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S U M A R I O

Esta Nota Técnica trata da avaliação do atual estágio da Método

logia de Calculo do GAN nas suas áreas de atuação: Neutrônica, Desempenho

de Vareta Combustível e Inventário de Produtos de Fissão. Sao apresentadas

e analisadas as propostas de cada técnico para estas áreas» sendo elabora

da uma formalização da Metodologia a ser adotada, com o seu respectivo pia

nejamento de implementação.

A B S T R A C T

This Technical Note presents the stage of CAN Calculus

Methodology in areas of Neutronics, Fuel Rod Performance and Fission

Products Inventory. Proposals of GAN's members are presented and analyzed

for each of these areas and a work schedule is established.
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1. INTRODUÇÃO

A partir da sistemática convencional de avaliação da análise d*

segurança para fins de licenciamento de reatores nucleares, que se baseia

nos chamados "3 eixos de revisão", quais sejam: confrontação com normas»

comparação com instalação de referência e cálculo independente» foi sempre

uma necessidade do Grupo de Análise do Núcleo (GAN) estabelecer uma meto

dologia própria de cálculo.

Cabe aqui ressaltar que o atual GAN» criado no âmbito do DR de£

de fevereiro de 1984 (Cl n2 01/84), tinha como principais áreas d* atua

ção:

Neutrõnica

Desempenho de Vareta Combustível

Cinética e,

Inventário de Produtos de Fissão,

sendo que destas, apenas a área de Desempenho de Vareta Combustível vem es

tabelecendo uma metodologia de cálculo a partir da implantação e uso do có

digo FRAPCON ;, em 1984. As áreas de Neutrõnica Estática, Cinética e In-

ventário de Produtos de Fissão não possuem ainda uma Metodologia de Cálcu

Io capaz de atender às necessidades de cálculos e tarefas do GAN.

Assim, esta Nota Técnica preliminar, passível de futuras revi

soes, visa mostrar o "status", as propostas dos membros do GAN, uma forma

lização e o estabelecimento Inicial de um planejamento para a obtenção de

una Metodologia de Cálculo, viável para o GAN, a curto prazo, tendo em

vista a implantação do sistema computacional VAX no DR.

L
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2. "STATUS" DA METODOLOGIA DE CALCULO DO CAN

Apôs levantamento do material computacional do GAN, Iniciado cm

AROSto/87, verificou-se que muitos dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo

desde 1976 haviam sido perdidos por falta de documentação correta tanto

do próprio GAN, como de grupos de apoio. A grande rotatividade dos técni

cos do GAN, aliada à inexperiência de outros, no tocante â documentação de

tarefas, causaram uma situação que poderia ser classificada de critica»

pois o GAN não possui atualmente uma Metodologia de Cálculo própria no glo

bal de suas áreas, ficando impossibilitado de realizar cálculos, não sô de

caráter revisional, bem como outros (ex.: mudança de Especificação Têcni

ca) que se fazem necessários em face das várias atribuições do GAN dentro

do DR.

Assim, apesar de possuir uma considerável quantidade de códigos

computacionais (Anexo A), apenas cerca de 7 destes então operacionais,

sendo que apenas 3 possuem realmente documentação relativa â implantação.

Os códigos operacionais são:

HAMJ1ERTEC

FRAPCON 1

FRAPCON 2
tmwm

CITATION

LEOCIT

SPOTS

OR1GEN 2

-^manuais + doe. implantação

manuais

0 código LASER teve a sua implantação documentada» porém nunca

foi utilizado efetivamente .

Os demais códigos estão com problemas de implantação devido ao

sistema HB ou são de implantação problemática, sendo que alguns deles não

possuem interfaces que possibilitem a comunicação entre os meamos.

Na área de Neutrônlca, entre os anos de 84 e 87 foram feitas ten

tatlvas de se Implantar no computador HB/CNEN "pacotes" computacionaio ob

tidos junto ao NEA DATA BANK que até hoje, devido âs suas restrições c pro

blemas de conversão para o FORTRAN 77 do HB, não lograram Sxito em estabç

lecer uma metodologia de cálculo confiável. 0 GAN possuía uma metodologia
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antiga nesta área, baseada nos códigos CITATION, C1THAMTEC, LEOC1T e seus

auxiliares, que aos poucos foi desativada devido às limitações dos modelos

dos códigos, que não sofreram modificações com vistas a melhorar o seu de_

sempenho, optando-se pela alternativa anterior, que também, não resolveu o

impasse.

A área de Inventário de Produtos de Fissão foi iniciada no CAN em

março de 1987, a partir do uso do código OR1GEN 2, nào tendo sido feito ate

o momento nenhum cálculo objetivo com o mesmo, não possuindo nenhuma docu

mentaçâo de implantação, desempenho ou testes quanto â sua utilização para

a obtenção do inventário de produtos de fissão que serão úteis em estudos

do termo-fonte.

Na área de Cinética, não há até o momento nenhum código opertcio

nal no HB, que possa fornecer os parâmetros necessários para análise de aci

dentes de queda e ejeçáo de barra de controle e, outros acidentes de reati

vidade, apesar de em 1977 já ter sido feito algum trabalho nesta área, com

o código AIREK III, que contudo não teve prosseguimento.

Como já mencionado anteriormente, apenas a área de Desempenho de

Vareta Combustível possui uma metodologia operacional e bem documentada.

No Anexo 2 são apresentadas as propostas dos membros do GAN para

a Metodologia a ser adotada pelo grupo. Dentre as propostas, as relativas

às áreas de Desempenho de Vareta e Inventário não foram passíveis de comen

tários por serem únicas e, a de Cinética por não ter sido citada por nenhum

técnico. Quanto ã área de Neutrônica, analisou-se e comparou-se cada pro

posta, a fim de ser obtido um consenso, já que apenas uma apresentou um con

teúdo objetivo e abrangente, sendo que as demais abordaram a questão super;

íicialmente.



CNEN
DR

ÓHGIO GAN/DAS/

NOTA TECH1CA

ncvisio
04/15

DATA:
NOVEMBRO/87

3. FORMALIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE CALCULO DO GAN

Neste capítulo tenta-se estabelecer uaa Metodologia de Cálculo

para o CAN, a partir das propostas elaboradas por seus técnicos, relaciona

das e analisadas no Anexo B. Desta análise, fora» extraídos os eleaentos

para o estabelecimento de uaa Metodologia para o CAN, que a médio prazo

possa suprir as suas necessidades tanto para a análise de reatores PWR, co

mo para outros tipos de instalações, tais como, piscina de combustíveis,

reatores de pesquisa e unidades críticas.

No Anexo C, encontram-se relacionadas as várias áreas de atuação

do GAN.

3.1. Desempenho de Vareta Combustível

Nesta área continuarão a ser utilizados os códigos: FRAPCON 1 e

FRAPCON 2 para análises em estado estacionário e no futuro, possivelmente,

o código FRAPT 6 para análise de transiences.

Os dois primeiros códigos citados, atendem aos requisitos con£

tantes no Apêndice K do 10 CFR-50 referentes ao licenciamento do comporta

mento de varetas combustíveis em estado estacionário, com também atendes

ao cálculo dos principais parâmetros e fenômenos descritos na seção 4.2 do

"Standard Review Plan".

No Anexo D tem-se uma descrição de cada um destes códigos, evjL

denciando as características de cada um deles, tais como a opção de anãU

se de incertezas no FRAPCON 2 e FRAPT 6, além dos vários modelos mecânicos

e de liberação de gases, em contraste com a simplicidade de modelos do

FRAPCON 1, mas que funcionam sem problemas de convergência.

Os códigos FRAPCON 1 e FRAPCON 2 encontram-se implantados e ope

racionais no HB DPS-7, possuindo o GAN ainda as versões CDC e IBM.

Além destes, dispõe-se ainda do programa FRAPLOT que formata al̂

guns dados de saída dos códigos descritos acima, em forma de tabelas e/ou

gráficos.

