,664

6,92(-3)

5,21
90,26
4,53

9,82
28,89
55,89

2,20

ganho de físsil em
300 dias (kg)

101,7

0,03

-314

4,28
20,81

7,75
52,4

0,04
~0

17,31
-

1 99 v lfl-4. I9\ IIP-T l , ¿ £ X I I I , K l ) "I- A i
CÚP

k
Car\"'U+"3Th\



Tabela 38: Resultados do quarto ciclo de queima
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DIAS

k
*k/dia("

RC<2)
RR<3>

0-efetivo

Ilha fértil
Núcleo

Env.radial

Ilha fértil

Núclw |

Knv.rrtdi.il

DIAS

?3!>|»M

2 t 0Pu
2 4 1 Pll
2 1 2 Pl l
2 3 5 U
2 3 6 u2 3*u
PF

M 9 T h
2.13pa

233IJ

234IJ

2.»r,(j+236U

PF

2 3 2 T h

233pa

2 3 a u
J34lj

2:).iu+23fi l,

PF

'-•"'Pu

-'"'Pu
•-'"Pl.-
2"-'Pu-

0

1,05521
-

0,337
0,628

7,06(-3)

1,42
93,90
4,68

100

1,04258
-1.26H)

0,348
0,642

6,96(-3)

•'ração da potência nas «mas ( %

Queima acumulada média

1,97
Novo
Queimado 28,89

2,20

Inventário dos
0

lfiO.1
2,97
0,05
~0

2066
91,57
7492
153.5

202.}
0,33
30,10
0,59
0,01
7,02

9546
1,81

196,0
1,88
0,03
22,66

\)iiil)».stível do núrlr

106,2 235U
2,44 236U
0.01 238U
~0 PF-

100

189,9
4,10
0.07
~0

1063
110,3
7443
252,8

Ilha
2011
4,33
36,43
0,72
0,02
8,66

1,80
93,13
5,07

nas zonas

2,76
9,89
37,76

2,70

200

1,03155

-1.10H)
0,359
0,656

6,84(-3)

)

2,38
92,00
5,62

em MWd/kg Metal Pesado

isótopos nas zon.-vs (

Núcl«?o

interna de

200

218,5
5,45
0,11
~U

1864
128,2
7394
350,5

fértil
1998
4,74

46,04
0,90
0,02

10,81
pnvoltório radial

9520
9,10
208,3
2,32
0,03
27,85

Dosrarga. i

804

lo final do

6
57,73
3708
290 5

9495
9,84

227,1
2,80
0,04

33,53

ciclo ( kg 1

2 3 2 T h -
233p a .

233|J_
3 4 U-

3,77
19,67
46,55

3,25

kg)
300

246,0
7,01
0,16
~ 0

1768
145,2
7344
446,3

1986
4,91
55,57
1,12
0,03
13,59

9468
10,07
246,2
3,34
0,06
39,80

Combustível

4360
6,45
153,0
2,82

300

1,02087
-l,07(-4)

0,370
0,670

6,72(-3)

3,01
90,80
6,19

5,08
29,30
55,25

3,85

ganho de físsil cm

fértil
2 3 5U-
2 3 * u -
PF-

-

300 dias (kg)

85,9

0,11

-298

4,58
25,47

8,26
50,2

0,06
~0

34,93
-

in
1U

-4- un Cap ("*t'+wTM
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Tabela 39: Resultados do quinto ciclo de queima

DIAS

k
«k/diaO

RC<2>
RR<3>

^-efetivo

Ilha fértil
Núcleo

Env.radial

Ilha fértil

Núcleo |

Env.radial

DIAS

239pu

2«pu

Ml p u

2«P.I
23&IJ

236 ir

23SJ,

PF

232Th
2 3 3Pa
23-ly

•¿MV

235|j+23fi(j

PF

'-'•'"TI.

«"Pa
•'•''Ml

2>'M|i

2 3 r , , ; + 2 3 6 l ;

PF

(
2 3 ! . p u _

2 4 0 P u -
2 4 1 P l l -
M 2 P u -

0

1,05756
-

0,337

0,636
6,96(-3)

100

1,04409
-l,34(-4)

0,348
0,651

6,87(-3)

Fração da potência nas sonas ( 95

1,60
95,99
2,41

1,99
95,23
2,78

200

1,03223
-l,18(-4)

0,360
0,666

6,75(-3)

)

2,60
94,07
3,33

300

1,02074
-l,15(-4)

0,371
0,682

6,63(-3)

3,25
92,84
3,91

Queima acumulada medi» nas sonas em MWd/kg Metal Pesado

0,32

Novo
Queimado 29,30

1,46

In v
0

234,9

6,65
0,15
~0

1981

146,7
7455
155,8

2029
0,67

27,80

0,27
~0

3,43

wm
0,94
I27..H

1,38

0,02
15,03

Jomljustívcl do núcleo

171,6 23SU-
7,50 23f>ü-
0.24 S*»U-
M) PF

1,19
10,00
38,44

1,73

•ntário dos isótopos nas zonas (
100

261,3
8,23
0,20
~0

1880
104,3
7406
2573

Núcleo

Ilha interna de
2016
4,54
34,56
0,42
0,01
5,28

Kpvoltório n
9598
8,86
111,6
1,01
0,03
17,74

Oscarga nc

826,9
110,2
3565
29G.9

final do

23

200

286,7
10,02
0,27
- 0

1782
181,1
7356
357,0

fértil
2003
4,96
44,47
0,61
0,01
7,66

li*!
!)573
9,65
162,5
1,89
0,04

20,95

ciclo ( kg )

233Pa-
2 : 1 3 U -
23 4 U -

2,30
19,91
47,50

2,04

kg)
300

311,0
12,00
0,35
~0

1688
197,0
7305
454,8

1990
5,12

54,29
0,86
0,02
10,71

9547
9,90
183,8
2,22
0,04
24,78

Combustível

5780
4,95
157,0
2,29

3,72
29,69
56,44

2,41

ganho de físsil em
300 dias (kg)

76,1

0,20

-293

4,45

26,49

8,9«
5f>,0

frrtll

2 3 5 U- 0,05
2 3 6 U- ~ 0

P F - 24,97
-

Cap 3Th)



Tabela 40: Resultados do sexto ciclo de queima
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DIAS

k
¿k/dia" >

RC ( Í )

RR<3>
0-efetivo

Ilha fértil
Núcleo

Env.radial

Ilha fértil

Núcleo |

Env.radial

DIAS

239p,,
240pu

241 p u

242pu

2 3 5 u2 3 6 u23*u
PF

2 3 2Th
233pa

2 3 3 U
234 yj

235U+236 l (

PF

M 3 T h
2.'»3|>a

2 : n u2 : t tu
235(j+23Oy

PF

23!)pu_

24l)pu_
241 P u -
2 4 2 Pu-

0

1,05771
-

0,344
0,645

6,93(-3)

100

1,04418
-1.35H)

0,355
0,660

6,83(-3)

Fração da potência nas zonas ( %

3,08
95,68
1,24

Queima acumulada média

2,71

Novo

Queimado 29,69

0,21

Inventário doe
0

244,6
6,92

0,15
~0

11)41
143,9
7486
157,9

1998
0,92

52,62
0,68

0,01

8,55

9729
0,97
36,68
0,12
~0
1,97

100

279,8
8,60
0,21
- 0
1842
161,3
7435
258,9

f|ha
1985
4,73
58,23
0,96
0,02
11,98

3,48
94,92
1,60

nas zonas

4,30
9,86
38,91

0,35

200

1,03230
-1.19H)

0,367
0,675

6,71(-3)

)

4,10
93,77
2,13

em MWd/kg Metal Pesado

isótopos nas zonas (

Núcleo

interna de

200

296,0
10,49
0,28
~0

1745
177,8
7385
358,3

fértil
1971
5,15
66,94
1,28
0,03

15,94
Envoltório radial

9704
8,78
51,71
0,22
~0
3,44

pescama

'oinbustível do núcleo

175,8 235U-
7,73 «"U-
0.25 ?MU
~0 PF-

no final do

728,3
108,6
3661
300,2

2

2

3

9679
9,56
73,74
0,38
~0

5,40

ciclo ( kg )

