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RESUMO

A seção de instrumentação de reatores do Departamento de

Instrumentação e Con;role do Instituto de Engenharia Nuclear (Rio

de Janeiro - RJ) te i aor objetivo o desenvolvimento de sistemas e

equipamentos par instrumentação de reatores nucleares,

permitindo a si:- t .tuição de instrumentações obsoletas e

equipando novos rí.í*. 'crês. Nessa linha, o reator Argonauta do IEN

foi "re-instrumentt -.o" e a instrumentação nuclear para a Unidade

Crítica do Instií to de Pesquisas Energéticas e Nucleares (São

Paulo - SP) cons uída. Atualmente encontra-se em fabricação uma

nova instrumentaçc.^ para o reator tipo Triga IPR-R1 do Centro de

Desenvolvir.into d* Tecnologia Nuclear (Belo Horizonte - BH) que

será descrita nest • trabalho.

Palavras-Chaves: instrumentação, reatores, equipamentos,

operação, segurança.
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NOVA INSTRUMENTAÇÃO PARA O REATOR IPR-R1 DO CDTN

by

Paulo Victor Rodrigues de Carvalho

ABSTRACT

The Nuclear Engineering Institute reactor instrumentation

area has developed systems and equipments for reactor operation

and safety. In such way, the new I&C for IEN Argorauta reactor

and the nuclear instrumentation for IPEN critical facility were

built. This paper describes our real work, the new licC systems

for IPR-R1, a Triga type reactor, located at CDTN (Belo Horizonte

- MG) .

Keywords: Reactor, instrumentation, equipments, operation,

safety.
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1. INTRODUÇÃO

Os reatores tipo Triga, fabricados pela Gulf General

Atomic, são reatores largamente utilizados em todo o mundo para

realização de pesquisas, execução de análises por ativação

neutrônica, produçêo de radioisótopos e, devido a aspectos

construtivos característicos, como por exemplo a visualização

direta do núcleo, dos mecanismos de barras de controle, da

posição de detectores etc, permitem o treinamento de operadores

de reatores de potência.

O reator Triga Mark l do CDTN pode operar continuamente a

uma potência máxima de 100 kw, estando prevista modificação no

sistema de refrigeração que permitiria a elevação da potência até

250 kw.

0 combustível é formado por urânio enriquecido a 20% e o

moderador principal é o hidreto de zircônio, responsável pelo

elevado coeficiente negativo de temperatura, que torna estes

reatores extremamente seguros.

A configuração do núcleo compreende cinco anéis concêntricos

contendo 58 elementos combustíveis de forma cilíndrica, 27

elementos de grafite que formam o refletor, além de três posições

onde se movimentam as barras de controle e uma posição onde se

localiza a fonte de neutrons para partida.

A refrigeração do núcleo é feita com água leve

desmineralizada por convecção natural para operação em baixa

potência possuindo, ainda, sistema de refrigeração para operação

em potências elevadas.

O reator apresenta três dispositivos principais para

irradiação de amostras: tubo central, mesa giratória e sistema

pneumático.

Quatro detectores de neutrons, localizados na periferia do

refletor, são utilizados no acompanhamento da evolução do fluxo

neutrônico e, consequentemente, do nível de potência do reator,



através de quatro canais de medida: canal de pulsos, canal

logaríticico, canal linear e canal de potência porcentual.

A operação do reator é efetuada por meio de um console de

controle onde se localizam os comandos, indicadores e alarmes

necessários à operação do reator.

O controle da potência é feito por meio da movimentação de

três barras absorvedoras de neutrons contendo carbureto de boro,

podendo ser manual ou automático.

2. DESCRIÇÃO DA NOVA INSTRUMENTAÇÃO

Considerando que o motivo que torna premente a substituição

da atual instrumentação do reator IPR-R1 é a enorme dificuldade

de manutenção e calibração que a mesma apresenta, em função de

uma quase impossibilidade de obtenção de peças de reposição

(válvulas especiais), a nova instrumentação deverá permitir que a

atual filosofia de operação, controle e segurança, de comprovada

eficiência ao longo de anos de operação com reatores deste tipo,

seja mantida.