Nas referências de (1) a (11) encontra-se maiores detalhes sobre

os códigos acima relacionados.
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3.2. Cálculo de Inventário de Produtos de Fissão

0 código disponível no GAN nesta área é o 0R1GEN 2, que está lm

plantado e operacional no HB, não apresentando problemas para todos os ca

sos analisados até o momento. Assim, para um estudo mais detalhado e cri

terioso deve-se continuar utilizando este código, com algumas modificações

ou adaptações como sugerido abaixo.

a) - compatibilizaçao entre o inventário real de um certo elemen

to combustível de Angra 1 e o inventário calculado pelo

ORIGEN 2 para um elemento médio do núcleo;

b) - simulação dos cálculos para uma determinada zona, elemento

combustível ou vareta, em particular, considerando que dis_

põe-se apenas da queima média diária do núcleo;

c) - utilização de conjuntos de seções de choque correspondentes

aos enriquecimentos de 2.1Z, 2.òZ, etc, para o U02, ao In

vés de um conjunto fixo correspondente a 3.2Z. Estudos a

este respeito já foram feitos e, encontram-se descritos na

.Ref. 15.

Concluindo tem-se que o inventário do núcleo do reator deve ser

resultante das contribuições individuais de cada elemento combustível, po

dendo-se saber a cada momento o Inventário de cada um dos elementos combus

tíveis do núcleo, o que é de suma importância no caso de um acidente onde

ocorra uma falha localizada em uma determinada região do núcleo.

Segue-se um diagrama da metodologia de cálculo para Acompanhamen

to do Inventário de Produtos de Fissão no Núcleo de Angra 1.

l>
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NÚCLEO DE ANGRA 1

SARP.N (Seção de Reator e Performance)

Queima média diária do núcleo

GIRO/DR

4-

GAN

I DEPLEÇÃO I
Código auxiliar do GAN para cálculo do

histórico de potência de Angra 1

histórico de potência médio estimado de cada elemento

combustível

0R1GEN 2 Inventário médio do núcleo

ou
Inventário específico de um

certo elemento combustível.

Código ORIGEN 2 já compatibilizado para Angra 1.
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3.3. Neutrõnlca Estática

Esta ê uma área fundamental para o GAN devido ao seu Interrela

clonamento com outras áreas e grupos, como pode ser observado no diagrama

abaixo, alem de ser também a que exige maiores requisitos de tempo e •emó

ria de computador, códigos eficientes e que forneçam resultados confiáveis.

C1NÊT1CA

A (GAN)

SEÇÕES DEI
CHOQUE 1

NEUTRONICA

DISTRIBUIÇÕES DF.

POTÊNCIA

DISTRIBUIÇÕES DE

POTÊNCIA

P"

l
TERMOHIDRAULICA

(GTT)

DESEMPENHO DE
VARETA

HISTÓRICO
DE

(GAN) (GAN)

POTÊNCIA f

INVENTARIO DE
PRODUTOS DE

FISSÃO

(GAN)

AVALIAÇÃO DO
TERMO FONTE

PROTEÇÃO

RADIOLÓGICA

(GAPS)

(GPR)

Interrelaclonamento das diversas áreas dependentes da Neutrõnlca.
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O cálculo na área de Neutrônica pode ser subdividido em quatro

etapas, a saber:

(1) Geração de biblioteca de seções de choque básicas,

(2) Cálculo de seções de choque efetivas para os diversos tipos de cêlu

Ias: combustível, veneno quelmâvel, barra de controle, pino d'água,

etc.,

(3) Cálculo de seções de rhoque efetivas para os diversos tipos de elemen

tos combustíveis e,

(4) Cálculo de núcleo, onde são determinados dentre outros:

- Fator de Multiplicação Efetivo,

- Distribuições de potência,

- Distribuição de fluxo neutrõnico,

- Energia acumulada no refrigerante,

- Concentração de Boro Solúvel para criticalidade,

- Queima dos Elementos Combustíveis,

- Dimensões Críticas,

- Taxas de Reação,

- Valores de Barra de Controle, etc.

Assim, deve-se levar em conta alguns aspectos de modelos, tais

como:

(a) Seções de choque (itens (1), (2) e (3) acima)

- o código a ser adotado deve utilizar teoria de transporte para o.cá^

culo adequado das seções de choque das varetas de veneno quelmâvel e

barras de controle,

- utilizar uma estrutura de "grvpoB de energia" adequada para reatores

térmicos (PWR),

- considerar as principais cadeias de produção/destruição de nuclídeos

nos cálculos de queima.
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(b) Núcleo (item (4) acima)

- deve ser utilizado "feedback" neutrônico e ternohidrãullco para as

seções dt choque, incluindo efeito Doppler, variação da densidade do

moderador, em conseqüência de alterações nas temperaturas do combus

tível e do moderador.

- as seções de choque devem ser dependentes da queima acumulada da zo

na.

De tudo o exposto anteriormente e nos comentários das propostas

constantes do Anexo B, chega-se a conclusão que os códigos que devem vir a

ser utilizados são:

- Cálculo das Seções de Choque Efetivas + HAMMERTEC e seus pro

gramas auxiliares. Este código atende aos dois primeiros qu£

sitos dos modelos a serem considerados para o cálculo de se

ções de choque (teoria de transporte e grupos de energia para

PWR), enquanto que para o terceiro quesito referente â depl£

ção dtve-se utilizar o programa CITHAMTEC, que se constitue de

uo programa auxiliar acoplado ao HAMMERTEC e que é executado

para várias etapas de queima, fornecendo ainda seções de cho

que de saída vo formato de entrada para o CITATION.

- Cálculo de Núcleo * CITATION

Dentre os itens relativos ao núcleo, abordados anteriormente,

tem-se que alguns deles tais como cálculos derivados da inser

çào de Barras de Controle a uma determinada etapa de queima e,

aqueles que envolvam uma simulação realista, por exemplo, de

Angra 1, no que se refere ao histórico de potência, devem ser

implementados para atender às necessidades de licenciamento do

GAN. Além deste aspecto, tem-se também os problemas de modela

gem dos efeitos de "feedback" e queima. Assim, a adequação do

código CITATION ã realidade de evolução dos ciclos do reator,

não deve apresentar problemas, além dos já previstos de pro

gramação e testes da "performance" dos novos modelos introduzi

dos, segundo o apresentado mais detalhadamente na Proposta 2

do Anexo B.
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Finalizando, pode-se visualizar no esquema apresentado na página

seguinte, as 4 etapas básicas de todo o processo descrito para a área de

Neutrõnica Estática» sendo que apenas as 3 últimas etapas são executadas

sistematicamente.

3.4. Cinética

Nesta área ainda não foi feita uma formalização efetiva da meto

dologia a ser adotada pelo GAN, devendo-se, preliminarmente, fazer um estu

do dos acidentes de "rod-ejection" e "rod-drop". Como ponto de partida po

de-se utilizar o código AIREK III com o qual no passado (77), o GAN fez ai

gumas análises, onde o modelo de cinética puntual era suficiente . Pos

teriormente poderá vir a ser adotado um código unidimensional, talvez ce

nos acadêmico que este primeiro, mas inicialmente considera-se que o AIREK

atenderá a algumas das necessidades do GAN nesta área, fornecendo parame

tros básicos tais como a variação de potência, os "ir dbncks" devido ao

combustível e moderador e, a reativldade ao longo do tempo.
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Biblioteca básica de o

ENDF-B ou equivalente

I
ETAPA 1
I

I

Códigos que processam a

biblioteca básica para

um determinado código

de cálculo de célula

ex: MUFT e

THERMOS

(para o

HAMNERTEC)

Código gerador de biblioteca

básica binaria, a partir da

biblioteca básica a poucos

grupos

Ex: LEBIBT e

LEBIBR

(para o

HANNERTEC)

Combustível

pino d'águ

instrument,

veneno q.

barra Cont.

