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RESUMO

O trabalho propõe-se a avaliar a demanda de

materiais e serviços do ciclo do combustível nuclear com

a reciclagem do plutônio. 0 estudo é feito a partir do cal

culo de um reator de referência, e permite avaliar a deman

da sob o enfoque de duas estratégias de combustível para

os reatores ''a água leve pressurizada; jft

sem reciclar plutônio^ g

cónTreciclagem de plutônio.

0 cálculo do reator de referência para os

dois casos foi realizado com o sistema de códigos CELL-

-CORE. No caso da reciclagem de plutônio utilizou-se o con

ceito da mistura homogênea do urânio com o plutônio auto-

-produzido no equilíbrio de maneira a minimizar as pertur

bações neutrônicas no núcleo do reator.

0 modelo de recargas estudado para o reator

de referência foi o esquema "out-in", mantendo-se constan

te o número de elementos combustíveis trocados

As variações na demanda foram estudadas le

vando-se em conta variações na capacidade instalada de rea

tores PWR, fator de carga destes reatores e implantação de

reatores rápidos.

Constatou-se que a reciclagem do plutônio

produzido dentro do sistema poderá levar a uma economia da

ordem de 5Í» para o U,Og e 6$ para o enriquecimento, admi

tindo reciclagem só. a partir do 5? ciclo de operação dos

reatores térmicos. A produção acumulada de plutônio fís-

sil obtida a partir do Programa Nuclear Brasileiro de reji

tores PWR, em 1991 já seria bastante para a implantação de

um reator rápido da capacidade de Angra 2. Para os progra

mas de reatores rápidos propostos, os reatores térmicos

integrantes daqueles programas conseguem produzir plutô

nio físsil de modo a suprir as necessidades iniciais dos

iii



reatores rápidos. No entanto a economia de U,Og e UTS com

a reciclagem não é significativa quando da consideração

daqueles programas de reatores rápidos.
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ABSTRACT

, The pwfpuse of t h i s ttiesls i s - 1 » eva lua t l 0H\-
O)lâ&C &'• the mater ia l requirements of the nuclear fuel cycle with

f plutonium r ecyc l e . The a*iidy/-smarts waMfe- the ca lcu la t ion
of a reference reac to r and )%•• urit jd.UilItu *© eva lua te "~~

demand under two alternatives of nuclear fuel cycle for

Pressurized Water Reactors (PWR): >
*'""

<&•, Ifithout plutonium recycle; and7
Zs W-th plutonium recycle".̂

<TÍalculations of the reference reactor have

been carried out with the CELL-CORE codes. For plutonium

recycle, the concept of uranium and plutonium homogeneous

mixture has been adopted, using self-produced plutonium at

equilibrium, in order to get minimum neutronic perturba-

tions in the reactor core. ^

C The refueling model studied in the reference

reactor was the "out-in" scheme with a constant number of

changed fuel elements (approximate^ 1/5 of the core).

Variations in the material requirements were

studied considering changes in the installed nuclear

capacity of PWR reactors, the capacity factor of these

reactors, and the introduction of fast breeders.

-Recycling plutonium produced inside the

system can reach economies of about 5^U,0o and 6$

separative work units if recycle is assumed only after the

5th operation cycle of the thermal reactors. The cumulative

amount of fissile plutonium obtained by the Brazilian

Nuclear Program of PWR reactors by 1991 should be sufficient

for a fast breeder with the same capacity as Angra 2.

\ Foivpiroposed fast breeders^ programs, the

fissile plutonium produced by thermal reactors is sufficient

to supply fast breeder initial necessities. Howewer,

U,0o and SWU economy with recycle is not significant when

the proposed fast breeder program is considered.( QM uí-v \
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CAPÍTULO 1

RESUMO E OBJETIVOS

1.1. Introdução

As crescentes quantidades de plutonio prove

nientes da operação dos atuais reatores térmicos, reato-

res a água leve na sua maioria, têm provocado uma busca

constante de soluções, para a utilização mais viável des

te material. A importância do plutonio como uma forma ai.

ternativa de combustível para os atuais reatores térmicos

tem sido amplamente reconhecida e analisada, de maneira

detalhada em vários países.

Atualmente, a maioria dos reatores em opera

ção e aqueles projetados para entrada em operação nos pró

ximos anos, utilizam como combustível o urânio levemente

enriquecido em U-235. Durante a operação destes reatores

o plutonio é produzido pela captura de neutrons pelo U-2J58.

A maior parte do plutonio (cerca de 70já) contida no combus

tível descarregado é físsil. A produção do 'lutônio fís-

sil e as possibilidades de utilização deste material cons_

tituem um importante aspecto na avaliação econômica dos

reatores térmicos.

Ao se associar um valor econômico ao pluto

nio devido a possibilidade de sua utilização como combus-

tível, no próprio reator que o produziu, cria-se um merca

do para este produto. Devido a esta característica econô-

mica e devido a peculiar maneira de sua formação, o pluto

nio deve influenciar, de maneira significativa, toda uma

política de decisões no programa nuclear em estudo.

Com a previsão da disponibilidade dos reato

res rápidos para os meados dos anos 90, há duas opções pa

ra o plutonio produzido: a reciclagem, ou seja, a utili

zação nos reatores térmicos, ou a estocagem temporária pj.

.1.
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ra futura utilização nos reatores rápidos.

0 primeiro critério aplicado aos projetos

de reciclagem de plutonio é que esta seja consistente com

a segurança operativa do reator. A satisfação desta impo

sição é feita considerando que os novos valores alcança-

dos por parâmetros tais como: fração de neutrons atrasji

dos, coeficientes de reatividade etc., decorrentes da in

serção do plutonio no reator, não excedam os valores exi

gidos para a operação segura do reator.

Para tanto, os elementos combustíveis com

teor de plutonio devem satisfazer, com boa aproximação,

às mesmas especificações termo-hidráulicas e mecânicas dos

elementos semelhantes de urânio. A geometria do elemento

combustível de plutonio é idêntica a do elemento combustí

vel de urânio. A composição do plutonio nos elementos coni

bustíveis e sua disposição no núcleo do reator deve ser

tal que permita que a densidade de potência local e global

permaneça dentro dos limites aceitáveis do projeto.

Durante o tempo de residência dos elementos

com teor de plutonio no interior do reator, estes deverão

alcançar uma reatividade equivalente àquela alcançada pje

los elementos de urânio.

1.2 Objetivos

0 presente trabalho pretende estabelecer um

modelo para avaliar em um estudo prospectivo, o balanço de

materiais e serviços próprios do ciclo nuclear, envolven

do reciclagem de plutonio. No modelo, três itens se desta

cam:

1. produção de plutonio pelos reatores térmicos;

2. utilização do plutonio nos reatores rápidos;

3. reciclagem de plutonio nos reatores térmicos.

A partir de um programa de reatores térmi

cos e de um programa de reatores rápidos, o modelo tenta
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estabelecer, através de uma análise determinística asso-

ciada à uma série de hipóteses descritas em maiores deta

lhes no cap. 4, o balanço de materiais e serviços das o^e

rações envolvidas no ciclo do combustível nuclear.

A formulação básica do modelo leva em con

ta um programa de implantação de centrais nucleares. Além

desta dependência inicial e de fundamento, outros pontos

poderão, também,influenciar as respostas do modelo:

1. a política da parte final do ciclo do com

bustível ("fechamento do ciclo") que é função do progra

ma de referência, e que poderá modificar completamente os

resultados obtidos;

2. o processo de implantação das indústrias do

ciclo nuclear que poderá acelerar ou retardar a recicla

gem, se tal estratégia for adotada;

3. as incertezas nas datas de implantação dos

reatores rápidos no horizonte de estudo.

Deve-se destacar, finalmente, que o modelo

não otimiza o ciclo do combustível para determinado pro-

grama, podendo no entanto, devido ao processo de análise

adotado, se integrar em um programa mais amplo para estu

dos de otimização, quando da consideração de custos nas

diversas etapas do ciclo.

Para a análise da reciclagem sob enfoque do

balanço de material e serviços envolvidos no ciclo do com

bustível, este trabalho foi subdividido nos seguintes ca

pítulos:

Capítulo 1 - Resumo" e Objetivos.

Capítulo 2 - 0 Ciclo do Combustível Nuclear.

Capítulo 3 - Aspectos Físicos da Reciclagem de Plutonic

Capítulo k - Modelo para Estudo do Balanço de Materiais e

Serviços no Ciclo do Combustível, Envolvendo

Reciclagem de Plutonio.

Capítulo 5 - Resultados e Conclusões.



CAPÍTULO 2

O CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR

2.1. Introduç So

A indústria nuclear nos últimos anos vem se

desenvolvendo baseada na competitividade da geração de

energia elétrica por centrais nucleares, tanto em termos

econômicos como de desempenho, em comparação com as de-

mais formas de produção de energia que se utilizam de com

bustíveis mais convencionais como o carvão, o óleo, o gás,

etc.

Um dos componentes do custo global de um sis

tema de produção de energia é o custo do combustível empre

gado na geração desta energia. Esta forma de análise do

custo permite, portanto, a análise em separado das várias

etapas de materiais e serviços envolvidos em um ciclo do

combustível.

Denomina-se ciclo do combustível das cen-

trais nucleares o conjunto de operações industriais necejs

sárias para transformar o minério de urânio em combustí

vel pronto para ser usado no reator, a produção de ener-

gia no reator e os processos para reprocessamento e re-uti

lização do combustível irradiado.

Devido ao escopo do presente estudo, preten

de-se aqui deter-se na análise do ciclo do combustível ça

ra os reatores moderados e arrefecidos à água leve (LWR),

mais particularmente, ao ciclo do combustível para os rea

tores moderados e arrefecidos à água leve pressurizada

(PWR), base do Programa Nuclear Brasileiro.

A figura 1 mostra a configuração típica

do ciclo do combustível para reator que utiliza urânio le

vemente enriquecido. Acham-se em destaque as duas possibi

lidades do ciclo, a reciclagem do combustível reprocessa
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FIGURA 1 : DIAGRAMA DO CICLO DO COMBUSTÍVEL PARA REATORES
DO TIPO FWR.
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do, ou, a estocagem permanente de todo combustível irra-

diado. A seguir, faz-se uma descrição sumária das várias
o

etapas assinaladas:

a) mineração e concentração: os minérios de ura

nio explorados comercialmente, geralmente, têm concentra

ções entre 0,1 e 0,3$ de urânio. Os minérios uraníferos

são extraídos por técnicas convencionais e concentrados,

na boca da mina, por uma série de operações físicas e quí

micas. 0 produto deste processo é um concentrado denomina

do "bolo amarelo" ("yellow cake"), na forma de diuranato

\ de amonia ou, mais raramente, na de diuranato de sódio ou

magnésio. 0 teor de urânio deste concentrado varia de 60 a

80$ e é neste nível que, em geral, se estabelece o comer

'. cio mundial.

b) conversão: consiste na transformação do bo

Io amarelo em hexafluoreto de urânio (UFg)* nuclearmente

puro. Esta etapa é indispensável para o enriquecimento.

c) enriquecimento,' consiste na concentração do

urânio em seu isótopo U-235 e em teores acima daquele do

urânio natural (0,711$), geralmente entre 1,5 e 3,5^ para

os reatores PWR. Os processos comerciais utilizados atual

mente, para realizar esta concentração, são a difusão ga-

sosa e a ultracentrifugaçao. 0 primeiro faz uso da maior

velocidade de difusão das moléculas leves (contendo U-235)

em relação às pesadas (contendo U-2?8) através de paredes

porosas. 0 segundo utiliza a força centrífuga para sepa-

rar as moléculas leves das pesadas. No Brasil será monta-

da uma usina baseada no método do jato centrífugo ("Jet

Nozzle"), em fase de demonstração comercial. Neste proces

so, um jato de UFg gasoso misturado com um gás condutor

leve (hidrogênio, ou hélio) é expandido através de uma

fenda e refletido por uma parede curva. Em decorrência da

aceleração centrípeta, ocorre uma separação parcial dos

componentes, separação esta que é facilitada pela existên

cia de uma lâmina fixa no final curva. 0 gás que escoa

mais próximo ao eixo da curva é mais rico no isótopo leve
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U-235. A presença do hidrogênio ou hélio na mistura de get

ses tem como função aumentar a velocidade de escoamento

da mesma e com isto a força centrífuga que determina a

separação.

0 custo do processo é expresso em termos de

unidades de trabalho de separação (UTS) necessárias para

se obter uma unidade de urânio enriquecido produto.

0 produto da usina de enriquecimento é o he

xafluoreto de urânio enriquecido em U-235.

d) fabricação; engloba aquelas operações indus

triais necessárias para transformar o hexafluoreto de ura

nio enriquecido., produto das usinas de enriquecimento, em

elementos combustíveis completos. Inicialmente, o UF,- en-

riquecido é transformado em pó de UOp que I, a seguir, sin

terizado para formar pastilhas. Estas pastilhas são, em

seguida, introduzidas em. tubos de zircaloy formando as bar

ras de combustível, Um certo número é, então, montado em

um único conjunto denominado "elemento combustível".

e) transporte de elementos combustíveis novos:

é uma operação que não oferece dificuldades especiais,

além daquelas decorrentes de manipulação de grandes quan-

tidades de um material de alto custo unitário, com especi

ficações dimensionais e de acabamento superficial bastan-

te severas e fracamente radioativo.

f) irradiação: os elementos combustíveis são,

na etapa seguinte, introduzidos no núcleo do reator, onde

irão permanecer durante um período de tempo (três a cinco

anos, em média). A exposição é medida, normalmente, emtei;

mos de energia extraída por unidade de material, geralmen

te em MW (térmicos) dia por tonelada de elementos pesados,

inicialmente presentes (urânio, plutonio, tório), simboli

camente representada por MWd/t.

g) transporte de eli tentos combustíveis irra-

diados ; é uma operação bem mais delicada que o transporte

de elementos novos, devido aos problemas associados com a
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alta radioatividade dos elementos irradiados. Após o dej3

carregamento do núcleo, o combustível sofre decaimento ra

dioativo em piscinas localizadas Junto ao reator, e depois

desta operação é^então, transportado para a usina de re-

processamento.

h) reprocessamento: a operação de reprocessa-

mento consiste em separar quimicamente o urânio residual

com o plutônio produzido, que tem valor econômico dos ou

tros elementos presentes no elemento combustível irradia-

do (produtos de fissão). Este material fica então disponí

vel para um suposto mercado comercial ou para re-utiliza.

ção no próprio sistema e, até mesmo, no próprio reator de

onde se originou.

No restante deste capítulo procura-se enfati_

zar a principal diferença entre os dois ciclos mostrados na

figura 1, isto é, nos casos de se considerar ou não, reproces-

samento e a fabricação (com plutônio). Quer-se destacar em ca

da um destes aspectos as principais dificuldades,relevantes

do ponto de vista técnico e econômico daquelas etapas.

2.2. Reprocessamento

Esta etapa do ciclo do combustível ocorre

quando da retirada do lote irradiado do reator. Normalmen

te na execução de um projeto de operação do reator, preo

cupa-se em realidade com três ciclos, são eles: ciclo an

terior, ciclo de projeto e o ciclo posterior de irradia

ção. Um dos pontos que impõem limitações (restrições) ao

planejamento de utilização do combustível é o momento em

que os elementos combustíveis devem ser removidos do rea-

tor. Estes elementos serão retirados do reator, antes que

todo material físsil tenha sido completamente consumido,

por duas razões principais:^1

1. devido ao acúmulo crescente dos produtos de

fissão, que possuem alta afinidade para absorver os neu-

trons necessários a sustentação de uma reação em cadeia;e
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2. devido aos efeitos cumulativos prejudiciais

da radiação que poderiam causar sua ruptura ou deformação,

face a esforços mecânicos externos e problemas metalúrgjL

COS.

Devido a este comportamento particular, o

combustível nuclear possui, em última análise, valor resj.

dual econômico relativamente alto, pelo U-255 não consumi

do e pelo plutônio gerado pela absorção de neutrons no

A figura 2 mostra a taxa de produção de

plutonio físsil (Pu-239 e Pu-24l) e de plutonio total em

função da taxa de irradiação de um reator PWR do tipo con

siderado neste estudo. A proporção de cada elemento pre

sente no combustível irradiado varia segundo o tipo do rea-

tor, taxa de irradiação, e, enriquecimento do combustível.

Na tabela 1 ^ estão indicadas as composições médias,

para os dois tipos de reatores adotados pelo modelo usa-

do neste estudo.

0 potencial energético do plutonio e U-235

residual justificariam, em princípio, o estabelecimento da

etapa de reprocessamento químico visando a sua extração e

reaproveitamento. Desta operação decorre o valor econômi-

co destes materiais e possível crédito para o custo do com

bustível.

Quantitativamente, o crédito associado ao

plutonio recuperado através do reprocessamento foi tipi

camente 10^ em relação ao custo total do ciclo do combu_s

tível nuclear. Apesar de tal fato ter ocorrido há alguns

anos atrás, mais precisamente até dezembro de 1970, quan

do a antiga USAEC ainda garantia a recompra do plutonio a

um preço de 9$/g de Pu-físsil, estes números servem de in

dicadores, para que se possa avaliar a importância da re-

cuperação do plutonio.

Esta caracterização econômica do reaprovei-

tamento do combustível irradiado através do reprccessajseji

to constitui-se em condição prévia importante para a com
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FIGURA 2 : TAXA D2S PRODUÇÃO DE P u - F Í S S I L E TOTAL EM FülíÇXO DA

TAXA DE IRRADIAÇÃO.
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PARÂMETROS
• •

Potência

Rendimento Térmico

Potência específica
media

Taxa de irradiação
média

Concentração isotópica
inicial:
U-255 -

U-236

U-258

.Pu-239/241 • •

• Pu-240/242 •

Concentração isotópica
f inal : . "
U-235

ü-236

'ü-238

Pu-239/241

Pu-240/242

Unida
des

MWe

Mtf/t

MWd/t

%

*

*

*

*

*

*

TIPOS DE REATOR

Reator a
água leve

(LWR)

1000

0,532

34,0

32.000

3,0

- •

•97,0

• " -

-

0,821

0,435

97,781 .

0,612

o,3'ii

Reator a água
leve cem
reciclagem

1000

0,322

34,0 .

32.000

3,2

"-_

.. -95,27

0,96

0,54,

1,35

0,57

96,67

.0,99

0,59

Restar rásícb a
oxido arrefeci
do a sócio

1000

0,41

33,9
30.270

_

92,05

6,41

2,54

*

-

90,41

6,52

3,07

TABELA 1 5 : VARIAÇKO DA CO2ÍPOSIÇ5O DO COMBUSTÍVEL

COM' O TIPO DE REATOR.
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petitividade no mercado e para sua aceitação quanto a pro

teção do meio ambiente.

Segundo estudos recentes, e como se comenta

adiante, completar o ciclo do combustível de urânio/plutô

nio, o que constitui a base para introdução da energia nu

clear no mercado, ainda é mais um objetivo do que um re-

sultado efetivo. **

Na realidade, as lacunas existsntes no ei

cio atual devem-se, não tanto a problemas básicos de ordem

técnica, mesmo porque no caso do reprocessamento, primei

ro passo para completar o ciclo, muitos elementos combus-

tíveis procedentes de reatores a água leve já têm sido re

processados ' '' , e o urânio recuperado, além do plutô-

nio em alguns casos, foi recolocado em reatores de potên

cia. As lacunas, antes de tudo, consistem no fato de que

processos já conhecidos e comprovados, pelos mais diversos

motivos, até agora, não atingiram a maturidade industrial,

e na atualidade, não foi possível tornar disponíveis, a

tempo, capacidades com dimensionamento suficiente.

As principais etapas cobertas pelo reproces

samento serianr:

1. resfriamento do combustível irradiado (esto

cagem);

2. transporte deste combustível;

3. operações ligadas com a recuperação dos ele

mentos físseis, e

4. eliminação dos rejeitos ou resíduos radioa-

tivos .

Uma discussão detalhada destas operações fo

gem ao escopo deste trabalho, para maiores informações re

comenda-se a consulta à referência 3.

0 conjunto de processos envolvidos na tecno

logia do reprocessamento pode-se dividir em três partes:^
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1. a etapa de preparação do combustível para a

separação química ("head-end"), englobando a etapa de de-

sencapamento (retirada do revestimento); é uma operação

que converte o combustível a uma forma adequada para a

operação de separação;

2. a etapa de separação química dos constituin

tes do combustível irradiado;

3. a etapa de purificação e concentração dos

elementos recuperados ("tail-end").

Uma das maneiras alternativas de se combi-

nar estas três etapas, está esquematizada na figura 3 .

Os dois processos que concorrem para a sepci

ração dos constituintes do combustível irradiado são: por

via úmida ou aquosa e por via seca ou não aquosa ' . A

opção por um ou outro processo é difícil, pois existem vá

rios processos aquosos, vários não aquosos e diversos ti-

pos de combustível de diferentes tipos de reatores. Assim

a opção por um processo específico deve levar em conta to

da uma estratégia de combustível, desde localização, des-

cargas (modo de operação) e tipo de reator.