Em vista da idade da planta, serão tomadas precauções

especiais com a monitoração da radiação ambiental, através do

aumento do número e sinais de segurança dos equipamentos de

radioproteção.

De acordo com as características funcionais dos diversos

equipamentos, a nova instrumentação será dividida nos seguintes

sistemas:

- Sistema de Monitoração do Fluxo de Neutrons - SMFN;

- Sistema de Monitoração da Radiação Ambiente - SMRA;

- Sistema de Monitoração das Variáveis de Processo - SMVP;

- Sistema de Controle para Movimentação das Barras - SCMB;

- Sistema de Aquisição e Apresentação de Dados - 8AAD;

- Sistema de Segurança - SS;

- Console de Operação e Controle - COC.



A interligação entre estes diversos sistemas, que

passaremos a descrever a partir do item 3, é vista na figura 1.
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FIG. - 1 DIAGRAMA EM BLOCOS DOS SISTEMAS DA INSTRUMENTAÇÃO

3. SISTEMA PARA MONITORAÇÃO DO FLUXO NEUTRÔMICO

A função deste sistema é monitorar o fluxo neutrônico em

toda a faixa de operação do reator, fornecendo informações ao

Console de Controle e ao Sistema de Segura iça. Os canais da nova

instrumentação devem cobrir a mesma faixa de fluxo da atual

instrumentação (ver figura 2) de modo que o Sistema para

Monitoração do Fluxo Neutrônico será composto pelos seguintes

canais de medida:
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FIG. - 2 ALCANCE DOS CANAIS NUCLEARES

1 - Canal de pulsos com detector tipo BF3 ou câmara de

fissão, cobre desde o nível de fonte até cerca de 10 W, possui

indicação logarítmica e linear;

2 - Canal logarítmico, utiliza como detector uma câmara de

ionização compensada operando na faixa de 0,01 W até 100 kW, com

indicação logarítmica e linear na faixa de potência;

3 - Canal linear, também utilizando uma câmara de ionização

compensada, opera através de oito décadas, cobrindo

praticamente toda faixa de funcionamento do reator;

4 - Canal de potência porcentual, com uma câmara de

ionização não compensada cobre a operação do reator na faixa de

potência;

5 - Canal de comparadores, recebe dos canais de medida

informações sobre as variáveis, comparando-as com valores limites

e fornecendo sinais binários ao sistema de segurança.



6 - Canal para medição de reatividade, opera a partir de um

sinal proporcional ao logarítmo da potência fornecido pelo canal

logarítmico, gerando sinais de reatividade nas escalas de 200 e

2000 pen (partes por cem mil).

Todos os canais componentes do SMFM possuem facilidades

para testes de funcionamento "on-line", sinalização automática de

falhas e isolação, sempre que possível galvãnica (através de

transformadores ou foto-acopladores), para os sinais externos ao

armário da instrumentação. Os canais serão formados por módulos

padrão IM8, projetados e construídos no DEIC, sendo alojados em

armário padrão de 19". A figura 3 apresenta o diagrama em blocos

da instrumentação.



3.1. Canal de Pulsos

Os pulsos provenientes de um detector tipo câmara de

ionização ou BF3 são inicialmente amplificados por um pré-

amplificador de carga que fica próximo ao detector. Daí, con um

adequado casamento de impedáncias, os pulsos são transmitidos ao

módulo amplificador, localizado no armário da instrumentação.

Neste amplificador os pulsos são conformados, novamente

amplificados e discriminados em amplitude de modo a eliminar

ruídos e a influência da radiação gana. Na saída deste módulo

temos pulses "TTL compatíveis" cuja taxa de contagem é

proporcional ao fluxo neutrônico no reator.

0 módulo medidor de taxa de contagem processa esses pulsos

fornecendo informações de 1 cps até 100 k cps em uma escala

logaritmica e em cinco escalas lineares (una por década) com

troca automática de escalas. Deste módulo é também obtida a

informação relativa ao período do reator.

Outro módulo pertencente ao canal de pulsos é o contador

temporizador que pode ser utilizado como alternativa na medição

de taxa de contagem, principalmente em baixas freqüências. Este

módulo possui indicação digital no painel dianteiro e saída para

o SAAD.