Código de cálculo de o

para varetas.

ex: HAMMERTEC +

CITHAM

ETAPA 2

Código de cálculo de o

para os elementos com

bustíveis geometria

(xy - explícita)

ex: CITATION

Modificado

ETAPA 3

Código de cálculo de núcleo

XYZ

ex: CITATION

Modificado

ETAPA •
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4. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE CALCULO DO CAN

Neste capítulo procura-se apresentar um planejamento para a imple

mentaçào a curto, médio e longo prazos da metodologia de cálculo do GAN.

4.1. Desempenho de Vareta Combustível

Curto Prazo (3 meses)

- Acompanhamento da implantação dos códigos FRAPCON 1 e FRAPCON 2 no

computador VAX,

- Execução de casos-exemplo nas versões implantadas no VAX e análise

da "performance" dos mesmos.

Médio Prazo (6 meses)

- Elaboração de uma memória de cálculo detalhada para o código

FRAPCON 1 aplicada â Angra 1.

- Comparação e Análise dos resultados do FRAPCON 2 em relação aos do

FRAPCON 1, para um mesmo caso em estudo.

- Análise do desempenho dos vários modelos •necânicos e de liberação

de gases do código FRAPCON 2.

- Elaboração, após a etapa acima, de uma memória detalhada para o có

digo FRAPCON 2 aplicada â Angra 1.

Longo Prazo

- Aquisição, Implantação e Estudos com o código FRAPT-6.

k.2. Cálculo de Inventário de Produtos de Fissão

Curto Prazo

- Elaboração de um seminário sobre a adequação do código ORIGEN-2

para Angra 1.

- Elaboação de uma memória de cálculo detalhada para o código

ORIGEN-2, aplicado a Angra 1, para alguns casos básicos tais como:

(a) Fòzer vn estudo e cálculos do inventário de produtos de fissão
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no núcleo de Angra 1 na fase inicial de operação, segundo as

hipóteses fornecidas na Nota Técnica GNT-01/82 (22).

- Confrontar e analisar os resultados do OR1GEN-2 com os da Nota Técnica

citada acima.

- Efetuar um cálculo semelhante para Angra 1 - ciclos 1 e 2, supondo

que no ciclc 1 a usina funcionou a 100Z (queima acumulada do cl

cio 1 de 13478.8 MWd/t) durante 335 dias. Para o ciclo 2 usar o

histórico de potência real da usina que o GAN já possui.

Médio Prazo

- Iniciar um estudo com vistas a adequar o código ORIGEN 2 ã realida

de de Angra 1 nas áreas de operação, licenciamento e plano de eme£

gência, baseando-se no exporto nas ref. (23), (24) e (25).

- Desenvolver um estudo de sensibilidade dos resultados do ORIGEN 2 a

alguns parâmetros, tais como: queima, potência especifica, enriqu£

cimento, espectro de neutrons, etc, já que possuem influência nos

nuclídeos de meia-vida curta e longa. Na ref. (26) se encontra de£

crlto um estud • semelhante a este, para reatores PWR, utilizando o

código ORIGEN-2.

4.3. Neutrõnica Estática

Nesta área existe um planejamento preliminar da Implementação das

modificações propostas para os códigos adotados e que estão passíveis de fu

turas alterações.

Curto Prazo

- Acompanhar a implantação dos códigos:

C1THAMTEC, HAMMERTEC e CITATION no computador VAX/DR.

- Testar no VAX o desempenho da execução de vários casos-exemplos c

"benckmark" dos códigos adotados, acima relacionados.

Médio Prazo

- Implementação das modificações propostas para o código CITATION e,

análise dos resultados obtidos com a nova metodologia, através da
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comparação destes, com resultados operacionais e/ou de relatórios

da Westinghouse ou KWU (recarga).

.A. Cinêtica

Curto Prazo

- Estudar os acidentes de "rod ejection" e "rod drop" com todas as

suas características e implicações.

- Reimplantar o código AIREK III e iniciar estudos com a utilização

do mesmo.

Médio Prazo

- Execução de casos relativos a acidentes descritos em relatórios e

comparação dos resultados do mesmo.

- Efetuar levantamento bibliográfico a respeito do assunto e dos códjL

gos em uso internacionalmente e que sejam viáveis de vir a ser uti

lizados pelo GAN.
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5 . CONCLUSÃO

Esta Nota Técnica teve por objetivo apresentar a situação atual

do conjunto de códigos e programas de cálculo do GAN e, uma proposta pre

liminar do que poderá vir a ser a metodologia a ser adotada para o grupo.

Também foram apresentadas e analisadas as propostas de cada téc

nlco do GAN nas suas várias áreas de atuação e que nortearam a metodologia

escolhida.

Finalmente, procurou-se estabelecer um planejamento das tarefas

a serem executadas, a curto, médio e longo prazos, de acordo com a introdu

çâo no DR do novo sistema computacional MX-850 da VAX.

Assim, espera-se que através do exposto neste trabalho se possa

ter uma idéia mais clara e objetiva quanto aos rumos a serem tomados e, às

tarefas que devem ser executadas, para que o GAN consiga em tempo hábil,

estabelecer a sua metodologia própria de cálculo.
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A N E X O

RELAÇÃO DOS CÓDIGOS COMPUTACIONAIS DO GAN

Convenção Adotada;

1 * Implantado

O • Operacional

NI - Não Implantado

NO - Não Operacional

NC - Não Confiável

(a) Neulrõnica

CÕDIGO

CARMEN

CITATION

CIVATION

CITHAM

C1THAMTEC

C0NAX1

CONCON

• ORIGEM

CDC /JEN

IBM / FURNAS

IBM / IPEN

IBM / IPEN

IBM / IPEN

CDC / JEN

CDC / JEN

AREA DE ATUAÇÃO

Cálculo de núcleo/"AssemblJes"

- CITATI0N-2D e / feedback

Cálculo de núcleo/"Assemblies"

ID - 2D - 3D

Cálculo de núcleo - CITATION

mod. para efeitos de queima

Interface entre HAMMER e

CITATION

Interface entre HAMMERTEC e

CITATION

Cálculo dos parâmetros axlals

para o SIMULA

Cálculo dos parâmetros XY pa

ra o SIMULA

"STATUS" HB

I / 0

I / 0

I / NC

I / 0

I / 0

I / 0

I / NO
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CÓDIGO

DTF-A

FORMATA

GAMLIB

GAMTEC

HAMMER

HAMMERTEC

JOSHUA

KENO-A

LASER

LEL1BR

1.EL1BT

LEOCIT

ORIGEM

IBM

HB / CNEN

IBM

IBM

IBM / FURNAS

IBM / Michigan

IBM / Winfrith

IBM

IBM

IBM / FURNAS

IBM / FURNAS

IBM / FUiWAS

AREA DE ATUAÇÃO

Cálculos de Transporte em Or-

lenadas Discretas Sn.

