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RESUMO 

 
Elementos combustíveis tipo placa possuem elevada eficiência de transferência 

térmica, o que favorece um fluxo de calor com elevadas taxas de saída de potência. 

No núcleo dos reatores, os elementos combustíveis em geral, estão sujeitos a um 

elevado fluxo de neutrons, elevadas temperaturas trabalho, severas condições de 

corrosão, ação direta dos produtos de fissão resultantes das reações nucleares e a 

interação radiação – matéria. Para combustíveis tipos placa compostos de 

particulados cerâmicos dispersos em matriz metálica, observa-se o aparecimento de 

regiões danificadas devido a interação dos produtos de fissão na matriz metálica. 

Com intuito de se avaliar a extensão das regiões de danos na matriz metálica, em 

função da fração volumétrica dos particulados e do seu diâmetro, neste trabalho, 

foram realizadas simulações geométricas computacionais da distribuição das 

partículas esféricas de UO2 do núcleo da placa combustíveis, dispersas em matriz de 

aço inoxidável, em diversas frações de volume e diâmetros. 

 
Palavras-Chaves: Modelagem Computacional, Combustíveis tipo placa, microesferas 

de UO2. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Elementos combustíveis tipo placa possuem elevada eficiência de transferência 

térmica o que favorece o fluxo de calor permitindo elevadas taxas de saída de 
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potência. No núcleo dos reatores, os elementos combustíveis em geral, estão 

sujeitos a um elevado fluxo de neutrons, elevadas temperaturas de trabalho, severas 

condições de corrosão, ação direta dos produtos de fissão resultantes das reações 

nucleares e a interação radiação – matéria. Nos combustíveis tipo placa de 

particulados cerâmicos dispersos em matriz metálica, observa-se, após a irradiação 

do combustível, o aparecimento de regiões de danos na matriz metálica no entorno 

das partículas físseis de microesferas de UO2, devido a interação dos produtos de 

fissão. A avaliação da estrutura  de combustíveis tipo placa após a irradiação é 

extremamente difícil e requer grande infra-estrutura como o uso de células quentes 

bem como técnicas especiais de análise devido a radioatividade emitida pelo 

combustível queimado. 

A utilização e aplicação de recursos computacionais, possibilita o 

desenvolvimento de poderosas ferramentas, como a modelagem geométrica 

computacional, que podem ser utilizada na obtenção, visualização e análise de 

estruturas simuladas. 

Com intuito de se avaliar a extensão das regiões de danos em função da fração 

volumétrica dos particulados e do seu diâmetro, neste trabalho, foram realizadas 

simulações geométricas computacionais da estrutura do núcleo do combustíveis tipo 

placa, compostos de esferas de UO2, dispersas em matriz de aço inoxidável, em 

diversas frações de volume e diâmetros. 

Os resultados das simulações foram exportados para o aplicativo AutoCAD, 

onde foi possível a visualização e analise das estruturas simuladas. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Formação de regiões de danos 

 
A formação, após a irradiação do combustível, da regiões de danos da matriz 

metálica no entorno das partículas físseis de microesferas de UO2 do cerne de 

elementos combustíveis tipo placa em dispersão, é devido a penetração de 

fragmentos de fissão nesta matriz metálica. O alcance médio dos fragmentos de 

fissão, decorrentes da fissão do U235, em alguns metais normalmente usados na 

matriz metálica, estão listados na tabela I. 
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Tabela I – Alcance médio dos fragmentos de fissão de decorrentes da fissão do 

U235. 

Material base da matriz Alcance médio 
(µm) 

Fe (aço inox) 6,7 
Al 13,8 
Zr 9,1 

 
Normalmente a integridade da matriz é medida através fração volumétrica das 

regiões danificadas em relação a região não danificada da matriz(1). A continuidade 

da matriz não danificada garante a preservação das propriedades físicas da matriz . 