3:1 U-
2 3 4 l i -

6,14
19,62
48,06

0,54

300

1,02079
-l,15(-4)

0,379
0,692

6,59(-3)

4,76
92,57
2,67

8,29
29,24
57,10

0,79

leg ) ganho de físsil em
300

320,1
12,57
0,37
~0
1653
193,4
7333
455,6

1957
5,33
75,54
1,65
0,04
20,58

9654
9,80
96,18
0,59
0,01
7,93

Combustível fértil

1223 2 3 5 U -

3,52 2 3 6 U -
55,99 PF-
1,39

300 dias (kg)

75,5

0,22

-288

4,41
22,92

8,83
59,5

0,04

~0
17,45

-

x l i )X 1U- 1 . CapVU Cap ("*(/+wTM



Tabula 41: Resultados do sétimo ciclo de queima
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DIAS

k
¿k/dia")

RC<»
RR<3>

0-efetivo

Ilha fértil
Núcleo

Env.radial

Ilha fértil

Núcleo i

Env.radial

DIAS

239,>u

2 4 0 Pu
2 4 1 Pll
242|>|j

235 |T

2 3 f iu
2 3 8U
PF

2 3 2 Th
233pft

2 3 3U
234II

23üit i 230It

PF

232Tb

233p8

233 ir

234 tf
2 3 5 U+ 2 3 6 U

PF

1
23!»pu_

2 4 0 P u -
241 Pu-
2 4 2 P u -

0

1,05841
-

0,343
0,648

6,77(-3)

100

1,04463
-1.37(4)

0,354
0,663

6,68(-3)

Fração da potência nas tonas ( 9

1,08
96,15
2,77

Queima acumulada média

0,15
Novo
Queimado 29,24

0,79

Inventário dos
0

314,3
12,27
0,36
- 0

1865
194,0
7442
155,3

2036
0,34
21,02
0,26
~0

3,13

9654
1,85

104,1
0,59
0,01
7,93

Di

r'oinhuíitível do núcleo

176,4 23GU-
7,88 236U-
0.25 23SU-
- 0 PF-

100

¡136,7
14,30
0,45
~0

1769
210,0
7392
256,9

Ilha
2024
4,50
28,05
0,36
0,01
4,41

1,49
95.35
3,16

nas tonas

0,77
10,16
38,25

1,09

200

1,03254
-1,20(4)

0,366
0,679

6,57(-3)

t)
2,11
94,18
3,71

em MWd/kg Metal Peaado

isótopos nao zonas (

Núcleo

interna de

200

358,2
16,52
0,557

- 0
1677
225,1
7341
356,7

fértil
2011
4,94

38,49
0,51
0,01
6,26

Envoltório radial
9628
9,12
118,7
0,85
0,01
11,07

"9ca.rga. i

792

ío final do

3
106,9
3600
294,3

22

9603
9,87
139,7
1,16
0,01

14,72

ciclo ( kg

2Th—
2 3 3 P a -
233 fj_

234U_

1,65
20,22
47,17

1,44

k«)
300

378,8
18,91
0,67
- 0

1587
239,4
7290
454,4

1997
5,12
48,84
0,72
0,01
8,79

9576
10,11
161,1
1,53
0,03
18,97

Combustível

0
0
0
0

300

1,02084
1,17(4)
0,378
0,694

6,45(-3)

2,78
92,93
4,29

2,83
30,13
55,99

1,86

ganho de fúsil em

fértil
235ij_
2 3 «U-
PF-

-

300 dias (kg)

64,5

0,31

-278

4,78
27,82

8,26
57,0

o
o
0

ia-sc 1 17ifi s e I , , ) / 0"4- 5
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CICLO

Ak (-2)'

1

3,54

Tábela 42:

2

3,51

Reatividade

3

3,31

de queima

4

3,43

nos ciclos

5
3,68

6

3,69

7

3,76

- 2* Leia-so 3,54 x 10

fissão que o 235U nas regiões rápidas. Portanto, sua queima é mais rápida do que a do 235U, o

que ocasiona uma maior perda de reatividade. 0 segundo efeito é a substituição do fértil 3MU
pelo 236U reciclado. A Figura 69c mostra que o 236U chega a ser 2,5 % da massa de fértil no
núcleo no sétimo ciclo. Esta substituição introduz dois efeitos: um endurecimento do espectro,

devido à maior srção do choque do captura do 236U relativamente ao 238U [58]; e a diminuição

da formação do próprio 23<JPu. Do jnmto de vista de conversão, o endurecimento do espectro

é um ponto favorável porque aumenta as contribuições das fissões rápidas, porém também

aumenta a queima do plutonio como mencionado. Aparentemente, a perda da formação do

plutonio devido à substituição do 238U é mais significativa em termos de reatividade o que

acarreta também um aumento da reutividade de queima. O resultado destes efeitos, no que

diz respeito ao plutonio, pode ser observado na Tabela 43, que mostra o ganho líquido de
239Pu no decorrer dos ciclos. A taxa de ganho diminui no 7o ciclo, relativamente ao I o , para

o nível dos 60 %.

CICLO

GANHO

1

110,8

Tabela 43:

2

100,0

Ganho de

3

101,7

239Pu nos

4

85,9

ciclos ( kg )

5

76,1

6

75,5

7

64,5

Destes resultados, vemos que a contaminação do combustível pelo 236U traz conseqüên-

cias desfavoráveis para o desempenho do núcleo. Neste caso, pode ser que exista um limite

para esta contaminação a partir tio qual o combustível deva ser descartado e substituído por
2:15U — 23H U puro. Assim, em princípio, o combustível externo que vem da usina de enriquec-

imento não devo ser nii.stjir.ulo ao combustível queimado e reprocessado. Estes combustíveis

devem ser colocados em varetas distintas, podendo ou não estar confinadas em um mesmo

feixe. O limite máximo de contaminação por 236U deve ser avaliado com análises específicas,

inclusive de custo/benefício.

Razão de conversão e regeneração - As razões de conversão e regeneração são crescentes

com o decorrer da queima no ciclo e também com o decorrer dos ciclos. Estes aumentos são

resultantes da .substituição do 235U pelo plutonio, como discutido anteriormente.

A razão de conversão no núcleo é pequena devido a sua forma geométrica que contribui

para o aumento das fugas radiais de neutrons. Esta pequena taxa de conversão implica em

uma reatividade de queima maior que aquelas obtidas ern um reator homogêneo de mesma

potência e, por conseqüência, um maior valor em reatividade de controle. Potencialmente,
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quanto maior a reatividade de controle maior é a reatividade introduzida por um acidente do

tijK» TUP que tem como base a retirada acidental do feixe de controle mais reativo. Como

mencionado anteriormente, este potencial iniciador de acidentes pode ser amenizado pela

escolha de uma geometria de núcleo que favoreça a razão de conversão interna, como o núcleo

do tipo homogêneo que tem uma fuga radial de neutrons menor que a geometria por nós

adotada, ou ainda o tipo heterogêneo que possui uma maior razão fértil/físsil. Ambos efeitos

contribuem para uma maior razão de conversão interna. Outra possibilidade seria aumentar

o número de feixes de controle para diminuir o valor investido por feixe.

A escolha do núcleo em forma de anel, no nosso caso, deve-se em primeiro lugar, à

escolha desta geometria pura os grandes reatores regeneradores binarios [59] da terceira etapa

do programa que projxmios para o Brasil. Neste programa, as etapas são consecutivas e

intimamente ligadas. Achamos então conveniente termos, na 2 a etapa, reatores com geometria

igual aos da 3 a etapa. Com isto. ganharemos antecipadamente experiência e dados sobre a

operação destes reatores.

