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ABSTRACT

Neutronic behavior of nixed UN-PuN nitride fuel in

substitution of the mixed oxide UO - PuO for fast reactors is

discussed with focus on Super Phenix I. Characteristics parameters

of both cores are calculated and compared and the results presented

show a great advantage for the nitride fuel, pointing out a larger

performance of fuel elements in the core and an effective reduction

of reactivity loss during the cycle.

Keywords; nitride fuel, mixed UN-PuN nitride, fast reactors,

fuel performance, neutronic analysis, neutronic behavior.
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RESUMO

Neste trabalho é estudada, sob o ponto de vista neutrônico, a

utilização de um combustível do tipo nitreto misto UN-PuN em um

reator a neutrons rápidos do tipo Super Phenix I, em substituição

ao combustível oxido misto UO -PuO . São determinados e comparados

os valores dos parâmetros mais significativos desses dois núcleos,

e concluído que, para esse reator, é perfeitamente viável e

vantajoso a utilização do combustível nitreto, que permite um

alongamento do tempo de residência dos elementos combustíveis e uma

apreciável redução da perda de reatividade durante o ciclo.

Palavras-chaves: combustível nitreto, nitreto misto de

UN-PuN, reatores rápidos, desempenho de combustível, análise

neutrônica, comportamento neutrônico.
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NOMENCLATURA

cr - seção de choque microscópica.

£ - seção de choque macroscópica.

X - seção de choque macroscópica de fissão.

Z - seção de choque macroscópica de captura.

Z. - seção de choque macroscópica de espalhamento inelástico.

B2 - buckling material.

0 - fluxo de neutrons para o grupo de energia g.

k - coeficiente de multiplicação infinito,

cr - seção de choque microscópica de absorção.
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1. INTRODUÇÃO

O Japão, a Alemanha e os Estados Unidos com reatores

experimentais a neutrons rápidos, o Reino Unido e a Rússia com

protótipos desses reatores, e a França já com um reator comercial

em operação evidenciam que este tipo de reator está em pleno

desenvolvimento. A França começou os estudos nessa linha de

reatores a partir de 1957, com os reatores de pesquisa HARMONIE,

MASURCA e HERMINIE, seguidos do primeiro reator experimental

RAPSODIE de 24 MWth e depois com 4 0 MWth, passando ao protótipo

comercial PHENIX de 250 MWe. Esses estudos serviram como principais

suportes para o seu programa de reatores rápidos.

Atualmente, esse país procura tornar o reator rápido

competitivo quanto ao custo do KWh, em relação aos outros tipos de

reatores comerciais, dirigindo seus esforços para os custos de

investimentos e na melhoria do ciclo combustível. Entre os estudos

propostos, um dos mais atuais trata da utilização de núcleos que

possam funcionar por longos períodos sem a necessidade de aporte de

reatividade, sendo que a utilização de um combustível do tipo

nitreto misto de urânio e plutônio parece satisfazer à esta

condição. Um núcleo desse tipo, para um reator do tipo Super Phenix

I, é então estudado neste trabalho.

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO COMBUSTÍVEL NITRETO

Este combustível possui uma alta densidade em átomos pesados,

que é aproximadamente 39% maior que a do combustível oxido, sendo,

quase tão elevada quanto a do combustível metálico. Porém, com

relação ao reprocessamento, o combustível nitreto segue a mesma

tecnologia empregada para o combustível oxido misto, o que é, sem

dúvida, uma grande vantagem em relação ao combustível metálico.

Suas características químicas de compatibilidade com o sódio,

o oxigênio e a água lhe conferem uma vantagem muito grande, em

todas as etapas do ciclo combustível, em relação aos outros tipos



de combustível.

Apresenta um maior inchamento que o combustível oxido, mas

que poderá ser acomodado graças a uma menor densidade de

preenchimento, sendo isto aceitável termicamente e ainda vantajoso

do ponto de vista neutrônico.

Sua melhor condutividade térmica possibilita-lhe também

funcionar a uma densidade de potência linear maior que a do oxido.