Weber(1), considera que para uma distribuição ordenada das partículas esféricas na 

matriz metálica, as relações entre a fração de volume da fase combustível Vf, o 

diâmetro da partícula, D, e o alcance médio dos produtos de fissão λm, podem ser 

relacionados conforme a equação (A), 
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onde d’ é o distância não danificada da matriz. Nos casos em d’/2λm = 0 implica que 

as regiões de danos formadas em torno das esferas estão se tocando, enquanto que 

para d’/2λm = 1 e d’/2λm = 2 existe uma distância 2λm e 4λm, respectivamente, de 

matriz não danificada entre as regiões danificadas. 

A figura 1 ilustra uma superfície de corte do cerne da placa combustível onde 

são representadas as regiões de danos, a região ocupada pela fase combustível e a 

região não danificada da matriz metálica, para uma distribuição ordenada das 

partículas esféricas de mesmo diâmetro, conforme Weber(1). 

 

 
Figura 1- Ilustração de uma superfície de corte de placa combustível 
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Como observado na tabela I para o combustível em dispersão de particulados 

esféricos de UO2 em matriz de aço inoxidável, a espessura da região de dano é 

estimada em 6,7 µm. 

A tabela II apresenta os valores dos diâmetros das esferas de UO2, D, 

dispersas em matriz de aço inoxidável para d’/2λm = 0, 1 e 2, e para frações 

volumétricas de 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 e 0,6, levando-se em conta a distribuição 

ordenada(1). 

 
Tabela II – Diâmetros das esferas de UO2 dispersas em aço inoxidável  

em função de d’/2λm e de Vf 

d'/2λm = λm 
(µm) Vf D  

(µm) 
0,1 14,12466 
0,2 24,51158 
0,3 38,16036 
0,4 58,87495 
0,5 95,9859 

0 6,7 

0,6 185,0617 
0,1 28,24933 
0,2 49,02316 
0,3 76,32071 
0,4 117,7499 
0,5 191,9718 

1 6,7 

0,6 370,1234 
0,1 42,37399 
0,2 73,53474 
0,3 114,4811 
0,4 176,6249 
0,5 287,9577 

2 6,7 

0,6 555,1852 
 

 
Outra forma para apresentação dos dados obtidos através da equação (A) 

pode ser verificada no gráfico representado pela figura 2, supondo também uma 

distribuição idealmente ordenada das partículas físseis(1). Neste gráfico são plotadas 

as curvas para d'/2λm = 0, d'/2λm = 1 e d'/2λm = 2 que relacionam os diâmetros das 

partículas com a fração volumétrica da fase combustível. 

Neste gráfico, as regiões de danos estão se tocando para um d'/2λm = 0. Para 

d'/2λm = 1 e d'/2λm = 2 existe uma distância λm  e 2λm de matriz não danificada 

entre regiões danificadas, respectivamente. 
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Figura 2 – Relação entre o diâmetro das partículas e a fração de volume da fase 

combustível, tendo como base o modelo de distribuição ordenada de partículas (1) 

 
Weber(1) , de maneira arbitrária, considera que o valor de d'/2λm deve ser maior 

ou igual a 1,0 o que implica que, para uma fração volumétrica da fase combustível 

igual a 0,3 e 0,4, os diâmetros das partículas devem ser maiores que 76,3 e 117,7 

µm, respectivamente. Esta consideração pode ser corroborada com dados e 

simulação de experimentos de irradiação(2).  Deste modo, deve-se adotar no gráfico 

a região a esquerda da curva d'/2λm = 1, significando que deverá existir uma 

distância de λm de matriz não danificada entre as regiões de dano. 

 
Distribuição aleatória e simulação computacional 

 
O CDTN em parceria com o CTMSP tem realizado pesquisas de 

desenvolvimento de combustível tipo placa em dispersão em aço inoxidável para 

reatores nucleares de propulsão nuclear. Lage(3) implementou um programa que 

simula a distribuição das partículas esféricas de UO2 nas diversas etapas de 

fabricação das placas combustíveis em desenvolvimento no CDTN.  

