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Resumo. Em pesquisa anterior, cujo objetivo foi, por meio de simulação computacional, 

estimar a queima espacial do combustível para o benchmark do reator de pesquisa, Material 

Test Research – International Atomic Energy Agency (MTR – IAEA), verificou-se que a 

utilização do código em linguagem FORTRAN, com fundamento na teoria de difusão de 

nêutrons e do WIMSD-5B, que efetua cálculo de célula, evidenciava ser válida para estimar a 

queima espacial de outros reatores nucleares de pesquisa. Isto posto, o presente trabalho tem 

como propósito apresentar os resultados da simulação computacional na estimativa da 

queima espacial do combustível, de um típico Reator Multipropósito, tipo placa e à 

dispersão. Os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, estando em conformidade 

com os apresentados em literatura específica. Para trabalhos futuros sugere-se simulações 

com outras configurações do núcleo. Também são sugeridas comparações dos resultados do 

WIMSD-5B com programas frequentemente empregados nos cálculos de queima e também 

programas comerciais. Outra proposta é estimar a queima do combustível, levando-se em 

consideração os parâmetros de termohidráulica e o aparecimento do Xenônio. 

 

Palavras-chave: Queima do combustível, reator de pesquisa, WIMSD-5B , cálculo de célula, 

teoria da difusão de nêutrons. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O estudo do comportamento do núcleo durante a operação de um reator nuclear é 

sobremodo importante para a análise nuclear. A queima do combustível acarreta inúmeras 

modificações no combustível devido aos fenômenos físicos associados a interação dos 

nêutrons. A importância do estudo da queima está em se estabelecer ações que proporcionem 

um funcionamento que seja o mais econômico dentro das restrições de projeto, respeitando as 

normas de segurança (Duderstad, 1976). 
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 Os reatores de pesquisa constituem uma importante infraestrutura capaz de proporcionar 

aquisição de conhecimento, experiências, formação de recursos humanos para o 

desenvolvimento de projetos na área nuclear, além de auxiliar no estudo do comportamento 

do núcleo do reator. 

 Feitas estas observações, apresenta-se como objetivo deste trabalho, a estimativa da 

queima espacial do combustível para um típico Reator Multipropósito, tipo placa e à 

dispersão, através de simulações computacionais com o auxílio dos códigos WIMSD-5B e 

FORTRAN, dando continuidade a pesquisa anterior, na qual foram utilizados os mesmos 

procedimentos para reator MTR-IAEA ( IAEA-TCDOC-233, 1980). 

 

  

2. WIMSD-5B 
 

O WIMSD pertence a família do código chamado WIMS (Winfrith Improve Multigroup 

Scheme). É um código determinístico que realiza cálculo de células e, basicamente, em todas 

as suas versões, propõe-se a calcular a distribuição do fluxo de nêutrons e os valores do K-

efetivo ou do K-infinito, pela resolução da equação de transporte de nêutrons, com 

discretização de energia e espaço. Desde a década de 60 tem logrado êxito nos seus 

resultados, ademais é bastante aceito internacionalmente, sendo um dos mais utilizados no 

gerenciamento de núcleo de reatores nucleares.  Sua biblioteca padrão possui dados de seções 

de choque a multigrupo dos materiais mais utilizados em reatores nucleares (IAEA, 2007)  

O WIMS desenvolve cálculo de células em quatro geometrias diferentes: células 

homogêneas, placas ou barras cilíndricas, arranjos de barras ou placas (geometria cluster) e 

multicélula. No presente trabalho o cálculo foi feito a partir dos dados de uma célula 

unidimensional e empregada a versão WIMSD-5B, 69 grupos de energia, pois, segundo 

(Hussein, 2011), é uma versão atualizada, testada, aferida, e sua biblioteca possui um número 

crescente de materiais.  

No código WIMSD a equação de depleção é escrita como 

 

 
          (1) 

 

Ni = concentração do nuclídeo i, 

Nk = concentração do nuclídeo k, 

λi = constante de decaimento do nuclídeo i, 

Ai = taxa de reação de absorção do nuclídeo i, 

qi’,k e qi’,k = probabilidade do nuclídeo k transmutar para o nuclídeo i. 
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Para a solução das equações de depleção, para cada material m e isótopo i, é utilizado 

o código WIMSD-5B, que as integra pelo método dos trapézios. Segundo ,(IAEA-TECDOC-

233, Vienna,1980). 