Testes de irradiação realizados com várias varetas contendo

combustível nitreto misto UN-PuN, no começo dos anos 70, em

reatores como o RAPSODIE (França) e EBR II (EUA) , e posteriormente

em novembro de 1987 no reator PHENIX (França), demonstraram a

capacidade desse combustível de atender à taxas de combustão

elevadas e comparáveis ao do combustível oxido [1].

É importante ser destacado o provável ganho sobre o fator de

carga, devido a um melhor comportamento das ruturas do

revestimento.

A desvantagem desse combustível é a presença do nitrogênio

14, presente no nitrogênio natural, que tem uma alta seção de

choque de captura, e que dá origem ao carbono 14, cuja atividade

oferece problemas ao reprocessamento. Isso no entanto, pode ser

solucionado, enriquecendo-se o nitrogênio em nitrogênio 15.

Como o melhor combustível é aquele que conduz ao menor custo

do ciclo, e este combustível parece contribuir para isto pois

conduz a um alongamento do tempo de residência, torna-se atrativa a

investigação do seu desempenho nesse tipo de reator.

3. DESCRIÇÃO SUMARIA DO REATOR

O reator Super Phenix I, tomado como referência para esta

análise, tem um núcleo homogêneo com duas zonas de enriquecimento,



chamadas núcleo interno e núcleo externo, que contém 193 e 183

conjuntos combustíveis, cada um deles formado de 271 varetas

combustíveis. Abaixo das varetas combustíveis existem as regiões de

cobertura axial inferior, contendo combustível fértil de UO

empobrecido e mais abaixo das regiões que contém as câmaras de

expansão inferior. Acima das varetas combustíveis estão as regiões

que contém a cobertura axial superior, as câmaras de expansão

superior e a proteção neutrônica superior.

Há um total de 21 elementos de controle, sendo 6 no núcleo

interno e 15 entre o núcleo interno e externo, e no núcleo interno

existem ainda 3 elementos de segurança.

Contornando radialmente o núcleo externo existem 225

conjuntos, contendo cada um 91 varetas de combustível fértil,

constituído de pastilhas de UO empobrecido, e mais externamento os

conjuntos de proteção neutrônica lateral, previstos para suportar

toda a vida da central no núcleo.

As principais características desse núcleo são apresentadas

na tabela 3.1, conforme obtida na bibliografia corrente.



Tabela 3.1. Características do núcleo SPX1 de referência

-potência elétrica (MWe) e térmica (MWth)

-combust, no núcleo (int. e ext.)

-coberturas em UO

-composição do combust, do núcleo int.

Pu238/Pu239/Pu240/Pu241/Pu242/Am241

(% em peso)

-composição do combust, do núcleo ext.

Pu238/Pu239/Pu240/Pu241/Pu242/Am241

(% em peso)

-temp, de entrada e saída do sódio (-C)

-material estrutural

-taxa de combustão do combust.(MWd/t)

-no. de conjuntos combust, e cobert.

-no. de barras de controle e segurança

-passo da rede (cm)

-no. de varetas por conj. combust.

e cobert.

-diâm. ext. da pastilha (combust.

e cobert.) (cm)

1200/2990

UO2-PUO2

0,25% U235/U

0,38/69,08/

23,04/4,28/

1,64/1,58

0,51/69,19/

22,41/4,81/

1,93/1,16

395/547,5

SS-316 L

70.000

376/225

21/3

17,9

271/91

0,714/1,435

4. METODOLOGIA DE CÁLCULO

Os cálculos celulares das diversas regiões do reator foram

realizados com o código HIENA [2], a 25 grupos de energia,

utilizando a biblioteca IENAJUST, derivada da biblioteca CARNAVAL

II [3]. O reator foi modelado na geometria R-Z e dividido em 32

meios. Utilizando o programa BIEN [2], foram feitas as correções

referentes às dilatações geométricas e calculadas as concentrações

isotópicas para os meios físseis e férteis, tendo em conta o

coeficiente de dilatação linear do aço.