No processo de fabricação, realizado no CDTN, tem-se uma mistura física do 

pó de aço inoxidável com as esferas de UO2 da fase combustível. Esta mistura é 

compactada, sob pressão de 500 MPa, e sinterizada em atmosfera de hidrogênio a 

temperatura de 1200oC(4,5). A figura 3 ilustra a montagem do elemento combustível, 

antes da etapa de laminação, onde a pastilha combustível é encaixada em uma 

moldura e selada com duas placas de cobertura. O conjunto obtido é então laminado 

até atingir as dimensões especificadas(1,6)  .  
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Figura 3 – Vista explodida mostrando as partes que constituem uma placa 

combustível antes da laminação. As dimensões variam com as características do 

elemento combustível 

 
Por este processo de fabricação obtém-se uma distribuição aleatória das 

partículas esféricas de UO2 no cerne da placa, diferentemente do que foi proposto 

por Weber, que emprega em sua análise uma distribuição ordenada das partículas, 

o que não ocorre na prática. Deste modo, a abordagem aqui proposta é mais realista 

tendo em vista que o processo de fabricação de combustíveis tipo placa  ocorre  

com  uma distribuição aleatória das partículas . 

Esta distribuição aleatória pode ser verificada na figura 4 onde estão 

apresentadas micrografias da seção transversal do cerne de placas combustíveis 

obtidas com carregamentos de (a) 10, (b) 20 e (c) 40% em volume(7). 

 

 
(a) (b) (c) 

 
Figura 4 - Micrografias da seção transversal do cerne de placas combustíveis nos 

carregamentos de aproximadamente: (a) 10%, (b) 20% e (c) 40% em volume. Em 

destaque, (círculo vermelho), exemplos de regiões onde as esferas apresentam-se 

mais próximas devida a distribuição aleatória da fase combustível(7). 
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Diferentemente de uma distribuição ordenada, em uma distribuição aleatória 

pode ocorrer que, após a irradiação, as regiões de danos geradas podem se tocar, 

mesmo para valores de carregamentos abaixo de um certo valor crítico, previsto 

em(2), onde estas regiões de danos não se tocariam. Isto se deve a formação 

aleatória de conjunto de partículas físseis de microesferas de UO2 agrupadas com 

maiores proximidades. Nestes agrupamentos, a distância média entre partículas é 

menor do que a distância média de uma distribuição ordenada. Isto gera, em outras 

palavras, conjuntos de micro-regiões mais adensadas de partículas físseis de 

diferentes dimensões, onde algumas partículas chegam mesmo a se tocarem, 

características estas típicas de distribuições não ordenadas ou aleatórias. Em 

função do carregamento e do diâmetro das microesferas, as dimensões dos grupos 

formados pelas regiões de danos conectadas podem ser de tal ordem que venham a 

comprometer as propriedades mecânicas da placa combustível, mesmo que a fração 

da região de dano em relação a região danificada seja pequena.  

Com  o objetivo de se avaliar a extensão das regiões de danos conectadas foi 

desenvolvido e implementado um programa computacional capaz de simular uma 

distribuição aleatória de particulados esféricos, microesferas de UO2, dispersas em 

um volume cúbico o qual representa uma matriz de aço inoxidável. O software utiliza 

um gerador de números pseudo randômicos que fornece as coordenadas do centro 

das partículas simuladas. O raio dessas partículas, a fração de volume dos 

particulados, as dimensões do espaço cúbico e a extensão da região de dano devido 

a difusão dos produtos de fissão, podem ser informados pelo usuário.  

O software não permite que as esferas simuladas ocupem o mesmo espaço 

físico e quando esta situação ocorre a partícula é descartada e uma nova é gerada. 

Uma vez definido e criado o elemento simulado, o software define as regiões de 

dano que dependem do material utilizado na matriz. Em uma segunda etapa, o 

programa gera uma lista de comandos que é importada e interpretada pelo aplicativo 

AutoCAD no qual é possível a visualização das regiões de dano, a região da matriz 

e dos particulados bem como suas interações. 