No caso dos reatores térmicos com urânio na

tural ou levemente enriquecido o processo mais utilizado,

inclusive em escala industrial é o processo por via úmida

chamado PUREX ("Purification by Extraction"). Neste proces

so, a etapa de pré-extração ' consiste do cisalhamento

do elemento combustível irradiado seguida da lixiviação do

produto em ácido nítrico concentrado ("chop-leach"). 0 pro

duto obtido geralmente na forma de nitratos, pela dissolu

ção em ácido nítrico, é enviado para a coluna de extração

e colocado em contato com a fase orgânica, sendo consegui

da a separação inicial do urânio e do plutônio dos produ

tos de fissão. As soluções com urânio e plutônio passam

por etapas posteriores para descontaminação adicional me

diante ciclos de extração e reextraçao. Através deste pro

cesso, os produtos são obtidos com alto grau de pureza.



f
P R É - SEPARAÇÃO

("HEAD-END")

DESMONTE ' .
DESENCAPAMENTO

- MECÂNICO • '•

- OUI'MICO
A/ V

PREPARAÇÃO OA ALIMcNTApAO

- D I S S O L U Ç Ã O ^
- VOLATILIZACÃO

•

SEPARAÇÕES •'
• • ;.

AQUOSA •
- EXTRAÇÃO POR SOLVENTE

- TROCA IÔNICA

VOLATILIZACÃO

--DESTILAÇÃO
— ADSORpÃO

PIROQUÍMICA • '

- METAL LÍQUIDO
- TRANSPOUTE SALINO '

Pds - SEPARAÇÃO
("TAILENO") •

CONCENTRAÇÃO
CONVERSÃO

.EMBALAGEM

MANIPULAÇÃO DOS RESÍDUOS

CONCENTRAÇÃO
. SOLIDIFICAÇÃO

. ' ESTOCAGEM PROVISÓRIA E DEFINITIVA

ESTRUTURA.REVESTIMENTO U. Pu.PF
. RECICLAGEM OU UTILIZAÇÃO

ESTRUTURA
REVESTIMENTO

' \
ESTOCAGEM

•PF.( REVESTIMENTO)

ESTOCAGEM

EM OUTROS .REATORES

FIGURA y>\ OPERAÇÕES DO REPROCESSAMENTO
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Do ponto de vista do combustível propriamen

te dito deve-se destacar que não haverá grandes altera-

ções técnicas para tratamento do combustível reciclado .

Neste caso, a composição do combustível irradiado mudará

devido a maior concentração de plutonio e serão necessá-

rios equipamentos adicionais de pós-extração.
7

A tabela 2 , apresenta um resumo das

principais usinas de reprocessamento em todo o mundo, bem

como os processos utilizados. Mais recentemente, o Japão

com a operação da usina de Tokai Mura, iniciou em seu pró

prio país a fase de reprocessamento, já que anteriormente

havia estabelecido contratos para reprocessamento no exte

rior, mais precisamente com a França.

Um ponto importante, senão decisivo, para o

completo estabelecimento da indústria do reprocessamento,

são os custos envolvidos na operação, além de problemas

político-estrategicos não tratados aqui. Desde que a indús

tria do reprocessamento é considerada•de certa forma como

incipiente, fato este comprovado nas estimativas de custos

que variam muito na literatura, não se pode estabelecer a

priori um custo final para o produto reprocessado. Além do

mais a estrutura de custos varia de país para país e de

empresa para empresa o que dificulta ainda mais esta esti

mativa.

Segundo os dados mais recentes o custo por

quilo de material reprocessado deverá atingir a faixa dos

300 - 400$ . Os contratos mais recentes estão sendo assi-

nados na base de "custos mais honorários e taxas" ("Cost

plus fee") para evitar prejuízos aos reprocessadores. A

referência 3 tenta estabelecer uma estrutura de custos,

para o caso brasileiro, baseados em dados das indústrias

Americanas.

2.3. Fabricação (oxido misto)

A experiência com a fabricação de elementos
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Localização

NFS

West Valley (inr)

Estados Unidos

AGNS

Barnveil (sc) '

Estados Unidos

MRBP

Morris ( m )

Estados Unidos

URG (WAX)

Karlsruhe

Alemanha Federal

Windseele

Inglaterra

•COGEMA/lIAO

Cap la Hague

frança

EUKOCHEMIC

Mol

• Bélgica

Características Técnicas
Principais

1 t/dia
"head-Bid" - Mecânico
Birex - colunas wilsadas
U0 g(K0 5) 2 . Bi (K0 ?) u .

5 t/dia
•"head-end" - mecânico
Purex - eontactores rápidos +

colunas pulsadas
UFg . JUCg (antecipado)

1 t/dia
"head-end" - mecenico
Cacibinação: Purex -JTroca
lônica — volatizaqão
UF6 . Bi (KOjJlj

O,175J;/<3ia (planta de denons
tração) •
"head-end" i mecânico
Birex
UO 2(KO 3) 2, B i O r o ^

1 t/dia
"head-end" - mecânico
Bitex - Purex

U0 g (7ÍO5)2 j BiO2 _ .

1-2 t/dia ' "' -.
"head-end" - mecânico
Furex - eontactores rápidos

uo2 (no5)2 , PUO 2

0,5 t/dia_ (planta de de-
monstração)
"heed-end" - (Jaínico
Birex/colun&s pulsadas
UOg (H03)2 , BiCe

Estado Atual

já processado - 2^5 t
(oxido), total 630 t

sem operar desde
.1972

Início de operação

pendente

Inicio de operação

adiada indefiniõanen

te

já wocessado - 50 t
(30.CO0iníd/t)

Operando Corrente-
mente

já processado - 100 t
(30.000 i?.-:a/t)
Fechada en 1975
para nodificação

Coaissionana en 197-5

Já processado - 15 t

Operando correntemente

Ja processado ,
- 200 t
(22:000 KKd/t)
seal onerar desde
197U "

TABELA 2 7 : PRINCIPAIS USINAS DE HEPEOCESSAMENTO

EXISTENTES NA ATUALIDADE.
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combustíveis com plutônio, até o momento consiste na fa

bricação de elementos testes para irradiação, elementos

de demonstração e cargas para reatores de pesquisa. No en

tanto o rápido ritmo de implantação de reatores térmicos,

os encargos financeiros para o enriquecimento do urânio,

e a conseqüente produção do plutonio tem provocado uma re

visão na política de estocagem e reprocessamento dos ele-

mentos combustíveis. A mudança de direção na estratégia

do ciclo do combustível nuclear irá tornar a fabricação de

elementos com plutonio virtualmente estabelecida nos pró

ximos anos. A principal forma desejável dos elementos com

bustíveis para os reatores moderados a água leve compreen

de essencialmente de Zircaloy para o revestimento e de pas

tilhas de U02 - PuOg (oxido misto) como combustível.

A filosofia básica de projeto de todas ás

fábricas de elementos combustíveis com plutonio é o manu

seio remoto do combustível em caixas de luvas ("glove

boxes"). Esta dificuldade de manipulação éconseqüência da

radiotoxidez do plutonio.

Para avaliar o tipo de processamento conve

niente para fabricação dos elementos combustíveis é neces

sária uma análise do material do ponto de vista radioati

vo e dos níveis de atividade, provenientes de composição

final do combustível. Por tudo isso a linha de fabricação

das pastilhas de UO,-. não pode ser totalmente utilizada no

processamento do UOo - PuCU . Embora o urânio e o plutô

nio sejam ambos radioativos e emissores alfa, os isótopos

do plutonio exibem uma atividade muito maior que os isóto

pos do urânio. Por exemplo, um grama de Pu-2J9 emite

2,26 x 10 partículas alfa por segundo, enquanto que a mes

ma quantidade de U-235 emite somente 79000 partículas ai

fa por segundo. Uma medida útil dos perigos biológicos as

sociados à presença do plutonio em comparação ao urânio é

a concentração máxima permissível no ar (MPC) , para expo

sição ocupacional, transformadas convenientemente na tabe

Ia 5 para máxima concentração de massa.



.18.

ISÓTOPO

U-234

U-235 • .

U-238

Pu-238

Pu-239

Pu-240 :

Pu-2*H

Pu-242

FORM/

S

I

s

I

s
I

s
I

s
I

s

I

s

I

s
I

MPCa (g/cm5)

9,71 . IO"8

1,62 . IO"8

2,3* . IO"4

4,67 . IO"5

1,50 . io"5

3,00 . io"4

1,19 . IO"15

1,79 . IO"12

3,28 . IO"11

6,56 . IO"10

8,81 . IO"12

1,76 . IO"10'

'7,89 . io"15

3,51 . io"10

5,00-, io"10

i,oo . io"8

(*•) S - Solúvel

I - Insoluvel

TABELA 3 1 0: CONCENTRAÇÃO MÁXIMA PERMISSÍVEL NO

AR (MPC)fl PARA EXPOSIÇSO OCÜPACIO

NAL.



.19.

Uma fábrica completa para combustível com

plutônio é capaz de receber o plutônio em solução, conver

tê-lo em oxido, fabricar o combustível, realizar a recupe

ração do refugo ("scrap") e disposição do rejeito ~. É

possível a eliminação do primeiro item relacionado acima,

com a empresa operadora da fábrica recebendo o plutônio

como oxido e realizando a recuperação do refugo e disposal

ção do rejeito em local diferente de onde ocorreria a fa

bricação propriamente dita.

0 primeiro passo na fabricação do combustí

vel seria a conversão do plutônio da forma líquida (como

nitrato) a pó (PuOp). Para cada aplicação particular

são exigidas certas características físicas para o pó

(PuOp). Este pó é produzido através da precipitação do oxa

lato Pu(IV), peróxido ou hidróxido, seguido da filtração,

calcinaçao e desaglomeração.

A preparação de pó do oxido misto pelo pro

cesso da co-precipitação produz pastilhas de combustível

com excelente homogeneização na distribuição do plutônio

no combustível. Entretanto, os custos adicionais envolvi

dos no processamento do urânio e plutônio em soluções aquo

sas, e em grandes quantidades nas caixas de luvas, são dje

masiadamente elevados. Desta maneira utiliza-se atualmen

te na fabricação de elementos combustíveis com oxido mis-

to uma mistura mecânica dos pós de UCU e PuOp. Isto pro

voca o processamento do urânio e do plutônio por caminhos

diversos, diminuindo consideravelmente os custos globais

da operação, mesmo porque em grande parte do processo a

linha de fabricação do UOp é a mesma.

A escolha da técnica de mistura é em maior

escala dependente do grau de micro-homogeneização necessá̂

ria, requeridas pelas especificações do combustível, devi

do à sua influência, quando da operação do reator. Exis

tem inúmeras técnicas de mistura mecânica dos pós para que

haja uma dispersão homogênea do PuOp no U02, mas o grau de

homogeneização conseguida através dessa técnica será sempre
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menor que a co-precipitação.

12

A tabela k mostra as principais empre-

sas fabricantes de combustível com teor de plutônio.

Obviamente devido às-maiores dificuldades

de ma*aseio do combustível com plutônio, o custo da fabri

cação torna-se mais alto em relação ao urânio.

Para um reator semelhante ao adotado como
model,; neste estudo existe uma análise ^a respeito da va
riaça.j aos custos do ciclo do combustível em função dos
custo.-, adicionais no custo da fabricação do combustível
com

Os encargos financeiros para a fabricação

sao cl^terminados em função de uma penalidade P {<f0) na sj;

guint,; relação15:

Ppu = Fu [0,22 + 0,68 (p + i00)/100] (1)

Na relação (l) Ppu e Pu são os custos de fa

brica^gc» dos elementos de plutonio/urânio e somente urâ-

nio, respectivamente.

Os custos das operações são os seguintes:

Operação Unidade Custo ($ 1976)

J{£an7 o natural na forma de
JJFS *' ;-nc • transporte) $AgU 5**, 0

Enriq.,íeclmento $/ÜTS 80,0

Fabri; ̂ ação $AgU 1? Núcleo recargas

158,0 110,0

Trans) oorte $AgU 18,0

Reprov-,essamento $AgU 280,0

Recon-versão $AgU 8,0

As principais hipóteses econômicas são ^:

taxa de reajuste de preço - 5$ a.a.
("escalation")

taxa de Juros - 8j£ a.a.



FABHICA

General Eletric

Gulf General Atomic

NÜMEC

United Nuclear Corp.

Westinghouse

ALKEM

Belgo Nueléaire ' •

BNFL

CNEN

CEA

LOCALIZAÇÃO

San José
Califórnia

San Diego
Califórnia

Leechburg
Pennsylvania

Pawling

New York

Cheswick •

Pennsylvania

Karlsruhe.
(Wolfang/
Hanau)

Mol
Desssl

Windscale'
Inglaterra

Cnsaccio
Itália

Cadarache
França

Data de
operação

Operacio
nal ""

Operacio
nal ~

Operacio
nal,

Operacio
nal ~*

Operacio
nal ~

I960 .

(1972)

1968 .
. 1973

• 19&0

1968

1962
• 1973

apacldade
t/ano

Nominal

Nominal

Nominal
; 88-100)

Nominal

10

~3 •
10 .

5
30-60

'25-50

20

Nominal
10

OBSERVAÇÕES

usina piloto
•

usina piloto

usina piloto
"(para suprir demanda de

usina piloto

Licenciado para processar
ate 100 kg de Pu, para reci-
clagem em reatores termlcoB

usina piloto
(poderia pçoduzir alterna-
tivamente ate 100kg de comb,
altamente enriquecido
.usina piloto
pode produzir ate 10 t/a
de combustível altamente
enriquecido
pode produzir até 10 t/a
de combustível altamente
enriquecido

pode produzir combustível
altamente enriquecido

usina piloto, para LVÍR e
tTJR T Adaptada p/combus-
tívol de reciclegom

TABELA U 1 2: PRINCIPAIS FÁBRICAS DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS COM TEOR DE PLUTÔNIO
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A figura h , mostra o comportamento do

custo do ciclo do combustível para as condições acima. Pa

ra que a diferença de custo ficasse reduzida a zero, se-

ria necessário um custo adicional ao da fabricação do ura

nio de 670$. Este valor extremamente alto para a penaliza

çao da fabricação é devido a hipótese de que o valor indi_

ferente ("indifference value" - ver item 2.4) tomado para

o plutonio foi zero. Como ^ o valor indiferente do plutS

nio é dependente do reator, mas independente do preço do

mercado, a importância deste valor está na dependência dl

reta da existência de um mercado de plutonio.

2.4. Mercado de Plutonio

0 aparecimento do mercado para o plutonio

irá estar caracterizado quando houver uma produção e uma

demanda determinadas. Em decorrência ainda das pequenas

quantidades disponíveis, e devido às controvérsias sobre

o reprocessamento o mercado de plutonio é praticamente

inexistente. 0 que existe atualmente são estudos prospe£

tivos a respeito deste mercado. Apesar das incertezas ine

rentes destas projeções, seus resultados influirão para

o estabelecimento real do mercado de plutonio no futuro.

Devido*a sua maneira peculiar de formação e

sobretudo seu valor energético, além do problema estrate

gico a que está intimamente ligado, o plutonio ditará li

nhas bem particulares nas regras do jogo oferta-demanda.

Além disso, a produção de plutonio depende da instalação

de centrais nucleares cujo número e capacidade só se po-

de fazer estimativas. A eficiência econômica desta produção

dependerá, dentre outros parâmetros, dos coeficientes de

utilização mensal e anual destas centrais em relação ao

sistema particular de geração a que elas estão ligadas.

As figuras 5 e 6 mostrajií a capacidade ins

talada projetada para a Alemanha (UFA) e a conseqüente pro

dução de plutonio físsil, nota-se da figura que a cuantl

dade acumulada já no ano de 1980 será de 6,5 t de plutonio
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FIGURA 4 1 5 : CUSTOS NIVELADOS ("XEVELIZED COSTS") DOS

CICLOS DE. URÂNIO E DO U/Pu PARA DIFEREN-

• TES CUSTOS ADICIONAIS DE FABRICAÇSO (PWR)
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físsil. Para os Estados Unidos as figuras 7 e 8 mostram

identicamente a capacidade instalada e a produção de plu

tônio físsil, respectivamente. Para este país, a produção

anual em 1980 chegará a aproximadamente 12 t de plutônio

físsil. No caso do Brasil estima-se' (ver capítulo 5) um

total acumulado até o ano de 1991* de cerca de 4 t de plu

tônio físsil. Estes números e datas demonstram que o acú-

mulo em excesso de plutonio pode ser considerado um fato,

uma vez que os sucessivos atrasos dos reatores rápidos dei

xam por conseqüência somente duas alternativas para o plu

tônio12:

- a estocagem visando suprir as necessidades

futuras dos reatores rápidos; e

- a reciclagem nos reatores térmicos.

A forma da proposição destas estratégias mos_

tra que elas não são distintas, mas da combinação delas

e da situação econômica surgirá finalmente a melhor manei

ra do emprego do combustível.

Atualmente o plutonio tem seu valor tecnoló

gico e econômico na medida que substitue o U-255 nos rea

tores térmicos através da reciclagem . A forma de análi

se proposta para a reciclagem permite a obtenção de vá--

rios métodos e maneiras de se inferir um índice de mérito

econômico na avaliação da adoção de uma ou de outra alter

nativa.

Para avaliação dos custos totais envolvidos

na estocagem os seguintes itens foram levados em conside
-12 ~

ração ;

1. encargos financeiros, desde que o plutonio

estocado tem um valor comercial;

2. custos de estocagem propriamente dito;

5. redução do conteúdo físsil resultante do de

caimento do Pu-24l (cuja meia vida é de 15 anos) durante

o intervalo de tempo entre sua produção e utilização.
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FIGURA 7 - CAPACIDADE INSTALADA NUCLEAR NOS EUA PARA GERA
ÇAO DE ENERGIA ELÉTRICA. * *
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Se a estocagem do plutonio é uma proposição

econômica vantajosa o preço do plutonio aumentaria no tem

po de \xma quantidade maior ou igual aos custos de estoca-

gem. Sendo:

P = preço do plutonio em t=o, e

Pn =s preço do plutonio após n anos que com

pensaria exatamente os custos de estocagem e a perda do

plutonio físsil.

Tem-se (*):

- S 2^ (l + i)Jj k«l, 2, 3,..., n.

Desta equação é fácil dedvzir que:

(2)
Po 1-a (l-e"nX)

onde:

i - taxa anual de juros

S - custo anual de estocagem em $/g de plutcnio físsil

a - fração em peso do Pu-24l contido r.o plutonio físsil

>• - constante de decaimento do Pu-24l (em ano"1)

n - número de anos de estocagem.

A figura 9 , mostra coro Pn/Po varia com

o tempo nas seguintes condições:

1. taxas sobre os encargos financeiros de 6$,
8% e 10£ a.a.j

(*) 0 valor do Am-24l formado do decai-ento do 1^-2^1 foi
desprezado, bem como os encargos eiicionais referen-
te ao custo de fabricação, certamente maiores devido
a alta atividade do Am.
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2.(**) custos de estocagem do plutonio igual a ze
ro (limite inferior) e 500$AgPu físsil1.

5. a fração em peso do Pu-241 na composição iso
tópica do plutonio seria

' Convenção: '

• Custo de Estocagem de 500 $Ag
Custo de Estocagem Zero (0.0 $/g Puf)

<t,o

4,0

3.O

4.O

3CT4-

IS IS

. Anos de Estocagem

FIGURA 9 - RAZSO ENTRE PREÇOS. DO PLUTONIO FÍS-
SIL PARA VÁKLOS ANOS DE ESTOCAGEM.

(**) Para s yí o a razão Pn/P depende do valor Po. Para
este caso foi calculado o valor indiferente do pluto

• ' nio (especificado- em outro parágrafo neste item),
Po = 59l/g.
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A figura 9 mostra de imediato quanto deverá

aumentar o preço do plutônio no tempo, para cobrir as dejs

pesas de estocagem. Para uma taxa de 85a, sobre os encar-

gos, o preço do plutônio deverá aumentar em 5*5 vezes para

justificar uma estocagem durante 15-anos, isto é, teria

sido econômico estocar o plutônio se o valor deste em 1992

fosse de 156,5 $/g. Para as taxas de 6 e 10£> o preço mar

ginal deverá ser 2,5 - 2,8 e 4,5 - 4,8 vezes maios, respeç

tivãmente, para Justificar a estocagem durante 15 anos.

0 exemplo anterior, pelo menos a grosso mo

do, demonstra como deverá se comportar a estratégia de es_

tocagem do plutônio. Para se avaliar o valor do plutônio

do ponto de vista da reciclagem existem inúmeras manei-

ras. A maneira mais utilizada, no entanto, é o método do

valor indiferente ' •*' ' . Neste método o custo de una

central operando com um ciclo do combustível envolvendo

reciclagem de plutônio é comparado com o custo da mesma

central operando com o ciclo do urânio. A partir desta

abordagem é possível incluir nos custos do ciclo de com

bustível, além dos custos dos materiais e serviços, os

custos associados com salvaguardas, gerenciamento de rèjei

tos etc. A figura 10 mostra um esboço típico deste meto

do, onde na intersecção está definido o valor indiferente

do plutônio. As principais implicações deste método são :

1. se não há reciclagem, os custos do ciclo es

tão representados pelo segmento AC. Neste caso o plutônio

gerado é vendido. Portanto, como o valor do plutônio crês

ce, o custo do ciclo diminui;

2. com a reciclagem, os custos do ciclo estão

representados pelo segmento DE. Como o plutônio é utiliza

do como combustível e seu valor aumenta o custo do ciclo

aumenta;

3. para o operador da central o custo mínimo

está representado pelos segmentos DB e BC.

A seguir, faz-se um cálculo simplificado do

valor indiferente do plutônio para a condição de equilí-
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FIGURA 10: VALOR INDIFERENTE DO PLUTONIO



brio levando em conta 2 tipos de combustíveis equivalen

tes. As tabelas 5 e 6 dão as características de equilíbrio

destes combustíveis do ponto de vista operacional e econo

mico, respectivamente.

