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RESUMO 

O presente trabalho de tese tem por objetivo fornecer um melhor entendimento dos 

fenómenos envolvidos no transporte de fragmentos de fissao, a partir de varetas combustíveis 

fainadas, para o refrigerante do circuito primario de um reator nuclear a agua pressurizada. 

Como base teórica para a avaliacao do problema, apresentou-se urna descricáo dos 

elementos combustíveis e dos principáis mecanismos de falha, indicando-se os nuclídeos mais 

importantes e seus mecanismos de transporte. 

A partir desse estudo, adotando-se tanto o modelo cinético quanto o modelo de difusáo 

para o transporte dos fragmentos de fissao, foi desenvolvido um modelo analítico 

semiempírico, fundamentado em consideracóes teóricas e observacóes da atividade do 

circuito primario apresentadas em metodologías internacionalmente adotadas. A modelagem 

desenvolvida apresenta-se como urna funcáo de fatores intrínsecos ao reator, de fatores 

dependentes do modo de operacao e de fatores característicos de cada isótopo, além daqueles 

dependentes do tipo de falha. 

A aplicacáo do modelo foi feita para diversos parámetros de operacao, na presenca de 

varetas falhadas. As principáis conclusoes a que se chegou a partir da análise do modelo 

relacionam-se a variacao da atividade do refrigerante com a queima do combustível, á 

potencia linear de operacao, a taxa de purificacao do primario e ao comportamento 

diferenciado para os isótopos de iodo e de gases nobres. O modelo apresentou saturacáo a 

partir de um certo tamanho de falha e mostrou-se incapaz de distinguir entre urna única falha 

de tamanho maior e urna serie de falhas de pequeñas dimensdes. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to provide a better comprehension of the phenomena 

envolved in the transport of fission products, from the fuel rod to the coolant of a PWR 

reactor/To achieve this purpose, several steps were followed. 

Firstly, it was presented a description of the fuel elements and the main mechanisms of 

fuel rod failure, indicating the most important nuclides and their transport mechanisms. 

Secondly, taking both the kinetic and diffusion models for the transport of fission 

products as a basis, a simple analytical and semi-empirical model was developed. This model 

was also based on theoretical considerations and measurements of coolant's activi<.-, 

according to internationally adopted methodologies. Several factors are considered h i»e 

modelling procedures: intrinsic factors to the reactor itself, fators which depend ou .¡e 

reactor's operational mode, isotope characteristic factors, and factors which depend o the 

type of rod failure. 

The model was applied for different reactor's operational parameters in the presence of 

failed rods. The main conclusions drawn from the analysis of the model's output are relative 

to the variation on the coolant's water activity with the fuel burnup, the linear operation 

power and the primary purification rate and to the different behaviour of iodine and noble 

gases. The model was saturated from a certain failure size and showed to be unable to 

distinguish between a single big fail and many small ones. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCÁO 

1.1- HISTÓRICO 

Quando urna vareta combustível de ura reator de potencia falha, seu revestimento nao 

fornece mais urna barreira isolando o combustível e a atmosfera da vareta do refrigerante do 

circuito primario. Aparece entáo um caminho de vazamento, a partir do qual o refrigerante 

pode penetrar na vareta combustível e os fragmentos de fissao podem escapar para o sistema 

de transporte de calor do circuito primario. InvestigacSes recentes tém fornecido um entendi-

mento melhor dos processos físicos de liberacáo de atividade a partir de varetas combustíveis 

defeituosas, o qual tem levado ao desenvolvimento de ferramentas analíticas para a monitora-

cao de elementos combustíveis falhados \ 

As falhas ñas varetas de elementos combustíveis com vazamento para a agua do circuito 

primario de reatores nucleares tém sido urna preocupacáo bastante presente por parte dos ór-

gaos nacionais e internacionais ligados a seguranca nuclear. 

Tais vazamentos tém diversas origens, geralmente relacionadas a fabricacao das varetas, 

as condi$oes de operado ou ao uso em condicóes nao previstas no projeto do reator. 

As suas conseqüéncias refletem-se ñas condicSes de protecáo radiológica ocupacional, 

devido á maior presenca de radionuclídeos no circuito primario, na possibilidade de aumento 

da atividade dos efluentes líquidos e gasosos e da quantidade de rejeitos radioativos gerados, 

face a maior operacao do sistema de tratamento de rejeitos. 
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O projeto dos reatores a agua leve pressurizada (PWR) nao possibilita o uso de disposi

tivos específicos para a deteccáo de falhas no revestimento das varetas combustíveis durante a 

operacáo do reator. Tém sido feitas tentativas para se contornar essa dificuldade, desenvolven-

do-se métodos de caracterizacao do estado da vareta combustível do reator por meio do es

pectro dos fragmentos de fissáo liberados pelas varetas combustíveis fainadas. Essas tentativas 

tém se concentrado particularmente ñas especies químicas cujo comportamento no circuito 

primario é mais simples de modelar e cuja atividade é relativamente fácil de medir por meio da 

espectrometria gama da agua do primario. As especies químicas que atendem a esses criterios 

sao gases de fissáo, iodo e césio 2. 

Até a década de 70, a eficiencia e a precisao dos processos de medicáo de radiacáo garr i 

instalados nos reatores, assim como o entendimento dos mecanismos de liberacáo dos tr.w-

mentos de fissáo eram inadequados para urna caracterizacao das falhas das varetas comb i: 3* -

veis. Até essa época, só se utilizavam as correlacoes envolvendo os isótopos mais facjur.. ..e 

mensuráveis (131I, 133I e 133Xe) para urna caracterizacao qualitativa do estado da vareta </' re 

de faina, presenca de microfalhas, falhas maiores, etc). Posteriormente, o aperfeicoamento dos 

equipamentos e dos métodos de medida e a ampliacáo do conhecimento teórico, paralelamente 

ao considerável número de medidas feitas em reatores nucleares, permitiram que se desenvol-

vesse melhores correlacoes entre o espectro dos fragmentos de fissáo e as características das 

falhas ñas varetas 2. 

Procura-se estender a vida útil dos elementos combustíveis - dentro dos limites de segu

ranza da instalacáo -, adiando seu descarregamento para a data mais próxima possível daquela 

programada para recarga do núcleo. Desta forma, urna melhor compreensáo do elemento com

bustível defeituoso durante sua vida útil pode levar a defínicáo de criterios de decisáo sobre as 

acoes a serem adotadas por ocasiáo de vazamentos. Nesse sentido, os níveis de atividade espe-
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cífica do refrigerante podem nao ser necessariamente o melhor criterio possível para descarre-

gamento do núcleo, já que esse criterio nem sempre distingue entre um grande número de pe

queños defeitos e um pequeño número de grandes defeitos3. 

Com o objetivo de acompanhar e controlar a atividade da agua do primario e verificar a 

existencia de varetas combustível com falhas, a maioria das usinas nucleares efetua periódica

mente a monitoracao dos radionuclídeos, por meio de amostras de agua retiradas do Sistema 

de Refrigeracao do Reator. Essa monitoracao tem sido objeto de diversos estudos, resultando 

na apresentacáo de trabamos em congressos e seminarios internacionais e na publicacáo de 

artigos em revistas técnicas. Tais estudos justificam-se face ao tempo de utilizacáo de combus-

tíveis em reatores nucleares e a conseqüente procura por melhores indicadores de seguranca. 

Entretanto, os níveis de radioatividade e o grande número de processos levam a dúvidas sobre 

qual metodología adotar para o acompanhamento da integridade das varetas combustíveis. 

A avaliacao continua de faina do elemento combustível tem dois objetivos principáis4: 

Io) Detectar e remover os elementos combustíveis que estao vazando e que poderiam le

var á liberacáo de altas atividades ou a urna perda significativa de material combustível durante 

a operacao. 

2o) Identificar as causas-raízes das falhas, fornecendo experiencia e favorecendo a ado-

cáo de acoes corretivas durante a operacao, o projeto, a fabricacáo ou o desenvolvimento do 

combustível nuclear. 

Antes de se adotar qualquer acao corretiva, há no mínimo quatro questoes básicas que 

devem ser respondidas 4: 

Io) Quando o elemento combustível falhou? 

2o) Qual a localizacáo do elemento combustível no núcleo? 

3 o) Quando o elemento combustível defeituoso deve ser descarregado? 

3 
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4o) Qual a causa da(s) falha(s)? Está relacionada a fabricado, á opera9áo ou ao projeto? 

Os principáis métodos de identificacáo de vazamentos nos elementos combustíveis em 

reatores PWR consistem em: detecto direta de emissao gama ou deteccao da emissao de 

neutrons atrasados. Outros métodos, tais como o uso de tubos capilares e de detectores de 

Cerenkov chegaram a ter alguma aplicacáo, mas nao sao mais utilizados5. 

As maiores tendencias nessa área resultaram do conhecimento acumulado devido a expe

riencia operational em reatores a agua leve e dos subseqüentes melhoramentos de projeto. 

Essa experiencia demonstrou que os defeitos no revestimento dos elementos combustíveis nao 

ocorrem, normalmente, em quantidades significativas que requeiram a ocorréncia de paradas 

nao planejadas. Esse fator teve como conseqüéncia a pouca énfase dada á localizacáo do ele

mento combustível defeituoso, fixando-se a atencáo na deteccao inicial e subseqüente acompa-

nhamento continuo dos níveis de atividade do refrigerante e ñas taxas de liberacáo de efluen

tes. Por outro lado, com o desenvolvimento de métodos de deteccao rápidos e acurados dos 

elementos combustíveis defeituosos durante as paradas, passou-se a dar maior atencáo a de

teccao de fainas durante a operacáo. Nesse sentido, um grande avanco foi o desenvolvimento 

de modelos analíticos usados para predizer o número de elementos defeituosos em um dado 

reator. O objetivo dessas análises é identificar a presenca de elementos combustíveis defeituo

sos durante a operacáo do reator e localizá-los durante as paradas5. 

Históricamente, a avaliacáo da faina em PWRs tem sido feita por meio das atividade dos 

isótopos de iodo, mas alguns autores alegam que somente gases nobres possibilitam urna esti

mativa com razoável precisáo do número de defeitos. A experiencia mostra que modelos base-

ados em gases nobres realmente sao mais precisos que aqueles baseados ñas taxas de iodo, 

devido a sua inercia química e á sua facilidade de liberacáo. Por esse motivo, os gases nobres 

tém sido cada vez mais usados na avaliacáo da integridade da vareta combustível . 
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Os códigos mais conhecidos para PWR sao o PROFIP - desenvolvido pela CEA e base-

ado ñas atividades do iodo e dos gases nobres -, o CAD - desenvolvido pela Westinghouse - e 

o MORGANE, desenvolvido pela Fragema, estes dois últimos baseados ñas atividades do 

iodo. Mais recentemente, um modelo cinético empírico tem sido usado no código CHIRON 

para a estimativa do número de varetas combustíveis defeituosas4. 

1.2- OBJETIVO E ORGANIZACÁO 

Procurou-se, no presente trabalho, obter um melhor entendimento dos fenómenos envol

vidos no transporte de fragmentos de fissao de varetas combustíveis fainadas para o refrige

rante e de como se comporta o sistema. Com esse objetivo, desenvolveu-se um modelo simpli

ficado que possibilitasse urna primeira análise e interpretou-se os resultados obtidos por es

pectrometría gama da agua do circuito primario, para um reator PWR. 

Na pesquisa bibliográfica, foi feita urna busca nos trabamos constantes do banco de da

dos bibliográficos WINSPERS, do International Nuclear Information System -INIS, da Agen

cia Internacional de Energía Atómica, tornados disponíveis pelo Centro de Informacóes Nucle

ares - CIN/CNEN. Esses trabalhos compreendem anais de Congressos e Encontros Científi

cos, assim como publicacoes em revistas especializadas na área nuclear. Além dessas publica-

cóes, recorreu-se a literatura básica ñas áreas de transporte de fragmentos de fissao, compor-

tamento dos materiais das varetas combustíveis, comportamento do óxido de uranio sob con-

dicoes de operacao, dentre outras. 

A presente tese apresenta, no capítulo 2, urna descricáo dos elementos combustíveis de 

reatores tipo PWR e dos principáis mecanismos que levam a falha das varetas e seus estágios 

de desenvolvimento. 
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O capítulo 3 cita os principáis nuclídeos encontrados ñas varetas combustíveis e seu 

transporte dentro da propria pastilha, no espaco entre a pastilha e o revestimento da vareta e, 

na presenca de falha, da vareta para o refrigerante do reator. Sao descritos também os princi

páis radionuclídeos detectados no Sistema de Refrigeraclo do Reator com vistas a monitora-

cáo de falhas. 

A partir da teoría apresentada no capítulo 3 para o transporte de fragmentos de fissao, é 

desenvolvido no capítulo 4 um modelo para determinacáo de falhas em varetas combustíveis. 

Faz-se ainda um estudo desse modelo, apresentando sua aplicacao sob diferentes condicSes de 

operacáo do reator e comparando os resultados obtidos com aqueles apresentados na literatura 

especializada. 

No capítulo 5 sao apresentadas as conclusSes a que se chegou com o modelo desenvol

vido e suas aplicacóes. 
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CAPÍTULO 2 

DESCRICÁO DO ELEMENTO COMBUSTÍVEL 

E DOS MECANISMOS DE FALHA 

2.1- DESCRICÁO DO ELEMENTO COMBUSTÍVEL 

Nos reatares PWR, o núcleo consiste de um conjunto de elementos combustíveis, barras 

de controle, barras de fontes de neutrons, barras de veneno queimável e alguns outros disposi

tivos dispositivos. 

Urna parte dos elementos combustíveis permitem a insercao de barras de controle com 

varetas absorvedoras de neutrons. 

O tempo medio de permanencia dos elementos combustíveis no reator é de cerca de mil 

dias a plena carga, ou aproximadamente tres anos. Na prática, existe em geral um ciclo de tres 

zonas no qual urna vez por ano um terco do combustível inserido é renovado e os elementos 

combustíveis remanescentes no núcleo do reator sao remanejados para se obter a distribuicao 

mais uniforme possível de densidade de potencia dentro do reator. 

O esqueleto estrutural básico do elemento combustível é dado pelos tubos-guias das bar

ras de controle, a arma?ao das grades espacadoras e os tampoes de extremidades, superiores e 

inferiores. As varetas combustíveis sao fixadas pelas grades espacadoras. 

Das localizacoes possíveis para as varetas, nem todas contém realmente varetas combus

tíveis; algumas localizacSes sao preenchidas com tubos-guias para as barras de controle e ins-

trumentacáo. O número de varetas combustíveis no arranjo do elemento combustível depende 
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da relacáo entre a potencia global do reator e a densidade linear de potencia desejada para cada 

vareta7. 

Pode-se descrever cada um desses componentes da seguinte forma: 

a) Tubos-Guias 

Os tubos-guias sao elementos estruturais que servem de cañáis para as barras absolvedo

ras de neutrons, para as barras de veneno queimável ou para as fontes de neutrons. Sao presas 

aos tampoes superior e inferior7. 

b) Grades Espacadoras 

As grades espacadoras tém, entre outras, a funcáo de manter a posicao das varetas com-

bustíveis dentro do arranjo do elemento combustível. Sao elementos estruturais rígidos, mon

tados numa forma reticular por tiras metálicas entrelacadas8. 

Cada célula da grade dispoe de suporte lateral, para a vareta combustível, em seis pe :t ^ 

de contato, pela combinado de ressaltos e molas. Esta forma de fixacáo permite expa 

térmica axial das varetas sem impor esforcos que levem á ruptura da vareta combustível8 

c) Tampao Superior 

Os tampoes de extremidade do elemento combustível servem de orientadores do fluxo de 

agua para os cañáis de refrigeracáo entre as varetas combustíveis e também como pecas es

truturais de ligacáo do elemento combustível com as estruturas do reator . 