Na tabela 4.1 são apresentados os valores da taxa de



preenchimento, porosidade e densidade de preenchimento real, para o

núcleo oxido e o núcleo nitreto.

Para os meios não físseis foi utilizada a opção de resolução

da equação transporte com fonte exterior, que usa o termo de fuga

(D*PHI) do meio mais próximo.

Os cálculos espaciais foram realizados com o código SIENA

[2], utilizando os arquivos de seções de choque multigrupo de saída

do código HIENA, através da interface IENE [2], sendo as

concentrações isotópicas também passadas através desta interface.

Os cálculos de evolução foram realizados também com o código

SIENA, utilizando somente 1 passo de evolução, por ter sido

verificado ser desprezível o erro associado à esta simplificação

para este tipo de reator.

Na figura 4.1 é apresentado o diagrama esquemático da

metodologia de cálculo utilizada.

Tabela 4.1. Parâmetros do combustível

COMBUSTÍVEL

oxido

nitreto

onde: TP =

P

DPR =

Rig =

Rep =

Rip =

(R2ep

dens.

TP *

raio

raio

raio

TAXA DE PREEN-

CHIMENTO (TP)

0,87891

0,87891

POROSIDADE (P)

0,

0,

- R2ip)/R2ig

prática do comb./dens.

P

interno do revest.

externo da pastilha

interno da pastilha

955

831

DENSIDADE DE

PREENCHIMENTO

REAL (DPR)

0,83936

0,73037

teórica do comb.



I. BIBLIOTECA PONTO A
PONTO AVALIADA
(Formato UKAEA)
IENAJÜST

I

Independente do meio

a não elástico
parâmetros de
ressonância

a elástico

PONDERAÇÃO
fluxo.padrão

II. DADOS MULTIGRUPO

Independents do meio

a não elast. 25 gr.
fator de

autoproteção

a elástico
25gr.

aproximado

cr elástico
660gr.

III. CÁLCULO DE CÉLULA
Dependente do meio

Composição
dos meios
geometria

BIEN
correções da dil.
geométricas

Cálculo das cons,
isotópias

HIENA homogêneo
cálculo de

2* i Zé

f c i n e l .

cálculo da moderação
elástica a 660 gr.

HIENA heterogêneo
25 grupos

R , <p , balanço
g

Z homogêneas equivalente

T
IV. CALCULO ESPACIAL IENE

(interface)

SIENA
Cálculos espaciais
(reatividade, fluxo e
parâmetros integrais)
Cálculos de evolução

Figura 4.1. Metodologia de cálculo



5. DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOS

5.1. Verificação da Metodologia Utilizada e da Modelagem, e

Cálculos do Núcleo Combustível Oxido.

Inicialmente foi necessário testar a metodologia de cálculo e

a modelagem considerada para o reator com o combustível oxido,

através da comparação de resultados de reatividade com valores

conhecidos para este reator.

É necessário relembrar aqui que a reatividade inicial

controlável para esta linha de reator não pode exceder 7000 pcm, de

modo que 3500 pcm possam ser controlados por absorvedores e os

outros 3500 pcm pelos elementos diluentes do tipo aço, que são

retirados gradativamente do núcleo, durante o funcionamento, sendo

que este segundo valor não deve ser ultrapassado, de modo a não se

penalizar a potência do reator [4].

Inicialmente foi feito um cálculo do reator a frio, com

todos os 18 diluentes e à temperatura de 180-C, com todas as barras

de controle retiradas. Nesta situação obtivemos uma reatividade

inicial de 2401 pcm. A reatividade real do reator nestas condições

foi de 3940 pcm [5] e em um cálculo realizado em Cadarache

considerando apenas 6 grupos de energia e em geometria R-Z, foi

obtido o valor de 2669 pcm [5]. Portanto, podemos considerar uma

correção de 1539 pcm em nossos cálculos, de modo a torná-los

comparáveis com os valores reais do reator.