As tabelas 7 e 8 mostram a evolução do cal

culo do custo do ciclo para a obtenção do valor indiferen

te. 0 custo do ciclo no equilíbrio foi de 6,26 millsAwh

e o valor do plutonio obtido com as hipóteses das tabelas

5 e 6 foi de 37,73 $/g. Pu-físsil.

Outra maneira de avaliar economicamente o

valor do plutonio é através do método do valor básico ou

intrínseco . Este método,no entanto, só leva em consid^

ração o potencial neutronico do plutonio quando da substi

tuição U/Pu. Na tabela 9, apresenta-se o resultado desta

avaliação do valor do plutonio. 0 valor encontrado 4l,82$/g,

é maior que o valor indiferente por não levar em conta as

.penalizaçoes econômicas inerentes do combustível com teor

de plutonio. Maiores detalhes a respeito do valor econôni

co do plutonio, recomenda-se a consulta às referências 6, 17.

Um tratamento mais rigoroso para determinação do valor, eco

nômico do plutonio é apresentado em detalhes na referên-

cia 4.

Para complementar esta discussão do valor do

plutonio procura-se, através de outro enfoque que não o

econômico, demonstrar a diferença de utilização do mate

rial no reator térmico e no reator rápido.

No quadro abaixo, compara-se os parâmetros

ião ent]

Reator

de fissão entre um reator térmico e o reator rápido :

LWR

Parâmetro

V

CL

v> - 1 - <*

1 4" ̂ *

U-235

2,41

0,21

1,20

1,21

Pu-239

2,87

0,56

1,31

1,56



•Reator

PBR

•Parâmetro
V

eC

V - 1 - àL

1 + o<

ü-255

2,45

0,12

'1 ,55

1,12

•Pu-259

2,91

0,25

1,60

1,25

(V - 1 -«*.) representa o número de neutrons

por fissão disponíveis para conversão, e (1 + oi) ê propor

cional ao material destruído por fissão. A razão entre

estes números representa teoricamente a razão máxima de

conversão atingível.

Para um reator térmico LWR nota-se que cada

fissão do Pu-259 aumenta o número de neutrons disponíveis

para conversão porque o número de neutrons disponíveis pa

ra fissão está acima do valor correspondente para o U-255;

mas maior quantidade de átomos físseis são destruídos. Es

tes dois parâmetros dão uma idéia relativa do fato, embo-

ra outros parâmetros sejam significantes. Usualmente os

dois nuclídeos podem ser considerados aproximadamente
18 %iguais quanto a razão de conversão.

Nos reatores rápidos a situação é muito di

ferente. A vantagem do Pu-259 para produção de neutrons é

acentuada em relação à desvantagem quanto a destruição de

material físsil, relativamente ao U-255.

2.5. Alternativas possíveis na Reciclagem de Plutônio

A reciclagem de plutônio nos reatores xa água

leve é definida como o uso do combustível misto urânio-plu

tônio, no qual o plutônio, obtido como subproduto em de-

corrência da operação dos reatores a água leve, substitui

o U-255, normalmente utilizado como combustível nestes reja

tores.

0 primeiro critério aplicado aos projetos
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TABELA 5: CARACTERÍSTICAS DO COMBUSTÍVEL - EQUILÍBRIO

Irradiação (MWd/tU)

Recarga (kg material comb.)

Tempo de permanência no reator com
um fator de capacidade de 0,70 (meses)

COMBUSTÍVEL NOVO

Massa de urânio enriquecido (kg)

Enriquecimento (w/oU-235)

Urânio natural (kg)

Enriquecimento U nat . (w/o)

Massa total de plutônio (kg)

Massa de plutônio físsil
(239 + 241) (kg)

Fração físsil

COMBUSTÍVEL DESCARREGADO

Massa de urânio enriquecido (kg)

Enriquecimento (w/o U-235)

Urânio natural deplecionado (kg)

Enriquecimento (w/o)

Massa de plutônio total (kg)

Massa de plutônio físsil (kg)

Urânio

31716
34332,6

40,3

Reciclagem
(U.Nat.)

31716

34332,6

40,3

34332,6
3,22

0

0

0

0

0

33209,7
0,982

0

0

312,73
233,72

25476,33
3,22

8547,37
0,711

308,9

224,4

0,726

24643,09
0,982

8297,30

0,19

475,09
317,59
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TABELA 6: CUSTOS DAS ETAPAS DO CICLO DO COMBUSTÍVEL
(preços do 19 trimestre de 1977)

U,Og $/lb 1*0,00

UTS $/SWU - 104,00

Fabricação (U02) $AgU 156,00

Fabricação (oxido Misto) $Ag MP 312,00

Transporte Comb.Irradiado ($Ag MP) 40,00

Reprocessamento ($Ag MP) 260,00

Conversão $AêU 5,00

Conversão (Nitrato Uranila -*-UFg) $AgU ô^OO1^

Conversão (Nitrato Pu-*-PuO2) $AgPu 1000,00 *

Tempo médio para pagt? U-0o, conversão
enriquecimento e fabricação, meses antes
da recarga 7

Tempo médio para pagt9 das operações
do ciclo após irradiação (meses) 11

Taxa mensal de atualização 1 %
Teor de rejeito 0,3%
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TABELA 7: EVOLUÇKO DO CÁLCULO DO CUSTO DO CICLO - SEM RE-

CICLAGEM - (COMBUSTÍVEL URÂNIO)

Conversão

Enriquecimento

Fabricação

Transporte (Irradiado)

Heprocessamento

Crédito U-,Og

Crédito conversão

Crédito UTS

Crédito Pu-físsil (nitrato)

Conversão Urânio
(Nitrato — UFg)

Cálculo valor atual:
46,17 (1,01)7

Valor líquido após irradiação:

Valor líquido atualizado: - 5,51 (l,01)~51

Quantidade
de material

292448,19 (kg)

246559,65 (kg U)

152598,81 (UTS)

34352,68 (kg U)

55551,45 (kg MP)

55551,45 (kg MP)

65545,00 (kg)

54418,00 (kg U)

7955,00 (UTS)

250564,17 (g)

- 55044,00 (kg)

Valor atual da energia gerada:

51716 x 54,5526 x j$ x jfe x 0,54 x IO5:

1 f ^ 1 1

x24x

x

Custo do ciclo

kWh

46,50 . 10^
7,595 . 10y

Custo da
Operação

M$

25,79

1,23

13,79
5,56

46,
1 ,
8,

17
54
72

10,06
5,78

0,27
0,85
8,69

- 0,20

15,57

49,50

- 5,51

- 5,20

46,50

Valor "indiferente" obtido = 37,73 $/g-Pu-físsil



TABELA 8: EVOLUÇKO DO CÁLCULO DO CUSTO DO CICLO - COM COM
BUSTÍVEL RECICLADO

Custo da
Operação

M$

Quantidade
de material

U3°8
Conversão
Enriquec imento
Fabricação (U02)
Fabricação (UOp,PuOp)
Conversão (Oxido Unat.)
Nitrato de Pu -*• PuO2
Nitrato de Pu

Transporte
Reprocessamento

Crédito U,Og
Crédito UTS
Crédito conversão
Nitrato Uranila -*- UFg
Crédito Nitrato Pu

227041,50 (kg)
182819,00 (kg U)
98395,70 (UTS)
25^76,33 (kg U)
8856,27 (kg U,Pu)
8590,11 (kg u)
311,00 (kg Pu)

230365,17 (glu-ííssil)

33415,48 (kg MP)
33415,48 (kg MP)

47895,00 (kg)
6026,00 (UTS)
40381,00 (kg U)

- 24520,49 (kg U)
313031,30 (giu-ííssil)

20,02

0,91
10,23
3,97
2,76
0,04

0,31
8,69

46,
1 ,1

93
34
69

Cálculo valor atual:
46,93 (l,01)7

Valor líquido após irradiação
Valor líquido atualizado: - 6,68 (l,01)~51

Custo do ciclo (no equilíbrio) = 6,26 millsAWh
Perdas consideradas no cálculo:
Fabricação 1,0$

10,03
4,22

0,63
0,20

- 0,15
11, Si
16,71

50,32
- 6,68

46,30

0,6 JíConversão U*Og UFg
Reprocessamento
Nitrato Uranila — UF,
Nitrato de Pu —- PuO,-

Decaimento do Pu-24l durante 11 meses supondo que este re
presente 20$do total fissil do plutonio descarregado.
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TABELA 9: CALCULO DO VALOR BÁSICO DO PLUTÔNIO

Enriquecimento do Urânio 3,

Enriquecimento total (U + Pu) = 3,3$ (1,05 valor de substi
tuiçaòT

Custo U,Og = 40,00 $/lb

Conversão = 5,00 $AgU

UTS = 104,00 $/UTS

Teor de Rejeito = 0,3^

CUSTO

U5Og (8,428)

Conversão (7,105)

UTS (3,824)

POR KG DE COMBUSTÍVEL

Urânio

743,18

35,53

397,70

U/Pu

88,18

5,00

-

1176,41 93,18

Valor básico = H76,4l - 93,18 =

33 - 7,1

i
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de reciclagem de plutonio, é que estes sejam consistentes

com a segurança operativa do reator. Como nos reatores a

urânio, o atendimento deste critério é feito considerando

que os limites impostos aos parâmetros de controle, tais co

mo fração de neutrons atrasados, coeficientes de reativi-

dade do boro e o valor das barras de controle da reativida

de, associados com a inserção do plutonio, não sejam exce

didos.

Normalmente tem-se adotado nos projetos de

reciclagem, o preenchimento de outros objetivos que são

discutidos nas referências 19 e 20, a saber:

1. os elementos combustíveis com teor de pluto

nio devem satisfazer as mesmas especificações mecânicas e

termo-hidráulicas dos elementos semelhantes de urânio;

2. as características geométricas dos elemen-

tos combustíveis deverão ser mantidas em relação aos ele-

mentos de urânio. Este procedimento geralmente implica na

reavaliação da distribuição local e global da densidade

de potência, que deve permanecer dentro dos limites aceji

táveis de projeto;

J>. durante o tempo de residência no reator os

elementos com plutonio deverão alcançar uma reatividade

equivalente àquela alcançada pelos elementos de urânio, de

modo a atingir a mesma taxa de irradiação ("burn-up") de

descarga.

Após esta caracterização básica de projeto,

no tratamento da reciclagem de plutonio deve-se distin-

guir algumas possibilidades de executá-la sob o ponto de

vista do sistema de geração de energia elétrica (ref.: ̂ ,

16, 21).

1. Reciclagem no âmbito da produção própria -

Neste modo de reciclagem a quantidade de plutonio no rea

tor está limitada ao plutonio produzido naquele reator.

2. Mercado aberto - A reciclagem de plutonio

sob este conceito, permite a vantagem da possibilidade de
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compra de adicional quantidade de plutonio num mercado en

tão estabelecido de plutonio, ou o uso do plutonio produ

zido em outros reatores pertencentes ao mesmo sistema pare

ser utilizado num único reator.

Do ponto de vista do combustível em si, duas

possibilidades normalmente são oferecidas:

1. ConcentraQão uniforme de plutonio - Neste

caso todo o plutonio destinado a reciclagem seria distri-

buído uniformemente em todo um lote de recarga do reator.

2. Concentração não uniforme de plutonio - Nej?

te caso a concentração de plutonio poderia variar de um

grupo de elementos combustíveis para outro e/ou em qual-

quer elemento combustível, a concentração variar de um gru

po de varetas para outro.

Assim quatro combinações são possíveis:

1. produção própria - uniforme

2. produção própria - não uniforme

5. mercado aberto - uniforme

4. mercado aberto - não uniforme.

No contexto ainda de definição de um pro^e

to de reciclagem, outro aspecto qualitativo é o tipo de

material portador ("carrier"), a ser utilizado na mistura
op

com plutonio. A compatibilidade do oxido de plutonio
com o oxido de urânio simplifica esta escolha, restando

apenas a decisão quando ao enriquecimento deste material.

tados 21' 22>

Os seguintes tipos têm sido normalmente ei

1. Urânio empobrecido, obtido como produto de

rejeito com teor de U-235 de 0,2 - 0, ~% nas usinas de en-

riquecimento de urânio. Este urânio é muito barato e pqs

sui, por causa do seu baixo teor de material físsil, uma

capacidade relativamente elevada de absorção de plutonio.

2. Urânio natural com teor de 0,71^ de U-2J5.

3. Urânio residual de um reator moderado *a
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água leve, com teor de U-235, conforme irradiação, entre

*f. Urânio enriquecido em U-225 para complemen

tar o enriquecimento do plutônio em relação ao material

pesado.

A seleção de uma destas opções dependerá de

disponibilidade do material na época considerada, vant^

gens econômicas e desempenho condizente com as condições

previamente especificadas.

Sob o ponto de vista econômico a sensibili

dade de custos com respeito xa inserção do plutônio no ele

mento combustível, se verifica na fabricação, como já ante

riormente destacado. Deve-se ressaltar porém, que na fa-

bricação de um elemento combustível, os custos adicionais

("penalties costs") são insensíveis àconcentração de plutô

nio no elemento. Assim um aumento na concentração de plu

tônio contido num elemento provocaria um menor custo adi

donal por unidade de peso de plutônio. Este fato resulta

num incentivo no sentido de concentrar o plutônio a ser

reciclado no menor número possível de varetas.

Como será comentado adiante (cap. 3), o uso

do plutônio provoca um decréscimo ro valor das barras de

controle. Praticamente isto signxfica para um reator com

reciclagem de plutônio a necessidade de um número maior de

elementos de controle a fim de garantir um desligamento

seguro do reator. Na realidade y a diferença básica entre

elementos de urânio e de urânio-plutônio, com relação a

elementos de controle resulta da maior depressão do fluxo

térmico nos elementos com plutônio. 0 fluxo rápido está

relacionado à fissão térmica e à distribuição de potên—

cia, e permanece praticamente inalterado.

Investigações teóricas "J revelaram que,

somente quando elementos combustíveis novos contendo plu

tônio são colocados no reator, é que deve-se evitar no

rearranjo do combustível que os elementos com plutônio ye

nham a ser colocados embaixo de posições de elementos de



controle. Não obstante este fato, a prática atual de reci

clagem de plutônio não tem restringido sensivelmente a li

berdade de otimização dos planos de remanejamento dos ele

mentos combustíveis, mesmo porque nos ciclos posteriores

à sua inserção os elementos de plutonio já não exercem tan

ta influência sobre os elementos de controle, podendo ser
' 19colocados em qualquer porção no interior do núcleo .

0 argumento postulado como decisivo para a

escolha da estratégia da reciclagem de plutonio é o custo

da fabricação dos elementos combustíveis. Este ponto de

vista é acentuado com a afirmação feita anteriormente que

este custo não é função da concentração de plutônio. Esta

filosofia poderia ser expressa como : "Para que ocorra

um mínimo de perturbação na operação do reator, a maior

quantidade possível de plutônio seria concentrada em vare

tas de combustível do reator, tal que o número destas va

retas que utilizam a tecnologia de fabricação cora plutô-

nio seja minimizado". Esta filosofia no entretanto con

traria o ponto de vista neutrônico, uma vez que a pertur-

bação mínima na operação do reator é obtida com uma mini

mização, não com maximização, da concentração de plutônio.

Naturalmente o que se procura é uma relação de compromis-

so entre a concentração de plutônio e perturbações neutro

nicas no reator. Por outro lado, para que o efeito seja

homogêneo e simétrico por todo o núcleo do reator, a mis

tura homogênea entre urânio-plutônio por todo lote de re

carga associada à baixa concentração do plutônio represen

tam, do ponto de vista operativo, a melhor solução como ejs

tratégia de reciclagem. <



CAPÍTULO 5

ASPECTOS FÍSICOS DA RECICLAGEM DE PLUTÔNIO

5.1. Introdução

Foi demonstrado no capítulo anterior que

o excesso de plutônio já é um fato. Considerando-se que

houve atrasos sucessivos no desenvolvimento dos reatores

rápidos, tem havido uma concentração de esforços de âmbjL

to mundial na análise do comportamento físico do plutc.iio

como combustível dos reatores %a água leve. Estes estudos

têm demonstrado que tal aproveitamento é viável, ' ' •*

tanto física como economicamente.

A discussão do comportamento físico do plu

tônio no interior do núcleo, é uma área básica da respos

ta da viabilidade admitida acima. Resta apenas nesta área

uma melhoria nos cálculos neutronicos em núcleos coma pre

sença de plutonio em reticulados otimizados para urânio .

Os métodos normalmente utilizados nas análi

ses dos reatores va água leve foram desenvolvidos levando

em conta que o combustível usado é o urânio enriquecido.

Como existem diferenças nos parâmetros físicos do urânio e

do plutonio (destacadas abaixo), as aproximações de cál-

culo têm, como efeito, uma menor precisão no cálculo com a

presença do plutonio.

Por outro lado, com a presença de quantida-

des mais elevadas de plutonio, deve-se ter maior cuidado

com a segurança operacional do reator e, portanto, a preci

são relativa nos cálculos do reticulado urânio-plutonio de

veria ser maior ou pelo menos, numa primeira aproximação,

igual aos correspondentes de urânio. Os parâmetros físi-

cos que causam diferenças no comportamento destes dois com

bustíveis, e que, portanto, deveriam ser levados em conta

nas análises neutrônicas são: ' ' 2°



1. o número de isótopos do plutônio é maior do

que o do urânio;

2. as seções de choque de absorção do plutônio

possuem acentuadas ressonâncias na região térmica e epi-

térmica;

3. no combustível misto (oxido misto), a inte-

ração da estrutura de ressonâncias do urânio e plutônio

complica o cálculo do espectro neutrônico;

4. os efeitos da auto-blindagem devido a natu

reza do plutônio e seu comportamento particular no oxido

misto, dificulta o cálculo.

Na prática, devido a um valor econômico te^

ricamente alto, as determinações experimentais, e, princ_i

palmente, as teóricas devem ser cercadas dos cuidados ne

cessários para que se obtenham bons resultados. Em termos

de plutônio, os métodos teóricoseexperimentais, além do

caráter óbvio da complementariedade, devem ser necessária

mente confrontados. Esta necessidade deve-se principalmen

te, aos seguintes fatores:

1. multiplicidade e complexidade dos fenômenos

que ocorrem durante a evolução do combustível;

2. incertezas nos dados fundamentais;

3. diversas aproximações introduzidas nos mod̂ e

los teóricos.

Neste capítulo, faz-se uma breve discussão

das experiências e resultados experimentais, dos métodos

de cálculo que são influenciados diretamente com a presen

ça de plutônio e, finalmente, os principais efeitos no nú

cleo do reator causado pela substituição do urânio pelo

plutônio.

3.2. Dados Experimentais

A adequação de qualquer método de cálculo



que seja uti l izado pan o projeto de núcleo de reatores
deve ser testada em wm variedade de experimentos prátjL
cos. Assim a satisfatória etdiçao dos métodos de cálculo
necessita de uma extens* coagrmaçaD através de dados exp_e
rimentais. .

Como já aflTmrtff anteriormente, os métodos
empregados atualmente paia cálculos do núcleo com urâ-
nio não podem a priori ssr aguçados aos núcleos com plu
tônio, adicionado atawrés de reciclagem. Existem di
ferenças neutrônicas, ftastiantfe significativas, entre o
urânio e o plutônio ape aocessitaa uma adaptação a um
novo conceito de cálaato. Ifetldo a este argumento, vá-
rios países em todo «ando xrrt\zttTzm programas experi
mentais visando à obteação de safesídíos com o objetivo de
calibrar os sistemas de cálcnlo existentes.

Com este «spfrfftr, a antiga USAEC patreci
nou-um programa, o "PJtatoniBKllilizaTtion Program (PUP)",
que iniciou seus trabaBos ez3557e encerrou em junho de
1972. 0 objetivo priauriial deste programa foi prover uma
firme base técnica pai» us» operacional seguro e econômi
co do plutônio nos realares depetênsia comerciais. Muitas
empresas americanas paiticápera» deste programa, entre as
quais: Westinghouse Electric Corporation, General Ele tr ie
Co., Babcock and Wile car Caagm^a etc.

Na Europâ  destacam-se principalmente a Eel
gica, a I tá l ia e a Hepáfeüc Beienl da Alemanha. A Ale ma
nha já ultrapassa a estaSa de aperirjentos, sendo que para
o reator KIíO (KernkraflaerkQbrigijei»), tipo FWR, a reci-
clagem de plutônio em csnrtercanercial iniciou-se em 1972.

27 • -
A tabela 10 , mostra oMstsaricae estado deste programaparticular de reciclageu de

A maior farte dac dados físicos disponíveis
atualmente são provenieaCes de estados de reticulado a bai
xa potência (crí t ico) o*expexiéxd» em montagens suberí-
t i c a s . Além da Alemanha», paacw estofos de irradiação dos
atuais reatores de potearia téx sido realizados.
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REATOR
KWO

• FrfR
?45 Mtfe

Ano

1972

1975

197^

• 1975

1976

19 de elemen
tos combust!
veis/&arra de
combustível

1/180

. 8/1440

4/720

8/1440

4/20

Taxa de irra1
diaçao máxi"
ma

(GWd/tü)

16

• 26(30)' •

20

8

0

Estado

Estocados em piscina

1 estocada em pisci-
na

7 em operação

Estocados em piscina

Em operação

Estocados em piscina

Observação

Inspeção visual, locali-
zação de defeitos: 4 bar
ras examinadas em célula^
quentes; Analises isotó
picas. ' ~"

9 barras em células quen
tes; Análises isotópicái.

Todos elementos inspe-
cionados visualmente j&
testados através 0 mé-
todo "sipping".