O tampao superior serve como estrutura superior do elemento combustível, servindo 

também de base de apoio para o elemento de controle. Consiste de urna placa, perfis estrutu

rais e mola de fixacáo. A placa apresenta penetracoes que permitem o fluxo de refrigerante 

através do tampao superior e a passagem dos tubos-guias. A mola de fixacáo permite acomo

dar as expansóes diferenciáis do elemento combustível em relacáo aos internos do reator. 
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d) Tampao Inferior 

O tampao inferior consiste de urna placa perforada e perfis estruturais. Serve como urna 

estrutura de base do elemento combustível, distribuindo o fluxo de refrigerante para o canal 

entre varetas. É conectado ao tubo-guia por meio de parafosos moldados que penetram através 

do tampáo e se ajustam internamente a cada tubo-guia8. 

O elemento combustível é focado as placas inferior e superior do núcleo apenas por com-

pressáo, tendo a mola de fixacáo no tampáo superior como elemento de interface para expan-

soes diferenciáis entre o elemento combustível e os internos do reator. Nesse modo de fixaclo, 

supóe-se que cada elemento combustível nao interfira, mecánicamente, com os elementos 

combustíveis adjacentes, sendo cada elemento combustível ligado exclusivamente as placas de 

suporte do núcleo 8. 

Com excecáo dos reatores a agua pressurizada construidos na antiga Uniao Soviética, 

consagrou-se o tipo de elemento combustível em forma de feixe quadrado, aberto em todos os 

lados, formando junto com a barra de controle urna unidade de construcáo que é mantida por 

grades espacadoras. 

e) Varetas combustíveis 

As varetas combustíveis sao sustentadas, individualmente ñas células das grades espaca

doras. 

As varetas contém como combustível nuclear uranio, enriquecido entre 2 e 4%, na forma 

de dióxido de uranio (UO2), o qual, por meio de compactacao e sinterizacáo, é transformado 

de pó em pastilhas cilindricas. 

O UO2 destaca-se por sua notável capacidade de retencáo de produtos de fissáo e tem 

grande resistencia ao ataque do meio refrigerante em caso de defeitos no tubo de revestimento. 

Por outro lado, a condutividade térmica do UO2 é baixa e a alta potencia gerada no reator leva 
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ao aparecimento de altos gradientes térmicos na pastilha combustível. Em conseqüéncia, sao 

geradas tensoes térmicas que causam fissuras no material cerámico, sem entretanto causar 

grandes problemas de desempenho. As principáis limitacoes no desempenho do UO2 sao o 

inchamento da pastilha, causado por produtos de fissao sólidos e gasosos e a liberacáo de pro-

dutos de fissao gasosos para o ambiente retido pelo revestimento, deteriorando a transferencia 

de calor da pastilha combustível para o refrigerante8. 

No interior de todas as varetas combustíveis sao previstos espacos e folgas, de modo a 

acomodar os gases de fissao liberados pela pastilha e diferencas entre as expansóes térmicas do 

revestimento e da pastilha combustível em variacoes de potencia durante a queima. 

O projeto da vareta leva em consideracáo a liberacáo dos produtos de fissao gasosos e 

dos gases residuais, contidos no UO2. O volume destinado a expansáo dos gases de fissao é 

dimensionado de tal forma que, no final do tempo de permanencia, a pressáo interna total do 

gas na vareta mais solicitada ainda esteja abaixo da pressáo do refrigerante. 

Após a colocacáo das pastilhas, as varetas combustíveis sao preenchidas, durante o pro-

cesso de selagem, com helio pressurizado, com a finalidade de minimizar esforcos de compres-

sáo devidos á pressáo de operacáo do refrigerante. Dessa forma, a pressáo interna do gas nao 

ultrapassa a pressáo nominal do sistema primario e melhora a transferencia de calor das pasti

lhas para o revestimento e deste para o refrigerante. O espaco entre a pastilha e o revestimento 

é de importancia decisiva para a transmissáo de calor da pastilha combustível para o tubo de 

revestimento. 

Para manter a coluna de pastilhas unidas dentro da vareta combustível (principalmente 

durante manuseio e transporte do elemento combustível) e criar vazios para acomodar os gases 

de fissao, é colocada urna mola na parte superior da vareta. Essa mola acomoda também as 

diferencas de expansáo entre a coluna de pastilha e o revestimento, evitando altas tensoes. En-
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tre a mola e a coluna de pastilhas combustíveis é colocada urna pastilha isolante de AI2O3 

(alumina), de forma a diminuir o fluxo de calor da pastilha combustível para a regiáo da mola 

("plenum"), bem como evitar reacoes entre a pastilha e a mola. Da mesma forma, na extremi-

dade inferior da coluna de pastilhas combustíveis é colocada urna ou mais pastilhas isolantes, 

para evitar o contato da parte central da pastilha combustível com o tampáo de extremidade8. 

Os tubos de revestimento do combustível sao fechados em ambas as extremidades por 

meio de tampóes soldados. Para o revestimento da vareta combustível, consagrou-se no mun

do ocidental o uso de tubos de zircaloi-4. Zircaloi-4 é urna liga que consiste em cerca de 98% 

de zircónio, ao qual se adicionam 1,5% de estanho, 0,2% de ferro e 0,1% de cromo. Essa liga 

apresenta boas características mecánicas e resistencia á corrosao, além de baixa secao de cho

que de absorcao. 

2.2- SITUACÁO MUNDIAL DE FALHAS EM ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS 4 

As taxas mundiais de falha em combustíveis em reatores tipo PWRs encontram-se em 

urna faixa de 5 a 10 x 10"5 varetas/ano. Além disso, dados do Instituto de Pesquisas em Energía 

Elétrica -EPRI, indicam que essas taxas tém sido reduzidas de um fator de 2 desde 1980. 

A Tabela 2.1 apresenta as principáis causas de falhas em varetas combustíveis em PWRs, 

nos Estados Unidos da América, conforme avaliacao do EPRI durante o período de 1989 a 

1995. Com base nos dados de 1991 a 1994, verifica-se que as falhas por choque com detritos e 

por atrito grade-vareta sao responsáveis por cerca de 80 a 90% das falhas. As falhas restantes 

foram atribuidas essencialmente a "causas desconhecidas", e somente urnas poucas falhas re

centes se devem explícitamente a defeitos de fabricacáo. 
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TABELA 2.1: Causas de Falha do Combustível nos Estados Unidos da América 

Avaliacáo do EPRI4 

CAUSA DA FALHA 

Daño no manuseio 

Choque com detritos 

Atrito grade-vareta 

HidretacSo primaria 

Outras de fabricacao 

Outras hidráulicas 

Inspecionado/ 
Desconhecido 
Nao inspecionado 

TOTAL 

1989 

146 

14 

1 

43 

204 

1990 

6 

11 

18 

1 

15 

58 

109 

1991 

2 

67 

9 

1 

35 

114 

1992 

20 

33 

4 

5 

61 

123 

1993 

1 

13 

36 

-

3 

1 

36 

14 

104 

1994 

1 

6 

9 

1 

36 

3 

56 

1995* 

0 

2 

16 

11 

29 

TOTAL 

10 

265 

135 

5 

26 

1 

72 

225 

739 

Valores preliminares 

2.3- ESTÁGIOS DE FALHA EM UMA VARETA COMBUSTÍVEL 

Acompanhado-se a atividade liberada por elementos combustíveis e relacionando-as as 

mudancas de condicoes de operacao, a observacSes visuais e exames pós-irradiacao, foi possí-

vel elaborar um modelo de falha de urna vareta combustível defeituosa de UO2 com revesti-

mento de zircaloi. Os estágios propostos da falha sao : 

2.3.1- Estágio i - Inicio do Defeito Primario 

Em geral, a regiáo ocupada pela falha primaria no revestimento é pequeña, um orificio 

do tamanho daquele feito por um alfinete ("pinhole") ou de urna fissura da espessura de um fio 

de cábelo. Desta forma, nao há sinais detectáveis na atividade do refrigerante até que ocorra 
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um mecanismo continuo de troca entre o refrigerante e os fragmentos de fissáo voláteis ou 

gasosos, através da falha. Pode ocorrer também que a liberacáo de atividade encontre-se abai-

xo do limite de deteccao. 

Alteracoes na atividade do refrigerante podem ser notadas durante o estágio inicial do 

defeito, por ocasiáo de flutuacoes na potencia do reator, as quais darao lugar a um fluxo tor

eado de fragmentos de fissáo gasosos e voláteis através do defeito primario. Típicamente, ex-

cursóes de potencia e desligamento do reator provocam picos de liberacáo de iodo e a ativida

de dos gases de fissáo no refrigerante pode atingir picos tres a quatro vezes maiores que o va

lor de equilibrio em estado estacionario. 

2.3.2- Estágio I - Deteccao e Desenvolvimento do Defeito Primario 

O estágio inicial é caracterizado por sinais irregulares e duvidosos dos instrumentos de 

monitoracáo e pode durar até urna semana ou duas antes que apareca urna evidencia positiva 

do defeito, quando chega-se ao Estágio I. 

O defeito torna-se detectável dentro de urna faixa de tamanho entre ~ 10' mm e ~ 10" mm.. 

O principio do Estágio I pode ser associado com urna "explosáo" de atividade de frag

mentos de fissáo, quando os fragmentos de fissáo voláteis e gasosos estocados no volume livre 

da vareta escapam para o refrigerante. 

Durante o Estágio I, o orificio do defeito primario aumenta devido á erosáo ou á oxida

cáo. A oxidacáo interna do revestimento ou alguma oxidacáo da pastilha combustível podem 

afetar a área do defeito e alargar mecánicamente o orificio. O vapor que penetra na vareta de-

compóe-se e a mistura hidrogénio/oxigénio percola ao longo da parede interna do revestimen

to. Ocorre hidretacáo na superficie interna do revestimento, onde a razáo hidrogénio/oxigénio 

no espaco combustível-revestimento cresce até um valor crítico e o fino filme de óxido depo-

13 



sitado na parede interna do revestimento da vareta é dañineado, havendo a formacao de urna 

"queimadura". 

A duracáo do Estágio I é determinada pelo número e pelo tamanho dos defeitos prima

rios e do estado geral do revestimento. O defeito, ao final desse estágio, pode atingir cerca de 

1 mm de diámetro ou equivalente. 

2.3.3- Estágio II - Desenvolvimento de Defeitos Secundarios 

Quando o defeito primario ocorre, o ingresso de refrigerante dentro da vareta combustí-

vel pode causar hidretacáo macica em pontos distantes do defeito primario, desenvolvendo-se 

assim a denominada falha por hidretacáo secundaria 9. 

A aparéncia da falha por hidretacáo secundaria é similar á da hidretacáo primaria e po<.t 

apresentar diferentes formas, como falhas nos tampoes da vareta combustível, abaulamenu\ 

bolhas, pequeños orificios, trincas longitudinals e na forma de circunferencias, ou mesmo 

cas ou fissuras axiais alongadas no revestimento9. 

Assim, como resultado da hidretacáo, defeitos secundarios podem ocorrer ñas paredes 

do revestimento. A pastilha combustível é exposta ao refrigerante, ou por urna fissura transver

sa do revestimento através das áreas com hidretacáo, ou pela formacao de um pequeño orificio 

equivalente a 1 cm2 em área, causado pelo desgaste da área do revestimento sob hidretacáo. O 

revestimento da vareta combustível neste estágio poderá apresentar diversas pequeñas incha-

coes e vazamentos secundarios, tornando-se o material frágil e susceptível a fratura durante 

manuseio. 

Durante esse estágio, haverá alguma oxidacáo do U0 2 , o que pode resultar na formacao 

de U4O9 ou, pelo menos, em urna mudanca na sua estequiometria. Essas mudancas diminuem a 

condutividade do material combustível que, juntamente com a reducáo da condutáncia do es-
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pa90 combustível-revestimento, aumentaráo a temperatura da pastilha combustível. Um cres-

cimento na temperatura da pastilha combustível vai, por outro lado, aumentar a razáo H2/O2, 

acelerando a hidretacáo. 

Urna transÍ9áo na taxa de liberacao da atividade pode agora ser antecipada, já que as re-

gioes de defeito se multiplicaram e o mecanismo de controle é a oxidacáo do revestimento que 

sofireu hidretacáo. Esse é um processo rápido, quando se compara com o alargamento anterior 

do defeito do primario, descrito no Estágio I. 

2.3.4- Estágio m - Aceleradlo do Daño Secundario 

O inicio do Estágio III é determinado pela transi$áo na taxa de liberacao. Com a forma-

?áo de regióes de múltiplos defeitos, a quantidade de combustível exposta cresce significativa

mente e vai ocorrer mais hidretacáo do revestimento, até que o revestimento comece a se 

fragmentar em certas áreas dañineadas e a se desprender. 

2.4- PRINCIPÁIS MECANISMOS PRIMAMOS DE FALHA DA VARETA 

COMBUSTÍVEL 4 

2.4.1- Defeitos de Fabricacáo 

O número de falhas por defeitos de fabricacáo tem decrescido ao longo dos últimos anos, 

devido ao melhoramento dos processos de fabricacáo. No entanto, tais falhas ainda ocorrem e 

incluem, principalmente: 

a) Vazamento através dos tampóes - A fabricacjlo de tampoes de liga de zircónio pode 

resultar em defeitos que levem a um caminho de vazamento dos gases através dos tampoes das 
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varetas. Apesar das falhas desse tipo serem raras, elas podem ser evitadas com urna melhoria 

dos processos de controle na fabricacao e de inspecáo, como o ultrassom. 

b) Defeitos ñas sóidas - Falhas na vareta combustível devidas á sóida dos tampoes sao 

extremamente raras e nenhum incidente em reatores a agua leve foi relatado nos últimos anos. 

2.4.2- Hidretacáo Primaría 

As falhas na vareta combustível por hidretacáo localizada do revestimento sao devidas, 

principalmente, a umidade ou aos residuos orgánicos na vareta combustível. Tais falhas ocorre-

ram, com urna certa freqüéncia, ñas décadas de 60 e de 70, tendo sido praticamente erradica

das nos dias atuais. 

A hidretacáo localizada pode aínda ocorrer quando urna vareta combustível falha e o va

por penetra na vareta, fornecendo urna fonte de hidrogénio para o revestimento. Esse processo 

é conhecido como hidretacáo secundaria. 

A principal fonte de hidrogénio ñas varetas combustíveis é a umidade residual ñas pasti-

lhas, adsorvida durante a fabricacao. Além da umidade, a contaminacáo com material orgánico 

é também urna fonte de hidrogénio, devida á sua decomposicáo por radiólise. O oxigénio reage 

com a pastilha e com o revestimento e o hidrogénio liberado reage com o revestimento. Se a 

coleta de hidrogénio for uniforme, nao haverá conseqüéncias significativas; se, no entanto, a 

coleta de hidrogénio for aumentada localmente, há a ocorréncia de hidretacáo massiva. Como 

a densidade do hidreto é muito mais baixa que a do zircaloi, o revestimento sofire um incha-

mento local e forma-se urna regiáo de "tensáo" no revestimento. O hidreto precipita-se per-

pendicularmente a essa regiáo e a precipitacáo aparece sob a forma de urna "bolha de queima-

dura" no material. Essa hidretacáo localizada e massiva leva ao aparecimento de "bolhas" e, 

eventualmente, a fissuras no revestimento, devidas á natureza quebradica dos hidretos. 
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Embora a hidretacáo primaria seja uma forma de defeito de fabricacáo, é usualmente 

tratada em separado e tern sido extensivamente investigada, assim como a hidretacáo secunda

ria. 