Gera biblioteca binaria para

o CARMEN

Biblioteca de Seções de Cho-

que para o GAMTEC

Prepara as seções de choque

no formato para o DTF-4

Cálculo de seções de choque

utilizando teoria de transpor

te

HAMMER modificado-seções de

choque para cada tipo de var£

ta

Cálculo de núcleo 3D com

"feedback" termohidráulico

Cálculos de Criticalidade-

Método de Monte Cario

Cálculos de seção de choque

de células-sem queima

Lê e imprime a biblioteca rá

pida para o HAMMER

Lê e imprime a biblioteca te£

mica para o HAMMER

Cálculo de seções de choque

por teoria de difusão com sa^

da para o CITATION

1
•STATUS" HBJ

1
NI

I / 0

NI

NI

I / NC

I / 0

I / NO

NI

I / 0

I / C

I / 0

1 / 0
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CODIGO

LE0C1T1N

LEOPARD

LEOPARD

TRACA

LIBGEN

LOLA

MARIA

MEK1N

MELON 3

'MORSE

PREW1N

P0SW1M

ORIGEM

HB / CNEN

IBM / FURNAS

CDC / J E N

IBM / FURNAS

CDC / JEN

•

CDC / JEN

IBM

CDC / JEN

IBM

CDC / J E N

CDC / JEN

AREA DE ATUAÇÃO

Programa Auxiliar para gerar

lados de entradn para o

LEOPARD

Cálculo de seções de choque

para varetas/supercélulas por

teoria de difusão

Cálculo de seções de choque

para células/supercélulas -

versão mod. do LEOPARD

Gera bibliotecas especiais

contendo os isõtopos de inte

resse para o HAMMER

Conjunto de Códigos:

MELON, CONCON, CONAXI, SIMULA

Conjunto de Códigos:

PREWIMS, POSWIMS, WIMS TRACA

Cálculo de núcleo 3D com ter

mohidráulica

Cálculo de parâmetros cotnple

mentares para o SIMULA

Cálculos de criticalidade

Método de Monte Cario

Prepara dados para o WIMS

TRACA

Prepara dados de saída do

UIMSTRACA para o CARMEN

•STATUS" HB

I / 0

1 / 0

I / 0

I / 0

I / NO

I / NO

NI

I / NO

NI

I / 0

NI
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CÓDIGO

QUABOX

QUEIMA

SIMULA 3

SPITS

SPOTS

W1MSD 4

WIMSTRACA

WRITER

XSDRN

ORIGEM

IBM / GRS

HB

CDC /JEN

IBM

IBM / FURNAS

IBM / Wlnfrith

CDC /JEN

CDC /JEN

IBM

AREA DE ATUAÇÃO

Cálculo de núcleo 3D-nodal de

pendente do tenpo

CITHAMTEC modificado para In

cluir cadeias do Np

Calculo de núcleo nodal 3D

Auxiliar do SPOTS

Gera biblioteca binaria de se

çoes de choque para o LEOPARD

Calcula seções de choque para

Vareta/Assembly/Núcleo

versão modificada do WIMSD 4,

adaptada para o CARMEN

Gera biblioteca binaria de se

ções de choque para o W1MS5

TRAÇA

Gera seções de choque utiH

zando a teoria de transporte

"STATUS" HE

NI

I / NO

I / NO

NI

I / 0

NI

NI

I / 0

NI

(b) Desempenho de Vareta Combustível

CÓDIGO

FRAPCON 1

FRAPCON 2

FRAPLOT

ORIGEM

IBM / CDC

FURNAS

IBM / CDC

HB / CNEN

AREA DE ATUAÇÃO

Desempenho de Varetas Combu£

tíveis estado estaclonário

Versão modificada, mais atual

do FRAPCON 1

Programa Auxiliar, Gerador de

Gráficos/Tabelas para o
FRAPCON 1 e 2

"STATUS" HB

I / 0

I / O

I / 0
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(c) Inventário de Produtos de Fissão

CÕD1G0

OR1GEN 2

ORIGEM

IBM / ORNL

AREA DE ATUAÇÃO

Calculo de Inventário de Pro

dutos de Fissão

"STATUS" HB

1 / 0

(d) Cinética

CÓDIGO

A1REK III

ORIGEM

IBM / CDC

AREA DE ATUAÇÃO

Cinética - Pontual, com

"feedback" de temp, do combus

tível e moderador.

"STATUS" HB

NI
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PROPOSTAS DOS TÉCNICOS

DO CAN E ANALISE DAS MESMAS

QUANTO A METODOLOGIA A SER ADOTADA
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FORMALIZAÇÃO CE METODOLOGIA EE CALCULO DO GftN

A netcdologia de cálculo a ser utilizada pelo GflN, den

tro de uni processo de licenciamento, deve ter como objetivo atender a demanda

de trabalho, isto étrevisõus de segurança dos documentos submetidos pelos re-

querentes.

Até então, semente análises de revisão do projeto de

tagra-I foram motivo de análise do GflN.

Inicialmente, um conjunto de programas LFOCTT, HAMMER

e c n m C N e dados de projeto do núcleo de Angra-I serviram para formação de

capacitação técnica no DR e algumas revisões de segurança. Estas ferramentas

de cálculo foram utilizadas durante uns 8 anos. Entretanto, face ao estado da

arte, aos conhecimentos adquiridos pelos técnicos, havia uma necessidade de se

incorporarem outras opções na metodologia adotada.

Quando assumi a coordenação do GftN em 1984 foi a meta

principal por mim delineada: aquisição de novos programas tipo "pacote", in-

dependente de ajustes pessoais e que atendesse os objetivos de um órgão lioen-

ciador.

A linha que pareceu mais conveniente sob os aspectos

econômicos e técnicos seria a da Junta de Energia Nuclear (Espanha).

Atualmente já estamos de posse dos códigos que compoeir.

o pacote Leopard-Traca, Maria (WIMS), CARMEN (CITJflTCN) e LOLA o que significa

um passo ã frente nas revisões quantitativas de análise de segurança dos proje

tos neutrônicos.

0 programa WIMS ainda apresenta dificuldades na imple

mentaçâb no HB, o que significa uma quebra da cadeia de programas.

Convém salientar no entanto, que se outros tipos de

análises tais como críticas, RPR ou sijnilares forem frente de trabalho para

o GRN, tais ferramentas deverão ser adaptadas, se possível ou geração de ou-

tra metodologia que atenda as necessidades.

Quanto a viabilidade de implementação dos programas no

Vax, ainda não disport vo de dados suficientes que me levem a dar uma opinião so

bre este assunto.

Rio, 15 de setembro de 1987..
i

Clotilde Moreira Pina dos Santos
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Análise da Proposta 1

Apôs uma análise do desempenho dos vários códigos e programas que

compõe o "pacote" computacional provenientes do JEN (Espanha), adquiridos

pela CNEN através do NEA DATA BANK, chegou-se a conclusão que os mesmos mojj

traram-se pouco práticos, limitados e de difícil implantação no HB, sendo

os seguintes comentários pertinentes:

(1) Não houve uma pesquisa bibliográfica intensa o suficiente

que garantisse que o pacote do JEN estimava a contento os pa

rãmetros passíveis de comparação na análise do comportamento

do núcleo. Os relatórios e trabalhos provenientes do JEN se

limitam apenas a relatar atividades do tipo:

- desenvolvimento de códigos

- implantação e manuais de códigos

- casos-exemplo hipotéticos

(2) A1guns códigos e/ou programas mostraram ser inconsistentes

entre si, ou seja:

- o conjunto LOLA necessita de dados que seriam provenientes

do CARMEN, mas a versão comercializada entre o JEN e o NEA

não possue a saída de dados adequada para o LOLA. Contatos

mantidos entre o GAN e o JEN, na tentativa de eliminar tal

inconveniência, não lograram êxito, fazendo com que o con

junto LOLA permaneça isolado dos outros códigos e sem cum

prir os seus objetivos. Nem mesmo o NEA conseguiu ex£

cutar o caso-exemplo do LOLA por fax. -> de dados de entrada,

não tendo sido liberada ainda, uma nova versão do CARMEN

que tivesse esta deficiência resolvida.

(3) Ainda com relação ao conjunto LOLA, verificou-se que dos 4

programas que o constituem, um deles CONCON não executou c

caso exemplo por falta de dados de entrada relatjl

vos à seções de choque, distribuições geonétricas e, outros

que deveriam constar nos arquivos binários auxlliares que

não foram fornecidos.

(4) 0 CITATION-JEN não realiza cálculos tidlmensionais (XYZ),

conforme especificado no '..EA-Abstracts 0649". Quando esta

opção é ativada, o programa inprime uma mensagem informando
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que esta geometria nao está implementada e a execução ê in

terrompida. Assim* para cálculos 3D seria necessária a

utilização de um outro código.

(5) O conjunto CARMEN não efetua corretamente cálculos de El±

mentos Combustíveis com veneno queimável ou com barras de

controle. Os reatores PWR da Espanha para os quais o con

junto foi usado não possuem veneno queimável.