A Equação (1) é resolvida para λi < λ0, onde λ0 assume um valor específico para o qual 

o nuclídeo é considerado em equilíbrio. Se λi > λ0, assume-se que   e a Eq. (1) resume-

se à: 

 
 

         Com a utilização do WIMSD-5B foram obtidos os parâmetros nucleares em função da 

queima, informações necessárias para o cálculo da queima espacial realizada pelo código 

escrito em FORTRAN. Na Fig 1, o cálculo de célula para o WIMSD-5B é representado por 

um diagrama. É importante ressaltar que este código é executado uma única vez e com os 

dados gerados, faz-se a interpolação dos parâmetros nucleares, necessários para o cálculo 

global do núcleo. 

 

 

 

   (2) 

  

 

 

 
 

Figura 1- Esquema geral do WIMS. 

 

 

3. FORTRAN 

 

 Para estimar a queima espacial do combustível, foi empregado o código em Fortran 

DF3DQ, desenvolvido no IEN, embasado na teoria de difusão de nêutrons. Seus dados de 

entrada foram os resultados fornecidos anteriormente pelo WIMSD-5B. Para solucionar as 

equações de difusão foi utilizado o Método de Diferenças Finitas (MDF), classificado como 

determinístico e bastante utilizado na Física de Reatores. 

 Neste estudo, foi estabelecido um modelo estacionário para dois grupos de energia em 

geometria cartesiana tridimensional e desconsideradas fontes de nêutrons externas bem como 

a ocorrência de up-scattering, ou seja, não há espalhamento do grupo de energia mais baixa, 

grupo térmico, para o grupo de energia mais alta, grupo rápido. Portanto, para dois grupos de 
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energia, que é o caso deste trabalho, só há espalhamento do grupo rápido, grupo 1, para o 

grupo térmico, grupo 2. 

 A fim de obter a solução numérica da equação de difusão, foi utilizado o Método de 

Diferenças Finitas (MDF), com o esquema de iterações externa e interna, utilização do 

método Gauss-Seidel e com fator de multiplicação sendo determinado pelo método de 

potências. O DF3DQ calcula a queima espacial e em seguida uma subrotina interpola os 

parâmetros nucleares gerados nessa etapa com aqueles fornecidos pelo WIMSD5-B. Os novos 

parâmetros nucleares resultantes da interpolação realimentam a equação de difusão de 

nêutrons e os cálculos são repetidos, de acordo com os passos de queima pré-determinados, 

até a finalização do programa. Um esquema geral do cálculo pode ser verificado na Fig. 2. 

 

 

 
 

Figura 2- Diagrama esquemático do cálculo da Queima Espacial 
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4. Metodologia 

 

A primeira etapa do trabalho foi a construção da célula equivalente e o cálculo das 

espessuras e concentrações atômicas da célula representativa do elemento combustível (EC), 

do elemento de controle e segurança (ECS), e outras partes do núcleo do reator. Os resultados 

dos cálculos foram usados como dados de entrada para o WIMSD-5B, permitindo que esse 

fornecesse os parâmetros nucleares homogeneizados associados a cada dia de queima 

estipulado. Com esses parâmetros nucleares, o código DF3DQ forneceu as queimas espaciais. 

 

 

4.1 Reator Multipropósito 

 

 O reator multipropósito (RM) tipifica um reator projetado para atingir uma potência de 

30MW, possui 28 EC do tipo placa, cada um com 21 placas constituídas de siliceto de urânio 

disperso em alumínio (U3Si2 - Al), além de dois canais para irradiação. 

A Figura 3 mostra uma seção transversal (plano xy) do reator multipropósito (RM) e a 

Fig. 4 retrata uma seção transversal do elemento combustível (EC). Considerou-se como área 

ativa a soma das regiões que englobam as placas e os canais de água que as separam. Como 

área extra, tomou-se a região que abrange o excesso de água e as bordas inertes de alumínio. 