Apesar de a falha na vareta combustível devida a hidretacáo primaria vir se tornando rara 

nos últimos anos, ela as vezes aínda ocorre, principalmente devida a erros ocasionáis no con

trole de qualidade durante os processos de fabrica9áo. 

2.4.3- Corrosáo 

Tem-se observado que o processo de corrosáo do zircaloi-4 tende a se acelerar a altas 

queimas do combustível. Varios mecanismos tém sido propostos para essa aceleracáo da cor

rosáo. Um deles é que a condutividade térmica do óxido de zircónio é baixa e que o acumulo 

de óxido favorece um efeito de retroalimentacáo da oxidacáo do zircaloi, por meio do aumento 

da temperatura na superficie do metal. Outro é que o hidreto de zircónio tende a se precipitar 

na superficie externa do revestimento e sabe-se que a corrosáo dos hidretos se dá de forma 

muito mais rápida do que a do material do revestimento. 

A corrosáo dos tubos de revestimento é considerada como um dos fatores limitantes da 

alta queima do combustível, especialmente em reatores a agua pressurizada. As falhas devidas 

á corrosáo sao raras, a nao ser em casos de características químicas desfavoráveis da agua e de 

corrosáo excessiva devida a deposicáo localizada de produtos de corrosáo do circuito. Atual-

mente, o tratamento a que sao submetidas as ligas de zircónio melhorou suas propriedades de 

resistencia á corrosáo. 

17 



2.4.4- Atrito Grade-Vareta ("Grid-Rod Fretting") 

O mecanismo de atrito entre a grade e a vareta combustível é, junto com a colisáo com 

detritos, o mecanismo que mais contribuí para as falhas ñas varetas combustíveis em PWRs. As 

causas-raízes situam-se nos campos de fabricacáo e manuseio do elemento combustível, pro

jeto da grade espacadora e do combustível e projeto e operacao da instalacao. Dentre essas 

últimas causas, inclui-se o mecanismo de jato através das placas defletoras, que pode causar 

atrito grade-vareta e outros danos severos ao elemento combustível. 

O atrito grade-vareta deve-se a vibracáo das varetas ou dos elementos combustíveis, in-

duzida por turbulencia e falta de homogeneidade no fluxo. A falha ocorre caso a turbulencia 

seja maior do que aquela prevista no projeto, ou no caso de o suporte da vareta na grade espa

cadora nao estar de acordó com a especificacao. Normalmente, ocorrem por atrito das varetas 

contra a mola e contra os ressaltos da célula da grade espagadora. 

Todos os fabricantes de PWR tém enfrentado problemas de falhas devidas ao atrito gra

de-vareta, relacionadas a fabricacáo e ao projeto. A dificuldade reside em ter-se certeza de que 

a forca das molas é suficientemente alta para fornecer suporte adequado para a vareta, nao 

somente após a fabricacáo da grade mas também após sua coloca?áo no conjunto e seu trans

porte para a instalacao, deixando urna margem adequada para o relaxamento induzido pela 

irradiacao. Devido as interfaces entre o projeto e a operacao da instalacao, pode tornar-se difí

cil separar a contribuicáo dos diferentes fatores. 

A falha do elemento combustível do reator de Angra 1 é um exemplo dessa categoría. 

Após a parada da usina em 1993, devida a alta atividade do sistema de refrigeracao do reator, 

a inspecáo revelou falhas em 18 dos 121 elementos combustíveis, principalmente devidas a 

atrito grade-vareta. 
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2.4.5- Atrito Provocado por Detritos ("Debris Fretting") 

A causa dessa falha é a retencáo de detritos metálicos nos elementos combustíveis. 

Os detritos sao introduzidos involuntariamente no sistema de refrigeracáo do reator, 

principalmente durante operac5es de reparo ou manutencao, podendo circular no sistema do 

reator e serem aprisionados pelo elemento combustível. Um caso típico é quando os detritos 

sao aprisionados entre as varetas combustíveis e o espacador, geralmente na parte inferior do 

elemento combustível. 

A partícula de detrito vibra sob a influencia do fluxo de refrigerante, causando erosáo 

por atrito no revestimento da vareta combustível. 

2.4.6- Jato de Agua Através das Placas Defletoras ("Baffle Jetting") 

A falha do combustível por jato de agua através das placas defletoras pode ocorrer em 

PWRs que utilizam o projeto de aletas defletoras de fluxo ("down flow baffle-barrel design"). 

Nesse projeto, urna pequeña parte de do fluxo total de refrigerante do primario é direcionado 

para a regiao em torno do núcleo do reator, opondo-se a direcao do fluxo através do núcleo. 

Esses defeitos tiveram um aumento temporario durante a década de 80, reduzindo-se 

atualmente a praticamente zero. 

2.5- EVOLUCÁO DO PROJETO DO ELEMENTO COMBUSTÍVEL4 

O desenvolvimento mais significativo em combustíveis LWR, desde os anos 80, foi o 

crescimento continuo da queima media do combustível para cerca de 45 MW.d/kg U, estando 

em fase de planejamento urna queima ainda maior. 
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Além disso, numerosas modifica95es no projeto do combustível foram feitas para adaptar 

seu desempenho aos objetivos de maior queima ou de melhoria da economía de neutrons, re-

duzindo ao mesmo tempo o risco de falhas. Dentre essas modificac5es, pode-se citar: (i) o uso 

de grades espacadoras de zircaloi; (ii) filtros para detritos para prevenir falhas por choque corn 

detritos; (iii) materials de revestimento com maior resistencia a corrosáo. 

A rápida introducao de novos projetos de combustível e a crescente diversificacao do 

combustível por diferentes vendedores, tiveram como conseqüéncia o fato de muitas instala-

c5es atualmente operarem com núcleos mistos. Além do fato de a gerencia do combustível ter 

que assegurar a compatibilidade, as configuracoes do núcleo misto podem influenciar as avali-

acoes da falha do elemento combustível. Essas modificacSes, assim como a introducao de r'-

clos maiores do que 24 meses, podem aumentar significativamente os fatores de potencia e 

dessa forma, influenciar as consideracoes sobre falha no elemento combustível. 

2.6. PREVENCÁO DA FALHA E SUA GERENCIA DURANTE A OPERACÁO4 

Em caso de falha nos elementos combustíveis, as instalacSes devem operar de acordó 

com as recomendacoes e limites definidos, para a atividade do refrigerante, em suas especifica-

coes técnicas. Essas restricoes sao impostas pela organkacáo regulatória do país. Em casos 

extremos, é feito urna antecipacáo na data da parada para manutencáo, de modo a mitigar os 

efeitos da degradacáo excessiva do elemento combustível e da perda de combustível para o 

primario. 

Embora a reutilizacáo do elemento combustível falhado seja, em geral desencorajado -

de acordó com o "objetivo estratégico de defeito zero" -, algumas instalacoes, especialmente 
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na Fraila, adotaram urna política mais flexível, tomando como base consideracóes económi

cas, sem contudo comprometer a seguranca nuclear. 

A experiencia tem demonstrado que alguns defeitos primarios podem permanecer está-

veis por varios ciclos, enquanto outros degradam-se significativamente durante o próprio ciclo 

no qual a falha inicial ocorreu. Por essa razáo, leva-se em consideracáo fatores técnicos e eco

nómicos na decisáo de reintroduár ou nao elementos combustíveis falhados. 

Apesar de haver grande experiencia mundial com a operacao com combustíveis repara

dos e reconstituidos, pouco tem sido publicado a respeito, levando á deducáo de que nao fo-

ram observados grandes problemas. Na Franca, em especial, essa atividade já se tornou rotinei-

ra, nao tendo-se observado aumento na taxa de falha nesses elementos combustíveis durante os 

ciclos adicionáis após o reparo. 

Além disso, com o objetivo de minimizar os riscos devidos a falhas, torna-se necessário 

um melhor entendimento dos efeitos potenciáis da queima do combustível sobre os mecanis

mos de falha. 
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CAPÍTULO 3 

TRANSPORTE DOS FRAGMENTOS DE FISSÁO 

Os fragmentos de fissáo sao liberados da pastilha combustível quando atingem qualquer 

espado ligado ao volume livre dentro da vareta. Essas zonas coletoras incluem o espaco com-

bustível-revestimento, o espado vazio central das pastilhas e as porosidades no interior das 

pastilhas combustíveis, as quais se comunicam diretamente com a área de interface combustí-

vel-revestimento da vareta. Fissuras, bolhas gasosas e poros constituem-se nos tipos mais im

portante de porosidades abertas presentes na matriz combustível. 10. 

Quando há urna falha na vareta combustível e forma-se algum tipo de fissura no revesti-

mento, este nao representa mais urna barreira entre a atmosfera interna da vareta e o refrige

rante do circuito primario. Surge, entáo, um caminho para o escape de fragmentos de fissao 

gasosos, acumulados dentro da vareta fainada, para o sistema de transporte de calor do cir

cuito primario e, ao mesmo tempo, para o ingresso de refrigerante no espaco combustível-

revestimento. 

Em condicoes normáis de operacáo, o refrigerante a alta pressáo é inicialmente vapori

zado ao entrar em contato com a pastilha combustível, mais aquecida. Dependendo do tama-

nho da abertura e das condicSes termohidráulicas, o vapor que penetra pode oxidar localmente 

o interior do revestimento, assim como a pastilha combustível. Isso pode provocar alteracóes 

ñas propriedades térmicas do material da pastilha combustível e do revestimento e, conse-

qüentemente, liberar fragmentos de fissao gasosos e voláteis, a medida que a pastilha se oxida. 

Portanto, o conhecimento do mecanismo de liberacao dos fragmentos de fissao para o refrige-
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rante e da entrada de vapor no elemento combustível é importante para a avaliacáo do com-

portamento da vareta combustível u . 

Em regime de operacáo estacionario, a liberacao inicial para o circuito primario da massa 

de gas de fissáo acumulada no interior da vareta combustível, a principio, depende somente da 

pressao inicial interna á vareta e da pressao do refrigerante, nao sendo influenciada pela área 

final da ruptura e nem pelo fluxo do refrigerante. Segundo El-Genk et alii12, quando a vareta 

defeituosa está cercada por um líquido refrigerante a alta pressao ( ~ 14,8 MPa), somente urna 

fracao (~ 0,17) do total do inventario gasoso inicialmente presente no espaco combustível-

revestimento escapa imediatamente após a ruptura do revestimento (tempo de escape = 70 

ms), independentemente do tamanho da ruptura. 

A principio, o coeficiente de escape do gas cresce rápidamente com o tempo, até atingir 

um valor máximo. A partir desse instante, o crescimento da taxa de descarga do gas para fora 

da vareta, devido ao aumento do tamanho da fissura (estágio I do defeito primario), é compen

sado pela reducáo na mesma taxa, devida ao declínio da pressao do gas no interior da vareta. 

Quando a área da fissura atinge seu tamanho final, o coeficiente de fuga comeca a declinar 

progressivamente com o tempo. Dessa forma, o processo de fuga imediata de gas cessa quan

do a pressao da vareta torna-se aproximadamente igual á do refrigerante. A liberacao de gases 

de fissáo de urna vareta defeituosa vai, entáo, continuar por meio de outros mecanismos tais 

como dissolucáo, lixivia9áo e difusáo, para os quais a taxa de escape de gas é muito menor do 

que durante o processo de fuga gasosa imediata12. 

Os processos fundamentáis de liberacao de fragmentos de fissáo podem ser incluidos em 

tres estágios sobrepostos 13: o transporte no interior da pastilha, entre a pastilha e o espago 

combustível-revestimento e da vareta combustível para o refrigerante. 
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3.1- NUCLÍDEOS NO INTERIOR DA VARETA 

3.1.1- Fragmentos de Fissáo 13 

O único isótopo existente na natureza que pode ser fissionado por neutrons com qualquer 

energia cinética é o ^'U. Produz em urna fissáo um par de produtos primarios de fissáo, os quais 

decaem ou transformam-se por captura de neutrons, de modo que os cálculos mais exatos dos 

fragmentos de fissáo precisam considerar cerca de 200 isótopos, em sua maioria gasosos. 

O uranio natural consiste de 0,7% de ^ U , com o balanco praticamente todo de 238U. Quando 

o uranio natural ou enriquecido é exposto a um espectro misto de neutrons, a seguinte serie de 

reacóes tem lugar: 

(a) ^ U + n -» fissáo 

(b) B5U (n,y) 236{J captura 

(c) 236{J (n,y) S 7U captura 

(d) S 8Ü + n -> fissáo 

(e) 238U (n,y) 23 min 239U -» P" 2,35 dias 239Np -> P" 2,4 x 104 anos 239Pu (emissor a) 

(f) S9Pu (n,y) 240Pu, ^ ( n , ) - • fissáo 

(g) 240Pu (n,y) 241Pu 

(h) 241Pu (n) -> fissáo. 

Além disso, o ^ U sofre decaimento, gerando a seguinte cadeia radioativa: 

235U92-)>a + 231Th9o 

231Th9o->P+231Pa9i 
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^Pa?» -* a + 227Ac89 

2 2 7Ac»->a + 223Frw 

223Fr87->|3 + 223Ra88 

223Ra88 -> a + 219Rih6 

219Rn86->a + 215Po84 

2 1 5Po8 4->a + 211Pb82 

2nPb82->(3 + 21IBi83 

211Bi83 - > a + 207Tl81 

207Tl8i -» 3 + 207Pb82 (estável) 

O efeito da exposÍ9áo do uranio natural ou levemente enriquecido a um reator é o con

sumo do 235U, principalmente por fissáo e parcialmente por captura, para formar 236U, nao fis-

sionável. 

O 238U é fissionável por neutrons rápidos, mas sua reacáo mais importante é a conversao 

por captura de neutrons lentos para formar ^^S, o qual decaí por rneio do netúnio ao elemento 

fissionável 239Pu. 

O 233U é fissionável e potencialmente de grande valor para o combustível nuclear. 

O nivel de fragmentos de fissáo no combustível irradiado de um reator é funcáo de tres 

parámetros, a potencia de operacao do reator, o tempo de irradiacáo e o tempo de decaimento, 

ou tempo decorrido desde a parada do reator. Sabe-se que, após a fissáo, haverá cerca de 300 

nuclídeos — radioativos e nao radiativos — no reator 14. 
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Blomeke e Todd apresentam a cadeia completa de decaimento dos produtos de fissáo 

do U, incluindo ainda alguns produtos que podem ser formados indiretamente como resulta

do de reacoes n-y. 

3.1.2- Estado Químico dos Fragmentos de Fissáo n 

Durante o processo de irradiacáo, os combustíveis óxidos monofásicos contendo dois e 

tres componentes (UO2 e (U,Pu)C>2) sao transformados num sistema multifásico e multicom-

ponente combustível-fragmentos de fissáo. O número de fases é baixo comparado ao número 

de componentes. 

Independentemente das fases compostas por fragmentos de fissáo que podem precipü 1 

no combustível em escala submicrométrica, apenas poucas familias de fases dominantes r;uo 

formadas, podendo-se citar, dentre elas, a dos fragmentos sólidos de fissáo. 