Os cálculos de início de ciclo foram realizados à temperatura

de 470-C, com todas as barras de controle retiradas e

considerando-se os 18 elementos diluentes no núcleo. Para cálculos

de final de ciclo foi necessário ter em conta que o reator foi

projetado para um ciclo de residência dos elementos combustíveis de

640 dias, sendo que os elementos diluentes começaram a ser

retirados gradativamente a partir de 160 dias de duração do ciclo,

tendo sido completada a sua retirada ao se alcançar 320 dias de



funcionamento. Após vários testes, chegamos a conclusão que este

processo poderia ser simulado considerando 1 elemento diluente no

núcleo interno e 5 no núcleo externo, distribuidos de forma

homogeneizada, e que foram assim considerados para os cálculos de

final de ciclo. Foi necessário também durante os cálculos aplainar

o fluxo do reator, através da simulação de movimentos adequados das

barras de controle.

5.2. Pesquisa do Núcleo com Combustível Nitreto.

O tempo de residência dos elementos combustíveis em um núcleo

carregado com combustível nitreto é maior que em um núcleo com

combustível oxido. Assim sendo, pesquisamos inicialmente qual seria

esse tempo de residência, de modo a se alcançar uma taxa de

combustão próxima a aquela obtida com o núcleo oxido e que também

fosse inferior ao seu valor máximo recomendado. Desta forma,

poderíamos analisar os demais parâmetros do núcleo para

combustíveis com praticamente a mesma taxa de combustão. 0 valor

encontrado foi 740 dias.

A seguir foram efetuados diversos estudos de sensibilidade de

forma a determinar os melhores valores para os enriquecimentos

volumétricos em PuN dos núcleos interno e externo, com os quais

determinamos os valores dos parâmetros de base das células

combustíveis que dependem desses enriquecimentos. Os demais

parâmetros de base foram mantidos conforme aqueles do núcleo oxido.

Na tabela 5.2.1 são mostrados os valores dos enriquecimentos

em massa dos núcleos oxido e nitreto.



Tabela 5.2.1. Enriquecimentos em massa

ENRIQUECIMENTO EM MASSA c (%)

região

núcleo int.

núcleo ext.

oxido

15,7693

19,4480

nitreto

14,8763

18,1447

6. RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados determinados neste estudo, para os núcleos

oxido e nitreto, foram diversos parâmetros dos cálculos celulares,

e nos cálculos a duas dimensões, as reatividades, os ganhos de

regeneração interno e externo, as potências lineares, os

deslocamentos por átomo (DPA), as taxas de combustão e as massas de

plutônio.

6.1. Cálculos Celulares.

Na tabela 6.1.1 são mostrados os resultados obtidos para uma

célula combustível oxido e para duas células combustíveis nitreto,

considerando-se em um caso o mesmo enriquecimento em massa e no

outro o mesmo número de átomos de Pu-239, em relação à célula

combustível oxido.

Conforme podemos observar, o espectro é mais duro para o

combustível nitreto do que para o combustível oxido. Ao mesmo

enriquecimento em massa obtemos aproximadamente 14% a mais de

átomos de Pu-239 para o nitrato em relação ao oxido, o que

implicará em uma maior reativide.de.

Se compararmos as células oxido e nitreto com o mesmo número



de átomos de plutônio, verificamos que o ganho de regeneração

interno é maior para o nitreto, o que é devido ao menor

enriquecimento em massa da célula nitreto.

Observamos ainda nesta tabela que a seção de choque de

absorção do nitrogênio é cerca de 42 vezes maior que a do oxigênio,

o que se caracteriza uma desvantagem para esse combustível, pois

além da influência que certamente tem sobre a variação da

reatividade durante a evolução, a presença do nitrogênio 14 no

nitrogênio natural dá origem ao carbono 14, cuja atividade oferece

problemas ao reprocessamento, conforme já citado anteriormente.