Completam o canal de pulsos os módulos fonte de alta-tensão

para polarização do detector e fonte de baixa tensão que

proporciona as alimentações necessárias aos diversos módulos, a

partir dos 115 VAC da rede.

3.2. Canal Loaarítmico

0 canal logarítmico opera medindo a corrente elétrica

produzida por uma câmara de ionização compensada quando

submetida a um fluxo de neutrons. A potência do reator,

proporcional a esse fluxo, é indicada em uma escala logaritmica

com oito décadas e por uma outra escala linear que mostra de 0 a

100% da potência de operação do reator.



No módulo medidor de corrente log/Iin a corrente gerada no

detector é processada, obtendo-se um sinal proporcional ao

logaritmo da potência e um outro sinal linearmente proporcional a

essa mesma potência. Esta informação, sendo redundante com a

obtida pelo canal de potência porcentual e gerada de modo

diverso, aumenta a segurança de operação na faixa de potência. O

período do reator é também obtido neste módulo, a partir do

logaritmo da potência, proporcionando, juntamente com o canal de

pulsos, a indicação do período em toda a faixa de operação do

reator. Este módulo possui ainda saídas para os demais sistemas

de modo análogo ao que ocorre no medidor de taxa de contagem.

As fontes de alta e baixa tensão completam o canal

logarítmico.

3.3. Canal Linear

O Canal Linear tem como função a medição precisa da

potência durante toda a faixa de operação do reator. Para isso,

utiliza como detector uma câmara de ionização compensada e opera

através de oito décadas com troca manual de escalas. O princípio

de funcionar.ento consiste na transformação da corrente da câir.ara

eir. tensão de 0 a 1 V para cada escala de medida, realizada no

módulo medidor de corrente linear.

Este canal possui também os módulos fonte de alta-tensão e

fonte de baixa tensão, fornecendo as informações de corrente ao

8AAD e ao COC.

3.4. Canal de Potência Forcentual

O canal de potência porcentual é um canal de corrente,

gerada por uma câmara de ionização não compensada, que opera numa

faixa de 0 a 120% da potência máxima do reator, fornecendo ao

canal de coir.paradores sinal para o desligamento do mesmo. Além

de saídas para o canal de comparadores, o medidor de corrente

linear do canal de potência porcentual possui saídas para o SAAD

e o COC.

As fontes de alta e baixa tensão completam o canal.



3.5. Canal de Comparadores

Este canal é composto pelos comparadores de valor limite,

comparadores de desvio e fonte de baixa tensão.

Os módulos comparadores de valor limite recebem sinais de

tensão gerados pelas variáveis de segurança presentes na planta,

comparam estes sinais com limites previamente estabelecidos e

informam ao sistema de segurança, por meio de um sinal binário, a

existência de variáveis com valores fora do esperado.

Os ccmparad res de desvio recebem das fontes de alta-tensão

sinais proporcionais ao valor de sua tensão de saída, fornecendo

ao sistema de segurança sinais binârios quando um determinado

porcentual de desvio em relação ao valor nominal for

ultrapassado.

3.6. Canal para Medição de Reatividade

Este canal é composto por um único módulo que, a partir do

sinal logarítmo do canal logarítmico, gera um sinal de período de

onde é calculada a reatividade através das equações cinéticas do

fluxo de neutrons em reatores nucleares. A utilização de uma

entrada logarítmo aumenta a faixa de operação do instrumento

possibilitando, ainda, que todos os parâmetros possam ser

ajustados a partir de potenciômetros, sem necessidade de

capacitores coro valores especiais como ocorre nos reatímetros gue

usam sinais lineares como entrada.

4. SISTEMA DE MONITORAÇÃO DA RADIAÇÃO AMBIENTE - SMRA

Este sistema tem por objetivo a monitoração dos níveis de

radiação nas vizinhanças do reator gerando sinais para o console

de controle e sistema de segurança, caso sejam atingidos níveis

de radiação acima dos limites permitidos.