TABELA 10 2 7 - EXPERIÊNCIA COM COMBUSTÍVEL CONTENDO Pu - REATOR KWO
(estado no final de 1976)
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5.2.1. Experimentos de Reticulado

Os estudos de reticulado realizados pelo PUP

envolveram principalmente três moderadores: grafite, DgO

e HpO. Como se pretende neste trabalho analisar somente

o reator do tipo PWR, procurar-se-á aqui, descrever os ex

perimentos realizados para este tipo de reator, isto é,

moderados com HpO.

Uma série de 50 experimentos foram realiza

dos (na "Critical Approach Facility" - CAP) , usando oito

diferentes espécies de barras enriquecidas complutonio fís

sil, sobre um grande número de razões volumétricas modera

dor/combustível e o enriquecimento do plutonio variando

. entre 1,5# a Ujé em peso. Esta série de experiências tinha

| a finalidade de determinar o tamanho crítico do reticula

l do completamente refletido e não envenenado, com barras

contendo plutonio em sistemas moderados a água leve.

Com esta serie de experiências , conseguiu

• -se determinar vários parâmetros utilizados nos cálculos

teóricos de célula unitária. Dentre eles destacam-se os

valores de economia de refletor e o laplaciano geométri

co.

Com o objetivo de se aferir a precisão de

análise dos códigos LASER e LEOPARD ^ com a presença de

plutonio, uma experiência,similar às citadas acima, foi

realizada na mesma instalação. A experiência foi realizai

da em um reticulado hexagonal com espaçamentos de 0,55,

0,60 e 0,71 polegadas, e enriquecimento de 1,5$ em peso

de PuOp - UO^ (natural). Os demais dados encontram-se na

tabela 11 . Basicamente, cada reticulado foi levado ao

estado próximo à criticalidade e neste estado foram obti-

dos, entre outros, os parâmetros: laplaciano geométrico e

economia de refletor. Para verificar a diferença dos cal

culos relacionados com a experiência acima citada, encon

tra-se na tabela 12 a comparação do keff medido com o
keff c a l c u l a d o Pelos códigos LASER e LEOPARD. 0 interesse
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TABELA 11 - DADOS BÁSICOS PARA A EXPERIÊNCIA NA

MONTAGEM CRÍTICA (HANPORD EXPERIMENTS)

(1,5 w/o PuO2)

Diâmetro da pastilha de combustível* O,426"(1,O82 cm)

Revestimento do tubo combustível - (Zr.4)

- diâmetro interno 0,372"(0,945 cm)

- expessura 0,027"(0,069 cm)

Altura da vareta de combustível 48,5" (123,19 cm)

Enriquecimento do PuO2 (w/o) 1,5

Peso de material combustível por vareta 828,0 g

Peso do PuOg por vareta 12,42 g

Composição isotópica do plutonio w/o

Pu-239
Pu-240

Pu-241

Pu-242

Passo do
Reticulado

0,55" (1,377 cm)
0,60"(1,524 cm)

0,71"(1,803 cm)

Razão
H/Pu

230
326
597

91,41

7,85
0,72

0,03

Razão
HpO/vareta

o,8582

1,187

2,063

Laplaciano
Medido

(Buckling) m~

48,0 + 1,2

65,1 + 1,8

78,5 + 0,3
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TABELA 12 - RESULTADOS DE CÁLCULOS COM LASER E
LEOPARD PARA UM RETICULADO HEXAGONAL
COM 1,5 w/o PuO2

(k f f experimental - = 1,000 em todos
os casos)

PASSO

0,55" (1,397
0,60" (1,524

0,71" (1,803
Erro médio

cm)
cm)
cm)

LASER

1,00666

1,01123
1,0761

1,183 %

keff
LEOPARD

1,01652
1,02397
1,03144

2,398 ^
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para esta comparação reside no fato de que o código LEOPARD

realiza um tratamento semelhante ao código CELL-5 (utili-

zado neste trabalho) no cálculo do espectro de neutrons.

Para verificar a precisão das medidas nas

experiências de tamanho crítico, forajn escolhidas diver-

sas formas de reticulado, e utilizaram-se os métodos expe_

rimentais de criticalidade e de aproximação à criticalid_a

de. A tabela 13 mostra os resultados e demonstra a va-

lidade destes experimentos.

Um outro estudo igualmente importante reali

zado na área experimental da utilização do plutonio em reja

tores PWR, foi através do convênio entre a Westinghcuse

Electric Corporation e a Empire State Atomic Development

Associates, Inc. (ESADA). Os experimentos foram realizji

dos usando barras de combustível com plutonio físsil, ob

tidas através do Pacific Northwest Laboratories (FNL).

Duas espécies de barras de plutonio foram usadas , ambas

contendo combustível enriquecido a 2$ em plutonio físsil

e tendo como material portador ("carrier") o UO_natural,

mas diferindo na quantidade inicial de Pu-240 contido no

plutSnio, uma contendo 8$ em peso de Pu-240 e a outra 2k$

em peso de Pu-240. Deste programa conseguiu-se determinar

o laplaciano, a distribuição de potência e os coeficien-

tes de reatividade, usando cada tipo de combustível. Cono

estas barras também foram usadas pelo PNL, os resultados

obtidos pelo convênio foram então comparados (tábsOa 14 ).

Nota-se pela tabela, que o número de barras obtidas pela

Westinghouse é sistematicamente maior do que aquele conse;

guido pelo PNL, estando a diferença em torno de 5 a 5Js.
24

Existem duas razoes principais para tal fato. Inicial-

mente, as medidas de PNL foram realizadas com um refletor

muito grande, enquanto nas da Westinghouse o refletor era

parcial,* em segundo lugar, como as medidas executadas por

esta última foram realizadas 1 ou 2 anos mais tarde, o

crescimento na quantidade do Am24l foi substancial. Assim,

era de se esperar um leve aumento no número de barras para

compensar a perda de neutrons, seja através da fuga ou pe



*

Combustível v

U0 2 - 2 Wt % PaO2

W 2*°Pú)

uo2 - 4wtj6Puo2

U0? - 4wt#PuO2

Passo do
Retlculado

!»<*£

l,*7s£

Numero crítico de barras (Ne)

Técnica: ' (a)
•Aproximação a critica
lidáde (suberítico)

150,1 + 0,1

126,7 +0,1

168,7 i 0,4

Técnica: /̂ \
Criticalidade*1 '

150,1+0,1

126,6+0,1

' 139,1 + oti

a: Medida em montagem subcrítica (CAF)
b: Medida em montagem crítica
c: Espaçamento quadrado •
d: Espaçamento triangular

TABELA 1TH - COMPARAÇÃO ENTRE 0 NIÍMERO CRÍTICO DE BARRAS OBTIDAS USANDO OS
MÉTODOS DE CRITICALIDÁDE E DE APROXIMAÇÃO A CRITICALIDADE.

Vjl
to
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Pu240

(at 0)

8

8

• 24

24

Passo reticu
. lado quadrado

0,9758*

•

1,0607" •

0,9758"

1,0607"

K9 crítico de barras

Westinghouse

160

152'

• 247

BMW •

155

147

237

232

TABELA- 14
24

COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS OBTIDAS PELA

WESTINGHOUSE E BATTELE-NORTHWEST

COMBUSTÍVEL - UOg - 2 Wt % PuO2



la maior absorção no Am-24l. Desta maneira, pode-se consi.

derar os resultados como em concordância.

Para maiores detalhes destas e outras expe

riências com respeito a reticulados de reatores moderados

a água leve, recomenda-se a consulta à ref.24 que em sua

pag. 121 mostra um resumo completo, por tipo de experimen

to, laboratório e referências selecionadas.

5.2.2. Experiências com Irradiação

0 objetivo fundamental dos cálculos de físi.

ca de reatores é poder predizer, com a máxima precisão, o

comportamento dos atuais reatores de potência. Os tipos de

dados experimentais que se tem interesse quando da presen
A • 24 ~~

ça do plutonio no combustxvel são principalmente :

1. reatividade disponível;

2. oscilações da reatividade;

3. valor da barra de controle;

4. distribuição de potência (elemento a eleven

to, e barra a barra), inicialmente e em vários estágios

da irradiação; e

5. troca na composição isotópica em função da

taxa de irradiação.

Os dados experimentais, na área de irradia

ção, são pouco encontrados na literatura. Na verdade, é en

fiontrada uma grande quantidade de experimentos,mas estes sob

o ponto de vista mecânico e térmico; estes estudos, portan

to são de utilidade limitada na obtenção de resultados físi

cos. As irradiações por lote, em oposição àquelas realiza-

das em amostras, são em menor quantidade, mas fornecem maior

quantidade de informações como, por exemplo, sobre a composi

ção isotópica nas várias etapas de irradiação.

A quantidade de dados físicos obtidos expjí

rimentalmente para permitir o desenvolvimento dos métodos de

cálculos neutronicos com a presença inicial de plutonio nos
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cional se encontra presente no elemento combustível, é

adaptar os métodos existentes para o urânio.

Normalmente, o método que se utiliza para a

análise neutrônica nos reatores nucleares é a teoria da

difusão com dois ou mais grupos de energia para se estabe

lecer o comportamento dos neutrons nas várias regiões do

reator. Para se realizar estes cálculos de difusão é nece_s

sário obter-se preliminarmente as seções de choque médias

do grupo de energia ( & ou £ ) e, as densidades atômicas

médias (em volume) (N), 0 cálculo do espectro dê neutrons

se constitui em determinar a dependência do fluxo de nêu

trons com a energia, a partir da qual são obtidas as

seções de choque médias. Isto é;

(3)
JÁS*

onde AEg é o intervalo em energia do grupo g.

Esta aproximação admite portanto a separabi

lidade do fluxo de neutrons em espaço e energia, pois se

realiza o cálculo do espectro (energia) e o cálculo de di

fusão (espacial) separadamente.

Para obtenção dos parâmetros citados acima,

o modelo de cálculo da célula unitária admite como hipótje

ses principais:

1. que o meio seja infinito e composto de célu

Ias iguais (a corrente líquida de neutrons intercélula é

zero);

2. que o fluxo rápido seja constante através da

célula.

Quando se realiza a inserção de plutonio na

célula estas aproximações precisam ser reavaliadas para

representar devidamente o espectro de neutrons com plutô

nio. Para tanto, dois pontos principais devem ser analisa
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dos: os dados de seções de choque (bibliotecas do código)

e o método de cálculo. Uma análise destes pontos estão su

marizadas nos itens 5.5.1 e 5.3.2 deste capítulo.

5.5.1. Seções de Choque

Os códigos para o cálculo do espectro de

neutrons possuem normalmente uma biblioteca de seções de

choque que contém geralmente seções de choque microscópjL

cas de absorção, fissão e espalhamento, bem como os para

metros de ressonância dos vários nuclídeos, em diferentes

pontos de energia. É importante notar que estas seções de

choque são obtidas a partir de dados experimentais e por-

tanto, as seções de choque médias serão função da preci-

são com que foram obtidas as da biblioteca.

A maioria dos parâmetros usados em arquivos

(bibliotecas), tais como ENDF/B ("Evaluated Nuclear Data

File"), são portanto quantidades medidas experimentalmen

te ou interpoladas (extrapoladas) das grandezas obtidas

nestas experiências. Assim, estas quantidades têm associa

das a elas uma incerteza inerente da medida e do procedi-

mento experimental. Estas incertezas se propagam, portan

to, por toda a análise matemática posterior. Além deste

aspecto existem as incertezas (aproximações) na definição

das constantes de multigrupo, tais como a seção de choque

de transporte. Normalmente * ' ̂ o parâmetro nuclear es

colhido para se aferir as diferenças ocorridas, do cálcu

Io teórico para o experimental, é o fator de multiplica-

ção efetivo (kef..p). Justifica-se este procedimento a par

tir do ponto de vista que o k -- é constituído de vários

componentes e um estudo das incertezas na obtenção destes

componentes poderá detectar potenciais fontes de erro.

De acordo com este método, os códigos de cé

lula são normalmente calibrados para calcular reatores com

urânio, onde o plutcnio tem papel secundário em compara-

çSo ao U-255. Na consideração de cálculos mais precisos
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envolvendo quantidades adicionais de plutônio colocados

nos elementos combustíveis, as constantes e as seções de

choque do plutônio, da biblioteca do código deverão ser ob

tidas com maior precisão. Um exemplo de tal implementação

pode ser observado em.maiores detalhes na modificação do

código LEOPARD, o LEOFARD-R realizada por Spierling .

LIUCALA apresenta dois métodos para avalia

ção dos efeitos das incertezas na medida das seções de cho

que no valor calculado do keff. As áreas de incerteza nos

métodos empregados para descrever o comportamento dos neu-

trons no reator, principalmente deviào a presença inicial de

plutônio e%a estimativa da incerteza resultante no valor

do k ff, são mostradas na tabela 15 . Conclui-se que, em

média, devido às várias aproximações, os erros atuam em d±

reções opostas, resultando no cancelamento dos mesmos .

Ainda na referência 2k encontra-se uma dejà

crição detalhada da situação atual no que se refere a se

ções de choque de isótopos de plutônio, bem como a evolu-

ção das bibliotecas de seções de choque.

5.3.2. Cálculos de Célula com Plutônio

0 cálculo de célula está voltado principal-

mente para a análise da distribuição de neutrons, em espja

ço e energia, na região de energia abaixo de 3eV. Nesta

região, especialmente, situam-se as complicações (ou ocor

rência de erros) devido à inserção do plutônio. Na figura
24

11 estão representadas graficamente as seções de choque

dos principais isótopos que ocorrem nos reatores PWR comei;

ciais. Quando o combustível utilizado é o dióxido de ura

nio UOo, os nuclídeos çue dificultam o cálculo do espec-

tro são o U-235, o Xe-135> e o Sm-l49. No caso da utili

zação do oxido misto PuOg-UOg, os isótopos do Americium

(o Am-24l e o Am-242) contribuirão para á complexidade do

cálculo. Embora o pico do espectro dos neutrons térmicos,

nos reatores a água leve, ocorra no intervalo de energia

entre 0,055 eV a 0,04 eV, a maior parte da distribuição
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TABELA 15 - ÁREAS DE INCERTEZA NO CÁLCULO E AS ESTIMATI

VAS DOS ERROS NO keff "4LCULADO.

Áreas Erro k

1. Cálculo de moderação

Efeito espacial rápido desprezado

Efeito de superposição de ressonância
desprezado

2. Cálculo da termalizaçao

Admitindo a condição de contorno de
reflexão na célula

Detalhamento dos grupos de energia

Energia de corte do grupo térmico

Aproximação anisotrópica

J5. Cálculo da fuga

Representação axial de fuga

Detalhamento espacial

Detalhamento dos grupos de energia

Teoria de difusão admitida ser precisa

k. Hipóteses considerando detalhes geomé
tricôs dos elementos combustíveis ~~

Combustível admitido homogêneo

Influência de material do reticulado

5. Incertezas nos parâmetros físicos

Seções de choque neutronicas

Definição do coeficiente de difusão

"buckling" axial utilizado para descrever
fuga axial

Tolerâncias de fabricação (dimensões,
quantidade de material, etc.) das barras
de combustívele componentes do reticu-
lado

eff

-0,2, -0,5

0,0, -0,5

-0,5, 0,1

+ 0,1

- 0,7
desprezível

+ 0,25

1,0

- 0,5

(*)

0,1, 0,7

menor do que 0,2

+1,0, +2,0

+ 0,5

desprezível

desprezível
(distribuído
aleatoriamente)

(•) Se a montagem experimental crítica for pequena, isto
e, um/sistema com muita fuga, a teoria de difusão
poderá introduzir erros.
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FIGURA ll2^ - ESTRUTURA DE SEÇSO DE CHOQUE ABAIXO DE 3eV
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dos neutrons térmicos situa-se em um intervalo de energia

desde aproximadamente 0,1 eV até 1,0 eV. Neste contexto, é

importante salientar a interdependência que existe entre

o espectro de neutrons térmicos e o coeficiente da reati

vidade com a temperatura do moderador. Os fatores que mais

influenciam este coeficiente são:

1. diminuição na densidade da água, devido ao

aumento de temperatura, e

2. elevação do espectro térmico com a tempera-

tura.

Com a elevação da temperatura do moderador,

a densidade do moderador decresce, a esta diminuição de

densidade provoca um acréscimo relativo na absorção dos

neutrons epitérmicos, isto é, mais neutrons são captura

dos nas ressonâncias de absorção em relação aos neutrons

que sofrem moderação, o que tende a levar o espectro térmi

co para as regiões de maior energia. No caso da presença

somente de UOp, a maior ressonância de absorção é devido

ao U-238. Se, em acréscimo, os isotopos Pu-24o e Pu-242 e£

tiverem presentes, o efeito resultante é aditivo, isto é,

haverá um aumento na absorção por ressonância. 0 Pu-239,

devido a uma ressonância em aproximadamente 0,3 eV, tam-

bém contribui na absorção. Este efeito pode ser avaliado
2Í

através a figura 12 , onde fica demonstrado que estas

absorções reduzem consideravelmente o número de neutrons

produzidos por neutrons absorvidos (»)) , diminuindo a reati

vidade.

As ressonâncias no Pu-239 e Pu-24l são maio

res do que os do U-.235 e provocam um comportamento do es-

pectro de neutrons diferente em relação ao espectro no^

caso do U-235 devido a proporcionalidade a l/v das seções

de choque. 0 comportamento das seções de choque de absorção

e fissão para o U-235 e Pu-239* é apresentado nas figu-

ras 13el4, respectivamente. Portanto, basicamente devido

às seções de absorção dos isotopos de plutônio serem conside

ravelmente maiores que as do urânio, há o "endurecimento"
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do espectro térmico, isto é, o fluxo térmico total é menor
nos reatores com plutônio. Além disso, esta diferença em
seção de choque conduz a uma pronunciada dependência espa
ciai do fluxo térmico na célula unitária ' ** . Mais
ainda, o fato de que alguns elementos combustíveis contêm
varetas de veneno queimável e/ou elementos de controle,
elementos estes que irão tornar mais complexos o levanta
mento do espectro de neutrons, recomenda, para a represen
taçao adequada do comportamento dos elementos de plutônio,
o cálculo bi-dimensional 2k> 25> 26' 55.

A não homogeneização da mistura UOp-PuOp de
ve ser levada em conta, uma vez que as partículas de PuCu
causam efeitos neutronicos. É evidente que o grau de homo
geneizaçao é função da fabricação. Entretanto, o grau de ho
mogeneização deve ser considerado nos cálculos, uma vez que
esta característica causa:

1. alteração na dimensão efetiva das partícu
Ias de PuOp no evento de um transiente de irradiação;

2. efeitos sobre o coeficiente Doppler devidos
à não homogeneidade da produção de potência, produzindo ya
porizaçao localizada e acréscimo de pressão;

3. oscilações na reatividade devido à altera
çoes de dimensão das partículas.

Do ponto de vista da reatividade, a concen
tração de plutônio provoca uma auto-blindagem devido às

/> 21 24
ressonâncias daquele material * • o efeito deste feno
meno é provocar a diminuição da taxa de fissão do Pu-239
e reduzir efetivamente a razão de captura deste isótopo,
devido ao aumento desta blindagem ao fluxo neutrônico,pró
ximos a ressonância situada em aproximadamente 0,3 eV. Es
tes efeitos considerados separadamente produzem; o primejl
ro um decréscimo, e o segundo um aumento da reatividade.
Um incremento positivo da reatividade também pode ocorrer
devido à blindagem provocada pela ressonância situada em
aproximadamente 1,0 eV do Pu-240. Desta maneira três fato
res principalmente irão afetar a reatividade do reator pa
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ra mais, ou menos: o espectro de neutrons, a homogeneiza

ção do plutônio e a quantidade de Pu-240 .

Devido à maior quantidade de isótopos, a ca

deia de transmutação do plutônio é mais complexa que a do

urânio. Os isótopos fisseis (Pu-239 e Pu-24l) através da

absorção de neutrons se transformam em isótopos férteis

(Pu-240 e Pu-242). 0 isótopo Pu-24ocom uma acentuada resso

nância em 1 eV absorve neutrons e se transforma em produto

físsil, o Pu-241. No caso do urânio, cuja cadeia é muito

mais simples, o U-2J5 produz, através da captura do nêu

tron o U-236, um veneno neutrônico, isto é, um absorvedor

parasita. No entanto, a presença inicial de plutônio acen

tua a presença de nuclídeos como Np-237, Am-243 e Am-241

que não podem ser ignorados no caso de um cálculo mais exa

to. 0 caso do natural decaimento do Pu-241, j'á é bastante

para provocar alterações nos valores de ^ e do fator de

utilização térmica f, médios sobre o espectro de niu-
24

trons

3.4. Principais Alterações na Operação do Reator

Como se procura demonstrar nos itens ante

riores existem diferenças significantes entre urânio e plu

tonio que irão requerer certos cuidados em relação a pro

jetos de reciclagem.

Entre outras considerações, o projeto deve

levar em conta que, com a reciclagem do plutônio, a quan-

tidade de nuclídeos na composição do combustível fica au

mentada de pelo menos cinco isótopos de plutônio. Estes,

por sua vez, gerarão outros nuclídeos que ocasionarão pro

blemas diversos daqueles existentes atualmente nos núcleos

de urânio, A tabela 16 mostra as características do plutô

nio descarregado no sexto ciclo de operação de um reator

do tipo Angra II. Nota-se a partir daquela tabela que o

projeto deverá considerar que a quantidade de material fís

sil é da ordem de 70# e que o restante é veneno neutrô-

nico.



mm* i

ISÓTOPO PRAÇXO

Pa-239

Pu-240

Pu-241

Pu-242

Am-24l

U-237

0,58

0,23

0,14

0,05

*

FÍSSIL MAIOR. PONTE DE RADIAÇÃO
Alfa

X

X

Gama

X

X

Neutron

N

X

X

(*) Produtos de' decaimento do Pu-24l,. cuja meia vida é 13 anos

TABELA 16 - CARACTERÍSTICAS DO PLUTÔNIO DESCARREGADO NO 6? CICLO DE UM REATOR DO TIPO
ANGRA II '

O\
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Como já citado anteriormente, atualmente,

devido ao alto custo de fabricação do combustível com plu

tônio, a melhor prática atual seria a de concentrar um má

ximo de plutônio em um mínimo de elementos combustíveis.