Os fragmentos sólidos de fissáo distribuem-se em cinco fases distintas no combustivv. 

a) Fragmentos sólidos de fissáo dissolvidos como óxido na matriz original do corn., a ti-

vel - consistem dos metáis de terras raras (Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm), Zn, Nb Sr e parte do 

Mo em solucáo sólida com os óxidos do uranio (e/ou plutonio). 

b) Fragmentos sólidos de fissáo em fase óxido, precipitada separada da matriz - denomi

nada fase cerámica cinza, é urna fase insolúvel na matriz do combustível, que contém os metáis 

alcalinos terrosos (Ba e Sr), Rb, Gs, Nb, Mo, Te, o restante do Zr e, ocasionalmente, Ce. Essa 

fase acumula nos contornos de grao, entre as regioes de graos colunares e de graos equiaxiais 

do combustível irradiado, e também nos eventuais tampoes presentes no espaco vazio central 

que se forma na pastilha irradiada. 

c) Fragmentos sólidos de fissáo ñas inclusóes (precipitados) metálicas - apresentam-se 

nos contornos de graos da regiáo colunar ou em grandes segregacoes metálicas dentro do es-
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paco vazio central da pastilha irradiada. Essa fase, também denominada inclusao branca, é urna 

liga homogénea composta pelo Te, pelos metáis nobres (Ru, Rh e Pd) e, adicionalmente, abri

ga o restante do Mo; ocorrem ainda os seguintes metáis ligados: Ag, Cd, In, Sn, Sb e Te. 

d) Paládio e telurio contidos em urna variedade de fases. 

e) Compostos tipo metal actinídeo-metal nobre - inclusóes metálicas tipo MN, onde 

M = U ou P e N = Rh ou Pd foram relatadas, ocorrendo a baixas pressoes parciais de oxigénio. 

Esses tipos de compostos intermetálicos sao termodinamicamente estáveis, o suficiente para 

ocasionar a reducao UO2 e P11O2 a metáis. 

Outras fases ocorrem na folga da interface combustível-revestimento, devido a reacoes 

com a carnada externa das pastilhas, condensacao dos fragmentos de fissao voláteis I e Br e 

interacoes químicas dos fragmentos de fissao com o revestimento, em altas temperaturas na 

superficie do combustível. Além disso, como conseqüéncia da corrosáo, Cs, Mo e, em menor 

quantidade, I, Te e Pd foram encontrados nos contornos do grao do revestimento. Os espacos 

da interface combustível-revestimento, as trincas e as porosidades conectadas na matriz do 

combustível, além do "plenum", contém os gases de fissao Xe e Kr. 

A Tabela 3.1 apresenta um resumo dos estados químicos mais prováveis dos fragmentos 

de fissao mais abundantes no combustível óxido misto, próximo ao estequimétrico. 
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TABELA 3.1: Estados Químicos Mais Prováveis dos Fragmentos de Fissao 

Grupo 
Químico 
ZreNb* 

Y e terras 
raras** 
BaeSr 

Mo 

Ru, Te, Rh, Pd 

Ag, Cd, In, Sn, 
Sb 

Cs e Rb 

I e B r 

See Te 

XeeKr 

Estado Químico Provável *** 

Óxidos solúveis na matriz combustível; algum Zr na fase 
óxido de metáis alcalinos terrosos. 
Óxidos solúveis na matriz combustível 

Fase óxido de metáis alcalinos terrosos (os óxidos podem se 
dissolver até um grau limite na matriz e entáo formam fases 
separadas) 
Bai.xSr[Zri.w.v.zMowUvAnz]03 **** # 
Elemento ñas inclusSes metálicas ou óxido solúvel na matriz 
combustível; M0O4 
Elementos ñas inclusoes metálicas; geralmente ligas monofá
sicas, algumas vezes bifásicas. 
Baixos rendimentos de fissao; ligados. 

Vapor elementar ou fase óxido separada ñas regióes frias do 
combustível: Csi.xRbxBri.yIy e compostos análogos a 
(Cs1.xRbx)2(Ui.vnav)04 # 
Vapor elementar ou solucáo monofásica de haletos (iodo 
pode combinar com Cs como Csl); Csi.xRbxBri.vIv 

Soluclo monofásica de calcogénios; (Csi.xRbx)xSei-yTey. 

Gas nobre elementar. 

Valencia 
Provável*** 

4+ 

3+ 

2+ 

4+ouO 

0 

0 

1+ouO 

Oou 1-

2-

0 

* Apesar de a forma química mais comum para o óxido de niobio ser N02O2, assumiu-se que o bióxido NDO2 é 
estável no combustível. A escolha da valencia do Nb nao é crítica, já que seu rendimento elementar é apenas 
4%. 
** O cério tem um estado de valencia 4+ e pode ser estável como CeCh em combustível com alto potencial de 
oxigénio. Esse elemento é encontrado na fase óxido de terras alcalinas. 
*** Os dados apresentados podem ser significativamente alterados se o combustível for hipo ou hiper-
estequiométricos. 
**** An representa especie actinídeo diferente de U. 
# Lantanídeos também podem ser encontrados nessa fase. 

3.1.3- Características Químicas dos Compostos e Elementos 

Ocorre urna transicáo entre o grupo dos precipitados metálicos e o grupo dos precipita

dos óxidos, devida a potenciáis de oxigénio similares entre alguns óxidos de fragmentos de 

fissao e o combustível, o qual muda sua composicáo durante o processo de fissao. 
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Transicoes também ocorrem entre o grupo dos precipitados óxidos e o grupo dos óxidos 

dissolvidos, devidas a dependencia da queima com os coeficientes de distribuicáo dos respecti

vos cations, em ambas as fases óxido. 

Os halogénios pertencentes ao grupo de fragmentos de fissao voláteis e os calcogénios 

podem formar compostos com os fragmentos de fissao mais eletropositivos, sem qualquer 

participacao do oxigénio. 

a) KreXe 

Nao existe nenhuma interacao química entre os gases nobres e o combustível. 

Esses gases nobres distribuem-se dinámicamente entre a solucao induzida pela fissao 

(dentro do reticulado do óxido físsil) e as bolhas intragranulares dentro da matriz do combustí

vel, sendo urna porcáo liberada para as porosidades abertas do combustível, e daí para o "ple

num". 

Com o aumento da queima, os contornos dos graos e os poros sao as posicóes onde de-

positam-se as bolhas de gas. A difusáo a partir das regióes internas do grao para os contornos 

de grao e os poros é estimulada com o aumento da temperatura do combustível. Observou-se 

que, para urna dada temperatura e a urna densidade constante do combustível, a liberacáo rela

tiva dos gases nobres é favorecida com o incremento da queima; o mesmo ocorre com o de-

créscimo da densidade para urna queima constante n . 

b) Brel 

Os halogénios bromo e iodo sao os fragmentos de fissao mais voláteis produzidos no 

combustível. 

O estado químico do bromo é postulado como CsBr. 

O iodo atua como meio corrosivo no mecanismo de corrosao sob tensáo do zircaloi, 

principalmente na forma de ZrL> gasoso. 
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c) Mo 

Existe um bom grau de incerteza na determinacao da valencia do molibdénio, pois a 

energía livre de formacao do M0O2 é muito próxima áquela da mistura óxido estequimétrico. 

Pode, conseqüentemente, estar presente como elemento, como óxido, ou de ambas as formas 

simultáneamente. 

No combustível hipo-estequimétrico, os potenciáis de oxigénio sao baixos o suficiente 

para reduzir o M0O2 a Mo metálico; já alta pressao de oxigénio sobre o combustível hiper-

estequimétrico favorece a formacao do M0O2. 

Ligas bifásicas apresentam relativamente alto teor de molibdénio, o qual torna-se bem 

pequeño em combustíveis com alta queima. 

A razáo entre a concentracao do molibdénio ñas ligas e sua concentracao na matriz pode 

ser um indicador do potencial de oxigénio local no combustível, o qual é baseado no seguinte 

equilibrio: 

Mo (dissolvido em liga) + O2 (na matriz) o Mo02 (dissolvido na matriz) 

De fato, o óxido de molibdénio dissolve-se na matriz combustível, mas em urna quanti-

dade bem limitada. A maioria do molibdénio entra na fase oxido precipitada multicomponente, 

substituindo no reticulado o uranio, o zircónio e outros íons. 

d) CseRb 

Esses fragmentos de fissáo apresentam alta afinidade para reacao com o combustível, 

com outros fragmentos de fissáo e com o revestimento de acó inoxidável, induzindo o incha-

mento da vareta combustível e a corrosáo do revestimento na presenca de alto teor de oxigénio 

livre. 

Na interface combustível-revestimento, ocorre a reacao: 

2Cs(g) + '/202(g) = Cs20(g) 
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Próximo á superficie do combustível, o césio pode ainda formar uranato, pela reacáo: 

2 Cs(g) + 02(g) + U02 = Cs2U04(g) 

O césio pode também reagir com outros fragmentos de fissáo, tais como o molibdénio e 

o iodo, de acordó com as reacoes abaixo: 

2 CS(g) + 02(g) + Mo02(g)na matriz combustível = CS2Mo04(g) 

2 CS(g) + V4l2(B) ^ C S ^ 

Informa95es sobre a distribuido do rubídio sao escassas devido, principalmente, á baixa 

taxa de producáo desse elemento, o que torna difícil sua deteceáo. 

e) BaeSr 

Os fragmentos de fissáo de terras alcalinas, estroncio e bario, apresentam comporta-

mentos opostos entre si no combustível irradiado. Enquanto o SrO é predominantemente dis-

solvido no UO2 e no(U,Pu)02, apenas urna pequeña fracao de BaO forma solucao sólida com 

o combustível; a maioria do bario precipita-se como óxido multicomponente, com composicao 

tipo (Bai.x.ySrxCsy) (U, Pu, Zr, Mo, TR)03. Detecta-se nesses compostos a presenca de terras 

raras (TR), mas apenas em combustíveis altamente irradiados. 

O óxido de bario e o óxido de estroncio sao insolúveis nos óxidos actinídeos. Entretanto, 

em presenca do zircónio, as formas estáveis dos óxidos sao os zirconatos BaZrÜ3 e SrZr0310. 

f) Ce 

O cério é um fragmento estável da cadeia de decaimento de massa 140, a qual inclui o 

Ba-140. O Ba-140 tem meia-vida de 12,6 dias, a qual, aparentemente, é longa o suficiente para 

permitir que ele se posicione na fase óxido de terras alcalinas (BaO + SrO), transmutando-se 

paraCe-140. 
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A concentracáo do Ce em estado permanente nessa fase óxido é baixa, pois o Ce-140 

tende a se deslocar para dentro da matriz do combustível, onde é termodinamicamente mais 

estável. 

g) Te, Ru, Rh, Pd, Mo 

A composicáo desses elementos varia consideravelmente e depende do rendimento de 

fissao, do oxigénio potencial do combustível, dos gradientes de temperatura na vareta e de sua 

queima. 

A concentracáo do molibdénio ñas ligas decresce continuamente pela oxidacáo desse 

elemento durante a irradiacáo 

O paládio liga-se com urna grande variedade de outros fragmentos de fissao e materia) * 

de revestimento (Ag, Cd, In, Sn, Sb). Forma, predominantemente, compostos intermetálico * c 

fases mistas com outros fragmentos de fissao voláteis na interface combustível-revestimtiU' , 

dentro do combustível e no espago vazio central. 

h) Te 

O telurio destaca-se pelo seu comportamento corrosivo junto ao revestimento. 

Sua reatividade e seu estado químico dentro do combustível sao muito complexos, po-

dendo formar bases metálicas com U, Pd e Sn, ser elemento constituinte de óxidos combustí-

vel-fragmento de fissao ou estar dissolvido na matriz óxido do combustível. 

Na interface combustível-revestimento, o telurio está associado com outros fragmentos 

de fissao, formando óxidos estáveis, ou com um composto complexo de Cs-Ba-U-Pu-Te-O. 

i) Zr 

O Zr02 é completamente miscível no PuCb. Sua solubilidade no U02 é restrita e forte-

mente dependente da temperatura, podendo contudo aumentar na presenca de óxidos de terras 

raras. 
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3.2- TRANSPORTE ENTRE O INTERIOR DA PASTTLHA COMBUSTÍVEL E O 

ESPACO COMBUSTÍVEL-REVESTIMENTO 10'18 

Em reatores térmicos com uranio pouco enriquecido, a reacáo de fissáo mais comum é: 

n + ̂ U -> 2FF + 2n + 198 MeV. 

A liberacáo de fragmentos de fissáo do interior da pastilha combustível e de sua superfi

cie pode ocorrer de tres formas diferentes: recuo, choque e migracáo por difusáo. 

Como a condutividade térmica do UO2 é um pouco baixa, a alta potencia gerada no re-

ator leva á existencia de altos gradientes térmicos na pastilha combustível. Conseqüentemente, 

sao geradas tensoes térmicas, as quais causam Tachaduras no material cerámico mas nao acar-

retam grandes problemas de desempenho pois o revestimento metálico retém o material com

bustível. Altos níveis de potencia, no entanto, podem levar á fusáo da parte central da pastilha8. 

A baixas temperaturas (menores do que aproximadamente 1300° K), a mobilidade dos 

gases de fissáo é muito baixa para permitir um deslocamento apreciável. Os gases de fissáo 

permanecem dentro da matriz sólida e somente os gases formados muito próximos a superficie 

externa podem escapar. Essa liberacáo se dá por deslocamento do fragmento de fissáo energé

tico (recuo) ou por interacáo do fragmento de fissáo com átomos estacionarios perto da su

perficie (choque). Esses mecanismos de liberacáo sao independentes da temperatura e do gra

diente de temperatura. Como eles afetam apenas a carnada exterior da pastilha, a fracáo do gas 

total liberado por recuo ou choque é muito pequeña. 

A temperaturas do U02 entre 1300 e ~ 1900° K, a mobilidade dos átomos do gas no só

lido torna-se considerável e aumenta com a temperatura; neste caso, a liberacáo superficial por 

difusáo pode ocorrer. A essa temperatura, pode haver a formacáo de bolhas, mas elas nao sao 
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suficientemente movéis para migrar por distancias apreciáveis sob influencia do gradiente de 

temperatura. 

A temperaturas maiores do que 1900 °K, as bolhas de gas e as porosidades fechadas sao 

suficientemente movéis para serem levadas pelo gradiente térmico a distancias comparáveis ao 

tamanhos dos graos. O gas de fissao é liberado quando essas cavidades sao atingidas por urna 

rachadura ou atinge alguma superficie que se comunica diretamente com o volume livre no 

elemento combustível. 

a) Recuo 

Trata-se do recuo direto do átomo do fragmento de fissao após a reacao de fissao, le

vando á sua liberacáo do átomo. Os fragmentos de um evento de fissao percorrem a pastilha 

combustível em linha reta, perdendo energía primariamente por interacáo dos íons na rede 

cristalina do material. Quando a energía cinética inicial tiver sido convertida por meio do poder 

de freamento do meio, o fragmento ficará em repouso. 

Para fissoes ocorrendo a urna distancia da superficie menor que o livre caminho medio 

do fragmento de fissao no UO2 (7 a 9 um), os fragmentos de fissao podem ser liberados dire

tamente da pastilha combustível. 

b) Choque 

Ao atravessar o sólido, os fragmentos de fissao podem ocasionalmente sofrer colisoes 

elásticas com núcleos atómicos, os quais sao ejetados com urna energía cinética da ordem de 

100 keV. Esses átomos, por sua vez, atravessam o sólido em linha reta, atingindo urna distan

ce 

cia de cerca de 200 A antes de entrar em repouso. Se essas colisoes ocorrerem suficiente

mente próximas a superficie e se o átomo de recuo seguir na direcáo extema a superficie, ele 

pode ser expulso do sólido. Mesmo que o choque primario nao provoque a liberacáo de um 

fragmento de fissao através de urna superficie vizinha, ele pode transferir energía para outros 
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átomos do sólido por meio de colisoes elásticas. Esses átomos provenientes das colisoes se

cundarias podem, por sua vez, colidir com outros átomos, criando urna "cascata de colisoes" 

com energia media e alcance menores do que aqueles do átomo inicial, mas em muito maior 

número. Dentre esses átomos, estáo incluidos os de fragmentos de fissao. 