O sistema será formado por cinco sondas remotas contendo

contadores geiger "filtrados" para obtenção de uma resposta plana

de energia, localizados em pontos estratégicos da planta, que

transmitirão pulsos ao equipamento instalado no armário da

instrumentação. A partir dai são gerados sinais para indicadores

de níveis de radiação no console de controle e para o sistema de

segurança.

Completam este sistema monitores locais de radiação e um

monitor de ar localizado na sala de controle.

Analogamente ao 8M7N este sistema será projetado e

construído no DEIC.

5. SISTEMA PARA MONITORAÇÃO DAS VARIÁVEIS E PROCESSO - SMVP

Este é um sistema convencional para monitoração das

condições operacionais dos circuitos de refrigeração, sendo

mantida praticamente a mesma configuração atual.

Os instrumentos necessários à monitoração das variáveis de

processo - temperatura, pressão, vazão - poderão ser adquiridos

na indústria nacional.

6. SISTEMA DE CONTROLE PARA A MOVIMENTAÇÃO DAS BARRAS - SCMB

0 SCMB será formado por todos os equipamentos necessários à

geração dos sinais aos atuadores, de modo a possibilitar a

correta movimentação das barras de controle e segurança de acordo

com a filosofia de operação dos reatores do tipo Triga, que não

será modificada neste projeto.

0 reator possui três barras de controle/segurança sendo que

uma delas pode ser utilizada para o controle automático do fluxo

neutrônico.

O SCMB deverá realizar as seguintes funções:

- permitir a inserção ou retirada das barras manualmente;



- permitir a movimentação da barra de regulação através do

controlador automático de fluxo;

- prover a adequada alimentação aos motores das barras;

- prover a adequada alimentação aos magnetos de acoplamento

do conjunto motor/barra;

- indicar a posição das barras de controle;

- informar ao Sistema de Segurança o "status" das barras e

eventuais erros de movimentação.

Para isto, o Sistema em questão será composto pelos

seguintes equipamentos:

comandos no console de operação que permitam a

movimentação das barras através do operador;

- fontes de alimentação para os magnetos das barras;

- indicadores de posição das barras;

- elementos bi-estáveis (relês, chaves de fim de curso) que

sinalizarão ao Sistema de Segurança o "status" e possíveis erros

na movimentação das barras;

- um módulo controlador automático de fluxo, que será

descrito a seguir.

Os motores, mecanismos, magnetos e chaves de fim de curso

que compõem o "drive" das barras de controle apresentam boas

condições de funcionaroeto e não serão substituídos.

6.1. Controlador Automático de Fluxo

Este módulo será usado para o controle automático da

potência do reator através da posição da barra de regulação.

0 controle de potência é feito a partir do sinal de

corrente, proporcional à potência do reator, fornecido pelo canal

linear. Deste sinal é subtraído o sinal correspondente à demanda

de potência determinada pelo operador. Esta informação de erro é

subtraída do período de forma que o crescimento da potência não

se efetue com períodos menores que aqueles pré-estabelacidos.
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Este sinal de controle é então amplificado e fornecido ao

motor da barra de regulação a partir da comutação de chave

localizada no console de controle.

A equação de controle é mostrada abaixo:

SINAL DE CONTROLE = Kl (P/Po - 1) - K2.1/P. dP/dt, onde:

Kl e K2 são constantes que representam os ganhos do

sistema;

P é a potência de operação;

Po é a potência desejada;

7. SISTEMA DE AQUISIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DADOS

A função deste sistema é de auxiliar na operação do reator

através da apresentação dos dados fornecidos pelos diversos

canais de medida em um sistema de computação gráfica. Este

sistema nõo interferirá na operação de maneira ativa e nem na

segurança do reator.

O sistema é formado por um computador tipo PC-AT dotado de

placa gráfica, monitor colorido, interface para conversão

analógico/digital e ainplificadores isoladores. A excessão destes

últimos, a serem construídos no DEIC, todos os demais itens do

sistema podem ser adquiridos na indústria nacional.

0 "software" do sistema será desenvolvido em conjunto de

modo a otimizar a experiência de operação, tornando este sistema

uma poderosa ferramenta no auxílio aos operadores e,

consequentemente, aumentando a segurança da instalação.