Entretanto, esta imposição econômica provoca perturbações

neutrônicas no reator, com conseqüências na distribuição

de potência e outras características fundamentais de pro

j'eto. Pará reduzir estes efeitos, diversas soluções têm

sido apresentadas. Dentre aqueles conceitos de reciclagem

apresentados no Cap. 2, a alternativa mais utilizada atu

almente para os reatores P¥R introduz o plutônio em todas

as varetas do elemento combustível . Desta forma, contra

riando a tendência econômica e atendendo ao melhor compor

tamento operacional do reator com a presença inicial adi

cional de plutônio, a melhor utilização possível do pluto

nio do ponto de vista físico, para os reticulados atual-

mente otimizados para urânio, é a da mistura uniforme de

urânio e plutônio em todas as varetas de combustível de

todo um lote de recarga ' . Esta filosofia tem as se-

guintes desvantagens:

1. menor capacidade de reciclagem para cada rea

tor em particular, pois o enriquecimento em plutônio

em relação ao material pesado deve ser reduzido devido ao

efeito de auto-blindagem, já citado neste capítulo;

2. perda de efetividade no controle do reator.

Na realidade a segunda razão apresentada é

função direta da primeira, uma vez que a concentração de

plutônio influenciará o valor dos elementos de controle,

e se menor concentração melhora o efeito do fluxo de nêu

trons, conseqüentemente, o valor de controle também aumen

ta.

A figura 15 mostra a variação do k» em

função da razão de moderação (razão volumétrica moderador/

/combustível), para duas varetas semelhantes: uma conten

do um enriquecimento de aproximadamente J>fó em peso de Puf

e a outra aproximadamente 3$ em peso de U-235. Nota-se nes
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ta figura que a razão de moderação do elemento com plutô-
nio é substancialmente maior que a do urânio. Atribui-se
tal fato ao espectro neutrônico "mais duro" do plutônio,
causado pelas seções de choque de absorção térmica maiores
em relação ao urânio. Isso significa que o reticulado de
plutônio com a mesma geometria do urânio é fortemente sub
moderado. Para a razão de moderação normalmente prevista
em projeto dos atuais reatores a água pressurizada, a di
ferença em k» eleva-se a YJft . Outra observação que me
rece destaque é o fato de que para uma razão mais alta de
moderação, o declive da curva de reatividade é menor do
que no projeto atual. Esta constatação é equivalente à
afirmação de que o coeficiente de variação da reatividade
com a temperatura do arrefecedor se torna menos negativo
para sistemas mais moderados.

f\ PR Pfi "^^
A tabela 17 apresenta um resumo

dos. principais efeitos quando da inserção de plutônio no
reator. Além dos efeitos de temperatura sobre a reativida
de que esta inserção de plutônio acarreta, existem outros
efeitos que são comentados a seguir.

Com o aumento da temperatura do combustível,
a energia de vibração dos átomos do combustível também au
menta. Este efeito alarga consideravelmente a faixa de
energia das ressonâncias das seções de choque de absorção
provocando um aumento na absorção total de neutrons. Como
resultado, o coeficiente Doppler torna-se mais negativo.
0 efeito Doppler ocorre principalmente nos isótopos fér
teis que possuem números pares de neutrons e protons em
seus núcleos^ . Num reator com combustível U0 o portanto, es
te efeito deverá ocorrer devido ao U-238, e aos isótopos
U-2J6, Pu-240 e Pu-242 que aparecerão durante a irradia
çao. Em geral, para reatores a água leve que contêm plutô
nio inicialmente adicionado ao combustível, o coeficiente
Doppler é cerca de 10$ mais negativo ̂  * ̂  .

As oscilações de reatividade devido aos efeS.
tos de longa duração ocorrem devido à depleçao do mate-
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' PARÂMETRO

Coeficiente de teapera
tura do moderador ""

Coeficiente Doppler

Frio para quente
Oscilação da reativida
de

Reatlvldade disponível
(Instalada)

Barras de controle
(Necessidade)

Valor da barra de con-
trole '

Valor do borb

Valor do xenônlo

Produtos de fissão
(Venenos)

Pico de potência
(Mínimo)

Fração de neutrons
atrasados

HÚCLEO SE Pu

Hals negati-
vo

Mais negati-
vo

Aumenta

Reduzida

Aumenta

Reduzido

Reduzido

Reduzldp

Aumenta

Aumenta

Reduzido

RAZXO P/DIFERENÇA

Aumento daa ressonân-
cias d'1 absorção e âl
teração do espectro ~

Ressonância da Pu-2tO

Kalor coeficiente de
temperatura do modera
dor

Reduzida taxa de deple
ção; reatividade satü
rada ~

Coeficiente de Tex.pe-
ratura do moderador e
Doppler mais negativo

• Fluxo-térmico reduzi-
do -

Fluxo térmico reduzi-
do

Fluxo térmico reduzi-
do .

Produção aumenta; au
mento de absorção nã"
ressonância ' .

Aumento do valor da
água

- CONSEQÜÊNCIA

Estabilidade melhorada
e características tran
slentes exceto para õ
sistema de vapor

Melhora as caracterís-
ticas transients

Nenhuma; boro usado ps -
ra compensação.

Nenhuma

Possível acréscimo r.o
número de barras

Possível acréscimo r.o
número de barras

Nenhuüia

Estabilidade melhorada

Perda de reatividade

Requer gestão do com-
bustível

Re-ânálise da ejeção
das barras de controle

TABELA 17 - PRINCIPAIS EFEITOS DA INSERÇSO DO PLU-
TÔNIO. NO NÚCLEO DO REATOR
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rial físsil e do aumento de absorção de neutrons pelos pro
dutos de fissão. Em geral, a mesma taxa de irradiação fi
nal poderá ser atingida, desde que se ajuste a quantidade
de material físsil em diferentes tipos de barras de combus
tível. As necessidades de controle não são apreciavelmente
afetadas. A taxa de variação da reatividade com a irradia
ção, para o oxido misto é muito menor do que com o UO^.
Este fato é devido ao Pu-240 que é um excelente material
fértil, cuja captura de neutrons produz o Pu-241.

0 controle de reatividade se estabelece atra
vés de:

1. controle requerido na operação normal dia-
riamente j

2. controle requerido para efeitos de longa du
ração como a irradiação;

3. controle requerido para limitar os efeitos
de transientes operacionais e acidentes.

0 efeito sobre a necessidade de controle
quando da presença de oxido misto no núcleo depende muito do
esquema de gestão do combustível^ . Se, por hipótese, o nú-
mero de elementos combustíveis com plutônio for bastante
pequeno de tal modo que permita flexibilidade de remanej_a
mento do combustível, os efeitos sobre o primeiro tipo de
controle citado acima, em relação ao reator com urânio, se
~ 27 ~~

rao
- o efeito Doppler devido ao aumento de temoe

ratura aumenta;
- o coeficiente de temperatura do moderador

torna-se mais negativo. No caso do PWR usa-se veneno solú
vel (boro) para controle da reatividade, todavia as neoes
sidades de controle para o desligamento rápido ("scram")
do reator aumentam;

- oscilações na reatividade devido ao coefici
ente de vazio resulta em um efeito negativo para a reato
vidade, no entanto este efeito não é significativo para
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os reatores PWR;

- a inserção das barras de controle para se-

guir as oscilações de potência pode eventualmente ser au

mentada em relação ao urânio, devido ao coeficiente mais

negativo de potência, especialmente no final de ciclo onde

a capacidade de compensação da reatividade cor boro solú-

vel já é limitada. Outro fato que também contribui para

esta espécie de controle é a quantidade substancial de

Xe-135 «já então presente que reduz as necessidades de con

trole do sistema ̂ . Entretanto, como já destacado o efejL

to sobre a reatividade do Xe-155 é reduzido.

Os isótopos Pu-239 e Pu-24l ter seções de

choque de fissão aproximadamente duas vezes maisr do que o

U-.235 no espectro térmico de um reator a água leve. A fi-

gura 16^ mostra a seção de choque de fissão niédia (ma-

croscópica). Portanto, sob o mesmo fluxo de neutrons, uma

pastilha que contém plutonio gera uma quantidade substan

cialmente maior de potência do que uma pastilhí de urânio

que possui o mesmo enriquecimento de material físsil. São

requeridos aproximadamente o mesmo número de átomos fís-

seis para uma dada massa de combustível para rue os com

bustíveis com urânio e aqueles com presença inicial de plu

tônio sofram a mesma taxa de irradiação. Portanto espera

-se picos de potência nas regiões do combustível que con

tenham plutonio. Devido ao fato de que a maioria dos nêu

trons que atingem a região de energia térmica são absorvi

dos no material físsil, a quantidade de moderador na vizi

nhança do combustível determina o número de neutrons que

são termalizados e absorvidos pelo combustível. 3ste efei-

to poderá acarretar picos locais de densidade de potência

eventualmente intoleráveis por razões termo-hidráulicas e

metalúrgicas. No caso específico dos PWRtanfiémocorrem

picos de potência quando tubos-guia dos elemer.wos de con

trole são preenchidos com água, quando os elementos de con

trole são retirados ' . Portanto, é necessário avaliar

estes picos com maior cuidado quando for introduzida a re
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FI3URA 16 - SEÇSO DE CHOQUE DE FISSSO EM FUNÇSO DA TAXA
DE IRRADIAÇÃO
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ciclagem de plutonio em reatores PWR, de forma a não vio

lar nenhum limite de segurança.

0 valor do boro no núcleo dos reatores FvíR

que contém oxido misto é reduzido porque a reatividade ne

cessaria para determinada taxa de irradiação é menor nes

tes núcleos. Todavia, o conteúdo de boro solúvel não é

muito diferente do conteúdo nos núcleos com UO^. 0 valor

do boro para um núcleo de equilíbrio de U0o é da ordem
— 2de 1,06 x 10 % Af/ppm, enquanto que para um núcleo de

equilíbrio com plutonio auto produzido ("self generated

recycle") o valor do boro é de 0,85 x 10" # 6(*/ppra^ .

A fração de neutrons atrasados e o te:spo de

vida dos neutrons prontos são importantes na análise dos

transientes rápidos. A tabela 18, mostra a fração de

neutrons atrasados (p) para os isótopos do urânio e do plu

tônio. Nota-se naquela tabela que em especial a fração de

neutrons atrasados do Pu-239 (isótopo de maior quantidade

numa composição de descarga dos reatores a água leve), é

consideravelmente menor que a do U-235.

Os atuais projetos de núcleos com U02, ore

vêem fração de neutrons atrasados da ordem de 0,0074 no

início de vida comparado a 0,OO65 para um reator contendo

oxido misto ̂  ' 2, No fim de um período de irradiação este

valor cai para 0,005*1 para UOp e 0,0051 para o reticulado

com U02-Pu02.

As altas seções de choque de absorção do plu

tonio diminuem o tempo de vida dos neutrons prontos quan

do da presença deste material. Valores típicos do parâme

tro de tempo médio de vida da população de neutrons para

os reatores PWR com U02 são da ordem de 20 a 25 seg, en

quanto que para os reatores com plutonio é de 16 seg.

Entretanto, mesmo para acidentes de reatividade esta va-

riação é aceitável .

Na realidade todos os efeitos apontados di

minuem e, de certa forma, desaparecem se o processo de re
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ciclagem empregado for a mistura de urânio enriquecido com

baixa concentração de plutônio em todas as barras combujs

tíveis de todos os lotes de recarga. Desta maneira, resul

ta uma homogeneização do comportamento do núcleo durante

a irradiação.

TABELA 18 (2

FRAÇÃO DE NEUTRONS ATRASADOS NOS REATORES FWR

IsÓtopo B

U-235

U-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Pu-242

0,0067

0,0164

0,0022

o,0029

o,0054

0,0051



CAPÍTULO k

MODELO PARA O ESTUDO DO BALANÇO DE MATERIAIS E SERVI-

ÇOS DO CICLO DO COMBUSTÍVEL, ENVOLVENDO RECICLAGEM DE

PLUTÔNIO

4.1. Introdução

O planejamento de um sistema produtor de

energia elétrica leva em conta diversos componentes

do parque gerador* Um componente importante de um sistema

que possua centrais nucleares ê o balanço dos materiais e

serviços necessários para a geração de energia. A caractjs

rizaçao do ciclo do combustível das centrais nucleares do

sistema permite, sob diversos pontos de vista, o estabele

cimento de esquemas de atendimento às necessidades de com

bustível, dependendo no mínimo de duas variáveis: quanti-

dade e tempo. Quantidade•de materiais e serviços e tempo

em que estes materiais e serviços serão acionados.

No caso particular de centrais nucleares,

esse esquema de atendimento se inicia, em média,dois anos

antes da produção de energia. Devido às suas característi

cás e necessárias passagens por várias etapas (como já des

crito no Cap. 2), a medida temporal dos eventos executa

dos é, portanto, de fundamental importância. Por outro Ia

do, a cada ponto desta escala de tempo, estarão referidas

ou associadas a ele, quantidades substanciais de materiais

e serviços extremamente caros, não só pela quantidade, mas

pela refinada tecnologia e garantia da qualidade exigidas

para tais materiais e serviços.

Para se ter uma idéia da magnitude destes nú

meros, serve como exemplo a seguinte aproximação:

A quantidade de concentrado de urânio (U-zOg)

para atendimento de uma central nuclear do tipo de An-

gra- II, para uma vida útil de JO anos, e teor de rejejL

to da usina de enriquecimento de 0,5^ é da ordem de

.75.



.76.

9,5 A IO5 t U,Og e í,2x 106 UTS (*) cujo valor para uma

tax.-, de atualização de V2$ a.a., e custos unitários hO $/lt)U 0
e 3.04 $/ÜTS, representa um total de 270 M$ de custos com

£-zO<. e 150 M$ era enriquecimento, representando portanto

£0 íongo da vida da central, um custo total de 400 M$

($ Í977) somente nestas duas etapas do ciclo do combustí

vel.

Por outro lado a implementação da recicla

ÇSK de plutônio, para evitar custos de estocagem deste ma

ter:ai (ver Cap.2), visando seu emprego nos reatores su

psrconversores rápidos, representa uma forma alternativa

6s utilização que não pode nem deve ser desconsiderada.
•70

Segundo recente publicação"^ a economia

e-̂  -custos proporcionada pela reciclagem é marginal. Es

ts i-.valiaçao resulta da comparação entre os custos in

corj-idos para o fechamento do ciclo do combustível nu-

clear (inclusão do repròcessamento) e para a fabricação

62 elementos combustíveis com teor de plutônio, con a

eco;.-;omia causada pela reciclagem de plutônio em termos

âe Jrr.inério de urânio e unidades de trabalho de separa-

ção, Esta economia em termos de material representa,

part.': -um reator de 1200 MWe, uma redução das necessiòa

óes de ü,Og e ÜTS de cerca de 25# e

ivãmente. Portanto, em termos dos dados ^á. citados aci

roa, as necessidades globais para esta central passariam

a ser de 7,1 x IO5 t ü,0g e 2,7 x 106 UTS.

No entanto ê difícil qualquer avaliação

ecor.iômica de tal afirmação, uma vez que o levantamento

(*) UTS = Unidades de Trabalho de Separação.

(**}i Estes números podem ser aproximadamente reproduzidos
supondo-se as seguintes hipóteses:
- valor de substituição em w/o do U-2J5 pelo Pu-f de
l,05s

- peso de urânio p/recarga aproximadamente J>1\,2 tj
- enriquecimento de equilíbrio do reator a Urânio -
3,0 w/o;

- teor de rejeito 0,5 w/o.



.77.

de dados concretos em termos de custos paro o reproce^

samento e a fabricação é praticamente inexistente. Po

rém em termo;: de minério e serviços pode-se afirmar

que a economia é substancial e está bem expressa no

exemplo citadc acima. Embora este fato represente oprin

cipal argunento para a reciclagem de plutSnio nos reato-

res térmicos, ele não é único e entre outras razões podje

-se citar, por exemplo, que 45 toneladas de plutônio

físsil correspondem a uma quantidade de cerca de 1500 to

neladas de elementos combustíveis de U/Pu, para reatores

a água leve; possuindo um conteúdo energético equivalente

a 200 milhces 5e toneladas de carvão mineral. Mantendo-se

as mesmas proporções, no caso Brasileiro, a produção acu

mulada de plutSnio físsil até o ano 2000 é cerca de 30 t

de plutônio físsil, quantidade equivalente a 1000 tonela

das de elementos combustíveis de U/Pu e cerca de 133 mi-

lhões de toneladas de carvão mineral.

Muito embora estes números representem me—

ras estimativas, eles fornecem em ordem de grandeza a di

mensão de um projeto de reciclagem e indicam, sobretudo

em termos quantitativos, o quanto oferecerá em oportunids

de de aprendizagem no manuseio com o plutônio para o domí

nio do ciclo do combustível dos reatores rápidos. Isto é

relevante, quando se observa as experiências feitas até

agora com e tecnologia do reprocessamento, como também os

conhecimentos advindos deste fato que são de extrema impo£

tância pare a consolidação industrial, levando em conta

substanciais quantidades que deverão ser reprocessadas e

fabricadas r.o futuro.

Portanto, há necessidade de se prever com

antecedência, para o sistema em planejamento, uma demanda

imposta pelo programa a ser adotado. A dificuldade de um

estudo prospeetivo está situada principalmente na incer

teza das datas de implantação das unidades produtoras de

energia, que irão caracterizar todo um esquema de produ-

ção de materials e implantação das usinas produtoras de

materiais e serviços necessários à produção industrial do

combustível.



Ê justificada,desta maneira, a tentativa de

se estabelecer um modelo qv.c possa associar quantidades e

tempo, para certas hipóteses que irão influenciar o desem

penho, em produção de energia do parque nuclear.

Para que a aplicabilidade do modelo pudesse

se estender a um grande número de casos, foi então escri

to um prograna de computador.

4.2. Descrição do Modelo

4.2.1. Considerações Iniciais

Uma vez que o modelo desenvolvido está vql

tado principalmente para a avaliação dos efeitos da reci-

clagem de plutônio sobre as necessidades de um programa nu

; dear, está implicitamente definida a existência de uma g_e

! ração anterior de reatores térmicos geradores de plutônio

I para que se torne internamente consistente o objetivo ini

! ciai.

A aproximação adotada no modelo, para o tra

tamento dos reatores térmicos, foi através do cálculo de um

reator de referência. 0 reator adotado como referência é

; do tipo EíR de 1300 MltfE, tendo Angra 2 e 5 como centrais

padrão. Esta hipótese está baseada no fato de que a aloca

' çao dos reatores no tempo é função de uma demanda de enejç

i gia. Esta curva de demanda não estabelece ainda a capaci

dade de geração, em determinado tempo. Devido a isto, a

curva de capacidade de geração é composta por combinações

de quantidades do reator de referência visando satisfazer
i ,

j a capacidaás projetada em um horizonte pre-fixado. Admitin

do tal supesiçao, é possível gerar a conseqüente demanda

de combustível para tais unidades.

Como a unidade Angra 1 é diferente da Cen-

tral de referência, uma etapa do modelo é calculada atra-

vés do sistsaa de códigos CELL-CORE, e dados da Westing-

house pars Angra-1. A sistematização bem como as hipóteses

referentes \ etapa estão descritas no item 4.2.2 deste ca

pítulo. 0 cálculo das necessidades para atendimento ao pro
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grama de reatores rápidos incluídos no modelo, porque acre

dita-se que os mesmos serão utilizados no futuro, é descri

to no Item 4.2.3. A seguir, no item 4.2.4 analisa-se a com

patlbilidade do programa de reatores rápidos em função da

produção de plutônio físsil já internamente disponível.

Esta análise é realizada porque o valor neutrônico do plu

tônio para os reatores rápidos é superior ao emprego des-

te material em outros tipos de reator (ver capítulo 3).

Como a utilização de plutônio em reatores

rápidos é mais eficiente do que em reatores PWR, a partir

do momento que forem introduzidos os reatores rápidos todo

o plutônio produzido será destinado a estes reatores. Se,

a partir desta análise, a produção de plutônio for sufi-

ciente para atendimento das necessidades dos reatores rá

pidos, o excesso é então designado à reciclagem.

Com esta formulação básica, o modelo pode

ser dito determinístico, e não otimiza a utilização do com

bustível. Na realidade, ele permite analisar as diversas

opções entre programas propostos, tendo sido desenvolvido

com a intenção de torná-lo uma ferramenta de fácil utili-

zação possibilitando a verificação das diferenças ocorri-

das nas diversas proposições.

Na figura 17 apresenta-se o diagrama fun-

cional das interações entre os combustíveis incluídos no

modelo.