Os mecanismos de liberacao por recuo ou choque sao independentes da temperatura e 

como afetam somente urna carnada mais exterior da pastilha, a fracáo total dos fragmentos de 

fissao liberados é muito pequeña. 

c) Migracao por Difusao 

Na migracao de fragmentos de fissao gasosos, o gas passa através de espacos livres, dos 

quais ele pode ser liberado para os varios vazios de urna vareta combustível, acumulando-s: 

em sua maior parte, no "plenum" da vareta. 

A liberacao por migracao atómica pode ser descrita pelo modelo de esfera equivalen•:? 

ou suas variacoes, que incluem imobilizacáo dos átomos do gas por defeitos naturais ou ii tu-

zidos por radiacáo na matriz sólida. 

3.3- TRANSPORTE ATRAVÉS DO ESPACO COMBUSTÍVEL-REVESTIMENTO 

Em varetas combustíveis íntegras, ñas quais o espaco combustível-revestimento encon-

tra-se livre, há um acumulo de gases nobres nessa regiáo. 

Em varetas combustíveis fainadas, esse espaco pode ser diferente do estado original de 

fabricacao, encontrando-se preenchido com refrigerante ou com contato direto entre o com

bustível e o revestimento. 

Quando urna fissura se desenvolve no revestimento, é criado um caminho pelo qual o 

conteúdo do espaco pode se locomover. As especies com maior mobilidade sao os gases, o 
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que explica porqué, na presenca de pequeños defeitos, os primeiros fragmentos de fissáo a 

serem detectados sao os isótopos de meia-vida longa do Kr, Xe e I. 

3.4- TRANSPORTE DA VARETA COMBUSTÍVEL PARA O REFRIGERANTE 

Os estágios iniciáis da falha em um revestimento de liga de zircónio constituem-se em 

urna señe de pequeñas fissuras interligadas, algumas vezes acompanhadas da formacáo de 

ZrH2. 

No outro extremo, na presenca de um defeito maior, quando o refrigerante do primario 

entra em contato direto com a superficie de UO2 exposta, o limite para identificacáo dos radio-

nuclídeos de meia-vida curta é o tempo de transporte deste desde o defeito até o detector. 

O desenvolvimento de um defeito no revestimento pode variar muito, dependendo das 

circunstancias e das causas do defeito. Defeitos menores podem desenvolver-se lentamente, 

por muitos dias e muitos meses, enquanto urna fratura maior no revestimento pode aparecer 

instantáneamente, a partir de urna vareta virtualmente intacta. A taxa de liberacao de frag

mentos de fissáo é, correspondentemente, afetada. 

3.5- TRANSPORTE POR TIPO DE NUCLÍDEO 

3.5.1- Gases de Fissáo 

Devido á sua estabilidade química, o escape dos gases nobres de fissáo é governado so-

mente por fatores físicos tais como difusáo e tamanho do defeito. 

O transporte de fragmentos de fissáo gasosos do elemento combustível para o refrige

rante, assim como qualquer ingresso de vapor, pode ser dividido em dois estágios. No primeiro 
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estágio, que se dá logo em seguida á formacáo da abertura, a pressáo interna do gas no ele

mento vai aproximar-se rápidamente da pressáo do refrigerante. A transferencia de fragmentos 

de fissáo e de vapor durante esse breve período de transiente é governada pela queda de pres

sáo através da abertura e pode ser obtida aproximadamente por meio de modelos isotrópicos 

ou isotérmicos. O segundo estágio refere-se ao transporte conseqüente de urna mistura frag

mentos de fissáo-vapor ao longo do espago combustível-revestimento na ausencia de diferenca 

de pressáo significante entre o espaco combustível-revestimento e o refrigerante n. 

Os nuclídeos gasosos sao fácilmente difundidos através do óxido de uranio e nao sao 

presos em armadilhas durante sua migracáo do óxido para o refrigerante do primario. Os gases 

sao a familia química para a qual as fracoes liberadas para o refrigerante do primario sao as 

mais significantes. Além disso, sua migracáo é pouco afetada pelo tamanho do defeito. Em 

urna primeira aproximacáo, as fracoes liberadas desses nuclídeos dependem somente da tempe

ratura da vareta combustível fainada. Segue-se que se a potencia das varetas defeituosas puder 

ser estabelecida, os modelos podem ser utilizados para calcular as fracoes reais liberadas na 

agua por cada vareta, a partir dos gases de fissáo. Urna comparacáo entre esse cálculo e os 

valores medidos das fracoes medias liberadas vai indicar o número de varetas falhadas exis

tentes no núcleo 2. 

3.5.2- Iodo 

O escape do iodo é também influenciado por seu comportamento químico e físico: solu-

bilidade, volatilidade, afinidade química, etc4. 

A migracáo do iodo de fissáo dentro do óxido se dá exatamente da mesma forma que a 

dos gases. Eles podem, no entanto, ser presos em armadilhas durante a migracáo, ñas secoes 

frías da vareta combustível. 
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Da mesma forma, o iodo pode ser fácilmente preso em "armadilhas" no espago entre a 

vareta combustível e o revestimento. Durante a operacáo em estado estacionario, o escape de 

iodo de urna vareta fainada só se processa se entrar agua ou vapor no espaco combustível-

revestimento. Nesse caso, os depósitos de iodeto de césio (Csl) reagem com o vapor, forman

do ácido iodídrico (HI), composto volátil que entáo difunde-se para o refrigerante. As fracóes 

liberadas para o refrigerante do primario sao, portanto, usualmente menores que a dos gases. 

Entretanto, durante longos transientes de potencia, particularmente transientes de para

da, o vapor existente dentro das varetas fainadas sofre condensacáo assim que a temperatura 

da pastilha combustível na vizinhanca do defeito cair abaixo da temperatura de saturacáo do 

refrigerante. A condensacáo do vapor permite a entrada adicional de agua pela faina, dissol-

vendo o iodeto de césio e, devido ao calor da pastilha, a agua sofre expansáo térmica e carrega 

os fragmentos dissolvidos para o refrigerante através da falha. A liberacao dessas fracóes pre

sas em armadilhas dá lugar a "picos de liberacao" ("spiking"), fácilmente visíveis na análise 

espectrométrica da agua do primario. 

É muito difícil elaborar um modelo teórico envolvendo retencáo e liberacao de iodo em 

armadilhas, considerando as condicóes hidráulicas do espago combustível-revestimento. Por 

esse motivo, utiliza-se geralmente urna aproximacáo empírica na modelagem, com base na re-

lacáo entre tamanho do defeito e razao entre as fracóes liberadas de iodo e de gases nobres de 

fissáo em condicóes estáveis de operacáo á potencia nominal. Deve-se notar aínda que as cor-

relacóes entre as fracóes de liberacao e o tamanho do defeito dependem do estado físico da 

agua no espago combustível-revestimento e, portanto, da temperatura superficial da pastilha 

combustível4. 
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3.5.3- Outros Fragmentos de Fissáo 4 

Outros fragmentos de fissáo, produzidos em larga escala na pastilha combustível, como 

aqueles que pertencem ao grupo de terras alcalinas (bario, estroncio) ou ao grupo dos lantaní-

deos (lantánio, cério) nao sao voláteis e tém urna capacidade de difüsáo muito babea no dióxido 

de uranio. Portanto, nao sao liberados em quantidades apreciáveis no refrigerante do primario 

durante condicoes normáis de operacáo. No entanto, no caso de grandes defeitos no revesti-

mento, pode acontecer que a agua entre em contacto direto com as pastilhas, levando a erosáo 

do combustível. O material fissil é entáo dispersado no refrigerante do circuito primario, jun

tamente com os fragmentos de fissáo nele contidos. 

O actinídeo ^ ^ p , produzido como resultado da captura de neutrons pelo 72SU, pode 

também ser empregado como um bom indicador das condicoes de degradacáo do combustível 

do reator e de perda significativa de material da pastilha combustível. 

3.6- URANIO RETIDO 

Há dois tipos possíveis de fontes de fragmentos de fissao no refrigerante do primario de 

um reator nuclear de potencia: traeos de uranio existentes no revestimento de zircaloi ou con-

taminacao superficial do primario por rupturas de varetas ocorridas durante o ciclo ou em ci

clos anteriores. 

3.6.1- Uranio Retido na Vareta 

Análises radioquímicas da agua de refrigeracáo de reatores com revestimento de zircaloi 

tém registrado a presenca de fragmentos de fissáo desde a primeira criticalidade. Em um reator 
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novo, que nao aprésente falhas de varetas combustíveis, a atividade de fragmentos de fissáo no 

refrigerante é da ordem de 10"4 uCi/g. Existem duas causas para esse fato: 

Io) O zircónio contém traeos (em ppm) de uranio natural, cuja remocáo nao é económi

camente viável. Desta forma, os revestimentos fabricados com ligas de zircónio apresentam 

urna dopagem natural de uranio. 

2o) Durante o processo de fabricacáo, a superficie do tubo de zircaloi pode ser contami

nada com pó de óxido de uranio. Parte desse óxido penetra nos poros do revestimento, difi

cultando sua remocáo. 

Quando o revestimento da vareta é exposto a um fluxo de neutrons, dentro do núcleo, o 

uranio existente no zircaloi sofre fissáo e os fragmentos de fissáo sao liberados para o refrige

rante, geralmente por recuo. 

3.6.2- Uranio Retido nos Componentes do Circuito Primario 

Após urna falha na vareta combustível com ruptura, há contaminacáo da agua do refrige

rante e do circuito primario, como um todo, com uranio e seus fragmentos de fissáo. A ativi

dade devida a essas partículas pode ser bastante alta e persistir por diversos ciclos de operacáo. 

A contaminacáo por esse uranio, conhecido como uranio retido, dará lugar ao surgi-

mento de outros nuclídeos na agua do primario, mesmo que nao hajam falhas ñas varetas com

bustíveis no ciclo em análise. 

3.7- MONITORACÁO DE RADIONUCLÍDEOS NA AGUA DO PRIMARIO 4 

Durante a operacáo de urna instalacáo, a medida da ativioade do refrigerante é o primei-

ro passo para a avaliacáo da eficiencia do combustível do reator. A monitoracáo da atividade 
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de alguns isótopos selecionados de fragmentos de fissáo no refrigerante do primario fornece 

informacáo útil sobre o desempenho do combustível em operacao. A partir desses dados, é 

possível identificar o instante no qual, no ciclo de operacao, as falhas ocorreram, estimar o 

número e o tipo de falhas e predizer a exposicáo aproximada do combustível falhado. 

Quando ocorre urna ruptura no revestimento de urna vareta combustível, urna quantidade 

de fragmentos de fissáo escapa para o refrigerante, causando um súbito crescimento nos níveis 

de atividade. Qualquer variacao significativa nos níveis de atividade dos fragmentos de fissáo 

deve ser analisada para determinar se deve-se a urna nova falha ou ao crescimento no tamanho 

das falhas já conhecidas, ou se pode ser atribuida a outras causas, tais como mudancas na po

tencia do reator, na taxa de purificacáo ou nos procedimentos de degaseifícacáo. 

O principio de urna falha no elemento combustível é usualmente indicado pela moni to a-

cao do nivel de atividade gama associado a fragmentos de fissáo específicos no refrigerante o 

reator. Os dados dos fragmentos de fissáo medidos em intervalos regulares e suas tendé' -.ias 

durante o ciclo de operacao permitem a determinacáo do instante em que a falha ocorreu e 

urna avaliacáo do comportamento operational esperado4. 

A caracterizacáo qualitativa e quantitativa do estado do combustível falhado baseia-se, 

geralmente, nos estudos de tres familias químicas de nuclídeos que nao apresentam depósitos 

significativos ñas paredes do circuito e para as quais as correlacóes entre a liberacáo pela va

reta defeituosa e a atividade na agua sao facéis de estabelecer. Sao elas18: 

a) gases nobres: 133Xe, 133mXe, 135Xe, 138Xe, 85mKr, 87Kr, 88Kr 

b) iodo: 1311,1321,1331,1341,135I 

c) césio: 134Cs, 137Cs. 

Como conseqüéncia de sua passividade química, o escape de gases nobres de fissáo é 

governado somente por fatores físicos, tais como difusáo e tamanho do defeito. Por outro 
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lado, o escape de outros fragmentos de fissao é influenciado tanto por seu comportamento 

físico quanto químico: solubilidade, volatilidade, afinidade química, etc. O iodo, em particular, 

pode ser fácilmente preso em armadilhas no espago entre a vareta combustível e o revesti-

mento da vareta e só vai ser liberado para o refrigerante do primario se agua ou vapor penetrar 

nesse espago. 

A atividade no refrigerante do primario devida aos fragmentos de fissao liberados por 

combustíveis falhados sao resultado de um equilibrio entre as taxas de liberagáo do óxido de 

uranio do qual eles sao originarios e seu desaparecimento devido a decaimento radioativo, 

captura de neutrons e purificacáo da agua do primario. Os níveis de atividade dependem da 

velocidade de migracáo no óxido e no interior do espago combustível-revestimento em varetas 

defeituosas e, conseqüentemente, das seguintes características das varetas2: 

- temperatura do óxido 

- dimensoes do defeito 

- características físico-químicas do espago combustível-revestimento 

- quantidade de material físsil disseminado no circuito primario. 

O melhor indicador precoce de falha é o crescimento da atividade do 133Xe. Qualquer 

crescimento significativo ácima do nivel da radiagao de fundo ou qualquer aumento perma

nente no nivel do estado estacionario deve ser interpretado como urna falha potencial. Assim 

sendo, o surgimento de um pico de liberagáo após urna rápida variagáo de potencia indica que 

o núcleo contém urna ou mais varetas fainadas. A ausencia de pico de liberagáo de iodo du

rante transientes operacionais é indicador confiável de ausencia de defeitos. 

A interpretagáo de urna alteragáo correspondente na atividade de iodo é menos confiável 

porque pequeños defeitos podem nao induzir urna alteragáo mensurável no nivel estacionario 

da concentragáo 
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O principal mecanismo de liberacáo de fragmentos de fissáo pelo uranio retido é por re-

cuo. Quando as fissoes ocorrem em materiais retidos no circuito primario, os nuclídeos de fis

sáo sao liberados diretamente para o refrigerante, sem tempo de retencáo para decair. Portan-

to, neste caso a razao entre as taxas de liberacáo e de geracáo, R/B, para os nuclídeos dos 

fragmentos de fissáo provenientes do uranio retido, em primeira aproximacáo, devem ser inde-

pendentes da meia-vida do nuclídeo. Instalacóes livres de defeitos apresentam retas horizontais 

quando se representa gráficamente a razáo liberacáo para geracáo (R/B) contra a constante de 

decaimento X. Por outro lado, táo logo um defeito apareca, a inclinacáo da reta no gráfico vai 

se tornar fortemente negativa. A inclinacáo da reta é dependente da potencia de operagáo das 

varetas fainadas e do tamanho dos defeitos. A comparacáo entre as razóes de liberacáo e gera

cáo de iodo e gases dá urna indicacáo da quantidade de iodo retido em armadilhas no espago 

combustível-revestimento. 

A habilidade de distinguir entre as liberacoes devidas a uranio retido e as devidas ao 

combustível defeituoso é essencial na avaliacáo do desempenho do combustível dentro do re

atar. Por exemplo, um crescimento na liberacáo dos fragmentos de fissáo tanto do uranio reti

do quanto dos elementos combustíveis defeituosos podem indicar o aparecimento de um gran

de defeito, o qual estaría liberando material combustível para o refrigerante. Da mesma forma, 

urna liberacáo constante devida a uranio retido, acompanhada de um crescimento na liberacáo 

de fragmentos de fissáo gasosos e solúveis de meia-vida longa pode indicar um crescimento no 

número de pequeños defeitos. 