(6) O código LEOPARDTRACA apresenta erro de programação FORTRAN,

formatando as seçces de choque para serem lidas pelo CARMEN

de forma não correta. Isto ocorre quando a opção WW

(Wi"ier-Wilkins) - 2 grupos de energia é ativada. Este er

ro foi comunicado ao JEN, que admitiu o problema mas não

apresentou solução. Este código possui duas opções: WW que

é utilizada pela CNEN e MND que é utilizada pelo JEN, daí

por que o JEN não havia detectado o erro na opção WW. Veri

ficou-se que as seções de choque geradas com o espectro MND

são aproximadamente o dobro daquelas geradas com o espectro

WW.

(7) 0 conjunto MARIA (WIMS e seus correlatos) vem apresentando

problemas de implantação no FORTRAN 77 do HB devido â utili

zação de diversos recursos disponíveis apenas em computado

res CUC. Outras instituições (IEN) vem tentando utilizar o

código WINS, mas também têm encontrado dificuldades em ob

ter resultados confiáveis. A unidade lógica IA está sendo

gerada com valores que não correspondem aos valores presen

tes no caso-exemplo.

(8) 0 CITATION (versão JEN) possui vários dados de entrada que

podem ser "ajustados" pelo usuário, até se obter o resulta

do desejado.

A vantagem quanto à adoção dos "pacotes" computacionais do

JEN é que estes podem ser adquiridos sem ônus para o DR e

de forma rápida,

Com relação aos códigos CITATION, LEOPARD e HAMMERTEC (ver

soes FURNAS) serem considerados já um pouco ultrapassados

face ao estado da Arte» ainda são os únicos códigos que o

GAN possui operacionais, e que fornecem resultados confia

veis. A solução seria então modificá-los incorporando no

"os modelos (efeitos de feedback, queima, etc) de forma a

adequá-los às necessidades do GAN no tocante a reatores PWR

ou conjuntos críticos.
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Proposta 2

Cálculo para o GAN na

Na presente tenta-se estabelecer una Unha de metodologia de cál̂
culo que utilize códigos comoutacionais para efetuar cálculos que sejam ne
cessãrios para núcleos de reatores tiüo PUR. Mostra-se também, quais os
modelos devem ser adotados para que os resultados provenientes da metodolo
gia de cálculo possuam adequado grau de precisão.

1. INTRODUÇÃO

A área de neutrônica estacionaria designa a parte que trata
da "performance" do núcleo do reator independente do temno, ou tem o
seu tratamento discretizado. Os principais parâmetros medidos nesta
área são listados abaixo e no caso especifico da CNAAA-l são correla^
cionados com os Drocedinentos de medida constantes do MOij'''(ver tam
bem o Anexo }).

PROCEDIMENTO

PP-P01

PP-R03

pp-r

PARÂMETRO

1 - Distribuição de potência do núcleo, power tilts,

axial off-set

2 - Cálculo da naroem de desligamento x queima

3 - Determinação da posição de barras e concentração

de boro para a criticai idade

4 - Aconpanharento da depleção do combustível

5 - Determinação da concentração critica df» boro

6 - Medida do valor de banco de controle

7 - Medida do coeficiente de temperatura do moderador

Todos os parâmetros acima listados são calculados por ĵ
gos e fazem parte dos relatórios de recarqa que para cada novo ciclo
tem de ser revisados pelo GAN /2, 3, 4/, alem da análise dos testes de
oarti^a *? da nnerarSo da usir*.

PP-R05

PP-R18

PP-R19

PI-R01
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.2

2.1. Cálculos Estáticos em NeutrSnica

(a) Núcleo

I) Exigências quanto ãs necessidades

1.1 * Cálculo de distribuição de potincia

1.2 - Pesquisa de criticalidade "B2 critico", "Boro solúvel

crítico", etc.

1.3 - Cálculos Tridimensionais • XYZ

1.4 - Inventário de materiais fTsseis (U, Pu)

1.5 - Calculo de queima (Burnup).

1.6 - Consideração dos intervalos de tempo associados ao
histórico de potência de forma livre (oermitir simu1<a
ção realista de Angra I).

1.7 - Realizar inserção de Barras de Controle a um determi^
nado tempo (step de queima).

1.8 - Realizar cálculos de E.C. pino ã pino com fronteira
real para cada EC único do reator.

II) Exigências quanto a modelos

11.1 - "Feedbacks" {neutrônico } para as seções de cho
{termohidrãuiico} que.

11.1.1 - Neutrônico - alargamento das ressonâncias do II218

devido ao efeito Doppler,

11.1.2 - Ternohidrãulico - variação na taxa de moderação de_

vido a variação na densidade do
refrigerante (moderador).

Ambos os efeitos estão relacionados ã densidade de potência
local no elemento combustível.

11.2 - Seções de choque dependentes da queima acumulada da
zona.
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(b) Cálculo de Seções de Choque

Seja capaz de calcular as seções de choque para:
varetas de combustível
veneno queimável
barras de controle
pinos d'âgua/1nstrumentação
"Baffle"
refletor

Realize calculo de queima, ou seja, calcule novos conjuntos
de seções de choque a cada novo passo de queima.

Considere os principais nuciTdeos (actinTdeos) e produtos
de fissão, bem como:

- materiais estruturais
- materiais de controle

II) Exigências quanto a modelos

- Utilize a "teoria do transporte" para o cálculo das se-
ções de chooue.

- Utilize estrutura de "grupos de energia" adequada oara
reatores Térmicos (PWR).

- Considere as principais cadeias de produção/destruição de
nuciTdeos nos cálculos de queima,

3. METODOLOGIA PROPOSTA

3.1 Escolha dos Códigos Computacionais

Parte (a) Núcleo = CITATION (Furnas).

Parte (b) Seções de Choque = HAMMERTEC (Michigan)

Motivo: 19) Estão Implantados no HB/CNEN e sua Implantação no
Vax/DR não deverá ser problemática.

29) São cÓdiqos utilizados Internacionalmente e possuem
vasta literatura sobre suas "performances".

39) Possuem poucos dados de entraria básicos, aoenas com
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posição/geometria, dados de projeto» temperatura»
pressões, etc.

3.2 Modificações para atendimentos das exigências

(a) Núcleo :

quanto às necessidades

Os itens 1.1 a 1.5 e 1.8 da seção 2.1. •+ satisfeitos.

Os Itens 1.6 e \J da seção 2.1.

quanto a modelos

necessitan implemen

tação.

Os Itens II.1 e II.2 da seção ?..}•*• necessitam imple

mentação.

(b) Seções de Choque :

quanto às necessidades

plenamente satisfeitos.

quanto a modelos

plenamente satisfeitos.

3.3 Proposta de modificações no código CITATION (FURNAS).

Os Itens 1.6 e 1.7 da seção 2.1. são facilmente realizados,
devido a estrutura compartimentada do CITATION, onde cada função ej<
plTcita do código é realizada por um determinado conjunto de sub-rotj[
nas facilmente Identificadas. A implementação destas modificações re
quer apenas uma anal is? do código.

Na solução dos Ttens II.1 e II.7. da seção 2.1. reside

a viabilidade ou não da adoção da metodologia de cálculo. A conside

ração dos efeitos de reailmentaçao neutronico e termoh1drSu11co das

seções de choque i crítica para cálculos 30 quando o reator opere em

potência.
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Num reator (como Angra 1} onde a densidade de potincia Io
cal varia de 1.3 (centro do núcleo) a 0.6 (periferia do núcleo) a se_
leção dos conjuntos de seção de choque em função da queima acumulada
da zona assume um papel de fundamental importância.

Entre um passo e outro de queima seriam realizadas as se-

guintes correções^em sequincia,nas seções de chonue e nas densidades

(moderador).

a) Interpolação linear nas seções de choque etr função da queima.

o

inicio de vida (efeitos de self-shielding)

By (queima)
0 B, B2

Fig. 1 - comportamento típico p/ a de ur» actinTdeo em formação .