Vários cálculos são fornecidos pelo programa tais como a razão entre a maior 

dimensão das regiões de danos conectadas, após a irradiação, e a diagonal do cubo 

simulado, como mostrado na figura 5; a fração de volume e a razão entre a fração 

de volume das regiões conectadas; e a fração de volume total da fase combustível. 
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Uma estrutura simulada representando dois dos maiores grupos conectados, a 

maior distância medida nos grupos e a diagonal do cubo simulado são 

representados na figura 5. 

 
Figura 5 – Representação simbólica das maiores dimensões das regiões conectadas 

e da diagonal do cubo simulado, setas azul e verde respectivamente. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram geradas diversas estruturas simuladas variando-se o diâmetro das 

esferas e fração volumétrica da fase combustível. A tabela 3 apresenta o resultado 

das simulações geradas para as frações volumétricas de 0,3 e 0,4. Para a fração 

volumétrica de 0,3 foram geradas simulações com os diâmetros de 50, 75, 100, 150, 

200, 250 e 300µm, enquanto que para a fração volumétrica de 0,4 foram geradas 

simulações com os diâmetros de 100, 150, 200, 250 e 300 µm. 

As simulações geradas tomaram como base cernes de placas combustíveis 

formadas por esferas de UO2 dispersas em matriz de aço inoxidável e adotou-se um 

λm igual a 6,7µm(1). 

Para cada simulação gerada o programa desenvolvido detectou o maior grupo 

formado pelas interações entre as regiões de danos e determinou a maior distância 

deste grupo. O programa calculou a razão entre a maior distância do grupo e a 

diagonal do cubo simulado. Os dados obtidos estão apresentados na tabela III. 

O gráfico representado na figura 7 relaciona o diâmetro das partículas com o 

percentual da maior distância do maior grupo observado em cada simulação para os 

diversos diâmetros simulados empregando as frações volumétricas de 0,3 e 0,4. No 

gráfico são também apresentados estes valores relativos as simulações com 

diâmetros obtidos através da equação (A) de Weber(1)  considerando d'/2λm igual a 1 

e também igual a 2, para cada fração volumétrica simulada. 
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Tabela III – Dados obtidos nas simulações geradas para as frações 

volumétricas de 0,3 e 0,4 

Fração 
Volumétrica, 

Vf 

Diâmetro da 
Esfera (µm)

Maior 
Distância do 

Grupo 
[MDG], (µm) 

Diagonal do 
Cubo 

Simulado 
[DCS], (µm) 

Razão 
MDG/DCS 

300 1163,433 3417,6915 0,3404 
250 983,3156 2848,0762 0,3453 
200 810,1361 2278,4610 0,3556 
150 657,2095 1708,8457 0,3846 
100 622,6037 1139,2305 0,5465 
75 717,3792 941,0254 0,7623 

0,3 

50 526,7793 569,6152 0,9248 
300 624,9926 2032,0508 0,3076 
250 765,9043 1982,0508 0,3864 
200 819,8902 1932,0508 0,4244 
150 973,682 1882,0508 0,5174 

0,4 

100 1748,229 1832,0508 0,9542 
 

 
Figura 7 – Relação entre o diâmetro das partículas com o percentual da maior 

distancia do maior grupo observado para simulações de frações volumétricas de 0,3 

e 0,4 em função do diâmetro da esfera. 

 
A figura 8 representa duas das estruturas simuladas para as frações 

volumétricas de 0,3 e 0,4 onde as razões MDG/DCS foram de 0,7623 e 0,7503 

respectivamente. Os diâmetros das esferas foram de 75 µm para a fração 

volumétrica de 0,3 e 117,75 µm para a fração volumétrica de 0,4. Nesta figura, as 

estruturas representadas pelo índice (a) representam todas as esferas combustíveis 

sem a adição da região de dano. Já as estruturas com índice (b) representam todas 

as esferas que não interagiram com outras esferas após a adição da região de dano 
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e por fim as estruturas de índice (c) representam os maiores grupos de esferas, as 

quais ocorreram interações detectados em cada uma das simulações. 