A experiencia tem demonstrado que a liberacáo, corrigida para o rendimento, de um 

isótopo de meia-vida curta, tais como o 134I ou o 138Xe, é um bom indicador do crescimento do 

uranio retido no núcleo. Por outro lado, a liberacáo de isótopos de meia-vida mais longa deve-
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se, principalmente, á falha no combustível e os efeitos da contaminado por uranio podem ser 

ignorados para esses isótopos, na ausencia de fainas abertas de grande porte no núcleo. 

Conseqüentemente, a degradacáo ou a liberacáo de uranio podem ser monitoradas pela 

tendencia das atividades gama dos fragmentos de fissáo de meia-vida curta, tais como I34I e 

138Xe. Se a tendencia for de um crescimento lento a potencia constante, isso indica a liberacáo 

de uranio e a sua deposicáo no interior do núcleo, enquanto que um crescimento gradual ge-

ralmente indica um aumento súbito do tamanho do defeito. 
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CAPÍTULO 4 

DESCRICÁO DO MODELO E APLICA£ÓES 

De urna forma simplificada, podem ser obtidas estimativas aproximadas do número de 

varetas fainadas no núcleo de um reator dividindo-se a atividade medida da agua do primario 

por valores medios de atividade gerada por urna única vareta no refrigerante do reator. Entre

tanto, como a potencia de operacáo das varetas fainadas e a natureza e o tamanho das fallías 

podem variar bastante, consegue-se maior precisáo analisando-se as tendencias das atividades 

dos fragmentos de fissáo individuáis e usando-se modelos baseados em principios físicos 4. 

Nesse sentido, os modelos existentes baseiam-se sempre nos mesmos fundamentos, dife-

rindo apenas no modo de sua aplicacao. A liberacao de atividade para cada nuclídeo é descrita 

por modelos analíticos. Para tal, divide-se a liberacao em duas partes: a taxa de liberacao a 

partir da pastilha combustível e o escape da vareta para o refrigerante. A partir daí, os coefici

entes do modelo sao determinados ou por cálculos teóricos ou empíricamente a partir de um 

grande conjunto de dados de atividade do refrigerante, para os quais o número de varetas va-

zando em cada ciclo de operacáo encontra-se bem caracterizado4. 

Para evitar a influencia dos fatores de operacáo do reator que sao independentes das ca

racterísticas das falhas mas que afetam os níveis de atividade dos fragmentos de fissáo no refri

gerante do primario, todas as correlacoes descritas neste trabalho referem-se as fracoes de nu-

clídeos liberados instantáneamente na agua e nao aos seus níveis de atividade. Essas fracoes 

liberadas sao calculadas por meio do balanco da concentracáo de cada nuclídeo na agua do 

primario e dos parámetros de operacáo do reator. Dentre outras nocSes usadas, encontra-se a 

fracáo instantánea media liberada para um nuclídeo i, definida como2: 
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(fiV^MBi), (4.1) 

onde: 

Ri = liberacao instantánea do nuclídeo para a agua do primario, a partir de 

todas as varetas fainadas (átomos/s). 

(Bi)m = producáo instantánea do nuclídeo i em urna vareta submetida á den-

sidade linear media de potencia do reator (átomos/s). 

Para se correlacionar falhas no revestimento da vareta combustível com as medidas gama 

da agua de refrigeracáo do primario, é necessário definir-se um conjunto de equacSes que des-

crevam a geracáo e o transporte dos fragmentos de fissao. 

Com esse objetivo, Beraha et alii18 propuseram o modelo cinético para o transporte de 

fragmentos de fissao para o espaco combustível-revestimento. Um modelo de difusáo foi pro-

posto por Morrison et alii19. Lewis et alii20 desenvolverán! a comparacáo entre esses dois mo

delos, enquanto Aoki21 propós o método gráfico, utilizado para analisar o número de elemen

tos falhados e a quantidade de uranio no primario 22. 

O presente modelo baseia-se no código computacional PROFIP 3 desenvolvido pela 

CEA e pela Framatome (Franca) - conforme apresentado por Beraha et alii18 - para o cálculo 

da atividade da agua do primario. A correlacáo entre essa atividade e o número de varetas fa

inadas seguiu a representacáo desenvolvida por Stora et alii 23. Para o cálculo da taxa de libe

racao foram seguidas as metodologías apresentada por Beraha et alii18 - liberacao por recuo e 

choque - e Lewis et alii20 - liberacao por migracáo. A utilizacao de metodologías diferentes 

para esse cálculo justifica-se pela maior complexidade do transporte por difusáo, cuja modela-
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gem vem sendo continuamente aperfeicoada nos últimos anos, com base principalmente em 

resultados experimentáis. 

4.1- ETAPAS DO MODELO 

Io. Balanco da concentracáo dos fragmentos de fissáo na vareta combustível, levando em 

consideracáo as diferentes formas de transporte: recuo, choque ou migracáo; 

2°. Balanco da concentracáo no espaco combustível-revestimento e no revestimento da 

vareta, com a possível retencao em armadilhas na superficie interna do revestimento, 

para os nuclídeos do iodo; 

3o. Balanco da concentracáo no refrigerante do reator, considerando-se a existencia le 

fainas no revestimento da vareta; 

4o. Expressáo da atividade do refrigerante do primario em funcáo da taxa de liberado \ 

partir da vareta combustível; 

5o. Expressáo da taxa de liberacáo total. 

4.2- BALANCO DA CONCENTRACÁO DOS FRAGMENTOS DE FISSÁO 

4.2.1- Balanco da Concentracáo na Pastílha Combustível 

Conforme discutido no capítulo 3, a liberacáo de fragmentos de fissáo a partir da pastilha 

combustível pode ocorrer de tres formas diferentes: recuo, choque ou migracáo. 

O balanco da concentracáo de um fragmento de fissáo na pastilha combustível pode ser 
expresso por 18: 

dNf —/- = B - (BUuo + Rchoquc + iUg) - (Xi + OÍ*) Nf (4.2) 
ai 
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onde: 

Nf = concentrado do nuclídeo na pastilha combustível (n° de átomos) 

B = taxa de geracao do nuclídeo na pastilha combustível (átomos/s), refe

rente ao volume de todas as pastilhas da vareta combustível 

Rrouo = taxa de liberacáo do nuclídeo por recuo (átomos/s) 

Rchoque - taxa de liberacáo do nuclídeo por choque (átomos/s) 

Rmig = taxa de liberacáo do nuclídeo por migracáo (átomos/s) 

X{ = constante de desintegracáo do nuclídeo i (s1) 

a¡ = secáo de choque de captura de neutrons pelo nuclídeo i (cm2) 

<j) = fluxo medio de neutrons térmicos (néutrons/cm2.s) 

a¡<|> = taxa de captura de neutrons, para o nuclídeo considerado (néutrons/s) 

Fazendo-se 

RT ~ Rrecuo + Rchoque + Rmig (4-3) 

e substituindo-se na Equacáo 4.2, 

dNf 
—J- = B - R T - ( X ¡ + o¡*)Nf (4.4) 

at 

ou 

dNf 
1 +(Xi + ai<t>)Nf=B-RT (4.5) dt 
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4.2.2- Bataneo da Concentrado no Espaco Combustível-Revestimento e no Reves-

timento 

Para urna vareta combustível fainada, a taxa de liberacíio do nuclídeo através da falha é 

proporcional a sua concentracao no espago combustível-revestimento 18, 

Rg = vNg (4.6) 

onde: 

Rg= taxa de liberacao do nuclídeo através da falha (átomos/s) 

v = probabilidade de que um nuclídeo seja liberado para o circuito primario, 

por unidade de tempo, para cada vareta (s'1) 

Ng = concentracao do nuclídeo no espago combustível-revestimento (n° de 

átomos) 

A probabilidade v depende do daño no revestimento. É também denominada "coeficiente 

de taxa de escape", ou simplesmente "taxa de escape". 

Assume-se que o equilibrio entre a concentracao do gas no espaco combustível-

revestimento e seu depósito no revestimento seja alcancado para todos os nuclídeos. 

Seja a a constante de absorcao isotérmica (cm), tal que18: 

a = Mg/Cg (4.7) 

onde 
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Mg = massa do nuclídeo depositada por unidade de superficie do revesti

miento (g/cm2) 

Cg = massa do nuclídeo por unidade de volume do espaco combustivel-

revestimento (g/cm3). 

A concentracáo total de átomos do nuclídeo no espaco combustível-revestimento e no 

revestimento é dada por: 

NG = Ng + a (S/VONg .\ NG = (1 + a. S/Vr) Ng (4.8) 

onde: 

NG = concentrado total de átomos do nuclídeo no espaco combustível-

revestimento e no revestimento (n° de átomos) 

Ng = concentracáo do nuclídeo no espaco combustível-revestimento (n° de áto

mos) 

Sr = área superficial do revestimento (cm2) 

Vr = volume do espaco combustível-revestimento (cm3) 

a = constante de absorcáo isotérmica (cm) 

a.—^Ng = quantidade de átomos do nuclídeo que ficaram retidos em armadilhas 
' r 

no revestimento. 

dNo/dt = RT - Rg - XiNG - a^ NG (4.9) 

onde: 
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NG = concentra9áo total de átomos do nuclídeo no espaco combustível-

revestimento e no revestimento (n° de átomos) 

RT = Rrecuo + Reboque + Rmig = taxa de libera9áo total do nuclídeo a partir da 

vareta combustível (átomos/s) 

Rg = taxa de liberacao do radionuclídeo através da falha (átomos/s) 

Xi = constante de desintegracáo do nuclídeo i (s"1) 

<y¡ = secáo de choque de captura de neutrons pelo nuclídeo i (cm2) 

<|> = fluxo medio de neutrons térmicos (néuíxons/cm2.s) 

Substituindo-se na Equacao 4.9 os valores de Rg, dado pela Equacao 4.6, e o de NG, 

dado pela Equacao 4.8, temos: 

— [(1 + a. S/Vr) NJ = RT - vNg - (Xi+ai<t))(l+a.S/Vr)Ng (4.10) 
dt 

dNg 
(1 + a. S/Vt) — s - + vNg + (Ai+o^Xl-Nx. SyVr)Ng = RT (4.11) 

dt 

dNÍ v 
- + + Á¡ +(7,0 

di [l + a.SJV. 
N=. ^ irr (4.12) 

* \ + a.Sr/Vr 

4.2.3- Balanco da Concentracáo no Refrigerante do Reator 

O balan90 da concentracáo de um dado fragmento de fissáo no refrigerante do reator é 

dada por: 
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dN 
—^=vN g - (Xi+q + Ci<|>)Nc (4.13) 

at 

onde: 

Nc = concentrado do nuclídeo no refrigerante (n° de átomos) 

v = taxa de escape do nuclídeo para o refrigerante (s'1) 

Ng = concentracáo do nuclídeo no espaco combustível-revestimento (n° de 

átomos) 

-̂i = constante de desintegrado do nuclídeo i (s'1) 

q = taxa de purificacáo total do refrigerante (s"1) 

a, = secáo de choque de captura de neutrons (cm2) 

<j) = fluxo medio de neutrons (néutrons/cm2.s) 

Se o reator estiver operando a potencia constante, a taxa de escape do fragmento de fis-

sáo da vareta falhada também será constante. Conseqüentemente, a atividade do fragmento de 

fissáo no refrigerante permanecerá constante, desde que o modo de operacáo do sistema de 

purificacáo do primario e o número e o tipo das falhas nao variem. 

A taxa de purificacáo total do refrigerante, q, depende do decaimento radioativo do 

fragmento de fissao, da taxa de descarga ("letdown") do sistema de refrigeracáo do reator para 

o sistema de controle químico e volumétrico e da eficiencia de purificacáo do refrigerante. É 

calculada pela relacáo: 
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q = (taxa de descarga/massa total do refrigerante) x 

DF = fator de descontaminacao do primario 

DF-\ 

DF-\ 
DF 

DF 
= eficiencia de purificacáo 

Stora et al i in consideram em seu modelo a existencia de 8 varetas fainadas no núcleo do 

reator, o que se reflete no balanco da concentracao no refrigerante. Incluindo-se esse dado, a 

Equacao4.13 fica: 

ou 

dNc 
dt 

dNc 
dt 

= svNg - (Xj + q + 0i<(>) N c (4.14 

+(h + q + o¡<|)) N c - svNg = 0 (4 

4.2.4- Solucao do Sistema de Equacoes de Balanco da Concentracao 

O sistema de equacoes de balanco da concentracao, 4.5, 4.12 e 4.15, pode ser escrito 

sob forma matricial: 

D + Xi + Oi<|> 0 0 

0 D + 

V. 

• + Ai + Oi(j> 0 

-ev D + h + q + ai<j) 

- — 

Nf 

Ng 

Nc 

_ _ 

= 

— 

B-RT 

RJ 

0 

_ — 

(4.16) 
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dt 

*M" ÍVecuo ' "choque •" ^mig 

Condicoes de contomo: 

Parat = 0, Nf(t=0) = 0 (4.17) 

Ng(t=0) = 0 (4.18) 

Nc(t=0) = 0 (4.19) 

a) Soluto do Sistema na Vareta Combustível 

dNf 
— f- + (h + <Ji<t>) Nf = B - RT (4.5) 

dt 

Fazendo urna troca de constantes, 

xn = h + Oi<t) (4.20) 

x12 = B-RT (4.21) 

dNf 

— f + xnNf = xi2 , (4.22) 
dt 

que é urna equacáo diferencial ordinaria de l" ordem com coeficientes constantes. A solucáo 

geral dessa equacao é: 
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Nf (t) = Ci exp(-xnt) + (xiz/xn) (4.23) 

Aplicando-se a condicáo inicial: 

parat = 0 => Nf(t = 0) = 0 (4.24) 

e substituindo em (4.23), 

0 = ci + xi2/xn .•.Ci = -xi2/xn (4.25) 

Substituindo o valor de Ci em (4.23), 

Nf (t) = - (xiVxn) exp(-xut) + (x^xn) (4.26) 

Considerando-se o sistema em estado estacionario, 

t->oo => Nf(t^oo)-> xi2/xii (4.27) 

N<t) = -2-ÜZ- (4.28) 

RT = B-(^+ai<i>)Nf (4.29) 
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Geralmente, assume-se que o sistema encontra-se em estado estacionario quando o rea-

tor opera continuamente a um mesmo nivel de potencia, com urna variacáo de ± 5%, durante 

pelo menos tres semanas. 

b) Solucao do Sistema no Espago Combustível-Revestimento e no Revestimento 

dt yl + a.Sr/Vr 

+ Aj + o$ N = ^ 
J * l + a.S,/Vr 

(4.12) 

Trata-se de urna equacáo diferencial ordinaria com coeficientes constantes, da forma: 

d_ 

dt 
Ng + x13Ng = Xi4, (4.30) 

onde: 

Xl3= — + {A,+<T,j) 
1 + a —-

V. 

(4.31) 

Xi4 = 
Rj-

1 Sr 
1 + a—-

V. 