Outro ponto é que esta geometria apresenta uma RVS menor que a geometria homogênea,

para a mesma potência do reator. Assim, por um lado temos características piores no caso

do acidente TOP, por outro lado temos melhores características no caso da RVS.

A mudança do número de feixes de controle é possível, porém um maior quantidade destes

feixes diminuirá a fração de volume do combustível e o núcleo terá que ser redimensionado.

Cálculos mais específicos teriam que ser realizados para uma melhor definição deste número

de feixes.

A razão de regeneração também c pequena. Porém, nesta fase inicial, a regeneração é um

objetivo secundário como mencionado anteriormente. Uma maior taxa pode ser conseguida

pelo simples troca dos refletores axiais por material fértil. Neste caso, a taxa de regeneração

seria similar Jupíela obtida nos cálculos iniciais no modelo CEA.

Distribuição de potência - A Figura 70a mostra a distribuição da potência integrada ax-

iahnnite por unidade de área horizontal das respectivas malhas de cálculo, no primeiro ciclo

de queima, em zero e 300 dias. A potência é relativamente plana na parte central do núcleo

e diminui com a aproximação das regiões de férteis. A Figura 70b mostra que a inserção dos

controles primários torna esta distribuição mais plana ainda. A potência gerada no núcleo

diminui com o decorrer da queima paia compensar o aumento de geração nas regiões férteis.

Nos ciclos mostrados nas Tabelas 35 a 41, a contribuição da potência gerada no núcleo,

para a potência total do reator, tem um mínimo no terceiro ciclo, quando chega a 90 %.

Frações ainda menores pódenlo ser obtidas nos ciclos 15 e 24. Nestes ciclos as zonas de férteis

devem ter contribuições máximas como indica a Figura G4.

O aumento da geração de potência nas zonas de férteis é significativa, principalmente

na ilha central que chega a gerar ~5,2 % no final do terceiro ciclo. índices maiores que estes

poderão ser obtidos nos ciclos 15 e 24, devido ao esquema de recarregamento imposto para
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regiões.

A Figura 71 apresenta a potência média normalizada por feixe, gerada nos diversos anéis

do reator, em todos os ciclos analisados. O fator de normalização foi a potência média gerada

por feixe de combustível do núcleo. Deste modo, vemos nestas figuras a contribuição separada

dos feixes pertencentes a cada anel. 0 anel da ilha central adjacente ao núcleo tem uma

geração significativa no final de sua permanência no reator, terceiro e sexto ciclos. No final

destes ciclos, a fração da potencia por feixe, gerada neste anel, chega a ser aproximadamente

50 % daquela originada nos feixes menos ativos do núcleo propriamente.

Como vemos, temos grandes variações de potência gerada na ilha central, e o projeto ter-

mohidráulico desta região deve ser cuidadoso. Grandes variações de potência forçosamente

impõem grandes variações de temperatura, já que a vazão é fixa. Talvez o esquema de

recarrrgamento desta região tenha que ser alterado, isto é, tenham que ser feitos recarrega-

mentos mais freqüentes. Considerações de fadiga térmica, eficiência da central e segurança

de operação devem nortear o estabelecimento da freqüência de recarregamento.

As Figuras 72 a 78 mostram a distribuição da densidade de potência média gerada em

cada feixe no plano médio do reator, cm 0 e 300 dias, e a diferença percentual entre estes

valorrs em todos os ciclos analisados. A maior diferença entre o início e o fim do ciclo chega

à rasa dos C %.

Outro dado que pode ser calculado destas figuras é a diferença entre a potência gerada

em feixes novos c queimados. Estas diferenças são maiores no início dos ciclos, diminuindo

com o decorrer da queima. Podem ser observadas diferenças de dezenas de porcento entre

est<*s feixes.

A Figura 79 apresenta a média da diferença da potência gerada entre a introdução dos

feixes no núcleo e a sua retirada. Portanto, é a diferença entre o início e o fim do tempo

de residência. Como era de esperar, a região central do núcleo é a que apresenta as maiores

variações, resultado da maior queima.

Considerações de eficiência ótima da central de geração elétrica, aliada a uma baixa

fadiga térmica, devem nortear a escolha do orifício de passagem de refrigerante em cada

feixe. Assim, este orifício deve ser escolhido tal que a diferença média entre as temperaturas

de entrada e saída seja máxima, e ao mesmo tempo que as temperaturas de saída nos feixes

sejam aproximadamente iguais, para que a fadiga térmica nas estruturas superiores do reator

seja mínima.

Taxa de queimo As queimas mostradas nas Tabelas 35 a 41 são baixas, relativamente

aquelas consideradas como econômicas para os futuros RMLs carregados tanto com o com-

bustível óxido como com o metálico. A Figura 80 apresenta a dependência do custo do

ciclo de combustível com a taxa de queima média. A queima média limite para custos de

ciclo mínimo situa-se em torno de 1G0.000 MWD/t. A partir desta queima, o custo torna-se

assíntótico com a queima média.
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No nosso caso, os primeiros RMLs devem ter baixas queimas médias, que podem ser

maiores que os valores que obtivemos nos cálculos aqui realizados, porque devemos praticar

o conservantismo, relativamente aos países desenvolvidos, até obtermos experiência e base

de dados reais que permitam trabalharmos nos mesmos limites tecnológicos. Assim, com o

aumento da experiência, o projeto do núcleo e os esquemas de recarregamentos escolhidos

poderão ser modificados para atingir-se queimas mais econômicas.

Inventário de físsil e enriquecimento - A Figura 69e mostra a massa total de físsil inicial

em cada ciclo analisado. Ela diminui com o decorrer dos ciclos devido à substituição do 235U

pelo plutonio e regeneração nas regiões férteis. Vemos nesta figura que há uma tendência que
a massa decresça para valores ainda menores.

O acúmulo de plutonio aumenta nos ciclos de acordo com o apresentado na Figura 69b.

Contrariamente, a massa de 235U diminui como mostra a Figura 69a. A partir do quarto

ciclo começa a entrar o urânio reciclado.

Uma grande vantagem de se iniciar RMLs com urânio enriquecido é que o plutonio

gerado é bem limpo, isto é, possui uma pequena quantidade de isótopos superiores ao 239Pu,

principalmente; os de número par. A Figura 81 apresenta a evolução da composição do

plutonio com ÍI queima acumularia nos setes ciclos analisados. No nosso caso, para uma

queima acumulada de — 150 MWd/kg, a composição do plutonio é aproximadamente 95 %
239Pu e 5 % 210Pu (atómica). A contribuição dos outros isótopos é praticamente desprezível.

O plutonio ohtiílo nos reatores térmicos apresenta elevadas ÍTuctõca de isótopos superiores

ao 2J9Pu, na casa das dezenas de porcento para taxas de queimas inferiores a 50 MWd/kg.

Os isótopos pares deste elemento atuam como absorvedores: quanto maiores suas frações
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N? do feixe
Potência média (W/ cm3)

( a ) 0 dia de queima

( b ) 300 dias de queima

N ç do feixe
Potência média (W/ cn>3)
Diferença entre 0 c 300 dias(%)

Figura 72: Distribuição da potência média gerada em cada feixe no primeiro ciclo de qtieima
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N° do feixe
Potencia média (W/ cm3)

( a ) 0 dia de queima

( b ) 300 dias de queima

Potência media (W/ cm )
Diferença entre 0 e 300 dias(%)

Figura 73: Distribuição da potência média gerada em cada feixe no segundo ciclo de queima
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NQ do feixe
Potência média (W/ cm )

( a ) 0 dia de queima

x V—> N9 do feixe
y \—* Potência média (W/ cm3)
z /-—> Diferença entre 0 e 300 dias(%)

( b ) 300 dias de queima

Figura 74: Distribuição dn potência média gerada em cada feixe no terceiro ciclo de queima



162

N° do feixe
Potência média (W/ cm3)

( a ) 0 dia de queima

( b ) 300 dias de queima

NQ do feixe
Potência média (W/ cm3)
Diferença entre 0 e 300 dias(%)