4,2.2. Cálculo do Reator de Referência

É necessário inicialmente considerar a de

manda de combustível para o reator de referência. Existem

diversas maneiras de obtenção destes dados, desds equa

çÕes empíricas até o acompanhamento de determinado esque

ma fornecido pelo fabricante do desempenho do reator para

as condições especificadas. Preferiu-se, no entanto, nes

te trabalho, a adoção de uma sistemática um pouco jn&is com

plexa, mas mais precisa e geral. Para determinado inventa
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FIGURA 17 - DIAGRAMA FUNCIONAL DE MATERIAIS .E SERVIÇOS UTILIZADOS NO MODELO
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rio de material, a duração do ciclo e a energia gerad3 cor

responde a uma determinada produção de plutônio. Estes

dados são gerados pelos códigos (*) CELL-CORE . Para tan-

to deve-se considerar:

1. a precisão necessária nos resultados para

previsões a curto prazo;

2. a possibilidade de simulação para diferen

tes composições estruturais de reatores do tipo PV7R;

J>. a flexibilidade de simulação com combustí

vel misto urânio-plutonio;

4. a facilidade de simulação cora diferentes fra

ções de recarga e/ou enriquecimento;

5. que o sistema de utilização seja relativa

mente fácil e de rápida execução.

Assim, para determinadas condições, o siste

ma CELL-CORE gera os dados necessários para fornecer os

dados de entrada do modelo. A partir daí são gerados a d^

manda dos materiais e serviços além da produção de pluto

nio procurada. Toda a produção de plutônio é contabiliza

da no final de cada ano, e o tempo da operação adicional

de fabricação de elementos combustíveis com teor de pluto

nio é de tal ordem que as novas quantidades disponíveis

para serem utilizadas serão contabilizadas no princípio do

ano seguinte. Isto é, o modelo assinala a produção p no

ano x, p (x) , e, posteriormente transforma esta produ

ção, no produto fabricado e na forma de elemento combustí

vel no ar.o (x + t), (sendo t um número inteiro de anos)

de forma a permitir nova contabilização no início do ano,

sendo as quantidades designadas então, como disponíveis.

Esta suposição é válida na medida em que se admite que o

tempo de fabricação de elementos combustíveis para os rea

tores rápidos seja idêntico ao de fabricação dos elemen-

tos combustíveis dos reatores a água leve.

(*) Descrição no Apêndice (A).



Os principais dados de projeto do reator d 3
34

referência estão listados na tabela 19 , dados estes re-

tirados do relatório preliminar de projetos dos reatores

de 1245 MWe do Programa Nuclear Brasileiro.

4.2.2.1. A Utilização dos Códigos CELL e

CORE no Cálculo com Urânio

Neste item é feita uma descrição sumária

dos códigos CELL e CORE, bem como os principais dados de

entrada para utilização destes códigos. Uma descrição mais

detalhada acha-se no Apêndice (A) deste trabalho. Ao mesmo

tempo indica-se como foi feita a simulação do comportanen

to do reator de referência com estes códigos.

No cálculo de deplêçao utilizando o concel.

to de célula unitária, restringe-se o comportamento espa

ciai dos neutrons a esta célula. A célula unitária consis

te de barras de combustível incluindo a blindagem, modera

dor e quantidades de outros materiais associados a uma bar_

ra de combustível 2> 29' .

0 código CELL realiza o cálculo de depleçeo

admitindo que a evolução do combustível que contém urâ-

nio, e/ou plutonio pode ser adequadamente representada por

uma função de uma única variável, o fluxo, (*)e que a célu

Ia unitária pode ser representada por uma célula unitária
40homogeneizada em fluxo e volume . Na versão utilizada, o

espectro térmico utiliza um total de 63 grupos de energia

de 0 até 0,625 eV. Na região Epitérmica, CELL utiliza a

aproximação NRIM ("Narrow Ressonance Infinite Mass") para

as integrais de ressonância. Os efeitos da ressonância de

cada absorvedor são agrupados a um ponto próprio na esca

Ia de letargia. Desta maneira, na computação das taxas de

reação para nuclídeos individuais, é possível considerar

o decréscimo da densidade de moderação devido as ressonân

cias em altas energias .

(*) Fluxo térmico - era função do tempo ("flux-time").
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3h

TABELA IT - DADOS DE PROJETO DO REATOR DE REFERÊNCIA

Parâmetros Termo-HidráulicosPotência térmica
Sistema de pressão, nominal
Velocidade média de massa

Temperatura do Arrefecedor

Media no núcleo

Transferência de Calor

3765
- 158
3158

309,

MWt
bar
kg/m2

7 9C

Área ativa de transferência p

de calor 60k0,6 m
Fluxo médio de calor 6l,l44 W/cm2

Fator de canal quente FQ 2,5
Parâmetros Mecânicos

Elemento Combustível

Disposição das varetas 16 x 16 - 20
Varetas de UO

p

Passo (pitch) entre varetas 14,3 mm
Dimensão do elemento 229,6 x 229,6 x 4835 mm
Passo (pitch) entre elementos 22,997 mm
Peso do combustível como U0 ?

por elemento combustível 605 kg
Composição de densidades das Inconel 718 (8,3 g/cm )
grades

N9 de grades p/elemento 9
Composição dos tubos-guia SS (Aço Inox)
N9 de tubos-guia por elemento 20
Diâmetro dos tubos-guia
(parte superior) 13*72 mm

Diâmetro dos tubos-guia
(parte inferior) 12,78 mm

Comprimento da parte superior 4023 mm
Comprimento da parte inferior 485 mm
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Cont. Tabela 17*

- Varetas de Combustível

Numero

Diâmetro externo

Gap - regiões 1, 2 e 3

Espessura da blindagem

Material de blindagem

- Pastilhas de Combustível

Material

Densidade ($ da teórica)

Diâmetro

Comprimento

- Conjunto de Barras de Controle

Absorvedor-composição

Diâmetro

Densidade

Material de blindagem

Espessura de blindagem

Número de barras absorvedoras
por conjunto

Parâmetros Nucleares de Projeto

455^8

10,75 mm
0,190 mm

' 0,725 mm
Zry - k

uo2

9,11 mm
11,0 mm

Ag 80 In 15 Cd5

8,87 mm

100 fà

SS (aço inox)

0,62 mm

20

- Características Estruturais:

Diâmetro equivalente do núcleo 3,605 ra

Altura ativa do combustível 3*900 m

N9 de elementos combustíveis 193

- Enriquecimentos 19 Núcleo e Recargas

Ia. Região 1,9 v/o (U-235) (69)*

2a. Região 2,5 w/o (68)

3a. Região 3,2 w/o (56)

Recargas 3,22 w/o (64)

(*) 0 número entre parênteses representa o número de ele
mentos combustíveis Dor recião.mentos combustíveis por região
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Os principais dados de entrada para CELL

são:

1. densidade atômica do combustível (urânio

e/ou plutônio);

2. geometria da pastilha de combustível;

3. frações de volume das diversas regiões, in

elusive região extra (*);

4. seções de choque de absorção térmica para os

materiais que compõem a célula;

5. temperaturas médias do moderador e efetiva

do combustível. Uma discussão mais detalhada da prepara-

ção destes dados é dada no Apêndice A.

Existem alguns dados de entrada para CELL

que são de difícil estimativa a priori, apesar de que pa

ra um cálculo menos preciso pode-se usar certas aproxima

çoes ou dados de reatores semelhantes. Não houve preo

cupação neste trabalho de se avaliar através de variações

paramétricas os erros decorrentes deste procedimento. A

existência de um cálculo anterior do código LEOPARD, . utò.

lizado pelo autor, serviu não só para complementaçeo de

certos dados para CELL, mas principalmente para se verifi

car a correta utilização do código. Os dados retirados de

LEOPARD foram: o fator de desvantagem (**)na região extra,

seção de choque de transporte para p Zircaloy, EUO e aço

inoxidável, e Idade de Fermi. Estes dados foram retirados

no início de vida (0-200 MWd/ttl), para representar adequa
29damente o aparecimento do Xe e Sm. *

Neste estudo decidiu-se simular o reator

sem veneno queimável porque sua influência na duração do

(*) Qualquer porção do retiçulado não diretamente asso-
ciado com a célula unitária, tais como tubos guia dos
elementos de controle, lâminas de água entre elemen
tos combustíveis etc.

(**) Fator de desvantagem é definido como a razão entre#o
fluxo térmico médio no moderador e fluxo térmico mé-
dio no combustível.
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ciclo é relativamente pequena, e sua presença é signifi

cante no 1? ciclo . Deve-se lembrar porém, que tanto

maior será a influência do veneno nos ciclos imediatamen-

te seguintes, na medida em que se varie a fração de recajr

ga dos elementos combustíveis.

0 cálculo com CELL para o reator com urânio

foi realizado para as células com enriquecimentos de 1,9,

2,5, 3,2 e 2*22 w/o U-2J55. No caso, procurava-se repro-

duzir com relativa precisão os cálculos da KWU, e, para

tanto utilizou-se do enriquecimento 3,22 w/oU-235 para si

mular o reator com recargas fixas de 64 elementos combus_

tíveis.

As figuras 18 e 19 mostram a depleção do

U-235 em função da taxa de irradiação para 1,9 e2,5 w/o

U-235* e, demonstram que houve concordância de resultados

dos cálculos realizados com os códigos CELL e LEOPARD, e

com o cálculo da KWU.

A figura 20 ínostra a evol\ição do k» em fto

ção da taxa de irradiação para os códigos CELL e LEOPARD.

Novamente houve boa concordância nos dois cálculos de-evo

lução. Conforme os comentários da ref.59j estes resulta

dos já eram, de certa forma, esperados. No entretanto como

demonstrado na figura 21, onde mostra-se o aparecimento

dos vários isótopos do plutônio em função da taxa de irra

diação, como se pode notar pelas curvas, os cálculos apre

sentaram discrepâncias mas, de acordo cora a referência ,

o código tende a superestimar o plutonio físsil (ver apen

dice A). Estas discrepâncias no entanto, permaneceram den

tro da tolerância de erro prevista, qual seja + 10$, o que

comprova a correta utilização do código.

Como resultados do código CELL são obtidos

os parâmetros físicos e dados de concentração de nuclideos

em função do "flux-time". Estas informações sao então uti

lizadas pelo código CORE (bi-dimensional (R-Z) e que uti-

liza a teoria da difusão a dois grupos) para a representa

çao do núcleo do reator através de zonas de diferentes com
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posições. 0 código CORE faz uma análise em duas dimensões

(R-Z) de ura núcleo de reator cilíndrico finito, cornou sem

simetria axial e com especificações de propriedades de

combustível com um máximo de 150 regiões, 15 radiais e 10

axiais. No cálculo efetivado com CORE, foi utilizado o con

trole da reatividade através de veneno neutronico, apli-

cando o método de retirada uniforme de veneno, segundo o

qual a distribuição espacial de veneno apresenta uma dis

tribuição relativa especificada previamente.

A principal dificuldade na preparação dos

dados de CORE é a designação do número de regiões do reji

tor em função do número de elementos combustíveis por re

gião. Devido à representação radial do núcleo estas re-

giões se caracterizarão por frações de volume. Na análise

seguinte para o reator de referência, será esclarecida a

forma de proceder nestas determinações.

Neste ponto vale a pena ressaltar que, uma

das razões principais da utilização dos códigos CELL-CORE

neste trabalho, consistiu na extrema flexibilidade com que

estes códigos podem tratar o gerenciamento do combustível

do reator. Este ponto de vista é de importância na defini

çao do fator de carga de operação dos reatores nucleares

do sistema gerador de energia. Existe um limite total de

energia que pode ser extraída de uma central nuclear, e

este limite é determinado pelo enriquecimento do urânio

(e/ou plutcnio) das barras de combustível e/ou da fração

de recarga do reator. Existe sob estes aspectos de enri-

quecimento e fração de recarga, dois objetivos finais para

formular decisões:

1. a quantidade total de energia a ser gera-

da; e

2. a duração ótima do ciclo para tanto.

Esta estratégia de recarga de combustível do

reator para produzir a energia Ei no período Ti, deve

levar em conta ainda:



1. a colocação dos elementos combustíveis no

reator;

2. o modo de remanejamento do combustível já

existente, e dos novos elementos combustíveis colocados

no núcleo; e

5. a maneira de como é feito o controle de ve

neno no reator.

Estes fatos são de grande importância para

o modelo, tanto no caso da substituição do urânio pelo plu

tonio, como na filosofia de cálculo da duração do ciclo

do reator de referência (descrita no item 4.2.2.3), porque

a adoção de determinada estratégia de recarga pode levar

a resultados extremamente grandes de comprimento de ciclo

(ver exemplo citado no item 4.2.2.2).

0 raio equivalente do reator foi calculado

através da expressão:

12
Req. = L i| _N_ , (cm) onde:

L - passo do reticulado, (cm)

N - número de elementos combustíveis no

núcleo.

0 programa dispõe de dois parâmetros que, de

acordo com os dados, definirão o número de pentos da malha

pertencentes a cada região (na direção radial). Estes para

metros (HRSB1 E KRSB) assinalam o ponto da malha mais ex

terno (do exterior para o interior do núcleo) no primeiro

ciclo e nos demais ciclos, respectivamente. Estes parâme

tros são importantes quando diferir o número de regiões no

reator entre o 1? núcleo e nos demais ciclos.

No caso do reator de referência, o esquema

carga e recarga acha-se esboçado na figura 22. 0 número de

pontos escolhidos para a malha radial e axial foi 15 pon

tos e 5 pontos, respectivamente, supondo-se simetria no
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eixo axial. De acordo com o esquema da figura 22 o número

de regiões do 19 núcleo seriam 3 regiões, com diferentes fra

ções de volume em função das diferentes quantidades de ele

mentos combustíveis. A região mais importante para a de—

. terminação dos raios das regiões anulares é a região ex

terna porque o sistema de gestão do combustível adotado

para o reator de referência é "out-in", isto é, o combus-

tível é carregado pela região externa do núcleo e movido

para o centro, sendo então descarregado pelo eixo central.

0 esquema de recargas adotado como exemplo

neste trabalho, ou seja, de 64 elementos combustíveis (apro

ximadamente 1/3 do núcleo) é apropriado para regime de

operação do sistema de geração nuclear, com um fator de

carga de 70fí> (+ 10^). Esta decisão pode ser aferida com

base num comprimento de ciclo aceitável, como será demons

trado posteriormente.

A seguir faz-se uma comparação dos resulta

dos obtidos através dos códigos CELL-CORE, e os da KWU para

o reator de referência e com urânio. A tabela 20 apresen

ta os resultados da KV7U e a tabela 21 os resultados para o

sistema CELL-CORE, com base na gestão do combustível da

figura 22. Deixa-se de relacionar nestas tabelas os re

sultados do primeiro ciclo devido a diferença de tratamen

to (veneno queimavel) nas duas situações. Tomando a ta

bela 20 como base, os maiores desvios ocorridos no es-

tudo de depleção com o código CORE são indicados na tabela

22. Dentro das considerações e limitações discutidas ante

riormente, pode-se considerar estes resultados como razoa

veis para simulação do reator de referência, dentro do mo

delo idealizado para balanço de combustível e serviços en

volvidos no ciclo do combustível. Levou-se em conta ainda

para tal resolução que os maiores erros ocorridos e assjL

nalados na tabela 22 ocorreram na simulação dos ciclos 2

e 3, ciclos estes que ainda sofrem influência do veneno

queimavel.
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Ciclo n?

(1)

Lotes Massa de
Descarregados Urânio

• (kg)

2
3

4
5

6
7

8
,9

10
11

2670
51506
34176
4806
29370
34176

534
33642
34176
534

33642
34176

534
33642
34176

(2)

20600
23700
23400
31700
31400
31400
39400
31800
31900
•388OO
• 32000
32100
38300
32100
32200

(3)

Taxa de EFPD
Irradiação
(MWD/tU)

252

301

288

290

292

(5)

Produção de Plutônio* '(kg)
Físsil Total

198,22

218,73

222,14

222,14

222,14

280,24

311,0

314,42

.' 317,84

317,84

(*) Valores Médios para o Ciclo
*

TABELA 20 - ESQUEMA DE GESTSO DE COMBUSTÍVEL vo
VJl



(1) (2) (3) (5)

Ciclo n?

3

4

. 5
•

6

•

Lotes
Descarregados

2

3

5

6
7

8-
9
.

10
1 1 •

Massa de
Urânio
. (kg)

2678., 69
31654,29
'34332,98
4820,89

29511,60
34332,49

528,99.'
33803,61
34332,60
529,00

33803,60
34332,60

529,01
33803,60

34332,60

Taxa de
Irradiação
(MWD/tU)

I8308
22800

. 22450
' 28638

30334
30096
37342

• 30998 "
31096

37885
•31179 • .
31282

.38069
31121
31716

EFPD

.253,79

287,01

• •

287,78
•

284,52

286,09

Produção d
Píssil

199,57
•

' 228,95

233,67

233,74

233,72

Total

270,35

315,30

321,28

321,92

321,732

(*) Valores Médios para o Ciclo

TABELA 21 - CORE



Ciclo - 2. (1) (2) (3) (4) (5)

" %• 0,46 - 4,06 0,71 0,68 - 3,53

Ciclo - 3

$> 0,46 - 4,15 - 4,65 4,67 1,38

Ciclo - 4

% 0,46 - 2,52 - 0,04 ' 5,19 2,18

Ciclo - 5 .

# 0,46 - 2,54 - 1,89 5,22 1,29

Ciclo - 6 " •

$ 0,46 - 1,50 r 2,02 • 5,21 1,22 '

1 • ' TABELA 22 - COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DA KWU E DO SISTEMA CELL-CORE



4.2.2.2. Utilização do Sistema CELL-CORE no

Calculo com Plutônio

Para a simulação do reator de referência com

teor de plutônio no combustível havia necessidade, em fun

ção dos objetivos a que se destina o modelo, de decidir

externamente sobre alguns parâmetros e conceitos. Como já

comentado no capítulo 3, é necessário que se tenha um re-

lativo cuidado, com a presença do plutônio no caso da reci

clagem, para que não se esteja simulando um núcleo, por

exemplo, com uma distribuição de potência inaceitável. Ten

do em vista este aspecto, e lembrando que o objetivo prin

cipal do trabalho é levantar o efeito da utilização do

plutônio, sobre um planejamento global, formulou-se as sje

guintes hipóteses:

1. Utilização do conceito da reciclagem do plu

tônio autoproduzido no equilíbrio;

2. distribuição uniforme de plutônio no combus

| tível de recarga;

3. a geometria do reticulado do núcleo do re^

| tor com plutônio é idêntica à dos reatores a urânio leve-

i mente enriquecido;

4. a concentração inicial do U-236 na composi-

ção de urânio do combustível a ser reciclado foi considera

da igual a zero.

/ De acordo com as hipóteses 1, 2 e 3, adotou
1 -se neste trabalho que o único parâmetro físico variável

seria a composição do combustível. Isto foi feito visando

| o preenchimento de duas características do modelo que

j são:
i

1. quanto menor for o teor de plutônio no com

bustível e desde que sua distribuição é homogênea por

todo lote de recarga, as perturbações físicas no núcleo

do reator em operação serão mínimas;

1 2 . COmO COnSflfn'JpTiPi n riAnnol s e Vilnótoeoc oe ri-i
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mensoes do
diçoes ope:
isto é, apc
do, poderá
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reticulado, os materiais estruturais e as con
•acionais do reator são mantidas constantes,
•s o reator ter utilizado combustível recicla-
eventualmente voltar a operar somente com ura

Como já discutido anteriormente, a diferen
ito grande) nas seções de choque de absorção do
s isótopos de plutônio aumenta a razão modera
ível (razão de moderação) em relação aos reato

:-0.

Para compensar, pelo menos parcialmente, o
efeito do espectro "mais duro" (energia média dos neutrons
mais alta) imposto pela presença de plutônio existem as
possibilidsdes de:

1. redução da densidade do combustível;

2. diminuição do diâmetro da pastilha;

3. aumento do passo do reticulado.

Tais soluções no entanto, levariam a dife
rerças geométricas no reator o que contraria uma das hip_ó
teses deste estudo, isto é, do reator retornar a operar
con urânio após os anos de reciclagem de plutônio.

Admite-se que não seja necessário adotar
tais aproxinações. Devido às características da versão dis
porível do código CELL-CORE, foi necessário também admi-
tir que o fato dos elementos de controle terem seu valor
diminuído com a proximidade dos elementos contendo plutô-
nic não tivesse efeito considerável. Tal suposição assegu
ra que a gestão de combustível "out-in" pode ser adotada.
0 teor áe piutônio adotado no estudo sendo mais baixo que
a prática etual (cerca de 0,6 w/o para 4,0 w/o Puf), e a
distribuição do plutônio por todo o combustível de recar
ga, acarretam efeitos que também compensam o "endurecimen
tor do espectro de neutrons com conseqüente diminuição na
retração do valor das barras de controle.
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Como já comentado no capítulo 3, o tratamen

to teórico empregado pela maioria dos códigos existentes

estão ajustados para cálculos com urânio. E como foi lá ana

lisado, tem-se realizado adaptações nas versões atuais

para adequação ao problema de reciclagem (mais propriamen

te a presença de plutonio no núcleo). Procura-se destacar

aqui os principais problemas da adoção do sistema CELL-

-CORE, na análise com plutonio na célula de combustível.

A versão disponível de CELL utiliza a bi-

blioteca de seção de choque e constantes físicas do reator

do arquivo ENDF/B (Evaluated Nuclear Data Pile). Tem-se

afirmado , que esta fonte de dados de seções de choque

não é suficiente para cálculos de células contendo pluto

nio, uma vez que não contém seções de choque para certos

isótopos que eventualmente ocorrem nos reatores PííR comei;

ciais quando o combustível contém plutonio, Naturalmente

este fato, isto é, a ausência do tratamento de produtos

de fissão especiais, se constituem em fonte de erros.