 

 

Figura 1: Seção transversal (plano xy) – RM 
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Figura 4: Representação do EC – RM (dimensões em cm, a 20°C) 

 

 

5. SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

 

A Tabela 1 apresenta as regiões da célula equivalente, elementos e isótopos, 

concentração atômica e espessuras da célula do EC-RM. 

 

 

Tabela 1: EC-RM 

 

Regiões 
Elementos 

e isótopos 

Concentração 

( ) 
Espessura (cm) 

Referência Calculado Referência Calculado 

Região1: 

“meat”-

U3Si2-Al 

234
U 2,28116 x 10

-5
 6,083726 x10

-6 

0,0305 0,0305 

235
U

 
2,28888 x 10

-3 
2,28950 x 10

-3 

238
U 9,16049 x 10

-3
 9,17754 x10

-3 

Si 7,63292 x 10
-3

 7,64874 x10
-3 

Al 3,61574 x 10
-2

 3,61610 x 10
-2 
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Região2: 

revestimento 
Al 6,02442 x 10

-2
 6,02439 x 10

-2
 0,037 0,037 

Região3: 

1/2canal de 

água 

H 6,67462 x 10
-2

 6,66000 x10
-2

 

0,1225 0,1225 
O 3,33731 x 10

-2
 3,33500 x10

-2
 

Região4: 

bordas 

inertes de Al 

e excesso de 

água 

Al 3,98094 x 10
-2

 3,98234 x10
-2

 

0,0532 0,0532 H 2,26389 x 10
-2

 2,26386 x10
-2

 

O 1,13195 x 10
-2

 1,13193 x10
-2

 

 

 

A discrepância entre os valores das concentrações do 
234

U baseia-se no fato de haver 

diferentes formas de se calcular a concentração deste isótopo na mistura. A fórmula utilizada 

nesse trabalho está em conformidade com (RUCKER e JOHNSON, 1998) e é expressa pela 

Eq. 3. 

 

       (3) 

 

onde:  = porcentagem de urânio 234 na massa 

 

          (porcentagem de urânio-235 na massa) 

 

A Tabelas 2 apresenta as espessuras e concentrações das células do ECS. 

 

 

Tabela 2: ECS-RM 

 

Regiões 
Elementos 

e isótopos 

Concentração 

( ) 
Espessura (cm) 

Referência Calculado Referência Calculado 

Região 1: 

Ag-In-Cd 

107
Ag 2,25711 x 10

-2
 2,25579 x 10

-2 

0,225 0,225 
109

Ag 2,09773 x 10
-2

 2,09771 x 10
-2

 

(*) 
113

In + 
115

In 
7,67108 x 10

-3
 7,67126 x 10

-3 
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Cd 2,61208x 10
-3

 2,61207 x 10
-3

 

Região 2: 

SS-304 

 

Mn 1,37620 x 10
-3

 1,46455 x 10
-3

 

0,1 0,1 

Si 6,38380 x 10
-4

 6,26600 x 10
-4

 

Ni 7,67040 x 10
-3

 8,16223 x 10
-3

 

Cr 1,58100 x 10
-2

 1,68255 x 10
-2

 

Fe 5,54450 x 10
-2

 5,9007x 10
-2

 

C 1,05610 x 10
-4

 1,11161x 10
-4

 

Mo 7,94240 x 10
-5

 8,45082 x 10
-5

 

Co 1,63530 x 10
-4

 1,74028 x 10
-4

 

P (*) 4,00424 x 10
-5

 

S (*) 1,56206 x 10
-4

 

Região 3: 

H2O 

H 6,67462 x 10
-2

 6,66700 x 10
-2 

0,375 0,375 
O 3,33731 x 10

-2
 3,33350 x 10

-2
 

Região 4: Al Al 6,02442 x 10
-2

 6,02439 x 10
-2

 0,30 0,30 

Região 5: ½ 

canal de 

água 

H 6,67462 x 10
-2

 6,66700 x 10
-2 

0,1225 0,1225 
O 3,33731 x 10

-2
 3,33350 x 10

-2
 

Região 6: 

revestimento 

da placa 

combustível 

Al 6,02442 x 10
-2

 6,02439 x 10
-2

 0,037 0,037 

Região 7: 