Figura 75: Disfribuir/io da ¡¡ofenda média gerada em cada feixe no quarto ciclo de queima
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N° do feixe
Potência média (W/ cm3)

( a ) 0 dia de queima

( b ) 300 dias de queima

x V—• N° do feixe
y J—+ Potência média (W/ cm3)
z /-—» Diferença entre 0 e 300 dias(%)

Figura 76; Distribui-lo dsi jMitruna módin grruda cm cada feixe no quinto ciclo de queima
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N9 do feixe
Potência média (W/ cm3)

( a ) 0 dia de queima

x V—» N9 do feixe
y y~* Potência média (W/ cm3)
i /—* Diferença entre 0 c 300 dias(%)

( b ) 300 dias óo queima

Figura 77: Distribuição da potência média gerada cm cada feixe no sexto ciclo de queima
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N9 do feixe
Potência média (W/ cm3)

( a ) 0 dia de queima

( b ) 300 dias de queima

x V—» N9 do feixe
y V-* Potência média (W/ cm3)
z /—> Diferença entre 0 e 300 dias(%)

Figura 78: Distribuição du potência média gerada em cada feixe no sétimo ciclo de queima
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N° do feixe
Diferença média (%)

Figura 79: Distribuição da diferença percentual média da potência gerada, em cada feixe,
entre o início e o fim do tempo de residência nos ciclos analisados

pior é o desempenho do combustível. Estes isótopos tendem a acumular-se com o aumento

da taxa de queima e reciclagem do combustível. Deste modo, o plutonio gerado em reatores

rápidos pode ser exposto a taxas de queimas muito superiores àqueles obtidos nos reatores

térmicos, antes que tenham que ser descartados como combustível devido à contaminação

pelos isótopos pares.

Outro ponto importante é o enriquecimento do urânio de alimentação. Como discutido
anteriormente, este reator tem uma baixa taxa de conversão interna e os feixes de férteis
são carregados com Th para gerar 233U para os futuros reatores regeneradores binárír, . âo
é nosso objetivo reciclar este físsil no núcleo do RML aqui estudado. Somente a massa de
f/ssi! reciclada não é suficiente para prover o excesso de reatividade necessário para um ciclo
ác <;uv iron porque a taxa de conversão do núcleo não é unitária. Portanto, requer-se um
suprimento externo de urânio enriquecido para ser adicionado ao combustível reciclado.

A Tabela 44 mostra os enriquecimentos do combustível novo proveniente da usina de
enriquecimento Nos três primeiros ciclos não há combustível reciclado e os enriquecimentos
apresentados coruüjHmdcm ao de toda a recarga. A partir do quarto ciclo, começa a haver
a reciclagem do combustível e os enriquecimentos apresentados são os necessários no urânio
de alimentação novo. A tendência deste último enriquecimento é aumentar, como mostra a
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Figura 81: Evolução da composição isotópica do plutonio com a queima média acumulada

tnbela. Isto deve-se no aumento dos isótopos pares no combustível reciclado, principalmente

do l '"'U.

Nesta tnbela tambétn ]»odrinos ver que há uma alternância de altos enriquecimentos,

ciclos 4 e G, com médios enriquecimentos, ciclos 5 e 7. Estas oscilações do enriquecimento
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Tabela 44: Enriquecimentos (% atômica) no combustível novo

CICLO 1

23,9

2

25.0

3

22,6

4

73,9

5

30,7

6

79,4

7

34,1

do combustível de alimentação é devido ao acúmulo de físsil no combustível reciclado. Com-

parando o 4° e o 5° ciclos: o 235U reciclado é 848 kg, Figura C9a, e o plutonio físsil, 160 kg,

Figura 69b; no 5° ciclo, os valores correspondentes são 906 kg de 235U e 235 kg de plutonio;

além destas diferenças o acúmulo de 236U também influi cm menor escala.

Como vemos, com o decorrer dos ciclos são necessários enriquecimentos cada vez maiores

no urânio de alimentação externo. Pela tendência mostrada na Tabela 44, e se elas persistirem,

no 14° ciclo de queima o enriquecimento exigido seria superior a 100 % o que torna impossível

operar o reator no ciclo planejado. Uma solução para este problema é descartar uma parte do

combustível reciclado, principalmente aquele com alta contaminação de 236U, substituindo-o

jx>r U-Zr enriquecido puro, ou pelo 233U gerado nos feixes férteis. Outra solução seria colocar,

antecipadamente, alguns feixes de U-Zr natural, ou empobrecido, nas zonas de férteis para

gerar mais plutonio para ser reciclado no núcleo. Neste caso, pode ser que não seja necessário

descnrtnr uma parte do combustível queimado. Caso esta tendência se confirme, todas estas

alternativas devem ser analisadas com cálculos específicos para se obter a melhor solução.

Cabe .salientai que, embota tenhamos necessidade de urânio altamente enriquecido em

alguns ciclos. a massa requerida é relativamente baixa, da ordem de poucas centenas de qui-

los, como mostra a Figura 69a. Se houver problema de se atingir enriquecimentos da ordem

mostradas na Talwla 44, podemos optar por colocar alguns feixes de U-Zr natural, ou em-

jH>brecído, nas regiões de férteis para gerar mais plutonio para ser reciclado no núcleo. Uma

alternativa a termos que alterar, a cada ciclo, o enriquecimento do urânio de alimentação é

fixá-lo em um valor factível de ser produzido no País. Neste caso, é necessário um estudo

das necessidades de plutonio, ou 233U, a ser gerado nas regiões de férteis para complemen-

tar esta alimentação. Como vemos, existem soluções para o problema da necessidade de

enriquecimento que precisam ser analisadas cuidadosamente para se obter a melhor.

Fração efetiva de neutrons atrasados (3) - A produção de átomos precursores (YIELD)
de neutrons atrasados por físsào para os dois principais elementos físseis do reator está

mostrada na Tabela 45. Como pode ser visto, a produção de átomos precursores c menor para

o 2iWPu. Assim, a fração efetiva de neutrons atrasados do sistema variará do valor inicial,

7.7 x 10" J (Tabela 35), para um valor entre 3 e 5 x IO"3, que corresponde ao carregamento

misto U-Pu.

Como vimos na seção G, uma pequena fração efetiva de neutrons atrasados é uma carac-

terística desejável nos RMLs que objetivam o controle passivo de reatividade, ¡x>rquc acar-

reta um menor desvio na temperatura de saída, relativamente ¡io seu valor assintótico, nos
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Tabela 45: Taxa de produção de neutrons atrasados por fissão [61]

GRUPO DE
PRECURSORES

1
2
3
4
5
6

0,00063
0,00351
0,00310
0,00672
0,00211
0,00043

239pu

0,00024
0,00176
0,00136
0,00207
0,00065
0,00022

instantes iniciai* do evento LOFWS. Assim, esta diminuição vem de encontro a uma melhor
característica de segurança inerente do reator. Por outro lado, atualmente muitos reatores

rápidos, como jx>r exemplo o reator francês Supcr-Phenix, têm como combustível o plutonio

e operam sem dificuldades ou problemas decorrentes da pequena fração efetiva de neutrons

atrasados.

Efeito Doppler - O efeito Doppler é um parâmetro importante para a segurança do reator,

como discutido na seção 6. Nos reatores rápidos refrigerados por sódio, e que adotam a

filosofía de segurança inerente, é desejável que este efeito tenha um valor pequeno. Um efeito

]>equeno significa que a reatividade investida nele é pequena, o que implica em uma menor

quantidade de material físsil e, por conseqüência, de valor de controle. No entanto, o principal

atrativo está na res]M>sta «Io sistema aos eventos acidentais. Nestes casos, as realimentações de

reatividade negativa, inerentes ao sistema, conseguem mantê-lo sob controle ou podem mesmo

desligá-lo. Isto é possível porque estas realímcntaçòcs introduzem reatividade negativa maior

que a jKwitiva introduzida ]>clo «-feito Doppler no retorno às temperaturas mais baixas.