Os conjuntos de a's (gerados nas condições nominais He pro

je to ) seriam associados a valores acumulados de queima. Para uma de

terminada queima g seria calculada como :

. ( f f l -
Ba-B2

) - B

b) Afeito Doppler nas ressonâncias do U 2 3 8.

Seria realizada uma correção adicional na aa do U
2 3 8, cu-

jos coeficientes seriam previamente calculados através do cÕdiqo

HAMMERTEC.

Através da correlação entre a densidade de potência e tempe

raturas (combustível, clad, moderador) obtidas com a execução prévia

do código FRAPCON-1 (desempenho de vareta combustível), pode-se saber

a Influência da variação da densidade de potência na aa U
2 3 8, talvez

(depende de um estudo prévio) uma correlação Unear seja suficiente:

a a
2 e (dp) • a + b dp
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a contribuição a ser incoroorada a a-28 será
3T

(Bu) + Y(dp)

Y(dp) = aJ 8 (dp) - aa*e(dp)
1 *

Seria conveniente verificar se as constantes da aDroximação

linear £ e t> variam com a queima e, para cada enriquecimento seriam d£

dos de entrada.

c) Variação na_ Taxa de moderação.
<

A taxa de moderação é basicamente influenciada pela variação
na densidade do refrigerante, isto tem irpacto direto na "dureza" do
espectro de neutrons. Corno o reator er questão i térmico (PWR) o
maior responsável pela moderação ê o hidrogênio presente na anua do re
frigerante. Assim sendo,podemos realizar correções somente no hidrogê
nio para representar o efeito do moderador.

Um trabalho prévio deve demonstrar se há necessidade de co£
H H -

reção simultânea do a e do N . A forma da correção sera do tipo da
12

26
12

3.4 Esquema da Metodologia

(1) Cálculo das seções de choque nas condições nominais de opera_
ção (HAMMERTEC).

(2) Cálculo das correções { Taxa de modeiacao.
{ Doppler do U 2 3 8.

(3) Cálculo do Elemento Combustível CITATION xy

- as etapas 1, 2 e 3 acima são executadas uma vez para cada tipo
de núcleo, e no máximo parcialmente (devido a novo enriquecj[
mento) para cada novo ciclo.

(4) Cálculo de núcleo.



CNEN
DR

âUTOR CFS/ / "

ÓRGÃO GAN7DAS/

OOCUMCNTO. NS 07/87

NOTA TÉCNICA

ANEXO B
«E ViStO

Bll/20
DATA

NOVEMBRO/87

3.5 Diagrama da Metodologia Proposta

VARETA
COMBUSTÍVEL

(D
DADOS UE PROJETO

CONDIÇÕES NOMINAIS

VENENO
QUEIMÍVEL

BARRA DE
CONTROLE

CITATION-XY

j O CcfBUSTfVEL
XPLICITO PINO-PINO

a's do EC

PINO D'ÁGUA
REFLETOR I
BAZZLE

conjuntos rotulados com a
queima acumulada.

EXTRAIR AS CONSTANTES DE CORREÇÃO I ITENS (t>), ( 0 1 ATRAVÉS DE "EXECUÇÕES"
DO CITATION-XY (PINO Â PINO) .

CITATION-XYZ (NÚCLEO)
CORREÇÃO ITENS (a), (o), (c)
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REFERENCIAS

1 - MOU - Manual de Operação da Usina CNAAA-1 Furnas.

2 - WCAP 8809 - ciclo 1.

3 - WCAP 10401 •»• ciclo IA.

4 - KWU - Work Report R/163/85/ e 191 - ciclo 2

5 - tonti, P. F., "Metodologia de Expansão Polinomial para Seções de
Choque Microscópicas com Uso em Cálculos de Queima Espacial",
ENFIR, 1985.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1987

PAULO CONTI FILHO
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LTSTA DOS PROCEDIMENTOS DO MPU DE INTERESSE DO GAN
procedimento Volume Título

Mapeamento de Fluxo Neutrõnico

Cálculo da Margem de Desligamento

Determinação da Posição Critica de Barras e

Concentração de Boro para Criticai idade

Acompanhamento da Depleção do Combustível

Utilização do Código INCORE

Utilização do Código FOLLOW

Utilização do "INCORE TERMOCOUPLE PACKAGE"

Cálculo da Eficiência da Unidade

Livro de Dados do Reator

Gráfico l/M Durante o Carregamento do Núcleo

Gráfico l/M Durante a Criticaiizaçao do Reator

Parâmetros Referenciais de Reatividade

Determinaçãao da Faixa de Testes Físicos ã

Baixa Potência

Verificação do Reatimetro

Determinação da Concentração Critica de Boro

Medida de Valor de Sanco

Pacote de Calibração para Ascensão de Potência

Medida do Tempo de Queda de Barras de Controle

Unidade de Desligada Fria ate Desligada Quente

Partida dá Unidade Desligada Quente até Critica

(HZP)

Medida do Coeficiente de Temperatura do Moderador

Assimetria Axial de Fluxo

Fator de Canal Quente para o Fluxo Térmico

Fator de Canal Quente para a Entalpia Nuclear

Anomalias de Reatividade

Cálculo da Potência Térmica do Reator

Determinação da Corrente de Calibração dos Deteto

res da Faixa de Potência

Cálculo da Razão de Desvio de Potência por

Quadrante

PP-R

PP-R
PP-R

PP-R

PP-R

PP-R

PP-R

PP-R
PP-R

PP-R

PP-R

PP-R

PP-R

PP-R

PP-R

PP-R

PP-R

PI-I
PO-G

PO-G

PI-R

PI-R

PI-R

PI-R

PI-R
PI-R

PI-R

01
03
04

05
06
07
08
10
11
12

13
14

16

17
18

19

20
55

01
02

01
02
03
04
07
08
09

IV A

IV A

IV A

IV A

IV A

IV A

IV A

IV A

IV A

IV A

IV A

IV A

IV A

IV A

IV A

IV A
IV A

X

I I A
I I A

X A2

X A2

X A2

X A2

X A2

X A2
X A2

.b

.b

.b

.b

.b

.b

.b

PO-T 23 X B

T
TS
0
S

Procedimento de Teste
Procedimento Previsto por Tech.Spec
Procedimento Normal de Operação
Procedimento de Suporte a Operação

0

0

S

S

S

0

0

0

0

0
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Analise da Proposta 2

Esta proposta tenta cobrir todas as necessidades de cálculos do

ponto de vista de mdoelos neutrônicos. A vantagem da adoção de tal metodolo

gia é que ela seria criada segundo os objetivos do GAN, suas áreas de atua

cão e, por seus próprios técnicos, o que favorece possíveis e freqUentes ma

nutençôes de "software" para atualização de modelos, introdução de correções

e adaptações. A proposta foi bem detalhada quanto a estes aspectos, sendo

de todas as apresentadas a mais concreta, abrangente e realista.
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Proposta 3

PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA DE CALCULO NEUTRÕNICO PARA A CNEN

Existem duas possibilidades para se implementar uma metodologia
de cálculo neutrônico na CNEN: a primeira ê utilizar um pacote de cõdj^
gos jã estruturado, trazido de fora da instituição; a segunda ê utilizar
os códigos jã existentes na CNEN e em outras instituições ligadas a area
nuclear. A primeira opção pode ser tentada com os pacotes de códigos de
nominados CARMEN-SYSTEM e MARIA-SYSTEM, que foram desenvolvidos na Espa-
nha (Jupta Espanhola de Energia Nuclear). Estes códigos foram adquiridos
pela CNEN em 1984, mas devido a problemas de conversão para o computador
Honeywell-bul 1, ainda não apresentaram num desempenho satisfatório.