Tabela 6.1.1. Comparação dos cálculos celulares

PARÂMETRO

-enriquecimento em

massa (%)

-no. de átomos

Pu-239 (at/b.cm)

-densidade de pre-

enchimento real

-dureza do espectro

-% fissão

-% captura

-ganho de regenera-

ção interno

-ganho de regenera-

ção externo

-k
00

cr (oxigênio)a
a (nitrogênio)

OXIDO

15,77

0,92172xl0~3

0,83936

0,31995

34,28

45,93

-0,071349

0,586179

1,24666

8,47263xl0~3

NITRETO (1)

15,77

0,10538xl0~2

0,73037

0,376085

34,23

44,86

-0,078241

0,621375

1,26444

3,58768X1O"1

NITRETO (2)

13,79

0,92174xl0~3

0,73037

0,339277

34,32

51,85

0,079225

0,412336

1,16051

3,74549xl0~1

10



6.2. Reatividade.

Na tabela 6.2.1 são apresentados os valores de reatividade

inicial, da perda de reatividade durante o ciclo de evolução e da

perda de reatividade por dia, para o núcleo oxido e o núcleo

nitreto.

Conforme podemos observar, a reatividade inicial corrigida do

núcleo oxido é de 2508 pcm, comparável ao valor de 2500 pcm, dado

como parâmetro de referência para funcionamento em Cadarache [4]. A

perda de reatividade durante o ciclo de 640 dias é de 3982 pcm e a

perda de reatividade por dia é de 6,222 pcm/d, comparável ao valor

de 6,5 pcm/d, dada também como parâmetro de referência [4].

Para o núcleo nitreto, a reatividade inicial corrigida é de

1272 pcm, a perda de reatividade durante o ciclo de 740 dias é de

2715 pcm e a perda de reatividade por dia é de 3,669 pcm/d.

Como podemos observar, a perda de reatividade do núcleo

nitreto é menor 68% do que do núcleo oxido, o que é devido à maior

densidade de átomos pesados e ao maior ganho de regeneração interno

do núcleo nitreto. Isso se refletirá de modo positivo no projeto e

na gestão das barras de controle do reator.

Tabela 6.2.1. Reatividades

PARÂMETRO

-reatividade inicial (pcm)

-perda total de reatividade (pcm)

-perda de reativ. por dia (pcm/d)

NÚCLEO OXIDO

2508 (*)

3982

6,222

NÚCLEO NITRETO

1272 (*)

2715

3,669

(*) valor corrigido (ver item 5.1)

11



6.3. Ganho de Regeneração.

Na tabela 6.3.1 são apresentados os ganhos de regeneração

interno (GRI), externo (GRT), para o núcleo oxido e o núcleo

nitreto, em início e final de ciclo.

Conforme podemos observar, o ganho de regeneração interno

para o núcleo nitreto é maior que para o núcleo oxido, confirmando

as indicações dos cálculos celulares. Quanto ao ganho de

regeneração externo das regiões férteis radial e axiais, observamos

que os valores são praticamente iguais para os dois casos.

Tabela 6.3.1. Ganhos de regeneração

P A R Ã M E T R 0

GRI(núcleo int. e ext.)

GRE (regiões férteis

radial e axiais)

GRT (total)

NÚCLEO

IC

-0,169

0,397

0,228

OXIDO

FC

-0,133

0,343

0,211

-0

0

0

NÚCLEO

IC

,104

,397

,293

NITRETO

-o,
o,

o,

FC

092

336

244

6.4. Potência Linear.

Na tabela 6.4.1 são apresentados, para o núcleo oxido e

nitreto, no início do ciclo, os valores das potências lineares no

centro do núcleo interno, o seu valor máximo no centro do núcleo

externo, a razão entre essas potências e o fator de forma dado por

<3 /<3 / <3ue dá idéia do achatamento em potência radial.