Neste context'.* de segurança inerente, o efeito Doppler do combustível metálico é muito

mais atrativo por ser aproximadamente cinco vezes menor do que o obtido no combustível do

tipo óxido.

A Tnbela 46 apresenta o efeito Doppler no início e fim de cada ciclo analisado. Nestes

cálculos consideramos um aumento uniforme de temperatura no núcleo, de 900 —> 1500 K.

A reatividade foi obtida por diferença entre o k-efetivo do reator perturbado e o caso crítico.

Ele é aproximadamente constante, tanto no início, ~ - 0,G0 x 10~3Ak =»• -1,0 x 10~6 Ak/K,

como no fim do «ido, 0,75 x lO'^Ak = > -1,2 x IO"6Ak/K. Entre estes tempos há um

aumento no efeito decorrente do aumento da razão féxtil/físsíl, mostrada na Tabela 47, no

núcleo.

Como ilustração, temos na referência [G2j os valores deste efeito para o combustível (Pu-

Th)()¿ em um reator homogêneo de igual potência: -5,51 x 10~3Ak => - 4,59 x 10~6Ak/K
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Tabela 46: Efeito Doppler nos ciclos (%Ak)

CICLO

Odia
300 dias

1

-0,061
-0,076

2

0,059
-0,073

3

-0,061
-0,076

4

-0,060
-0,075

5

-0,060
-0,074

6

-0,060
-0,074

7

-0,060
-0,074

Tabela 47: Razão fértil/físsil nos ciclos f m ^ a t ^ 1

CICLO

0 dia
300 dias

1

3,18
3,46

2

3,21
3,49

3

3,34
3,63

4

3,33
3,61

5

3,33
3,62

6

3,39
3,69

7

3,38
3,68

no inírio e -5,51 x IO"3 Ak = > - 4,03 x 10"6 Ak/K no fim do ciclo (300 dias de queima). Este
combustível tem isótopos, físsil c fértil, diferentes dos adotados atualmente. Porém, aqui, o

efeito Doppler c mais afetado |>eln diferença de tipos de combustível, óxido ou metálico, do

que jx'la sua com]>o.siçao isotópica. Além disso, o efeito para o combustível UO2 seria ainda

maior do que o valor aqui apresentado. Como vemos, o efeito no combustível óxido é muito

mnior do que 110 metálico.

Reatividade de vazios 110 sódio - A reatividade de vazios no sódio foi calculada para o

fsvíizinincnto total do núcleo, no início c fim dos ciclos analisados. Esta reatividade foi obtida

como diferença entre o k-efetivo do reator com o núcleo perturbado, sem sódio, e o caso crítico.

Os resultados são mostrados na Tabela 48.

Tabela 48: Reatividade de vazios no sódio nos ciclos (%Ak)

CICLO

Odia
300 dias

1

-0,84
-0,83

2

-0,59
-0,54

3

-0,45
-0,41

4

-0,35
-0,28

5

-0,35
-0,30

6

-0,27
-0,24

7

-0,24
-0,17

A partir <los dados da Tabela 48 foi levantado o gráfico mostrado na Figura 82. Nesta

figura os valores das reatividades nos ciclos foram unidos por retas para dar uma maior

visualização das tendências no início e fim dos ciclos.

Existem dois componentes fundamentais na RVS cuja competição tornam-na positiva

ou negativa, dependendo do porte e geometria do núcleo e posição do esvaziamento. Um é
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o componente de fuga de neutrons do núcleo, que é afetado pela alteração da distribuição

de potencia. Este termo introduz reatividadc negativa. O outro é o componente espectral

que ««tá associado à mudança da composição do núcleo com a queima. Este termo introduz

reatividadc ]M>sitivn.

cu
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Figura 82: Rcatividade de vazios no sodio no início c fim dos cíelos

O aumento da RYS entre o inicio <• o fim dos ciclos deve-se às nmdanças ocorridas nestes

dois nmipoiinitrs. No esjwctral (': devido à substituição do W5U JMÍIO ]>lutônio e acúmulo de

produtoH de fissão e de lM'\J. No de fuga é devido à regeneração nos feixes férteis que aumenta

as dimensões efetivas do núcleo, diminuindo a fuga de neutrons.

A influência dos recarregamentos dos feixes de férteis adjacentes ao núcleo pode ser vista

no quarto e quinto ciclos, onde temos um patamar nesta rcatividade (Figura 82). Este c o

resultado do aumento da fuga radial com a introdução dos feixes novos.

Unia observação importante nesta figura é que, embora a RVS seja negativa, a tendência

é torná-la cada vez mais positiva. Este aumento é o resultado do acumule) de plutonio e 236U

[5S]com a reciclagem do combustível queimado.

Seria ótimo que ela ficasse negativa por toda a vida do reator. Entretanto, a tendência

indica que ria será positiva em alguns ciclos, RJXM os analisados. Em princípio, tendo em
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conta os resultados de queima, a pior situação para esta reatividade será o fim do último ciclo

(30° ciclo). Neste caso, o combustível presente teria frações máximas de plutonio e 33CU.

Para termos o limite a que chegará a RVS neste reator fizemos um cálculo de extrapolação

do 30° ciclo. Para isto obtivemos, dos resultados até o sétimo ciclo, as tendências das variações

das composições nos lotes de recarga. A partir destas variações construímos o possível estado

do reator no último ciclo.

As considerações para o início do 30° ciclo foram:

1) o I o anel fértil da ilha central e o 2° anel do envoltório externo permaneceram 4
ciclos;

2) o 2° anel fértil da ilha central e o I o anel do envoltório externo permaneceram 1 ciclo;

3) o 3" anel fértil da ilha central permaneceu 2 ciclos;

4) no núcleo teremos o lote B com plutonio de 9°G queimado por um ciclo e o lote C

com plutonio do 9°G (ver Figura 64). Estes lotes furam homogeneizados.

Com estas considerações, obtivemos o inventário do reator nn início do último ciclo,

mostrado nn Tnbel.i 49. O reator foi então queimado para obtermos o fim da vida e proce-

dermos ao cálculo da RVS.

Tabela 40: Inventário no início do 30° ciclo (kg)

NÚCLEO

OT9Pu
i40Vu
241 Pu
242pu

•W51J

¿.™u

PF

861,1
182,6
25,2
0,05

921,9
715,0
7140
147,4

ILHA

Th
M3Pa
233 y
234 u
2 3 5 U
236 JJ

PF

INTERNA

1992
0,96

57,53
0,S0
0,02

~o
9,97

ENVOLTÓRIO

Th
233pa

233|j

234 U

235 U

236IJ

PF

RADIAL

9583
1,91

164,5
1,50
0,02
~ 0

17,00

O resultado <l<\stii relatividade no final do 30° ciclo foi +0,97%Ak, que corresponde a

quase 2$. Pura visualizarão da curva limite do» valores obtidos nos finais dos ciclos, ex-

trapolamos a curva mostrada, também, na Figura 82. Nesta figura, vemos que a RVS ficará

jKwitiva em torno do 10° ciclo.

í) resultado para o último ciclo deve ser visto como uma estimativa com grande incerteza,

porém é certo que esta reatividade ficará positiva. No entanto, ela será negativa em cerca de

1/3 da vida do reator e o valor positivo a que tenderá é relativamente pequeno. Os RMLs

projetados nos países desenvolvidos possuem uma RVS mais positiva relativamente aos nossos
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valores. Se a questão desta reatividade ficar positiva implicar em problemas de aceitação, o

que não ocorre nos países desenvolvidos, poderemos estabelecer um limite negativo, próximo

de zero, a partir do qual o combustível reciclado seria descartado para evitar o aumento.

Assim, poderíamos mantê-la negativa por toda a vida do reator.