8. SISTEMA DE SEGURANÇA

O Sistema de Segurança é formado por circuitos lógicos cuja

função é processar os sinais binários provenientes dos

comparadores, desencadeando as ações de proteção que se tornarem

necessárias.
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Foram identificados no reator os seguintes circuitos de

segurança:

- circuito de segurança para partida do reator;

- circuito de segurança para limitação de potência;

- circuito de segurança para monitoração do funcionamento

da instrumentação;

circuito de segurança para monitoração da radiação

ambiental;

- circuito de segurança para movimentação das barras.

Estes circuitos deverão ser implementados através de 16g:ja

a relês, permitindo que o sistema opere praticamente em "falha

segura" (o modo de falha é único e sempre na direção de

segurança), como utilizado em diversas centrais nucleares.

9. CONSOLE DE OPERAÇÃO E CONTROLE

0 console de operação e controle deve conter todos os

instrumentos necessários para informar e alertar ao operador

sobre as condições de funcionamento da instalação, bem como os

comandos para operação e desligamento do reator.

9.1. Indicadores

0 COC deverá possuir indicadores analógicos (o 8AAD

fornecerá ura indicação digital redundante) que recebendo sinais

dos canais nucleares - níveis de potência e período - são os mais

importantes para operação do reator devendo, por isso, ser

posicionados de forma privilegiada no console.

0 "lay-out" do COC deverá prever o grupamento dos

indicadores e comandos relativos a um mesmo canal. Por exemplo,

as indicações de potência e período de um dado canal devem estar

bastante próximas.

12



A indicação das demais variáveis (as de processo, por

exemplo) poderá ser feita através de painéis auxiliares, pois

estas não são vitais para operação normal do reator.

9.2. Anunciadores Luminosos

Como forma de alertar o operador sobre as condições da

planta, podem ser utilizados anunciadores luminosos. Eles podem

ser utilizados para indicar a ultrapassagem dos limites de

segurança de uma dada variável, atuando neste caso na forma de

alarme, ou para indicar estados importantes do sistema de

segurança como, por exemplo, a alimentação dos magnetos, conexão

magneto/barra.

Lembramos que a utilização deste tipo de alarmes deve ser

restrita ao mínimo indispensável para não confundir o operador no

caso de emergências, conforme recomendação dos órgãos de

segurança nuclear a partir do acidente de TMI.

9.3. Comandos

Os comandos importantes à operação do reator e que, por

isso, devem ser localizados no COC sòo aqueles relativos as

barras de controle (movimentação e "scram") e a chave AUTO/MANUAL

que permite a mudança do modo de operação do reator.

10. CONCLUSÕES

A proposta de uma nova instrumentação para o Reator IPR-R1,

que ora está sendo implementada, foi baseada em estudos

realizados desde 1985 por técnicos do IBM e CDTN que concluíram

ser virtualmente impossível a continuidade da operação do reator

por muito mais tempo com a instrumentação existente, devido ós

enormes dificuldades de manutenção. Estes trabalhos levaram à

relização em 05/90 de testes de protótipos de equipamentos, já

desenvolvidos para outros reatores, no IPR-Rl com excelentes

resultados
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Procuramos na versão atual modernizar uma instrumentação

que já é utilizada com sucesso em dois reatores de pesquisa

incorporando novos módulos que comprovadamente apresentam

"performance" superior aos anteriores como, por exemplo, os

medidores LO6/LIN e de taxa de contagem, a possibilidade de

simulação real de sinais de período, comparadores com indicação

digital dos níveis de "set-points" e a utilização de novos

equipamentos, como o medidor de reatividade e o controlador

automático de fluxo.

Entretanto, a filosofia do sistema foi preservada de modo

que não fosse alterado o modo de operação do reator, premissa

básica do projeto. Assim, o reator poderá ser inteiramente

operado pelo console de operação e contrcle sem necessidade do

auxílio do sistema de aquisição e apresentação de dados que,

entretanto, poderá tornar-se uma ferramenta de extrema utilidade

devido a sua grande potencialidade para análise dos fenômenos que

ocorrem na planta, servindo ainda como precursor para o

desenvolvimento ác projeto de um sistema de instrumetação

inteiramente microprocessado.
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