Como o Departamento de Reatores ira receber nos próximos meses
um computador mais adequado a suas necessidades e que servirá apenas ao
DR, penso que seria mais conveniente deixar a implantação destes pacotes
para uma etapa a posteriori. No momento atual, a opção mais adequada, na
minha opinião pessoal, é a de utilizar alguns códigos que foram usa-
dos no passado pela CNEN e outras instituições no país. A razão disto e
de que o nosso pessoal esteve, durante os últimos anos, investindo grande
parte de seu tempo em homens-ano para fazer varias alterações que melh£
ras sem a qualidade destas ferramentas de cálculo. Portanto, dispomos de
alguma experiência neste campo e o trabalho a seguir seria uma continua^
çao dos esforços jã efetuados. Para se ter uma idéia, podemos consultar
as notas técnicas e relatórios feitos na CNEN (vide referências 1 a 5).
Assim, poderíamos com o novo computador VAX, experimentar essa última po£
sibilidade e dar uma assessoria ao Grupo de Apoio Computacional, na medi^
da do possível, para que converta os pacotes espanhóis neste Computador.
Neste caso, os códigos a serem utilizados seriam o HAMMER-TECHION, impiari
tado no IEN, utilizando uma versão de queima melhorada (ver meu relatório
CNEN-123/84), e o código CITATION-IPEN, utilizando as melhorias relatadas
no relatório DR/GNT-007/83 (referência 6) e na tese de mestrado de um dos
membros do GAN (referência 7), porém com a diferença que o acoplamento se
ria feito com o HAMMER-TECHION. Como filosofia de seqüência de cálculos
pode-se adotar o que foi exposto na minha nota técnica DR/GNT-C/83
dez/83, com algumas modificações que se fizerem necessárias durante a sua
implementação.
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1 - Modelo de Cálculo do Núcleo de Reatores PWR/KWU
Marco Antonio Bayout Alvarenga
Relatório DR/GNT - 5/81

2 - Uma Nova Versão do Programa HAMMER (HAMMERTEC)
Antonio Carlos de Oliveira Barroso
Auro Correia Pontedeiro
Marco Antonio Baycut Alvarenga
Relatório DR/GNT - 001/83 - DR-117/83

3 - Formulação de uma Metodologia Neutrônica e Termohidrãulica para
Analise do Núcleo
Marco Antonio Bayout Alvarenga
Relatório DR/GNT - 8/83 - Dez/83

4 - Metodologia de Calculo Neutrônico da KWU
Marco Antonio Bayout Alvarenga
Relatório DR/GNT - 9/83 - Dez/83

5 - CITHAM - Um Programa para o Cálculo de Depleção do Combustível -
Descrição, Testes Modificações e Avaliação

Marco Antonio Bayout Alvarenga
Relatório DR/GAN - 001/84 = DR 123/84

6 - Modificação no Programa CITATION - Troca de Seções de Choque
Microscópicas em Função da Queima Acumulada por Zona
Clotilde Moreira Pina
Relatório DR/GNT - 007/83

7 - Conti, P. F., "Metodologia de Expansão Polinomial para Seções
de Choque Microscópicas com Uso em Cálculos de Queima Espacial",
V ENFIR, 1985

Rio^de setembro de 1987

MARCO ANTiNlVBAYOUT ALVARENGA



CNEN
DR

AUTOft CFS/

ÓRGÍO GAN/DAS/

DOCUMENTO: N2 07/87

NOTA TÉCNICA
PEViSAO

ANEXO B ' 0

PAOINA:
B17/2O

DATA:

NOVEMBRO/87

Análise da Proposta 3

Esta proposta apresenta duas possíveis opções:

(19) igual a Proposta 1

(2§) semelhante a Proposta 2 (CITATION / HAMMERTEC)

Assim, os comentários feitos para as duas propostas anteriores

são também pertinentes para esta proposta, além do que no caso dos "paço

tes" do JEN, o técnico em questão não participou efetivamente da utiliza

ção destes códigos, sendo então sua proposta neste sentido, apenas teori

ca. No caso da segunda opção, a proposta renete a uma bibliografia de tra

balhos já feitos no GAN e que não tiveram continuidade, o que vem demon£

trar uma falta de sistemática na condução dos mesmos. Cabe ressaltar ain

da, que o uso do código CITATION (versão IPEN), conforme descrito na pro-

posta, não é aconselhável para reatores PWR, já que tal código foi concebi

do para reatores que não possuem controle grosso de reatividade, através

de boro solúvel.
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FORMALIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO RAN

1. Quanto ã área de atuação Cálculo de Inventario, utilizou-se a versão
atual do código ORIGEN (ORIGEN 2) na análise de um caso hipotético onde a
densidade ̂ e potência permanecesse constante durante a queima. Além disso,
procurou-se limitar sua saTda para a impressão apenas do inventario das
concentrações em atividade Ci dos produtos de ativação, actinídeos e produ
tos de fissão, segundo conveniência do código CRAC-2^ '.

Pela bibliografia da evolução do código ORIGEN até sua versão atual
0RIGEN-2Í ), sabe-se que esse programa tornou-^e o mais atuante no Cálculo
de Inventário para análise de risco, onde o principal aspecto é sua ampla
definição de radionuclTdeos que poderiam ser liberados numa seqüência de
acidente postulado.

Proposta:

Segue-se que esse código está habilitado a se incorporar numa sequen
cia di Cálculo de Inventário 1 Termo Fonte para Angra 1, uma vez diSDonT
vel sua história de potência, em estudos de emerqência.

2. Quanto ã área de atuação Neutrônica, trabalhamos no IEN na oualifica-
ção de metodologia de cálculo de barras de controle do RPR, utilizando os
programas XSDRN/CITATION. Mesmo sem a possibilidade de uma conroaração com
a experiência, realizamos vários cálculos segundo variantes do mesmo carn^
nho critico supercélula (XSDRN-1D Transporte) -*- supercélula (CITATI0N-2D
Difusão) •+ reator (CITATI0N-3D Difusão), quando os resultados mostraram
pequena dispersão dos valores das reatividades calculadas. Assim sendo
pudemos qualificar a metodologia empregada.

OBS : Na impossibilidade de Implantação do código XSDRN, pode-se

na utilização do HAMMER-TECNION.
pensar

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1987

PAULO E"Tl/o r/wES DOS REIS
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Análise da Proposta ü - Neutrônica

Esta proposta apresenta apenas uma breve descrição da metodoIo

gia para barras de controle e assim, já foi englobada implicitamente nas

propostas (2) e (3). Quanto ao uso do código XSDRN, este foi utilizado pe

Io GAK há alguns anos atrás, porém nada ficou documentado e nem chegou a

ser implantado no HB.



CNEN
DR

•UTGK CFS/ '-f-

ÓRGÃO GAN7DAS/

No 07/87

NOTA TÉCNICA

ANEXO B

B20/20

DATA
NOVEMBRO/87

ÍREA: Desempenho da Vareta Combustível

1 . DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA ATUAL

Os códigos disponíveis no GAN nesta área são o FRAPCON-1 e o
FPAPCON-2. A finalidade de ambos os côdiaos e prever a resposta, em esta
do estacionãrio, do comportamento de varetas conbu*cíveis de reatores de
iaua leve, durante grandes intervalos de queima.

O código FRAPCON-1 esta implantado e operacional no HB.

O código FRAPCON-2 está implantado mas ainda existem problemas
de convergência em alguns dos seus modelos. O módulo básico composto pelo
FRACAS-I (modelo mecânico) e MacDonald-Weisman (modelo de liberação de qa
ses),.contudo, esta operacional no HB.

Os dados de entrada requeridos para anbos os códigos são os d£
dos de projeto e o histórico de potência. O histórico de potência deve
ser fornecido pela neutrônica e as condições gerais do refrigerante assim
como o fator de canal quente (cálculo conservative) pela termohidrâulica.

O código FRAPCON-2 é uma versão ampliada do FRAPCON-1, tendo sĵ
do adicionados uma opção de análise de incertezas pelo método de suüerfí
cie resposta, três modelos mecânicos incluindo um de elementos finitos e
seis modelos de liberação de gases.