 

Fração de 
volume 

Diâmetro 
da Esfera, 

µm 

Razão 
MDG/DCS Estrutura Simulada 

0,3 75 0,7623 

0,4 117,75 0,7503 

 
Figura 8 - Representação de duas estruturas simuladas para as frações volumétricas 

de 0,3 e 0,4.  

 
Apesar dos dados ainda não serem conclusivos, pode-se arbitrar razões 

MDG/DCS menores que 0,5, ou seja, considera-se que as dimensões das regiões 

de danos conectadas não ultrapassem cerca da metade da espessura do cerne do 

combustível. Esta consideração pode ser corroborada com dados e simulação de 

experimentos de irradiação(2). Admitindo-se este limite, este trabalho sugere que 

sejam adotados os valores de d'/2λm igual a 2 e não d'/2λm igual a 1 como sugerido 

por Weber. Logo, os diâmetros admissíveis para que a região de dano em 

distribuições aleatórias de esferas combustíveis de UO2 dispersas em matriz de aço 

inoxidável, estejam a esquerda da curva azul (d'/2λm igual a 2) do gráfico 

representado na figura 2, pois simulações realizadas com diâmetros definidos pela 

curva d'/2λm igual a 2 deram razões MDG/DCS menores do que 0,5, conforme 

mostrado na Fig. 7. Isto implica que os diâmetros das microesferas de UO2, para um 

carregamento constante, devem ser maiores, ou então, os carregamentos, para um 

diâmetro constante, devem ser menores do que aqueles previstos pela análise de 

distribuição ordenada para equivalentes regiões de danos na microestrutura do 

cerne da placa combustível. 

(a)

(b) (c) 

(a)

(b) (c) 
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CONCLUSÕES 

 
Neste trabalho foi realizada a simulação computacional da microestrutura da 

região de danos por irradiação de combustível tipo placa de microesferas de uo2 

dispersas em matriz de aço inoxidável. Os resultados das simulações foram 

exportados para o aplicativo AutoCAD,onde foi possível a visualização e análise 

das estruturas simuladas. O estudo do modelamento de dispersão de partículas 

aleatórias, realizado neste trabalho, sugere que seja adotado diâmetros de 

partículas definidos pela região d'/2λm igual a 2, ao invés de se adotar o valor igual a 

1. Isto implica que os diâmetros das microesferas de UO2, para um carregamento 

constante devem ser maiores, ou então, os carregamentos, para um diâmetro 

constante, devem ser menores do que aqueles previstos pela análise de distribuição 

ordenada para regiões de danos equivalentes da microestrutura do cerne da placa 

combustível. 
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COMPUTATIONAL SIMULATION OF THE MICROSTRUCTURE OF IRRADIATION 
DAMAGED REGIONS FOR THE PLATE TYPE FUEL OF UO2 MICROSPHERES 

DISPERSED IN STAINLESS STEEL MATRIX 
 

ABSTRACT 

 
Plate type fuel elements have high efficiency of thermal transference what benefits 

the heat flux with high rates of power output. In reactor cores, fuel elements, in 

general, are subject to a high neutrons flux, high working temperatures, severe 

corrosion conditions, direct interference of fission products that result from nuclear 

reactions and radiation interaction-matter. For plate type fuels composed of ceramic 

particles dispersed in metallic matrix, one can observe the damage regions that arise 

due to the interaction fission products in the metallic matrix. Aiming at evaluating the 

extension of the damage regions in function of the particles and its diameters, in this 

paper, computational geometric simulations structure of plate type fuel cores, 

composed of UO2 microspheres dispersed in stainless steel in several fractions of 

volume and diameters were carried out. The results of the simulations were exported 

to AutoCAD®  where it was possible its visualization and analysis. 

 
 
 
Key-words: Computational Modeling, Fuel plate type, UO2 microspheres. 
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