Vajqr cm reatividade dos MEGs - Os valores dos MEGs foram obtidos no mido e fim dos

ciclos analisados. A reatividade total destes feixes foi obtida como diferença entre k-efetivo

do reator com os feixes do tipo MEG sem o sódio que flui e o caso crítico. A Tabela 50 mostra

a reatividade dos 12 MEGs.

Tabela 50: Valores dos MEGs nos ciclos analisados (%A&)

CICLO

Odia
300 dias

1

-1,10
-1,05

2

-1,08
-1,04

3

-1,05
-1,00

4

-1,15
-1,08

5

-1,07
-1,02

6

-1,03
-0,98

7

-1,13
-1,08

Esta reatividade dej>ende fundamentalmente da fuga radial de neutrons do núcleo. Deste

raudo, qualquer alteração na distribuição de potência vai afetá-la. Assim, o esquema de

reearregamento dos feixes férteis influi neste valor. Como vemos na Tabela 50, o valor do MEG

diminui com a queima devido à regeneração nos envoltórios c ate o fim do terceiro ciclo este

valor diminui consistentemente. A partir do quarto ciclo, começa a haver o recarregamento

dos feixes férteis o que afeta a distribuição de potência. Isto faz com que a reatividade dos

MEGs oscile. Neste panorama de valores temos que o menor deles é de ~ l%Ak. Acreditamos

que durante a vida <lo reator esta reatividade se situará dentro dos valores mostrados porque

todas as variações rios recarregninentos dos feixes férteis foram cobertas pelos sete ciclos

analisados. Então, como vemos, estes feixes conseguem garantir unia significativa reatividade

negativa que protegerá o reator das conseqüências da perua de vazão do refrigerante.

Perda da margem de desligamento - No início dos cálculos dos ciclos estabelecemos o

valor do enriquecimento para os feixes de controle primário, 50%, e secundário, 90%. Definidos

estes enriquecimentos, fica definida a margem de desligamento do sistema.

No decorrer das análises dos ciclos notamos que a reativitlade de queima aumenta com os

ciclos, indo de um mínimo 3,31 %Ak, no terceiro ciclo, até o máximo estimado de 4,17%Ak,

no trigésimo. Portanto, existe um aumento da reatividade de queima não prevista no esta-

belecimento do enriquecimento de controle. Este aumento, considerando o pior caso como

sendo o 30° ciclo, é de 0,CC%Ak.

Outro ponto é sobre o acúmulo de 233Pa nos feixe» de férteis. A meia-vida deste isótopo é

27 dins. Se por qualquer motivo não é feito o recarregamento do núcleo e o reator fica parado
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par MM longo tempo, este demento irá decair para o SS3V, introduzindo uma reatrvidade

-paaÜtva. Isto acarretará nova perda de margem de dcsKgamrwtav

ffeenr^neeiroentos dos controles podem ser modificado» para cobrir esta perda. Aqui

«» y/mwnwM verificar o guante de perda ocorre, se esta hipótese não far implementada

:|.: jpiwa obtermos o valor do decaimento do M3Pa —•M3U fixemos cákuloi do valor do

WWIIÉIÍIK Para isto consideramos dois estados do* sutes iertcts, um do final do 1° defto*

••Mtt» dn inicio do 2° ciclo. Com os eákulos obtivemos a rasão òkfòU ( m P a —» »»U).

/;#fttt taajp foi calculada separadamrntr para a ilha interna e envoltorio externo. OsvaJora

liMHiminilentes foram: 2,99 x IO"4 e 5,42 x IO"5 Ak/kg (2MPa — » m U ) .

Has tabelas dos resultados dos ciclos sâo mostrados os inventários de n 3 Pa acumulado

m* snaes férteis, O total deste isótopo não passa de poucos quilogramos no final dos ckks.

a perda de margem devido ao decaimento deste elemento é pequena. No terceiro

o decaimento total de ÍMPa, que se daria ein ~ 180 dias, esta perda seria

A margem de desligamento total, primária e secundária, disponível é 4,1%. Uma estima-
tiva de perda total da margem no pior caso (30° ciclo) resulta em 0,86%, que corresponde a
30% d» margem disponível. Dada à grande margem disponível, este valor não é preocupante.
AHÍIII, parece ser possível manter os enriquecimentos de >0B escolhidos no início, para toda
a vid» do reator.

cursos naturais e inventário no final da vida - A estimativa do con-
sumo de recursos naturais foi baseada na construção de 2 reatores iguais cujas vidas são de
30 anus cada. As considerações para os cálculos foram:

a) primeira v última descargo do 1° reator entram no primeiro e último ciclos do 2° reator;

b) at» acréscimo de Pu nos ciclos corresponde igual decréscimo de W U no combustível de
atsmentnc.no;

c) perda de 0,5% cm cada etapa: conversão, fabricação e reprocessamento;

«)) prYtbt «in uiiwrnção tie 30%;

e) o material físsil gerado nos feixes férteis é armazenado;

f) i» Th rt'imx'CKHiulo «'• rrrirlnrio luis regiões férteis; e

g) o urânio empobrecido contém 0,2% de m U .

A Ibbela 51 apresenta as estimativas do consumo e o inventário disponível, para um
reator da série , após o fim da operação.

Para fins de comparação mostramos os dados (Tabela 52) apresentados pela referencia

[63) para LWRs cm 3 cenários, no modo sem reciclagem. 0 primeiro cenário é a condição

tecnológica atual baseada na razão PWR/BWR de 2/1. O segundo admite uma tecnologia

de PWR melhorada introduzida na década de 90, que permitiria uma redução da demanda
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tfcbcla SI: Consumo de recursos naturais e inventario no final da operação

m U ( k g ) 6100

U-Natural(t) 1180

U-MÜM-radc (t) 1680
2MU-Annaxrnado (kg) 2800

Pu-Disponivel (kg) 1050

Th-Minerado (t) 20

PF-Annasroado (t) 9,5

Trabalho de Separação (t) 1450

de 15%. O último admite uin novo avanço tecnológico nos PWRs, que seriam
a partir do ano 2000, que permitiría urna nova redução de demanda de urânio,

4* ordem dos 30% do consumo atual. Cabe salientar que os autores da referência [63] duvidam
qpr este último cenário possa ser atingido.

#2: Inventario (t/GWc) cm 30 anos'"* de operação para alguns cenários de LWRs

[63]

CENÁRIO

Atual
15%
30%

DEMANDA
U-NATURAL

(0
4260
3720
30S0

TRABALHO
SEPARAÇÃO

(0
3210
3230
2640

Pu-FÍSSIL
GERADO

W
5,2
3,7
3,1

("'Fator de capacidade de 70%

Adotando, para fins de comparação, o cenário de PWR mais provável no futuro, de 15%,

mostrado na Tabela 52. A quantidade de 23*U consumida em 30 anos será 10350 kg/GWe.

No caso dos RML» aqui estudados, o rendimento de cada reator estará em torno de 40%.

Portanto, 3 reatores pcrfazcrào 1200 MWc. Para o RML o consumo de 2MU por GWe será

15.250 kg, com uma economia de 27% de combustível que se refletiria nas necessidades de

mineração, na mesma proporção.

Em termos de fiWís produzidos o PWR gera 3700 kg/GWe de Pu, enquanto que o RML

gera ~ 2100 kg/GWe de Pti mais ~ 6000 kg/GWe de 233V, perfazendo um total de ~ 0000

kg físsil/GWe. Este último valor corresponde a mais de 240% do combustível produzido no

PWR.
O trabalho dv «rparação total pnra o PWR é 3230 tSWU/GWe ("Separative Work Unit")
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que parao RML este valor e 3625 tSWU/GWe, aproximadamente 11% a atais de

trafcufedesrpuração.

resultados mostram que, para una dada exigencia de potencia instalada <

de produção de energia elétrica, u n sistema baseada em RMLs apresenta i

incontestável relativamente aos PWRs quanto ao consumo de uranio natural e

unpacto ambiental. O menor consumo acarreta i

ttUMputte de material, benefidamento, com as <

Aaim sisan, a rccidagem do material fissil, e talvez, de parte dos actinideos em

iaBfntnm em menor estoque de material aensVd fora oo reator o o ^ tanAem contribui j

' os riscos á saúde e ao ambiente. Portanto, do ponto de vista de i

baseado cm RMLs vem ao encontro das

Outra consideração é a de que um sistema baseado somente em PWRpode*
toda a atual reserva de urânio do Paw, sem que satisfaça uma provável alta demanda exigida.
Neste «as», os RMLs garantem uma potência instalada muito maior que a dos PWRs somente,
e » Pass terá segurança e garantia no abastecimento de eletricidade.