U3Si2-Al 

(***) 

234
U 1,42572 x 10

-5
 9,97368 x 10

-6 

0,061 0,061 

235
U

 
1,43055 x 10

-3 
1,43064 x 10

-3
 

238
U 5,72531 x 10

-3
 5,72299 x 10

-3
 

Si 4,77057 x 10
-3

 4,78034 x 10
-3

 

Al 4,51967 x 10
-2

 4,51967 x 10
-2
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Região 8: 

revestimento 

da placa 

combustível 

Al 6,02442 x 10
-2

 6,02662 x 10
-2

 0,037 0,037 

Região 9:1/2 

canal de 

água 

H 6,67462 x 10
-2

 6,66700 x 10
-2 

0,1225 0,1225 
O 3,33731 x 10

-2
 3,33350 x 10

-2
 

 

 (*) Devido à pequena abundância do 113In, sua concentração foi somada à do 115In. 

(**) Os elementos P e S são constituintes do aço SS-304, as informações foram obtidas a 

partir do documento usado como referência para o cálculo das concentrações desta região. 

(***) As concentrações dos isótopos dessa região foram calculadas considerando a densidade 

do urânio igual a 3,0 g/cm3. 

 

O aço inoxidável SS-304 apresenta diferentes composições dependendo do fabricante 

e do objetivo a que se destina. Neste trabalho, os elementos químicos apresentados na Tabela 

2 região 2, como integrantes do revestimento do absorvedor estão disponíveis em 

(PINTO,2012 Na pesquisa da composição do SS-304, os componentes mencionados por 

(PINTO, 2012) foram os que mais se aproximaram da realidade do RM. 

 

5.1 Queima espacial 

 

 O programa em linguagem FORTRAN simulou a queima para 21 dias. A Fig. 5 apresenta 

a queima acumulada do 1º dia e do 21º dias. Verifica-se que já a partir do 1º dia a queima é 

maior para os EC localizados na região central, pois esses estão sujeitos a maior irradiação 

devido aos elementos vizinhos. Nota-se também que a queima não ocorre de maneira 

uniforme pelo núcleo, Fig.5, apresentando uma dependência do posicionamento de cada 

elemento combustível. 

 

 
Fiura 5: Queima acumulada  (MWd/t) por EC –  1º e 21º dia. 
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6. CONCLUSÃO 
 

  Os resultados obtidos para a queima espacial foram considerados satisfatórios, estando 

em conformidade com os apresentados em literatura específica. Para trabalhos futuros sugere-

se simulações com outras configurações do núcleo. Também são sugeridas comparações dos 

resultados do WIMSD-5B com programas frequentemente empregados nos cálculos de 

queima e também testar diferentes métodos de interpolação dos valores obtidos pelo 

FORTRAN. Outra proposta é estimar a queima do combustível, levando-se em consideração 

os parâmetros de termohidráulica e o aparecimento do Xenônio. 
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ESTIMATE OF FUEL BURNUP SPATIAL A MULTIPURPOSE REACTOR IN 

COMPUTER SIMULATION 

 

Abstract: In previous research, which aimed, through computer simulation, estimate the 

spatial fuel burnup for the research reactor benchmark, Material Test Research – 

International Atomic Energy Agency (MTR – IAEA), it was found that the use of the code in 

FORTRAN language, based on the diffusion theory of neutrons and WIMSD-5B, which makes 

cell calculation, bespoke be valid to estimate the spatial burnup other nuclear research 

reactors. That said, this paper aims to present the results of computer simulation to estimate 

the space fuel burnup of a typical Multipurpose Reactor, plate type and dispersion. The 

results were considered satisfactory, being in line with those presented in the literature. For 

future work is suggested simulations with other core configurations. Are also suggested 

comparisons of WIMSD-5B results with programs often employed in burnup calculations and 

also test different methods of interpolation values obtained by FORTRAN. Another proposal 

is to estimate the burning fuel, taking into account the thermohydraulics parameters and the 

appearance of xenon. 

Keywords: Fuel burnup, research reactor, WIMSD-5B , cell calculation, diffusion theory of 

neutrons 