Os códigos da série FRAPCON foram desenvolvidos pela NRC e S£
tisfazem os requisitos do "Standard Review Plan (NUREG - 0800)" capitulo
4.2 no tópico referente a métodos analíticos, exceto para cálculos de
"fuel rod bowing" e "rupture flow blockage".

2. PROPOSTA DE METODOLOGIA

Os códigos descritos acima satisfazem, atualmente, as necessid^
des do GAN no cálculo de desempenho da vareta em estado estacionãrio. Dos
dois códigos citados, optou-se pelo uso do código FRAPCON-1, uma vez que o
código FRAPCON-2 não é confiável em todas as suas opções.

Propõe-se a aquisição de \m código de desempenho de vareta em
transientes, provavelmente o FRAP-T6, devido a este item do SRP ainda e£
tar descoberto e ã intenção de FURNAS em introduzir este tipo de calculo
em sua metodologia, segundo citado na Nota Informativa DATA.N.001.86.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1987
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A N E X O

AREAS DE ATUAÇÃO DO GAN

1. Critérios Gerais de Projeto (10CFR 50 App. A)

2. Distribuições de Potência

3. Coeficientes de Potência

4. Requisitos de Controle de Reatividade

5. Configurações e Valores de Barras de Controle

6. Configurações Críticas

7. Métodos Analíticos

8. Interface com a Termo-Hidrãulica

9. Interface com a Instrumentação e Controle

10. Desempenho de Vareta Combustível

11. Acompanhamento de Operação

12. Modificações de Especificações Técnicas

13. Inventário de Produtos de Fissão

14. Qualificação de Metodologia de Cálculo

15. Acidentes de Reatividade

16. Interface com a Análise Probabilística de Segurança e com a Análise

de Acidentes.
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A N E X O

Descrição dos Códigos Base para a Metodologia do GAN

P.l Desempenho de Vareta Combustível

FRAPCON 1 - este é o primeiro de uma série de códigos desenvolvidos pela

NRC para descrever o comportamento, em estado estacionário,

, das varetas combustíveis de reatores ã água leve, para longos

períodos de queima. 0 código foi projetado, também, para for

necer as condições iniciais de transientes para análise de

acidentes, utilizando-se versões dos códigos FRAPT ou RELAP 4.

0 código FRAPCON 1 foi escrito em FORTRAN IV para o com

putador CDC CYBER 175. Os parâmetros calculados pelo código

são:

- temperaturas da pastilha e do revestimento,

- pressão interna do gás,

- deformação da pastilha e revestimento para cada nó axial,

- liberação de produtos de fissão gasosos,

- inchamento e densificação do combustível,

- expansão térmica,

- crescimento induzido pela irradiação do revestimento,

- deposição de crosta,

como funções do tempo de irradiação e da potência.

FRAPCON 2 - este código é o mais recente da série FRAPCON, apresenta as

seguintes implementações em relação ao FRAPCON 1:

- uma modelagem mais detalhada dos efeitos térmicos e mecãni

cos da relocação de combustível,

- quatro opções de modelos de liberação de gases,

- três opções de modelos mecânicos,

- esquema de dimensionamento dinâmico,
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- modelo para cálculos de temperaturas mais versátil,

- opção de análise de incertezas,

sendo que esta última constitue na maior vantagem de utiliza

ção deste código.

Além do programa, estes códigos contém também um conjunto de fun

ções e subrotinas que definem as propriedades dos materiais necessários

aos cálculos que os códigos efetuam. Este "pacote" denomina-se MATPRO.

FRAPLOT

FRAPT 6

este programa foi desenvolvido no GAN/DR, com a finalidade

de ler e formatar dados de saída dos códigos FRAPCON 1 e 2,

numa forma acessível e de fácil visualização, de acordo com

o interesse do usuário, em tabelas ou gráficos.

este código calcula a resposta transiente do comportamento

de varetas combustíveis de reatores PWR durante acidentes

hipotéticos tais como acidente de perda de refrigerante

(LOCA). Calcula os históricos de temperatura, pressão, d£

formação e falha de varetas como função da potência depen

dente do tempo e condições de contorno do refrigerant".

Os fenômenos modelados são os mesmos do FRAPCON 1 e uma c£

racterística adicional é a opção que automaticamente forms

ce uma análise de incertezas detalhada dos parâmetros calcu

lados. 0 código possui também um conjunto de propriedades

materiais e correlações de transferência de calor adequado

aos seus cálculos e pode-se ligado a códigos de termo-hi

dráulica para análise de transientes.

D.2 Cálculo de Inventário de Produtos de Fissão

ORIGEN 2 - este código escrito em FORTRAN IV, para computadores IBM,

calcula o inventário de produtos de fissão utilizando um mo

delo de depleção e decaimento pontual do combustível, a um

grupo de energia, considerando como variáveis a queima, o

histórico de potência específico, o enriquecimento e o e£

pectro de neutrons. Para cada modelo de reator» o código

possui internamente, para os principais actinídeos, conjun

tos de seções de choque dependentes da queima. Estes con
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juntos são gerados para determinados modelos-padrão de irra

diação, que na maioria dos casos não são iguais aqueles que

se deseja analisar. As principais características do conjun

to relativo â reatores PWR são:

- enriquecimento de UO, • 3.22

- razão de moderação do PWR - 2.0%

* história de potência de 3 ciclos de um ?no com potência de

37.5 MW/tlT£ com 2 meses de intervalo entre cada ciclo,

- história do Boro « 450 ppm, mantidos constantes durante a

irradiação.

A documentação relativa a este código encontra-se nas Ref.

(12) a (15).

D. 3 Neutrõnica Estática

HAMMERTEC - o código HAMMER - TECHN1ON ê uma versão do programa HAMMER,

resultante de um projeto do EPR1, que inclui alguns melhora^

mentos na metodologia de cálculo e na forma de homogeneiza

ção das seções de choque. Esta nova versão permite, também,

que se obtenha seções de choque para as várias regiões da cé

lula separadamente. 0 HAMMER original foi desenvolvido com

o objetivo de calcular as constantes nucleares por meio da

teoria de transporte e assim, podendo simular com maior exa

tidão o espectro de células absorvedoras, sendo fornecidas

seções de choque a 4 grupos de energia.

CITHAMTEC - este programa foi desenvolvido no IPEN, e seu objetivo ê mo

dificar os dados de entrada do HAMMERTEC para vários está

gios de queima do combustível. Além disto, este programa

prepara as seções de choque no formato de entrada do

CITATION, servindo para gerar seções de choque para todo o

cálculo da gestão do combustível.

0 esquema de cálculo do HAMMERTEC é o seguinte:
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Geração de seções de choque

microscópicas efetivas para

4 grupos de energia

HAMMERTEC

>r

Cálculo das concentrações

para um intervalo de tem-

po dado.

Preparação de nova entrada

de dados para o HAMMERTEC

usando os novos valores de

concentrações.

>

INPUT de o para

CITATION

A documentação referente aos dois códigos acima se encontra nas

ref. (16) a (19).

CITATION - este código, versão de FURNAS, resolve a equação de difusão

de neutrons em multigrupo, pelo método de diferenças fini-

tas, para problemas uni, bi e tri-dimensionais, sendo o au

to-valor (Keff) e o fluxo escolar de neutrons obtidos pelo

método iterativo da potência. O código CITATION possui uma

estrutura modular, onde cada cálculo explícito é realizado

por um determinado conjunto de sub-rotinas ou funções, fácil

mente identificáveis.

Além de várias publicações internacionais, o GAN possui tan

bem relatórios e notas técnicas do DR, de FURNAS e de outras

instituições, que apresentam o desempenho deste código em dl.

versos tipos de análise, segundo o apresentado nas referen

cias (20) e (21).
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D.A Cinêtica

AIREK III - ê um programa escrito em FORTRAN IV, para solução de equa

çoes de cinêtica de reatores, independentes do espaço, com

"feedback" de temperatura do combustível e do moderador.

Maiores detalhes na Ref. 28.
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