No tratamento da moderação a principal d_i

ficuldade aparece nas regiões de ressonância. Devido a es
24 /v • —

tudos , dados para a ressonância de absorção do U-23S

tem sido exaustivamente usados para calibraçao dos códi-

gos de projeto. A falta de estudos semelhantes introduz

incertezas no cálculo de moderação com a presença de plu

tônio. Apesar do modelo simplificado utilizado por CELL

no tratamento da moderação de neutrons (Idade de Fermi),

e a representação aproximada do refletor ("refletor

savings") em CORE, os resultados obtidos para cálculos com

plutonio, com estes códigos não desviam significativamen-

te de resultados de outros mais precisos. 0 fator de aJus

te estimado para o "burnup" de descarga é de 1,6$ .

Quanto ao tratamento do espectro energético

dos neutrons, se a energia de corte ("cut-off energy") do

grupo térmico estiver abaixo de 1 eV (energia que limita

os espectros térmico e epitérmico), como observa-se na fi

gura 23, deixa-se de considerar na região térmica uma
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FIGURA 23: COMPARAÇÃO RELATIVA DA SEÇKO DE CHOQUE
DE ABSORÇSODOU-255, Pu-259E Pu-240

acentuada ressonância do Pu-240 em aproximadamente 1 eV.

Este fato torna importante a maneira de calcular a modera

çao nesta região. É recomendada ainda, nos cálculos de

maior precisão, uma correção no espalhamento ("up-scat-

tering") do hidrogênio presente na água

Finalmente dentre os efeitos mais importan

tes, deve-se ressaltar o aparecimento do Am em virtude da

presença do Pu-24l e Pu-242.

0 Pu-24l é um nuclídeo radioativo que decai

com uma meia vida de 15 anos no Am-24l:

Pu 241
15 anos

241
95

.0 Pu-242 através a captura de um nêutron

transforma-se no Pu-245 com uma meia vida de 5 horas que

por sua vez decai no A'n-245.
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Estes dois isótopos do Am são absorvedores

de neutrons. Eventualmente a presença destes isótopos po

de ser desprezada, uma vez que seu efeito sobre a reativi

dade não é significativa nos reatores cujo combustível é

somente urânio. Entretanto as concentrações de Am ocorre

rão na medida em que se aumente a quantidade inicial de

plutônio. Ka tabela 23 mostra-se a diferença destas con

centrações na condição de EOP ("End of Period" - final de

ciclo de irradiação), para elementos combustíveis com en

riquecimento de 3,3 w/o U-235 para os de urânio, e 3,84 w/o

(Puf + U-235) nos elementos de plutônio tendo como

portador urânio natural. Em termos de reatividade a for

mação de um átomo de Am-24l eqüivale a 2,,51 átomos dos

pseudos produtos de fissão e para o Am-243 esta equivalên

cia é de 2, 34. Como já especificado acima, desde que a

filosofia de reciclagem adotada aplique baixa concentra

çao de plutônio, e em todo lote de recarga, para que o

efeito seja uniforme em todo reator, tal fenômeno em con

cordância com a referência 4, pode ser considerado despre

zível.

0 código CELL dispõe da opção de cálculo de

espectro através do modelo de Wigner-Wilkins, cuja aplica

bilidade aos reticulados com plutônio é discutida nas

refs. (4, 26). Demonstra-se que o espectro térmico calcu-

lado a partir da equação Wigner-Wilkins, produz resulta

dos aproximadamente iguais ao modelo de Nelkin que é uti

lizado no código LASEK» LASER é aceito atualmente como o

código que reproduz mais exatamente os resultados experi-

mentais relacionados com o combustível com teor de pluto

nio.

A despeito das considerações anteriores, com

relação às diversas aproximações que deveriam ser imple

mentadas nos códigos para uma representação mais precisa

com a presença de plutônio, decidiu-se, em face das incer

tezas ligadas ao próprio programa de implantação de cen

trais ao modelo, considerar que o erro provocado pela uti

lização do sistema CELL-CORE em presença daquelas incerte
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TABELA 23 - PRODUÇÃO DE Am COM ELEMENTOS COMBUSTÍ

VEIS DE URÂNIO E PLUTÔNIO.

Elemento
Combustível

Quantidades Produzidas para uma i r
radiação 30.000 2>SWD/tU ~

(g por kg de material pesado
inicialmente presente)

Am-

Urânio

Plutônio

0,064

0,742

0,071

0,969
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Conforme mencionado anteriormente, a recicla

gem de plutônio acarreta a utilização de diferentes quari

tidades de materiais e serviços o que pode modificar o

custo do ciclo de combustível. Existe um parâmetro indica

dor de tal modificação chamado "valor de substituição" do

urânio pelo plutônio, definido como sendo a concentração

de Pu-físsil ' '' * tal que os elementos combustíveis

com plutônio atinjam uma reatividade equivalente duran

te a irradiação e a mesma irradiação de descarga dos ele

mentos de urânio. Para a aplicação correta do conceito de

valor de substituição é necessário que todo plutônio des

carregado tenha a mesma composição, o que não ocorre na

prática. Existem substanciais diferenças na composição iso

tópica do plutônio, variando de ciclo a ciclo. Na tabela

2k demonstra-se este aspecto para os cálculos efetuados

com CELL-CORE. Nota-se ainda naquela tabela o aumento dos

isótopos 2^0 e 242, absorvedores de neutrons. Desta manei.

ra esta aproximação será válida desde que se adote, ou, a

mesma composição isotópica a cada recarga, ou se modifi-

que o valor de substituição a cada ciclo. Neste trabalho

optou-se pela primeira hipótese, desde que admitiu-se a

composição de equilíbrio como a predominante, do plutônio

descarregado nas diversas épocas, e a efetiva diminuição

de trabalho com o computador para se ajustar o valor do en

riquecimento, para o Pu-físsil equivalente.

Dois aspectos afetam basicamente o valor de

substituição, um deles citado acima, é a composição isotópi

ca de plutônio. 0 outro, nao menos importante, é o do con

ceito de reciclagem adotado no estudo. Neste segundo as-

pecto deve-se levar em conta a energia muito maior dos nêu

trons (espectro "mais duro") com a presença de plutônio no

combustível. Desta maneira explica-se a aparente discor-

dância destes valores nas referências que citam tal con

ceito. A primeira observação feita com respeito a composi

ção isotópica terá seu efeito notado quando de uma seqüên

cia de recargas, num mesmo reator. A tabela 25 ̂  demons

tra este fato.. A segunda observação torna-se mais eviden
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(# massa)

Pu-339

Pu-2ftO

Pu-24l

Pu-242

C I C L 0 H °

1 '

Vetor

' 69,88

18,38

9.11

• 1.63

-

-

-

-

2

Vetor

61,21

22,48

12,61

3,70

56

-12,'tO

+22,?1

+30,42

+126,99

3 '

Vetor

58,71

22,71

13,93

\6g

%

- 15,98

+23,56.

+ 52,91

+187,73

i»

Vetor

58,68

22,55

1M5

V2

%
'-16,03

+22,69.

+5'», 23

+189,57

5

Vetor

58,53

22,6a

14,08

4,77

-16,2»

+23>07

+5"*,56

+192,64

6

Vetor

58,57

22,60

14,07

4,75

%

-16,18

+22,96 .

+54,45

191,41

. (*) , Relativamente'ao 19 ciclo.

TABELA 24 - VETOR ISOTÓPICO DO Pu DESCARREGADO - CELL-CORE

8



.106.

TABELA 25 -** - VALOR DE SUBSTITUIÇÃO DO Pu

Ciclo de Substituição Valor de Substituição
(g de Puf equivalente a
1 g de U-235)

6 1,08

? . 1,06

8 1,18

9 1,05

10 1, oj>

11 1,13

12 1,28

13 • 1,13

14 1,16

15 1,16
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te quando se varia a estratégia de reciclagem, isto é, mu

da-se o teor de plutonio no elemento combustível, a tabe

Ia 26 enfatiza a observação.

Com a adoção da filosofia de se tomar a com

posição de. equilíbrio como a representativa do banco de

plutonio disponível para reciclagem, originaram certas

conseqüências analisadas a seguir.

Inicialmente deve-se especificar o critério

utiliEado para se.determinar o valor de substituição. De

cidiu-se adotar o conceito de substituição em que a coropo

sição de plutonio é fixa. Com isso, a inserção do plutonio

no reator provoca ura período de transição observável na

duração do ciclo. Fato este explicável na curva obtida

através a variação do kco em função da taxa de irradia-

ção (Pig. 24). Nota-se de imediato no início de vida um ex

cesso de reatividade do lote de urânio em relação ao lote

de combustível com plutonio. Este fenômeno é devido prin-

cipalmente à captura de neutrons pelo Pu-2^0 . A menor de

clividade do ka> da curva correspondente de plutonio

é devido a alta taxa de conversão do plutonio.

Entretanto, a menor declividade da curva de

reatividade do combustível reciclado é cspaz de compensar

o fato de que sua reatividade seja menor no início do ci-

clo. Desta forma, a taxa de irradiação final alcançada pe_

Io combustível com plutonio é maior do que do combustível

não reciclado de aproximadamente 7.500 Mííd/tU.

0 conceito do "valor de substituição", no

entanto, requer que os ciclos com e sem reciclagem de plu

tônio tenham a mesmo duração, isto é, o mesmo valor da

taxa de irradiação final. Esta condição foi obtida por ten

tativas. Entretanto, "o valor de substituição" para o ei

cio de equilíbrio não conduz à uma mesma duração do pri

meiro ciclo. Este fato poderia exigir uma modificação no

conceito de valor de substituição. Somente na análise de

um sistema gerador, quando já se dispõe de estimativas do

volume de reciclagem a ser adotado, ê que se saberá se é
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Estratégia

U

Puf + Unat

Puf+Ud(
1)

Puf + U^ 2)

Composição do Combustível
(BOL)-

w/o U-235 w/o Puf

3,3

6,711 • 3,3.4

• 0,95 3,21

2,3 . 1.09

Valor de .
. Substituição

. 1,21

1,37

• 1,09

(1) Urânio residual de uma irradiação num ciclo típico.
.do reator PWR

(2) Urânio enriquecido. -Valor retirado da ref. 15.

TABELA 26 ^ - VALOR DE SUBSTITUIÇÃO SOB 0 PONTO DE VISTA
DA ESTRATÉGIA DE RECICLAGEM-
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conveniente ou não, tal modificação. No caso de não haver

necessidade de modificação de- comprimento do ciclo, função

da estimativa do número de reciclagens (ou tamanho do ho-

rizonte de reciclagem), leva-se em conta uma hipótese deuti

lizar o valor de substituição do equilíbrio para o caso em

que o número de reciclagens -or grande. Na hipótese con-

trária, sugere-se calcular yivalorde substituição para o

qual o comprimento de ciclo «édio seja próximo daquele do

urânio.

A segunda hipótese poderia conduzir a resul

tados incoerentes pois o vai or de substituição pode nao

ser efetivamente ajustado. K-? entanto a variação em quan-

tidade não demonstra uma ser.-sibilidade que possa provocar

grandes distorções nas respostas do modelo. É importante

ressaltar que à quantidade e^tá associada uma data, que é,

também, função do valor de £ .-"bstituição e da composição do

total anual. Este fato poder ' concorrer para a obtenção

de resultados incorretos.

No projeto do -combustível reciclado a disp_o

siçao inicial era utilizar h-póteses que conduzissem a

perturbações neutrôniess mia", —raas no reator, com a. finali

dade específica de manter o .viço local de densidade de p_o

tência dentro de limites ra?'-áveis de projeto. Isto foi

conseguido através da distri -"uição uniforme de plutonio

por todo o lote de reesrga e pela efetivação de recicla—

gem a partir do início do 5$ ciclo. A reciclagem somente

a partir do 5? ciclo objeti "•a que o comportamento não to

talmente homogêneo do primei ~'O núcleo não viole as condi

çoes impostas. Esta idealiza - So de início de reciclagem,

nao só para o reator de referencia, mas para o modelo em

si, foi projetada para cobri ' a razão especificada acima,

e também para assegurar que ~>o máximo 50/3 de todas as cert

trais nucleares disponíveis -operassem com combustível re

ciclado.

As figuras 25 - 26 mostram a distribuição

radial de potência obtida de GORE, tanto no caso do reator
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FIGURA 25 - DISTRIBUIÇÃO RADIAL DE POTÊNCIA NO PLANO ití-

DIO ORTOGOIÍAL AO EIXO VERTICAL, NO INÍCIO (*)

E FIM DE VIDA DO CICLO N? 1





com recargas somente de urânio como com recargas de U-Pu.

O resultado mais significativo que se observa na figura

25, em BOC (início de ciclo) é que o pico de potência na

região de combustível novo (contendo apenas urânio) é

maior que no caso da utilização de combustível com U-Pu.

Com o esquema de recarga adotado conseguiu-se uma distri

buição radial de potência bastante plano no fim do ciclo

(figura 26).

Após estas considerações estima-se um valor

de substituição para o Pu-físsil ea partir daí calcula-se

as necessidades das diversas fases do ciclo com reciclegem.

4.2.2.3. Cálculo das Quantidades e Datas

Com a determinação das durações dos ciclos de

reator de referência pelos códigos CELL-CORE, medidas em

termos do número de horas equivalentes de operação do rea

tor a plena potência (EFPH - equivalent full pov;er hours) e_s

tima-se para determinado fator de carga, após quais perío

dos de tempo s central irá parar. Isto é feito a seguir

através da expressão:

N9 de meses = ^ ^ f onde (5)
24 x 30,4375 x PC

PC - é o fator de carga do parque gerador.

Desde que o tipo de reator aqui tratado, apre

senta como característica o ciclo de equilíbrio^ ', utili

zou-se também desta aproximação no modelo, para minimizar-

os cálculos no computador.

Esta aproximação, no entsnto, é função d3

gestão do combustível projetada para o reator de referên

cia. Como já destacado anteriormente esta característica

(*) Ciclo de equilíbrio ocorre quando as principais pro
priedadss nucleares começam a repetir-se de ciclo a
ciclo.



pode ser notada na duração do ciclo. Assim, por exemplo,

para um fator de carga de 0,50 para o reator de referên-

cia e com uma duração de operação a plena potência de

8899 horas (EFPH = 8899)> obtém-se portanto para o pri

meiro ciclo uma duração de:

N? de meses =

t= 2^,36 meses,

que é extremamente longa.

24 x 50,4375 x 0,5

Esta análise aproximada é útil para dar uma

idéia da fração de recarga, fator de capacidade e/ou enrl

quecimentos adotados. No presente caso é de relativa feei

lidade a obtenção dos novos dados em função de noves con-

dições operacionais, porque o sistema CELL-CORE possui um

dispositivo que mantém as caracterxsticas de determinado

estado do núcleo em qualquer final de ciclo de irradiação.

Esta flexibilidade permite, portanto, o estudo de inúqe

ros casos, variando-se as condições citadas acima.

Desta maneira a partir da expressão 5 obtém

-se o comprimento dos ciclos, ou as datas das paradas do

reator de referência. De posse destas datas e de acordo

com os períodos de tempo mostrados nas figuras 27 e 28, p_e

ríodos estes relacionados com o prazo de execução de cada

fase (operação) do ciclo do combustível, ("lead and lag

time") consegue-se montar uma seqüência.de pontos que irão

assinalar as datas de início de operação.

Toma-se como data de referência ou data ze

ro, a compra de U,0n para o primeiro núcleo, e os demais

eventos são referidos pelo tempo, e;n meses, a partir desta

data. Estabelecidas as datas dos principais eventos, a da

ta de entrada em operação da central, consegue-se, atra-

vés de um algoritmo determinar o mês e o ano da exequ

ção de cada operação. 0 procedimento analítico desta op£

ração está desenvolvida no código CICLOPE .
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O modelo divide as etapas do ciclo que se

propõe a analisar en 7 operações, são elas:

Operação 1 - Compra de U,Og

Operação 2 - Conversão a UFg

Operação 3 - Enriquecimento

Operação k - Fabricação

Operação 5 - Reprocessamento

Operação 6 - Produção de Plutonio (Total)

Operação 7 - Produção de Plutonio (FÍssil)

As quantidades de material e serviços ass_o

ciados a cada uma destas etapas são:

Q1 - quantidade de U,Og (kg);

Qo - quantidade de urânio que sai da usina de con
*- 9 ft, ™~

versão a UFg (kg de U);

Q, - quantidade.de urânio que sai da usina de en

riquecimento (kg de U);

Q_ - quantidade áe unidades de trabalho de sep_a

rsção (UTS);

Q>k ~ quantidade de urânio que sai da fábrica de

elementos combustíveis (kg de U);

Q - quantidade de material que sai da usina de

reprocessamento (kg de material pesado);

Qg . - quantidade de plutonio total que sai da usi.

na de reprocessamento (kg de Pu);

Qy - quantidade de plutonio fissil recuperado (kg

de Puf);

onde t é o lote correspondente.

Estas quantidades são calculadas de maneira

e na ordem seguintes:

onde Qu = quantidade de urânio no lote l, dado ao pro
grama;
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onde pf é o fator de perdas na fabricação.

Para obtenção de Q, em UTS, faz-se:
Pi

onde eu - é o enriquecimento do lote ;

e - é o enriqxiecimento do urânio na

tural (valor utilizado, 0,711 w/o

u-235);
e - é o enriquecimento de rejeito

(tail-assay), da usina de enri

quecimento dado de entrada do

programa;

q. - é a quantidade necessária de ura

nio natural para obter-se 1 kg de

urânio com enriquecimento com o

teor de rejeito adotado eT .

A quantidade de unidades de trabalho de se-

paração •" , e proporcional a quantidade total de "ÜPg,

presente na usina de difusão, isto é:

Qe = v (el) + <3l " V (ew) - qt . V (en), (9)

onde: V(x) = (2x - 1) «-n JL., (10)

para x = et , e n e ew, e

e t en
q* , e desta maneira ter-se-! (11)

n w

para Q^

onde p - fator de perda no enriquecimento.
e
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onde p - fator de perda na conversão.

As quantidades ligadas as operações poste

riores à queima são calculadas como:

' o n d eP r -

fator de perda.no reprocessamento.

De posse destes valores e das datas respec

tivas de ocorrência de carga ou descarga do lote, o mod_e

Io consegue grupar os resultados e fornecer como resposta

a demanda anual.

H.3. Cálculo das Quantidades para os Reatores Rápidos

O inventário de combustível para os reatores

rápidos está-relacionado com os valores dados pela refe

rência 56. Admitiu-se em termos destes reatores, que as

quantidades de plutonio assinaladas são na realidade o

produto final industrializado e pronto para utilização no

início do ano era que é suposta a entrada em operação co-

mercial. Denominando-se esta necessidade inicial, primei.

ro núcleo de N,R (x), e as recargas supostas anuais de

NR (x), para o reator R leva-se em conta ainda que o

tempo de duração do 19 ciclo é de dois anos, e os demais,

como já dito, de duração anual. Considera-se ainda, para

efeito de balanço, dois anos para que o combustível des

carregado seja reprocessado e fabricado (com uma perda
li O

de aproximadamente k$ ). Tem-se para o ano x o seguinte

balanço:

I{[tu w - NcWj - ̂  c*;j - vet*.) ( i 8 )

onde:
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D'R(x) = D e R (x - 2) . (1 - 0,01), e (19)

D'TJ(X) - plutônio físsil disponível, provindo dos pró

prios reatores rápidos, no início do ano xj

D R(x) - plutônio físsil descarregado e con

tabilizado no final do ano x;

VL (x) - valor líquido do balanço de plutô

nio físsil para os reatores rápi-

dos somente.

Desta maneira, os valores, para os quais:

VL(x) < o, serão as quantidades que deve-

rão ser supridas pelo programa de reatores térmicos.

4.4. 0 Balanço de Plutônio Físsil

Desde que o modelo, tem como dados de en

trada as características já citadas nos itens anteriores

deste capítulo para o reator de referência, ele está hebji

litado portanto, a associar as quantidades das diversas _o

perações ao tempo, ou seja, reproduzir tima demanda de ma-

teriais e serviços em função de um programa dado. Assim

sendo, é fácil depreender que estará disponível interna-

mente a produção de plutônio físsil inerente a determina-

do programa. A disponibilidade do plutônio produzido pelos

reatores térmicos é então comparado às necessidades dos

reatores rápidos.

Uma vez admitida a hipótese, de que todo plu

tônio disponível estará prioritariamente destinado aos

reatores rápidos, há necessidade de uma análise partindo

do final das operações até o seu início. 0 procedimento a_

nalítico está descrito abaixo:

D(x) - VL(x) = P(x), (20)

onde D(x) - é o plutônio disponível no ano x;

D (x) = P (x + t), como já comentado no item 4.2.2.

Se na relação 20 ocorrer:
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P (x) > o quantidade de plutônio fís-

sil disponível para reciclagem no ano x.

P (x) < o «=> D(x) = o e a quantidade -P(x)

seria adicionada algebricamente à demanda dos reatores rá

pidos no ano imediatamente anterior, isto é:

VL(x - 1) = B, se P(x) < o, então:

VL(x - 1) = B - (-P(x)) ou

VL(x - 1) = B + F (x) (21)

Na análise de ano a ano, tudo se passa como

se houvesse uma estocagem dos anos anteriores para co:npl_e

mentação da disponibilidade do ano x on de occrreu F(x)< o.

Pela expressão 20 desde que existe arbi-

trariedade na formulação das proposições de prcgrar.ss òe

implantação de centrais para o modelo, ocorre a restrição

de que, mesmo que para Éeterninado ano x. ocorra F(x) > o,

mas para qualquer x' ( x se obtenha P(x') < o, os prqgra

mas serão considerados incompatíveis. (xf 6 horizonte).