Os RMLs de pequeno j>orte aqui estudados comporão um sistema transitório que está in-
serid» em unia estratégia de desenvolvimento da utilização de reatores regeneradores rápidas.
Apá» terem cumpridos seus objetivos, e se os grandes RRBs corresponderem as expectativas,
estes reatores podem ser desativados à medida que forem chegando ao final da sua vida útil,
e«» snvtemn nurlcnr ficará somente com os reato.es de grande porte. Dependendo da taxa de
crescimento da demanda, o sistema baseado nos grandes RRBs não necessitará de enriqueci-
mento de urânio a partir de um determinado estágio e somente urânio natural terá que ser
providenciado.

()s RMLs aqui estudados exigem inicialmente, nos três primeiros ciclos, uma massa de
{foil significativamente maior que a partir do 4 o ríelo. Deste modo, a capacidade instalada
de enriquecimento deve ser planejada, tendo como base esta necessidade inicial. Para termos
nina iiléin desta capacidade fizwnos uma estimativa considerando que a usina estivesse pronta
r o)H'rnudo cinco anos antes da introdução do primeiro RML, Assim, para este primeiro RML
esta capacidade drve ser da ordem de 220 tSWU/ano. Para o 2° reator da série, a capacidade
seria menor porque a I a descarga do I o reator entra no I o núcleo do 2° reator. A partir
do 49 tkk>, a capacidade de enriquecimento instalado, para cada RML, deve ser cerca de 50
tSWU/ano.
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COMENTÁRIOS FINAIS

Ña área de geração de energia, a maturidade tecnológica
4» suprimento só é adquirida em dueñas de anos de

2010, de acordó com os estudos do governo, os recursos hídricos e algumas ter-
a carvão podem suprir a demanda de eletricidade Em um roturo;
estudos de demanda. Entretanto, dentro dos conhc< immtoi atuais d»

existentes, do crescimento da população e da necessária melhoria do f
ét «ida» terão que ser usados um ou mais sistemas alternativos para geração de

Neste contexto, o Brasil tem boje uma oportunidade única de estudar e <

o IHHINMT sistema alternativo. Na situação atual das possíveis tecnologias, e
t horizonte previsível, a única tecnologia provada para este fim é a dos reatores imckain

a fissão como fiante primária de energia.

As gerações atuais, que detém o conhecimento técnico e o poder de decisão sobre os
t que i» País seguirá no futuro, têm a responsabilidade de decidir, e desenvolver, qual

• a quais sistemas dtr geração com]>orão a matrix energética das primeiras décadas do próximo
seettkk

A alternativa da importação de sistemas de geração é sempre possível e os panes de-

senvolvidos já têm planos, principalmente na área de reatores nucleares compactos, de ex-

portação para os ¡taíses em desenvolvimento. Como sempre, a capacidade de previsão destes

países antevê um mercado promissor, certo c sem alternativa. Ao nosso ver, a alternativa da

importação é prejudicial por dois motivos: torna-nos dependentes da vontade e política dos

países detentores do conhecimento ("know-how"); e principalmente, porque "cega" e "aneste-

sia" a iniciativa, capacidade criativa e de desenvolvimento da comunidade técnico-científica

nacional. Assim, é necessária uma tomada de decisão sobre um aspecto mais fundamental da

seriedade moderna: seu abastecimento de eletricidade. Qualquer atraso poderá trazer graves

conseqüências sociais no futuro.

Atualmente, existem em estudos e operação no mundo várias linhas de reatores nucleares

para geração dn eletricidade. Os PWRs são os mais conhecidos e, em alguns países, como a

frança, são responsáveis por uma expressiva participação na geração elétrica, de até 70%.

No caso do Brasil, a adoção do esquema de utilização de reatores térmicos seguido de
reatores rápidos não nos parece adequada. Os motivos são: (1) os reatores térmicos são depre-
riadores dos recursos nucleares c o plutonio gerado tem características inferiores aos gerados
em reatores rápidos; (2) com o atual recurso conhecido de urânio, o País não conseguirá
suprir sua necessidade de eletricidade no futuro; (3) existe tempo para desenvolvermos uma
geração óV reatores mais eficientes, econômicos e seguros, que pode tornar o País indepen-
dente quanto no suprimento de eletricidade; (4) a introdução dos reatores térmicos implicará
no desenvolvimento de duns línhns de reatores, térmicos e rápidos, tendo em conta que mats
tarde este último será inevitável.



A Mwa de reatores nuckares que imaginamos para o Brasil é a de reatores

e, os features a metal líquido que estão tendo, atual
êMPjsjmfiii in uus centras de pesquisas e industrias americanas. A chave para esta Baba de

, que proponías, é o emprego do combustível metálico que permite soluções sñnpks
para problemas como: reprocessamento, tratamento de rejeitos e fabricação.

AH» AMO, ele impõe aos reatores um grau de segurança werente nunca antes alcançado nos
atualmente utilizados e e que vou ao encontro das aspirações da população por

¡ mais seguros.

Existem problemas a serem ainda solucionados neste combustível, como a mudança de
ttvjmssjfio durante a queima que exigirá estudos ma» aprofundados. Porém, nrnhum deks
ê —trif i miente sério para inviabilizá-lo Não esperamos nenhum obstáculo intransponível
ps** «» seu OMII|>I<*U» deseuvolvúneuto.

Oi SUA têmwnde^^volviroentodeniabdeManosnestecon^ustívcleasinfcnmKSwe
i decorrentes destes estudos, e dos que ora se realizam, são acessíveis e a grande

nos congressos e publicações técnicas. Muito tempo pode ser economizado com
a apuração deste conhecimento «lLsjx>nível. No entanto, com o programa de demonstração e
dtstnvulvimento dos RMLs modulares, fjtte estão cm andamento neste país, acreditamos que a
auafidadee quantidade de informações disponíveis diminuirão e aquelas atualmente acessíveis
pmfcrao sofrer restrições. Só terá acesso a das um seleto número de panes que detém o
nmlm rin» nto inuntlial. Neste asjiecto, é necessário rapidez de decisão e uma organização
efetiva para levantar todas as informações disponíveis.

Procuramos neste trnl>a)lio dar um panorama geral, suficientemente consistente, do es-

tad» 4» desenvolvimento dos reatores nucleares rápidos carregados com combustível metálico.

A fronteira de |>rs<|uisa insta linha tk* reatores nucleares é vasta, com possíveis inovações que

ptwkin rrvnlurioiiar a área intricar de grraçfio <le fk^rindade. Para fins ilustrativos ritaiiKW

delas qtie têm si«K> «*stiidad:vs e pnifMXitas: trocaik>res de calor aproximadamente

fs rolocadim dentro d<> pisnua dupla; fiñxes de ronilnistívtns MIII «luto»; reatores

nmi rirk» de queima ultra longos (10 nn«>s ou mais); ronversão direta de energia utíliziindo

o prínrtpío MHD etc.

Tod» coiH|iii.sta envolvtr um rísro; é romo se subíssemos um escada; para galgar um degrau
é preríso tirar os JM*S do degrau inferior. No caso da escolha do reator rápido carregado com
combustível metálico também há um risco nào nulo envolvido, de no futuro próximo uma
conquista inesperada tornar esta tecnologia obsoleta para geração de eletricidade, ou um
proMmiB nâ«> previ: to invial»ili/,á-lo. No entonto, a realidade atual indica, ao nosso ver, que
esta é a nurlhor o|x;ão para o futuro problema <!«• abastecimento de energia elétrica que surgirá
nas fwiroeirau décadas do próximo milênio.