(4.32) 

cuja solucao geral é: 

Ng (t) = c2.exp(-xi3t) + (XIVXB) (4.33) 

Adotando-se a seguinte condicao inicial 
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t = 0 => Ng(t = 0) = 0 (4.34) 

e substituindo-se esse valor em (4.33), 

0 = c2 + xi4/xi3 => c2 = -Xi4/x13 (4.35) 

Portanto, para t > 0, 

Ng (t) = (- xi4/xi3).exp(-xi3t) + xw/xi3 (4.36) 

t - » 0 0 => N g ( t -> QO) = Xi4 / Xi3 (4 -37 ) 

Rj 

N.(f) = —- ^ (4.38) 
* - - v 

+ Xi + o$ 

"&- h \ sA ( 4 ' 3 9> 

c) Solucao do Sistema no Refrigerante 

dNc /dt = svNg - (X¡ + q + cj£<J>) N c (4.14) 
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Substituindo-se o valor de Ng, dado na Equacao 4.39, 

dNc/dt = sv (X14/X13) - (Xi+q+Oi<|>) N c (4.40) 

dNc/dt + (Xi+q+Oi<|>) N c = sv (x14/xn) (4.41) 

Fazendo 

xis = ^+q+a¡<|) (4.42) 

xie = 8V. xX4/xi3, (4.43) 

dNc / dt + x15Nc = x16 (4.44) 

N c (t) = c3 exp(-xist) + xie/xu (4.45) 

Adotando-se as condicSes iniciáis: 

t = 0 => Nc(t = 0) = 0 => c3 = -x16/x15 (4.46) 

N c = - X16/X15 exp(-xi5t) + xi6/x15 = X16/X15 [1- exp(-xi5t)] (4.47) 

Considerando-se o sistema em estado estacionario, 

t-»oo => Nc(t -» 00) ->• X16/X15 (4.48) 

58 



Nc - , SV , . % T (4.49) 

'r v + fa+ajU + a-f-
V,j 

4.3- ATIVIDADE ESPECIFICA NO REFRIGERANTE 

A atividade de um dado radionuclídeo é dada por: 

A¡ = ¡̂Ni (4.50) 

onde: 

Ai = atividade do nuclídeo i (desintegra^oes/s) 

Xi = constante de desintegracáo do nuclídeo i (s"1) 

N¡ = número de átomos do nuclídeo i 

Definindo-se a atividade específica no refrigerante como a atividade por unidade de rnas-

sa do refrigerante, tem-se: 

A ^ - J T X Í N C (4.51) 
M 

onde 

Ae = atividade específica (desintegracSes/s.ton) 

M = massa de agua no refrigerante (toneladas) 

h = constante de desintegracáo do nuclídeo i (s'1) 
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Nc = concentracáo do nuclídeo no refrigerante (n° de átomos) 

Substituindo-se o valor de N c , dado em (4.49), 

A , = - ^ . ^ . V—f T . s R T (4 
1 H 'w v + fa+ajU + ajf. 

Esta é a atividade específica medida na agua do primario. Para um dado reator, essa 

dida depende dos seguintes fatores: 

Io) fatores intrínsecos 

- massa de agua do primario (M) 

- dimensoes da vareta combustível (Sr,Vr) 

2°) fatores dependentes do modo de operacáo 

- fluxo de neutrons térmicos (<|>) 

3 o) fatores característicos de cada isótopo 

- constante de desintegracao (h) 

- secao de choque de captura de neutrons térmicos (o\) 

- constante de absorcao isotérmica (a ) 

4o) fatores dependentes do tipo de falha 

- taxa de escape (v) 

- número de varetas fainadas (s) 
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Finalmente, a taxa de liberacáo RT depende da temperatura da pastilha combustí-

vel, de sua queima e características de fabricacáo, além da constante de desintegracáo do isó

topo. 

4.4- TAXA DE LIBERACÁO DE FRAGMENTOS DE FISSÁO DA PASTILHA 

COMBUSTÍVEL 

A expressáo apresentada na Equa9áo 4.52 nao pode ser calculada por se encontrar em 

funcáo da taxa de liberacáo do fragmento de fissáo a partir da pastilha combustível, RT. 

Conforme descrito ácima, a taxa de liberacáo total do fragmento de fissáo a partir da 

pastilha é dividida em tres etapas: 

RT = Rrecuo + Rchoque + Rmig ( 4 . 3 ) 

4.4.1- Taxa de Liberacáo por Recuo 

O valor da taxa liberacáo por recuo é apresentado por Beraha et alii 18 e demonstrado 

por Olander 10 a partir de consideracóes de balanco de massa do fragmento de fissao na unida-

de de volume da pastilha combustível sólida: 

R =-S^-B (4.53) 
recuo A i r v ' 

4 Vc 

onde: 

8 = livre caminho medio do fragmento de fissáo (cm) 

Se = área superficial das pastilhas combustíveis (cm2) 
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Vc = volume das pastilhas combustiveis (cm3) 

B = taxa de geracao do nuclídeo (átomos/s) 

4.4.2- Taxa de Liberato por Choque 

Beraha et alii 18 apresentam a seguinte relajo para a liberacáo por choque no volume 

das pastilhas combustiveis: 

Reboque = ^ W F N i 8 ^ - ( 4 . 5 4 ) 

onde: 

w = volume elementar ejetado pelo fragmento de fissao (cm3) 

F = taxa de fissao na unidade de volume (fissoes/cm3.s) 

Ni = n° de átomos do nuclídeo i na vareta 

5 = livre caminho medio do fragmento de fissao (cm) 

Sc = área superficial das pastilhas combustiveis (cm2) 

Vc = volume das pastilhas combustiveis (cm3) 

A taxa de variacáo da concentracáo do nuclídeo na matriz combustível é dada por: 

^ - = B - X N i (4.55) 
di 

Em condicóes de equilibrio, 
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f=0 =, N¡=i- (4.56) 

Substituindo o valor de Ni na Equacáo 4.54, 

R c h o ^ ^ ^ w F ^ S ^ B (4.57) 
I C 

4.4.3- Taxa de Liberacáo por Migracáo 

Na teoría de difusao clássica, a libera9áo de fragmentos de fissao gasosos e voláteis a 

partir da matriz do combustível é representada pelo modelo de "esfera de combustível" de 

Booth. Considerando a difusao de um isótopo pela superficie de urna esfera combustível de 

raio a, essa esfera é tratada como um meio homogéneo, sem levar em consideracao a existencia 

de bolhas, poros, deslocamentos, contornos de graos ou defeitos induzidos por radiacáo, os 

quais podem impedir a migracáo do átomo. Os efeitos desses centros de armadilhas sao incluí-

dos na grandeza D, a qual é chamada "coeficiente de difusao aparente" para um meio hetero

géneo. Esse conceito pode ser aplicado para prever a liberacáo de gases de fissao durante a 

operacáo do reator em estado estacionario. 

Aplicando-se a Lei de Fick para a difusao através da pastilha combustível, tem-se 10: 

dC _ 1 df 2dC 
di r dr\ dr 

= D0±-^-\r2^\ + B--AC (4.58) 

onde: 
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C = concentracáo do radionuclídeo na matriz combustível, no instante t, a 

urna dada distancia r (átomos/cm3) 

D0 = coeficiente de difusao aparente (cm2/s) 

r = distancia ao centro da esfera de raio a (cm) 

B = taxa de producáo de fragmentos de fissáo gasosos na unidade de volu

me (átomos/cm3. s) 

X = constante de desintegracáo do radionuclídeo (s1) 

Assumindo-se a condicáo inicial C(r,0) e as condicóes de contorno C(0,t) finito e 

C(a,t)=0 e resolvendo-se a equacáo, chega-se a10: 

/ = 3 3L 
va2A,. j 

rtí\
xA 

\¿i J 
(4.59) 

onde: 

f = liberacao fracional 

/ = • 

»ag 

B 

a = raio da esfera equivalente (cm) 

D' = coeficiente empírico de difusao (cm"1) 

Xi = constante de desintegracáo do nuclídeo i (s"1) 

O coeficiente empírico de difusao varia com a temperatura, por meio da dependencia de 

Do e da porosidade aberta na matriz combustível através do raio equivalente a. 

„-h 
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Substituindo o valor de / e adotando-se um fator de correcáo H que leva em conta a 

difusao dos precursores dos radionuclídeos na liberacáo difusional pela matriz combustível, 

conforme proposto por Lewis et alii. 20: 

tmg 
D_ 

BH (4.60) 

A tabela 4.1 apresenta o Fator de Difusao do Precursor, H, para os principáis radio

nuclídeos: 

TABELA 4.1: Fator de Difusao do Precursor 20 

H 

Criptónio 

85m 

1,9 

87 

1,7 

88 

1,1 

133 

1,2 

Xenónio 

133m 

1,4 

135 

3,0 

138 

1,0 

131 

1,0 

132 

11,7 

Iodo 

133 

1,1 

134 ¡ 
I 

2,1 ! 
i 

J 

i 0 

Deve-se observar que esse fator de correcáo nao é levado em consideracáo por Beraha 

et alii18, em seu modelo. 

Assumindo-se, conservativamente, para todos os fragmentos de fissao em estudo (gases 

nobres e iodo) a relacao desenvolvida no modelo ANS 5.4 Working Group 24 para o coeficiente 

de difusao empírico25, teremos: 

n f n\ BU/ Un ' V bclOO /p D'=-fexp 
a v RTj 

(4.61) 
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Esse algoritmo é aplicável para a liberacáo de fragmentos de fissáo gasosos e voláteis na 

condicao de equilibrio para vareta combustível intacta e baseado predominantemente em dados 

obtidos de combustíveis LWR com relativamente baixa potencia e alta queima. 

Os seguintes valores sao dados para as variáveis constantes da relacáo: 

^ -=0 ,61 . - 1 

a2 

Q = 72300 cal/mol 

R = 1,987 cal/mol K (constante dos gases perfeitos) 

T = temperatura (K) 

BU = queima acumulada (MW.d/t) 

p = 28000 MW.d/t (queima padráo) 

Como os valores obtidos por Lewis et alii25 para D' aplicados a iodo e a gases nobres 

apresentam a mesma ordem de grandeza, será assumido, neste trabalho, o mesmo valor para 

esses radionuclídeos. 

Substituindo as Equacóes 4.53, 4.57, 4.60 e 4.61 na Equacáo 4.3, a taxa de liberacáo 

total fica: 

1/2 

B H (4.62) 

Substituindo este valor na Equacao 4.52, temos a seguinte relacao para a atividade espe

cífica do primario: 

4 V, 2 F 
1 B + ^ -f-exp 

a 
Q\QQBUIP 

RTJ 
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A = 
M At+q + crrf 

v + iX, +oié\\ + a~ 
e x 

1 . 5 , 1 5C 1 3 
-¿> —- + — wF£ —-— + • * V. 2 VcXt ft 

D0 ( Q^ 
- t l / 2 

100 BUI B H\B 

(4.63) 

4.5. APLICACÁO DO MODELO 

Na aplicacao do modelo, váo ser assumidos valores, para as variáveis apresentadas ñas 

suas equates, compatíveis com as características de um reator PWR de 600 MWe e com as 

suas condicoes de operacáo. 

Os isótopos escolhidos foram: 131I, 133I, 135I, 133Xe, 135Xe, 138Xe, 85ntKr, 87Kr e 88Kr, por 

se tratarem daqueles que, por suas características, sao normalmente acompanhados durante a 

operacáo de reatores de potencia, visando a determinado de falhas no combustível. 

Os valores adotados para cada variável encontram-se indicados no Apéndice A 

A Figura 4.1 apresenta a relacao entre as taxas de liberacáo e de geracáo, para os gases 

nobres, em funcáo da temperatura da vareta fainada. Neste gráfico, considerou-se taxa de es

cape de 1,0 x 10"6 s"\ queima de 1700 MW.d/t, fluxo de 5,0 x 1013 néutrons/cm2.s e urna única 

vareta fainada. 

Verifica-se que para temperaturas até aproximadamente 1200° K, a relacao R/B é inde-

pendente da temperatura; a partir desse valor, ela aumenta significativamente. Tal explica-se 
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pelo feto de a baixas temperaturas os mecanismos de transporte por remo e choque sercm 

preponderantes; a altas temperaturas, entretanto, seus valores tomam-se cada vez menos im

portantes face aqueles tomados pela difusSo (ver item 3.2). 

Pode-sc aínda notar a maior liberaeáo do xenómo-133 em relacáo á sua producao, quan-

do comparados aos outros isótopos do xendnio e do eriptomo. Isto se deve á sua maior meia-

vida (5 días, enquanto as dos outros gases variara entre urnas poucas horas e minutos), Á me

dida que a temperatura val aumentando, entretanto, essa düerenca vai se tomando menos sig

nificativa, pois a aftas temperaturas o processo preponderante para transporte do nuclídeo no 

combustíve! passa o ser o de dtíusáo, o qua! se di mais rápidamente. 

a i 

•.• i 

0.001 

ojocoi 

*=i 

TOO 900 1100 1300 IfSQQ 17QQ 1900 2100 

¡^»-x<h13a -B-Xe-135 Xe-13B - Kr-SSm -m^frtf -»-K^BB~| 

HÜURA 4.1: Variacao de R/B com a Temperatura 
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A fbrma como a relacao entre as taxas de liberadlo e de geracSo, R/B, do xen6nio-133 

varía com a temperatura da vareta, paia diferentes valores de queima, e apiesentada na Figura 4.2. 

Verifica-se que até a temperatura de cerca de 1000° K nao ha diferenca entre as rdacfles; 

a partir daí. das vio assumindo maiores valores para as varetas com maior queima 

-BU=200Q 
BU=3QOQ0 

BU=1OJ0DO 
BU=4OJ00D 

BU=20LOOO 
BU^DUOQD 

FIGURA 4.2- VariaeSo de R/B, para o Xe-133, coma Temperatura, para Diferentes 

Valores de Queima 

Na figura 4.3 observa-se a variacáo da atividade especifica do refrigerante com a tempe

ratura da vareta, para varios nuchdeos. Considerou-se urna queima de 12.000 MW.d/t , 10 

varetas fainadas e tasa de escape da ordem de 10"6 átomos/B, 

Da mesma íbrma que foi observado no gráfico da Figura 4.1, a atividade permanece 

constante, para cada radionuclidco, a temperaturas até cerca de 1200° K, devido á preponde

rancia dos mecanismos de recuo e choque. 
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Alémdisso, damesma forma que naquele gráfico» aatividade doxenónio-133 apresenta-

se maior devido á sua longa meia-vida, em relamió aos outros nudídeos. 

Observa-se o comportamento do xenSnio-135 que, a bakas temperaturas, tem urna ati-

vidade menor que o cñptonio-$8, chegando a uhrapassá-lo a temperatura mais altas. Esse 

comportamento se explica pela influencia do fktor de difusao do precursor, H» com a prepon

derancia do mecanismo de difuíio a aftas temperaturas; no caso do xenonio-135, temos H=3. 

Embora de forma menos acentuada, pode-se observar o mesmo comportamento para o Kr-

SSm, que aprésenla H=l,9, 
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FIGURA 4.3; VariacSo da Ativídade com a Temperatura 
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Comparando-se a Figura 4.3 com os resultados apresentados na literatura ' , observa

se que os valores encontrados para a atividade encontram-se dentro do esperado. Entretanto, 

as formas das curvas nao atendem ao apresentado por Beraha et alii17. O motivo é que usou-se 

no desenvolvimento do modelo as metodologías desenvolvidas tanto por Beraha et alii n -

para a liberacáo por recuo e choque - quanto por Lewis et alii20 - para a liberacao por difusao 

-, as quais fazem consideracoes diferentes. Beraha et alii17 aparentemente nao corrige a influ

encia da difusao dos radionuclídeos precursores nem considera a captura de neutrons pelos 

nuclídeos; esses fatores váo exercer grande influencia na difusao em altas temperaturas, quan-

do a difusao passa a ser preponderante - principalmente no caso do xenónio-135, por causa de 

sua alta secao de choque de captura. Além disso, nao sao conhecidos os dados do reator utili

zados para os cálculos nessa publicacao, o que invalida qualquer comparacao mais apurada. Os 

resultados encontram-se, entretanto, em acordó com aqueles apresentados por Lewis et alii20. 