Conforme observamos, os valores obtidos para os dois núcleos

são praticamente coincidentes para todos os casos, estando os

valores da potência linear abaixo do limite máximo estabelecido de

480W/cm.
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Tabela 6.4.1. Potências lineares

P A R A M

-q (pot.linear ao

E T R 0

centro

núcleo int. em W/cm)

-qmáx ( p o t' l i n e a r

ext. em W/cm)

"qí/qmãx
~qmáx'qmédio

máx. do

do

núcleo

NÚCLEO OXIDO

462

440

1,050

1,574

NÚCLEO NITRETO

461

438

1,052

1,572

6.5. Deslocamento por Átomo (DPA).

Na tabela 6.5.1 são apresentados, para os núcleos em estudo,

os valores dos deslocamentos por átomo (DPA), segundo a norma

francesa, que consiste na taxa de dano causada ao aço, sendo

calculada pela integração do fluxo de neutrons rápidos com a seção

de choque de dano, expressa em barn, que é chamada DPA instantâneo.

O enriquecimento menor para o nitreto em relação ao oxido

ocasiona uma diminuição do nível de fluxo neste núcleo, o que faria

diminuir o DPA, porém o espectro mais duro existente no núcleo

nitreto faz com que o DPA se mantenha igual ao do oxido, para o

mesmo tempo de residência do combustível. Para os resultados

apresentados, observamos que o DPA para o nitreto é cerca de 15%

maior que para o oxido, devido ao fato do tempo de residência

também ser maior em cerca de 15%.
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Tabela 6.5.1. Deslocamentos por átomo (DPA)

- núcleo

- núcleo

DESLOCAMENTO

região

interno

externo

POR ÁTOMO

oxido

127

92

(DPA)

nitreto

146

104

6.6. Massa de Plutônio.

Na tabela 6.6.1 são mostradas as massas de plutônio para os dois

núcleos, no início e no final do ciclo. Notamos aqui que no final

do ciclo de evolução há um ganho em massa de plutônio para o núcleo

nitreto, em relação ao núcleo oxido. Com isso se pode diminuir a

taxa de DPA no núcleo nitreto.

Tabela 6.6.1. Massas de plutônio

p

M A S S A

D E

L U T Ô N I

(Kg)

0

5

NÚCLEO

IC

.758,6

OXIDO

FC

5.850,9 6

NÚCLEO

IC

.223,3

NITRETO

FC

6.388,2

6.7. Taxa de Combustão Total.

As taxas de combustão totais obtidas nos cálculos para os

dois núcleos foram:

núcleo oxido = 67.716 MWd/t

núcleo nitreto = 69.868 MWd/t
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Conforme já comentado, o núcleo nitreto foi pesquisado de

modo a ter uma taxa de combustão total próxima a do núcleo oxido, e

menor que o seu limite máximo recomendado para o revestimento

usado, que é nesse caso 70.000 MWd/t.

7. CONCLUSÕES

Em função do que já foi exposto no decorrer do texto e com

base nos resultados apresentados, podemos concluir que é vantajoso,

do ponto de vista neutrônico, a utilização de um combustível

nitreto em substituição ao combustível oxido, em um reator do tipo

Super Phenix I. Em um estudo semelhante para o reator Super Phenix

II, também se chegou a esta conclusão [6].

Observamos aqui que houve um ganho apreciável sobre a perda

de reatividade durante o ciclo, para o núcleo com combustível

nitreto, em relação ao núcleo com combustível oxido, o que é devido

à maior densidade de átomos pesados e ao maior ganho de regeneração

interno do núcleo nitreto.

A densidade de preenchimento real do nitreto sendo menor que

a do oxido induz a uma duração de vida maior dos elementos

combustíveis. Este fato somado à menor perda de reatividade durante

o ciclo permite o seu alongamento.

A menor reatividade no início de ciclo, bem como a menor

perda de reatividade durante o ciclo se reflete também de modo

positivo no projeto e na gestão das barras de controle, permitindo

reduzir o seu número no início de ciclo.

Para os demais parâmetros analisados nenhuma variação

apreciável foi observada, estando os valores equivalentes para os

dois núcleos.

A alta seção de choque eficaz de absorção do nitrogênio,

observada no núcleo nitreto sugere a necessidade de um estudo
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minucioso, tendo em vista suas possíveis conseqüências sobre a

perda de reatividade e induz também à necessidade de se enriquecer

o nitrogênio em nitrogênio 15, para se evitar o carbono 14 no

reprocessamento.
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