Em seguida, comentamos alguns pontos que achamos serem relevantes pnra o início do
estnbrlerífnriiio de um programa <le reatores rápidos.

O primeiro passo para a conquista deste objetivo sería n formação de um comité dirigente



179

•ja* fitaria responsável pelo andamento do programa em todos os seus aspectos. Este comitê

•Vwr ser o centralizador das discussões e decisões que afetem e viabilizem o programa. Ao

• M S » ver, devem participar deste comitê representantes de todas as instituições que trabalham

Ml afea nuclear e de outras que passam contribuir de algum modo para o programa

O aegundt» passo seria o estabelecimento de uma série de capacidades essenciais pan o

Safe»«tático d» programa que é a construção e operação de um reator experimental. Algumas

tintas capacidades estão listadas em seguida, sem ordem de prioridade:

• ) «rgwwtnr e recuperar dados, automaticamente, de qualquer componente ou material, cm-

rarteristiras e cuui|)ortam«»nt<is, aplicadm nu reatores rápidos. O setenta com estes obje-

tivo» srria o banco de dados técnicos do programa. Nos EUA existe o banco denominado

CREDO ("Centralized Reliability Data Organization") para componentes de RMLs que

tem «ata finalidade;

h) cdrafes: neutrônicos, tennohidráulicos, estruturais e de blindagem;

e) anáKart: estáticas, de queima, dinâmica, segurança, confiabilidade;

d) wanwrío, análise, purinVacíio e obtirnção do sódio;

p) inrdiçòes e interpretações ile dados;

f) Mwtrmuentac/t» «• controle, eletrônicos;

g) instruniriitaçno nuclear:

h) controle de criticalidade;

i) desenvolviimijto e fabricarão d» combustível (pequena escala);

j) drseuvulvimmto do pro»os.s«» de rrpi-ocessnuieiito (]>equena escala);

1) aaábses do comportamento da vareta, liga combustível e materiais estruturais;

In) enriquecimento tie 23r'\J; etc.

A obtenção de todas estu» cnj>acttlades exigirá aporte financeiro contínuo, bem pro-
gramado e isento de jierturb&çâo devido a mudanças políticas que possam ocorrer no País.
Vários laboratórios terno que wr providenciado* para o cumprimento dos objetivos. Muitas
das capacidades listadas já existem para o caso da linha PWR. Estas capacidades podem ser
reorientadas para a linha d» RML, hnstnudo para isto uma programação bem planejada.

Deitriivolver um elemento combustível confiável é o problema fundamental de qualquer
programa de reatores nucleares. Assim, inicialmente, tem que ser dada prioridade a este item
do programa.

No programa qtie proemios os reatores sào iniciados com a liga U-Zr. 0 desenvolvimento

desta liga juntamente com tis IHIKMVHS ligas para o encamísamento devem caminhar concomi-

tantemente. Como base para esta última poder-se-ía adotar o aço CW-SS316 com ênfase em

dcM'itvolvímriito dos materiais estruturais avançados, como DO, HT9 e outros. Para estes ma-
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teria» «levem ser estabelecidos métodos de fabricação e tratamentos. Devem ser programada,

extensos estudos ein laboratório, em baixa e alta temperaturas antes do início

campanha de irradiação. É preciso conhecer e caracterizar todas as figas nas

várias condições de operação previstas e imaginadas. Nesta fase ainda não seria

ter iKmriiniin Os cxperimeutfis podem ser feitos em amostras e visam simplesmente

teimar as ligas nos parâmetros que independem de dirornsòrs. Nestes experimentos estariam

¡ de dilataçio térmica, levantamento do coeficiente de dilatação;

• quantificação de interação química liga combustível com liga de encanusanento (sem ir-

radèaçtm);

• caracterização das ligas quanto à composição e estrutura;

• fNMsfvris tratamentos que ¡xjssa reduzir o incitamento;

• efeitos de elementos de liga c impurezas;

• medidas de fonnação de eutético (.sem irradiação);

• medidas com mudança de fase;

• f|NfmtinVação ile interação química «Ia liga combustível e de meamisamento com o sódio
de contato;

• «jtttmtificação tk> danos lutvãniros entre as ligas de combustível e de encamisamento, etc.

Nesta fase alguma caracterização pode requerer irradiação a uma fluencia mínima que
permita observar fnjômenos de interesse, Estas irrailiaçòes podem ser contratadas no exterior
fiado «pie no País não existe instalação que tenha fluxo tie neutrons com as energias de um
reator rápido.

Paralelamente a esta atividade, outras devem estar em andamento e dentre estas a do
projeto da vareta de combustível do reator experimental deve estabelecer as suas dimensões
e poder-se-in começar os ensaios an elementos com dimensões reais. Todas as informações
relevantes do elemento combustível em condições não irradiadas devem ser levantadas para
posterior comparação, Uma bateria de testes de irradiação deve ser contratada em algum
reator rápido existente no exterior até uma fluencia bem escolhida, Estas irradiações devem
garantir, com confiança, uma queima preliminar do reator experimental.

A partir desta queima inicial, se tivermos um programa de acompanhamento e esta-
belecimento de limites supriores de queima similar ao usado atualmente nos EUA, o próprio
reator experimental poderá irradiar até as queimas usuais da época, .

Então, iniciada a operação do reator experimental teremos dado um passo importante
para a independência no suprimento de eletricidade, 0 Brasil dependerá cada vez menos do
exterior no que diz respeito a tecnologia dos reatores rápidos refrigerados por sódio, podendo
controlar rsta <lej>eiiclêncía fie acordo com n conveniência e interesse nacional.
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11. CONCLUSÃO

Estudamos um reator refrigerado por sódio (RML) de pequena potência para ser usado
•» segunda etapa do desenvolvimento de reatores regeneradores rápidos que propomos para
oBranl

O COUIIMU tívrl adotado, do tipo metálico, apresenta perspectivas tecnológica, económica
edr segurança muito superiores às do combustível do tipo óxido. Os problemas de fabricação,
reproeessamento e tratamento de rejeitos têm soluções mais simplr». Além disso, as
ttrittkas de segurança inerente introduzidas, que não têm similar ;to combustível óxido,
ao encontro das aspirações da população por sistemas mais confiáveis e seguros.

O modelo de núcleo, do tipo anular, apresenta uma baixa reatividade de vazios no sódio,
que é negativa em cerca de um terço da vida do reator com opção de ser negativa por toda
a vida dependendo da estratégia de recarregamento. O reator está protegido contra o evento
de perda de vazão sem desligamento pela introdução de um dispositivo passivo, denominado
MEG, que garante o seu desligamento. Com isto, aumentam ainda mais o grau de segu
inerente do reator tornando-o bem adequado para a fase do programa proposto.

urança

Uma análise rápida mostrou que o RML é superior ao PWR no aspecto de wulUiuv

de urânio natural e impacto ambiental. A sua introdução juntamente com a construção em
série torna-o uma alternativa tecnológica e, talvez, econômica mais atrativa que os PWRs
propostos para serem fabricados no Brasil. Além disso, os RMLs podem garantir a necessária
capacidade de geração e crescimento de demanda <lr ruergia elétrica que ocorrerá no próximo
século o que pode não acontecer cuín a utilização tios PWRs.

Dada à recente conquista de capacidade de enriquecimento obtida pelo País, a introdução
do RML com urânio enriquecido tornou-se uma realidade que garante a independência do
fornecimento de combustível do exterior.

Finalizando, mostramos com este trabalho que o País tem uma opção, tecnológica e
possivelmente econômica, viável paru o futuro problema de abastecimento de eletricidade
que ocorrerá nas primeiras décadas do próximo século. A conquista desta opção depende da
determinação política <lo governo, esclarecimento da população e organização da comunidade
nuclear brasileira.
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