A Figura 4.4. mostra a variacao da atividade do 133Xe, por unidade de massa do prima

rio, com a temperatura, para varios valores do coeficiente de taxa de escape. Nessa representa-

cao, considerou-se urna única vareta defeituosa, a qual apresenta urna queima de 1700 

MW.d/t, sob um fluxo de 5,0 x 1013 néutrons/cm2.s. 
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FIGURA 4.4: Variacao da Atividade do Xe-133 com a Temperatura 

e o Coeficiente de Taxa de Escape 

Nota-se que para coeficientes de taxa de escape ¡guais ou maiores que 10"* nao ha distin-

cao entre as curvas. Para tamanhos de falha correspondentes aos coeficientes de taxa de escape 

de 1QT4 há urna saturacao, aupondo-se que todos os produtos de fissao gasosos existentes na 

vareta combustível já terüo sido liberados para o refrigerante, nio importando» portanto, se a 

falha for maíor. 

A Figura 4.5 aprésenla avaria^áo da atividade dos isótopos 131, 133 e 135 do iodo com 

a temperatura. Considerou-se, neste caso, urna única vareta fainada, com taxa de escape da 

ordem de 10"** átoraos/s, queima de 1700 MW.d/t e fiuxo de neutrons de 5,00 x 1013 por cm? .s. 

Supds-se que a constante de absorejio isotérmica fbsse igual a 0, isto é. nao havería retenc.ao 

de iodo no revestimento da vareta. 
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FIGURA 4,5: Variado da Atividade dos Isótopos do Iodo 

Neste caso, a diferen^a no comportamento dos tres isótopos pode ser atribuido aos dife

rentes valores de suas constantes de desmtegracSo: *(l31I)= 1,00x10"* s~\ X(mI)=9,48xlCT* s"1 

e M^'l^SjSxlO^ s"1. Os radionuclídeos com maíor constante de desintegracio decairSo mais 

rápidamente e serfio detectados em menor quantídade. 

A Figura 4.6 aprésenla a variacáo da atividade do iodo-131 com a temperatura, atríbuin-

do-se diferentes valores a constante de absorcBo isotérmica (a), no caso de urna vareta faina

da, Assim, para a=0 nio ha absoreao no revestimento da vareta combustível e todo iodo libe

rado da pastilna escaparía para o refrigerante; para ct=l, a parcela retida seria igual áquela que 

escaparía, etc. 
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FIGURA 4,6; Variacab da Atividade do 1-131 com a Temperatura 

e o Coeficiente de Absorcao Isotérmica 

Como era de se esperar, pode-se verificar que quanto menor o valor de a maior a ativi

dade de iodo-131 no refrigerante 

A variacab da ativídade especifica do Xe-133 no refrigerante com a temperatura, para 

varios tamanhos das falhas e diferentes números de varetas Miadas é apresentada na Figura 

4.7. 

Neste gráfico, comparou-se a ativídade devida a urna única falha, para diferentes taxas de 

escape, com atividades ocasionadas por um numero vaiiável de falhas. 
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FIGURA 4.7: Variac&o da Atividade do Xe-133 

com a Taxa de Escape e o Número de Varetas Fainadas 

Enquanto para urna única vareta falhada ha urna grande diferenca entre as atívidades para 

cada taxa de escape, toma-sé difícil identificar a situacao quando há urna vareta falhada com 

valor alto de v, tres varetas fiuhadas com v medio ou dezoito varetas falhadas com v pequeño, 

Assim, para um certo valor da atividade detectada nao se pode determinar por meio 

deste modelo se há urna única faina de maiores dimenaoes ou urna serie de pequeñas falhas. 

A Figura 4,8 representa a vanacio da atividade especifica do iodo-131 com o coeficiente 

de taxa de escape e o n° de varetas Miadas, para um coeficiente de ábsorcao isotérmica a=3. 
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FIGURA 4.8: Variag&o da Atividade do 1-131 

para Diferentes Taxas de Escape e Números de Varetas Fainadas 

Note-se que há aproximadamente o mesmo valor de atividade para urna vareta falhada 

com taxas de escape de 1ÍT2 e de HT3 e para duas varetas fainadas com taxa de escape de Iff4. 

Seriam necessarian entretanto, cerca de dez varetas Miadas com taxa de escape de 10"5 para 

obter-se o mesmo valor de atividade. Esta diferenca de comportamento em relacao ao do xe-

ndnio-137 é explicada pela retenclo do iodo no revestimento da vareta. 

A variacao da atividade especifica com a potencia linear do neator, na presenca de urna 

vareta fainada, é mostrada na Figura 4.9 para os isótopos 133 e 135 do xenónio. 
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FIGURA 4,9: Variacio da Atividade com a Potencia Linear 

Como fbram adotadas as temperaturas medias das varetas, as quais variaram entre 600 e 

1100° K, a atividade dependeu quase exclusivamente dos mecanismos de iecuo e choque, pois 

a essas temperaturas a diñisao é desprezíveL 

Entretanto, p6de-se verificar, no caso do xenómo-133, um aumento da atividade com a 

potencia, devida á maior taxa de producáo com o maior fluxo de neutrons. 

No caso do xenónio-135, observou-se urna Hgeira diminuicao da atividade, o que se ex

plica por sua aha secao de choque de captura de neutrons. Com o aumento da potencia, houve 
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um aumento do numera de átomos de xendnio-135 que capturaram neutrons e sofreram rea-

c3es nucleares, 

A agua do primario pode ser submetida a tratamento. por meio de filtros e leitos de resi

na, de forma a diminuir a sua atividade, Nesse caso, o sistema tem trSs pos¡95es. ou fechado 

(0), ou com urna abertura (q)> ou com duas (2q)r A utüizac&o desse sistema de purificacao 

influencia a atividade, o queé mostrado na Figura 4.10, para oxenomo-133. 

Este gráfico mostra a acao do processo de purificacao do primario, o qual pode chegar a 

diminuir em cerca de 20 vezea a atividade do xenónio. 

LU , 

Temperatura (K) 

•q-0 —•—q-pF15BE-5^2 q*3,19SE-6 

FIGURA4r10; Variacao da Atividade do Xe-133 com a Taxa de PurificacBo 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÓES 

A teoría apresentada e o modelo desenvolvido levaram a urna relacao (Equacao 4.63) 

para a atividade do refrigerante do circuito primario, para diferentes radioisótopos, em funcáo 

de diversos parámetros do reator. 

A utilizacáo do modelo foi feita para diversos parámetros de operacao de um reator 

PWR típico (~600 MWe). Os resultados dessas aplicacoes revelaram-se coerentes com aqueles 

apresentados na literatura especializada. 

Ficou demonstrada a possibilidade de se reconhecer a existencia de falhas ñas varetas 

combustíveis por meio da análise espectrometría da agua do circuito primario do reator. A 

esse respeito, os modelos de falha de elementos combustíveis tentam extrair consideráveis in-

formac5es a partir de pequeñas quantidades de dados. A atividade do refrigerante é composta 

por todas as falhas de varetas combustíveis no núcleo, sejam elas grandes ou pequeñas e, mui-

tas vezes, operando a diferentes níveis de potencia \ 

Algumas observacoes podem ser feitas sobre as condicoes de contorno adotadas e os re

sultados encontrados: 

Io) As predicóes de falha ñas varetas combustíveis requerem que os dados das amostras 

do refrigerante sejam obtidos em estado estacionario de operacao e em condicoes de equili

brio. As estimativas mais apuradas do número de varetas falhadas no núcleo, portanto, basei-

am-se ñas medidas de atividade obtidas após algumas semanas de operacao do reator a poten

cia constante após o evento de falha4. 
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2o) As faixas de liberacáo dependem da potencia do reator: quanto maior a potencia de 

operacáo, maior a atividade de um determinado radionuclide© no circuito primario (ver Figura 

4-9). Portanto, para um reator em operacáo com varetas combustíveis fainadas, mantendo-se a 

potencia em níveis medios a baixos limita-se a atividade do circuito primario. Da mesma forma, 

a atividade diminuí com o aumento da taxa de purifícacáo do sistema primario. 

3 o) A concentracáo de iodo no refrigerante depende nao só das características da falha, 

mas também da constante de absorcao isotérmica, isto é, da quantidade de iodo retida no re-

vestimento da vareta. Tal comportamiento constitui-se em um fator limitante a adocáo dos 

isótopos do iodo como padráo para se analisar as características das falhas em varetas com

bustíveis. 

4o) A partir de um determinado tamanho da falha (ver Figura 4.4), o modelo sofre urna 

saturacáo, sendo incapaz de distinguir falhas de diferentes dimensóes. 

5o) Ficou bem caracterizada a impossibilidade de se diferenciar, por meio da aplicacáo 

do modelo, urna única falha de maiores dimensóes de urna serie de falhas menores (ver Figura 

4.7). Assim , embora a equacáo do modelo inclua o número de varetas falhadas dentre suas 

variáveis, nao se consegue, realmente, determinar esse número. 

6o) De acordó com a literatura, as relacóes entre os isótopos de césio sao utilizadas para 

a determinacao da queima da vareta falhada. No presente modelo, essa correlacáo nao foi feita 

porque, devido ao alto valor da constante de decaimento desses radionuclídeos, as relacóes 

desenvolvidas nao podem ser aplicadas. 

As conclusoes ácima estáo em acordó aquelas divulgadas pela ABEA4, as quais indicam 

as limitacóes dos modelos empíricos de falha das varetas, relacionando-os á sua inabilidade 

para modelar grandes variacóes na potencia da vareta e no tamanho do defeito. Embora esses 

modelos fornecam urna predicáo aceitável do número de varetas falhadas quando estas tém 
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potencia próxima á media do núcleo e quando o tamanho dos defeitos vao de pequeños a mo

derados, quando as potencias das varetas fainadas sao ou muito maiores ou muito menores do 

que a media, ou quando os defeitos sao muito grandes, os modelos empíricos podem fazer urna 

previsáo super ou subdimensionada do número de fainas. 

Por outro lado, embora os modelos existentes sejam muito úteis para determinar o núme

ro e o tipo de fainas das varetas combustíveis fainadas, eles tém um inconveniente comum de 

nao levar em consideracáo alguns processos físicos, tais como a formacáo de bolhas de gas, 

seu crescimento e a interligacáo com as vizinhancas granulares. Além disso, a temperatura das 

pastilhas combustíveis é de especial importancia, pelo fato de ela afetar a oxidacáo do com-

bustível, a qual govema a amplitude da difusáo do gas e o potencial de oxigénio na pastilha 26. 

O trabalho desenvolvido na presente tese pode ser ampliado, fazendo-se as seguintes 

consideracóes: 

Io) Aprimorando-se o cálculo, ao levar em consideracáo a variacáo da temperatura ao 

longo da vareta e sua influencia na difusáo dos radionuclídeos. 

2o) Adotando-se valores discretos para cada secao da vareta, com a variacáo da potencia. 

3 o) Efetuando-se o cálculo do termo-fonte, por meio do código ORIGIN ou similar. 
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APÉNDICE A 

PARÁMETROS UTILIZADOS 

NA APLICACÁO DO MODELO 

Este apéndice apresenta os valores adotados e os cálculos efetuados para as diversas va-

riáveis, na Aplicacao do Modelo, item 4.5. 

1) Massa de Agua do Circuito Primario (M) 

Unidade: tonelada. 

M=125t 

2) Constantes de Desintegracáo (X) 

Unidade: s"1 

Iodo 

131. 

1,00x1o"6 

133j 

9,48x1o-6 

135| 

2,88x10"5 

Xenonio 

133Xe 

1,52x10^ 

135Xe 

2,llxl0-5 

138Xe 

8,18x1o-4 
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Criptónio 

8 5 m K r 

4,42xl0"5 

^Kr 

1,52x1o-4 

88Kr 

6,88xl0"5 

3) Taxa de Purificado Total do Refrigerante (q) 

Unidade: s'1 

q 

0 1,579 x 10"5 3,158 x lO ' 5 

4) Secáo de Choque de Captura de Neutrons (a) 

Unidade: barn = 10"24 cm2 

o 

131j 

600 

133Xe 

1,9X102 

135Xe 

2,65X106 

85mKr 

1,66 

87Kr 

<600 

5) FIuxo de Neutrons Térmicos (<{>) 

Unidade: néutrons/(cm2.s) 

• 

3,5xl013 5,Oxl013 8,0xl013 
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6) Taxa de Escape (v) 

Unidade: s'1 

v 

l,OxlO'3 1,0x1o-4 1,0x10"5 1,0x1o"6 l,0xl0-7 

7) Constante de Absorcáo Isotérmica (a) 

Unidade: admensional 

a 

0 1 2 3 4 5 

8) Dimensdes da Vareta (Sr, Vr) 

Diámetro externo do revestimento: 0,950 cm 

Diámetro interno do revestimento. 0,826 cm 

Sr / Vr - 2ia{ h / (7ire
2 h - 7ir¡2 h) = 38,2 cm'1 

9) Dimensoes do Combustível na Vareta (Sc, Vc) 

Diámetro da pastilha: 0,819 cm. 

Altura: 365,7 cm 

Sc = 27trh = 2TI (8,19/2)x 3657 x 10" 

Vc = TCî h = 7t (8,19/2)2 x 3657 x 10' 

Sc/Vc = 4,88 cm"1 

84 

= 940,5 cm2 

= 192,6 cm3 



10) Livre Caminho Medio dos Fragmentos de Fissáo ( 5) 

Unidade: cm 

6 = 7 x 10-4 cm 

11) Volume Elementar Ejetado (w) 

Unidade: cm3 

w = 71 x (150 x 10-8/2)2 x 50 x 10"8 

w = 8,8x10-19 cm3 

150 A° = 150 x 10"8 cm = diámetro do fragmento de fissáo 

50 x 10"8 cm = livre caminho medio de deslocamento 

12) Taxa de Fissáo do U-235 (F) 

Unidade: fissoes/(cm3.s) 

F = n235 <j> o 

TÍ235 = 8 du02 ÍD fij No / ni235 

nzss = 0,026 x 0,95 x 10,96 x 0,8815 x 6,02 xlO23 / 235 = 6,11 x 1020 

<J> = 5 x 1013 n/cm2. s = fluxo medio de neutrons térmicos 

a = 5,80 x 10'22 cm2 = secao de choque de fissáo do uranio 

F = 1,77 x 1013 fissoes/cm3.s 

13) Temperatura (T) 

Unidade: °K 

Adotou-se valores entre 700 a 2200° K para a temperatura media da vareta combustível. 
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14) Queima Acumulada (BU) 

Unidade: MW.D/tU 

BU 

2.000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 

15) Taxa de Geracao (B) 

Unidade: átomos/s 

B = Yi n235 0235 <t> V c 

Yi = rendimento do isótopo i (percentual) 

n235 - n° de átomos de ^ U na unidade de volume 

nzss = 0,026 x 10,96 x 0,95 x 0,8815 x 6,02 x 1023 /235 

n235 = 6,11 x 1020 átomos /cm3 

0235 = 580 x 10'24 cm2 = secáo de choque de fissáo do ^ U 

<|> = fluxo de neutrons térmicos 

Vc = 192,6 cm3 = volume do combustível na vareta 

B = 68,3 <}> Yi 
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16) Rendimento dos Isótopos (Y) 

Iodo 

131j 

2,886xl0"2 

133j 

6,700x10-2 

135j 

6,307xl0"2 

Xenónio 

133Xe 

6,703x10"2 

135Xe 

6,548xl0'2 

138Xe 

6,437xlQ-2 

Criptonio 

8SmKr 

1,30 lxl O-2 

^Kr 

2,538xl0'2 

«•Kr 

3,598xl0'2 
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