Para se formaliza** esta análise, leva-se

em conta que, teoricamente os deficits sejam cobertos sex

pre pelo ano imediatamente anterior, porque di~inue.7i os

custos de estocagem e o efeito do decaimento do plutônio

-2*11 em amerício-24l é desprezível.

Desta forma fixam-se que os valores de

plutônio físsil para a reciclagem estarão disponíveis em

P(x) quando F(x) ) o na expressão 20.

Para que se compreenda o procedimento do rr.£

delo no tratamento da reciclagem propriamente dita supo

nhamos uma seqüência de F(x) ̂ . o para determinados valores

do ano x»

0 modelo procura determinar a seguir quais

reatores podem implementar a reciclagem, isto é, a políti

ca de reciclagem ocorrerá no ano x se ficassem satisfei-
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tas pelo menos duas condições necessárias iniciais, isto

e:

No ano x, F(x) > o, um reator que possua um

final de ciclo de irradiação naquele ano e que este ciclo

£, seja maior ou igual ao 4? ciclo. A suficiência da im-

plementação da reciclagem está intimamente ligada à hipjS

tese de atendimento ao programa de reatores rápidos. Devi

do ao balanço realizado na expressão 20, está implícito

que o plutônio a ser produzido em determinado ano, próxi

mo à ocorrência de uma carga destinada a reatores rápidos,

estaria destinado a estes reatores. Como esta produção

ocorre ao longo de uma irradiação (períodos de residência)

em um reator de aproximadamente 3 ciclos, é necessário por

tanto, que se garanta que este material estará disponível

no ano em foco. Esta garantiaé conseguida através do esta

belecimento de um fator de utilização para o plutônio. Es

ta idealização pretende levar em conta as alterações iso-

tópicas produzidas na composição do plutônio quando de sua

passagem novamente pelo reator. À medida que o plutônio

retorna ao reator o aumento dos isótopos Pu-24o e Pu-2^2

é substancial em relação aos demais isótopos, (ver tabela

2k). Através da análise da composição isotópica do pluto

nio então descarregado estima-se o fator de utilização.

Através deste conceito determina-se um valor para cada

isótopo de plutônio para seu emprego como combustível

nos reatores rápidos. As referências 6 e 45 atribuem va

lores aos isótopos de plutônio na forma que se preten

de. Com estes argumentos, foi montado um algoritmo, que

verifica estas possibilidades da seguinte maneira:

Supondo que será introduzido combustível

reciclado no ano x ao reator R (já então satisfeitas as

duas condições iniciais), e admitindo ainda que a ocor

rência da descarga deste lote, ora carregado, ocorra

no ano x + t, neste ano, ocorrerá o seguinte balari

ço:
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onde P - é a quantidade constante de plutônio a ser reci

ciado então:

F(x + t) = B - P x FATOR , onde (22)

FATOR é o valor de utilização do plutônio

nos reatores rápidos possui um valor entre 0 e 1. Isto é:

FATOR = 0, significa que o plutônio descar-

regado no ano x + t possui o mesmo valor do que aquele de_s

carregado dos reatores operando somente com urânio;

FATOR = 1, significa que o plutônio desca£

regado no ano x + t não serve para utilização nos reato

res rápidos.

Quando B < P, o modelo tenta recuperar, dos

anos imediatamente anteriores, a diferença:E - Px FATOR.

Neste caso refaz-se a análise para os anos,

x + t, até o ano em que ia ocorrer a reciclagem, isto é,

o ano x. Caso essa diferença permaneça negativa, até no

ano x, a reciclagem não será implementada, ocorrendo o e_s

toque para of ano seguinte e para este, o procedimento é

então repetido, até se atingir o final de horizonte."

No presente estudo levou-se em conta para

definição do parâmetro FATOR, que para os reatores rápi-

dos, a tolerância para com os isótopos mais pesados do

plutônio é maior do que nos reatores térmicos , isto é,

a possibilidade de se reciclar mais de uma vez o plutônio

no reator térmico depende, somente, da viabilidade física

e econômica além da decisão implícita de projeto.



CAPÍTULO 5

RESULTADOS E CONCLUSÕES

5.1. Introdução

Os primeiros eventos do ciclo do combustível

se iniciarão no Programa Nuclear Brasileiro com a irradia

ção co primeiro núcleo de Angra-1. No estudo deste progra

ma fci escolhido um horizonte que se estende até o ano

2000. Entretanto, devido à influência das centrais implan

tadas após o ano 2000, sobre o balanço de materiais e ser

viços, estendeu-se o horizonte de estudo até o ano 2005.

0 ano 2000 foi escolhido como o limite do

horizonte para a análise pretendida, por três razões prin

cipais:

1. Os reatores rápidos poderão dominar o merca

do das centrais nucleares no início do próximo século. Is_

to determinará que a potência instalada de reatores à água

leve atingirá seu máximo e:n torno do ano 2000. Além disso,

outras fontes de energia deverão estar desenvolvidas e já

competitivas, tais como a energia da fusão ou mesmo o uso

da energia solar para gerar eletricidade.

2. As projeções sobre a capacidade de geração

de energia elétrica das centrais tipo PWR para o Programa

Brasileiro estarão sujeitas a substanciais incertezas após

o ene 2000.

3. Os aperfeiçoamentos da indústria podem sig

nificar, que a tecnologia atual não representará exatamen

te o que poderá ser utilizado no futuro.

As projeções escolhidas para um estudo com

parativo entre diferentes capacidades de geração estão re

presentadas pela figura 29, e os programas corresponden-

tes para tais projeções acham-se na tabela 27. A projeção
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ANO

1978
1979
1980
1981
1982

.1983
1984
19.65 •
1986
1987

•• 1988
1989

. 1990
1991
1992
1993
1994
1995

•'. 1996
1997

. 1998
1999
2000
2001
2002

2003
2004 .
2005

2
*

2
2

3
4
4
5
5
7
•7

10
10
10
10
10

WJOJECKO
(M/e

ANUAL

626
_
_

1245
1245

. .

1245

1245

1245

x 124b
1245

1245

x 1245
x 12'15
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1345
x 1245

BAIXA
)

ACUMUL»-^*

C26
CHS
626
C26
€26

>8?l
-116

. £116
. -'361

$>6o6
ÍS51
30541

1.0586
lv-831
1>321 '

• i.CSll
2f-546
g-5526
50506
?Í731

. 11-2956
5:671
6.-5336
7-2836
8^286
5"^7>3

H.C1B6
12:2636

CAPACIDADE INSTALADA

PKOJEÇÍO DE niTERSKCIA.
. (Mie)

2

2
2

3
3
4
5
6
8
9

10
10
10
10

io
10

AKUAL

626
'-
-
-
-

1245
1245

-
1245

' 1245
" 1245
x 1245

1245
x 1245
x 1245
x 1245
XÍ245
x J245
x 1245
X.1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1S45
x 1245
x 1245
x 1245

ACUMULADA

626
626
626
625

. 626
1871

. 3116
3116
1361
5606
6851
9341

Í05S6
13076
15566 *
19301
2.3036

~2eoi6
34241
41711 .
51671
62876

• 75326
87776

100226
118676
12=126
137576

2

2

3
3
4
4

8
10.
10
10
10
10
10
10
10
10

KIOJEÇSO
(Krfe)

AKUAX

626
-

-
-

1245

1245
-

1215
1245
1245

x 1245

1245
x 1245
x 1245

x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1245
x 1S45
x 1245

ALTA

ACUMULADA

626
626
626
626
6?6

1871
3116
3116
4>5l
5605
6£5l
9341

1O5G5
130TÓ
16811
205*5
25525
30505
40455
52916 •
65366
77615
90265

1C2716
115165
127616
14CO55
•152516

TABELA 27 - PROJEÇÕES PARA A CAPACIDADE INSTALADA

UUCLEA.H DO PROGRAMA HUCLEAR BRASILEIRO

J
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de referência assinalada na curva por traço cheio e esta

belecido na tabela 27 está baseada em projeções apresenta

das na conferência de Salsburg-Austria, em maio de 1977 .

De acordo com esta estimativa, o total da capacidade ins-

talada no ano 2000 deverá ser de 75* GWe, o que representa

um crescimento anual a partir de 1990 a uma taxa de 21,68$.

Para este estudo são feitas duas hipóteses: uma projeção

alta que considera uma taxa de crescimento anual de 23, Q$,

-totalizando no ano 2000 aproximadamente 90,3 GWe; outra

projeção, "baixa., prevê uma taxa de crescimento anual para

a capacidade instalada nuclear de 19,02$, sendo que no fi

nal do período (ano 2000), o total será de 60,k GVJe.

Após o ano 2000, considerou-se uma taxa uni

forme de crescimento para que a influência da parte final

do horizonte tivesse um mesmo efeito no balanço em estu-

do.

Os dados preparados para a realização deste

trabalho levaram em conta um fator de carga pára o siste-

ma de geração nuclear de cerca de 70$. A decisão sobre a

escolha deste parâmetro influencia o esquema de gerencia-

mento do combustível dos reatores. 0 esquema de recargas

adotado é de aproximadamente 1/3 do núcleo, ou seja, 6h

elementos combustíveis para o reator de referência. De acqr

do com o que já foi comentado anteriormente (item 4.2.2.3)

para tal esquema de reposição do combustível, a variação

aceitável para o fator de carga é de + 10$. Portanto, re_a

lizaram-se cálculos para fatores de carga de 80, 70 e 60$.

Variou-se a participação na capacidade instalada, dos reato

res rápidos de modo a atir.sir no total acumulado do ano 2005,

5$, 7$ e 10$. Admitiu-se o início de operação comercial dos reji

tores rápidos no Brasil & partir de 1996, em concordância com

as referências 12, 18, 48, que admitem o aparecimento des-

tes reatores no mercado, nos meados dos anos 90«

0 valor de substituição do urânio pelo plu

tonio físsil adotado neste estudo é 1,05. As característi

cas do combustível reciclado estão relacionadas na tabe
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la 28. Em termos de energia gerada no equilíbrio e dura-

ção do ciclo em horas equivalentes a plena potência, o

reator com combustível reciclado excedeu ao ciclo correjs

pondente no reator com urânio em 1,1$ e 2,08$, respectiva

mente, no cálculo efetuado com CELLTCORE. Admitiu-se o cojn

bustível reciclado com este rendimento como equivalente

ao correspondente de urânio.

TABELA 28 - CARACTERÍSTICAS DO COMBUSTÍVEL RECICLADO

Composição isotópica (£ - massa) do plutônio na recicla

gem

Pu-259 * 58,57
Pu-240 = 22,60

Pu-241 « 14,07

Pu-242 = 4,76

Densidade do combustível reciclado = 10,354 g/cnp

Peso total de urânio no combustível rec3cl2do= 34027,9 kg

Peso total de plutonio no combustível reciclado = 308,9 kg

Enriquecimento em U-235 do combustível reciclado =

= 2,59 w/o

Enriquecimento em plutônio físsil (Pu-239, Pu-24l) do

combustível reciclado = 0,656 w/o.
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5.2. Influencia da Variação da Capacidade Instalada de

Reatores FWR sobre a Demanda de Materiais e Serviços

do Ciclo do Combustível.

Fixadas certas condições sobre o modo opera

cional das centrais nucleares, a demanda de materiais e ser-

viços depende da capacidade instalada. Neste item, parte-se

da hipótese de que a capacidade instalada é preenchida so-

mente com reatores térmicos. Desta forma, do ponto de vista

da demanda de materiais e serviços, torna-se necessária a

análise de dois aspectos do combustível:

1. sem reciclagem5 e

2. com reciclagem de plutônio.

De todas as etapas do ciclo do combustível,

os parâmetros mais sensíveis a variações são as quantid_a

des de U-iOo e de trabalho de separação (UTS). Por esta

razão, neste item e nos demais pertencentes a este capítu

Io, procura-se avaliar a demanda e as variações desta em

função daqueles parâmetros.

Como as projeções pare a capacidade instala

da de reatores térmicos serão distintas a partir de 1990,

sua influência sobre a demanda se fará sentir por volta do ano

de 1985. Isto porque a demanda de concentrado de urshio (U-,0o)

necessária para o primeiro núcleo dos reatores térmicos deve

ser adquirida com 59 meses de antecedência. De fato, para

as hipóteses das figuras 30 e 31, nota-se que o evento ei

tado se dará em 1987 para o U,Og e em 1988 para o enrique

cimento. A partir das tabelas 29 e 30, que especificam as

quantidades anuais e acumuladas para as projeções propôs

tas nota-se que a demanda obtida de U-0E e UTS para o pro

grama (projeção) de referência e de 15^,6 . lCrt de U70o

e 58,3 . 10 UTS. Para o aumento sugerido na capacidade

instalada no ano 2000 de 75 GWe para 90 GWe, obteve-se no

caso do U,Og um aumento relativo de 15# e para o enrique-

cimento, o aumento obtido é de 15*3/5.

Outro resultado interessante é a curva acu











raulada da procução de plutonio físsil para o programa de
referência. A partir da figura 32 onde está representada
tal produção,' e, apesar das hipóteses deste item pode-se
concluir que s quantidade de'plutonio disponíve.1 em 1991
daria para implantar um reator superconversor rápido õe po
tência igual a dos reatores do tipo Angra II e III.

• As quantidades anuais representativas da d_i
ferença entre os programas com e sem reciclagem pare U-Og
e UTS, encontram-se nas tabelas 51 e 32 e são retratadas
nas.figuras 3; e 34. A adoção da estratégia de reciclagem
do plutônio ocasiona uma redução conseqüente em concentra
do de urânio e trabalho de separação; para as condições
descritas ao longo deste trabalho e as projeções sugeri
das, resume-se na tabela aba'ixo, o total acumulado de.
U-sOo e UT-S ate o ano 2000, bem como o percentual de redu
çao quando da comparação entre os programas com e sen re
ciclagem. Na r.esma tabela, mostra-se a diferença em custos
entre os dois tipos de 'combustível, .para , as hipóteses re
lacionadas abaixo: . •

Custo do U-0o

Custo do enriaue- .
cimento

Taxa de atualização

40,00- $/lb

10*1,00. .$/üTS

ao ano

COXBUSTÍVIl.

• / redcligea (1)

e/ rcclclagen (2)

íeduçío (f) de (1)
P*r« (2)

dlferen;* CR valor
*tu»l entre >* íu»5
e»tratcel>t tt eo.x
buitivel "
(allhõcs de iõlirei
it 1977)

FROJEÇXD ALTA

V e (*>
178075,97

16^608,73

*.75

101,00

V7S
(1CSS UTS)

67109,81

62S36.26

6,25

65,00

PROJETO DS RSFJRÍ.\'CIA

1*7C8?,?5

*.S9

113.00

WS
(1000 VTS)

58297.13

' 5<»92.O0

6.53

67.00

PSOJEÇM BAIXA

13U722.65

187935.95

5.0»

125.00

(íooo urs)

51126,55

*7521,60

7.05

72.00

figura 35-

A tabela acima encontra-se representada na

A figura 36 demonstra as diferenças anuais
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'AIT?

19?Í6

• 1937

1938 '

1$39

• • 1950

1991

1992

1995

199'»

1995

1996

1997

1998

1999

2000

PROJEÇSO BAIXA

ANUAL

64

64

,64

,64

64/64

193

258

,92

,55

525,19

452:

193,

258,

•517,

711,

840,

904,

904,

1034,

,46

91

55

10

00

28

92

92

19

ACUMÜLAD;

64

12°

•195

587

646

969,

14223

1615,

1874,

2591,

5102,

5942,

4847,

5752,

6786,

,64"

,28

,92

,83

,38

57-

03

94

49

59

59

87,

79

71

90

PROJE
REFSF

ANUAL

64

64

64

,64

,64

,64

193,92

258

323

452,

258,

,55

,19

,46

55

258',-55

581,

775,

840,

969,

1034,

1422,

74

64

24

55

19

00.

Ç50 DE
SNCIA
&CUKULADA

64

129

,64

,28

193,92

387

646

969

1422:

16805

1939,

2520,

5296,

4136,

5106,

6140,

7562,

.S3

,38

,57

,03

58

13-

87

51

75.

30

49

49

PROJEÇSO ALTA

AKUAL

• 64

' 64

64

193

258

325

452,

195,

258,

517,

- 904,

969,

1034,

129.2,

1874,

,64

,64

,64

,92

,55

,19

46

91

55

10

92

55

19

75

46

ACUKULAD;

64

129

195

,64

,26

,92

387,83

646

969,

,58

57

1422,03

1615,

1874,

2591,

3295,

4265,

53CO,

6552,

6467,

94

49

59

51

C5

78-|

* |

Hipóteses: - Fator de Capacidade = 0,70

- Teor de Rejeito = 0,J> <p

TABELA 31 - DIFERENÇA AKUAL E ACUMULADA DE U v0 g OETIDA
ENTRE OS PROGRAMAS COM E SEM RECICLAGEM
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ANO

1987

1938

1989

.1990

1991

1992

1993

• 1994

1995

1996

• 1997

1998

1999 •

• 2000

PR0JEÇ7Í0 BAIXA

ANUAL

39

39

79

,64

Í64

,28

79,28

158

198

277

158,

• 237,

277,

396,

515,

634,

515,

,55

,19

.47

54

82

46

36

28

17

27

ACUMULAD/

39

• 79

158

. 237

396

594

872,

1030,

1268,

1545,

1942,

,64

,28

,56

,84

.39

58

05

59

41

87

23
1

•2457,51

3091,

3606,

68

75

PROJEÇÃO DE
REFERENCIA

ANUAL

39

39

79

79

158,

237,

396,

594,

872,

317,

475,

,64

,64

,28

,28

.55

34

39

58

05

07

64

475,64

673,

• 594,

82

55

ACUi-iÜLAD

39,64

79,28

158,56

237,84

. 396,39

594,58

872,05

1030,59

.1268,41

1585;48

2'06l,12

2536 ..76

3210,58

3805,13

PR0JEÇ30 ALTA

. AKUAL

39

39

79

79

158

198

277,

198,

• 237,

-356,

475,

594,

753,

,64

,64

,28

,28

.55

.19

47

19

82

74

64.

55

10

713,46

ACUMULADA

39,64

79,28

158,56

237,84

396,39

594,58

872,05

1070,24

1308,06

1664,80

2140,44

2734,99

3488,09.

4201,55

Hipóteses: - Fator de Capacidade = 0,70

- Teor.de Rejeito = 0,3 $>

TABELA 32 - DIFERENÇA ANUAL E ACUMULADA DE UTS OBTIDA

ENTRE OS PROGRAMAS COM E SEM RECICLAGEM

(1000 UTS)











de estoque no caso da adoçHo ou" não da estratégia de reci-

clar o plutônio, isto é, estabelece a diferença entre a

estocagem de 'todo o plutônio produzido e a estocagem de pe

quenas quantidades (devido ao balanço realizado) quando da

reciclagem. Isto deverá levar a uma- economia sensível em

custos e também evitará problemas adicionais de segurança,

pois o plutônio produzido estaria "armazenado" dentro do

reator.

5.2. Influência do Fator de Carga do Parque Nuclear so-

bre a Demanda de Materiais e Serviços do Ciclo do

Combustível.

Neste item, como no.anterior, restringe-se

o âmbito deste estudo ao preenchimento da capacidade ins

talada apenas com reatores térmicos. Para verificar a sen

sibilidade com que se altera a demanda em função do fetor

de carga, utilisou-se o programa de referência e fatores

' de carga de 80,"70 e 60%.

, As tabelas 53 e ~$k resumem os resultados ob

tidos para este item. Na tabela abaixo; faz-se ur. resumo

comparativo entre os fatores de carga propostos, além do

emprego ou não da reciclagem de plutônio, para os valores

acumulados até o ano 2000. As hipóteses econômicas são

as mesmas do item anterior.

COMWSÍlVn.

• / rcdelkéea (1)

e / rccicltgen (2)

XtduçXo « ) d( (1)
p»» (a)

dirercn;t ea valor
«t'j«l entre •» toil*
«•tr*tõgl£i dt eon
feustível • ~
(sllhiei dt dólares
«• 197?)

P A 1 D Ü S"S C A R G A *
60.Ü

167595.98

15B611,«B

5.56.

13*.00

• UTS

(10C0 UTS)

6*252,91

59SS3.59

6.91

T7.00

»3<>8 <*>

H7Ó82,?5

».B9

115.00

UTS

(1C0OUT5)

58297.13

6.60

67,00

TJ3O8 ( t )

1J9O51.51

1J272S.1J

*.55

9*.00

UIS
(iccocrs)

5SS1E.63

*9563,W '

6.15

'55.00

* Programa de referência .

Na tabela acima e na figura 57, observa-se
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que nos casos extremos, isto é, na utilização do reator

com um fator de carga igual a 80$ e com um fator de carga

de60#, o consumo de U^Og é de 167,6 . 105t e 139,1 . "lO^t,

respectivamente. Este resultado mostra a sensibilidade da

demanda de U,Og com o fator de carga do parque nuclear, que

no caso citado chega a atingir uma redução de até 17?$. No

caso do enriquecimento, para as mesmas condições, o consumo

é de 64,2 . 10 UTS e 52,8 . IO6 UTS, respectivamente, com

uma redução, portanto, de

Estes resultados deixam patente que a deci

são sobre o modo operacional dos reatores térmicos será de

extrema importância para a compatibilizaçao entre produ-

ção e demanda nas várias etapas do ciclo.

5.4. Impacto dos Reatores Rápidos sobre a Produção de

Plutônio Físsil.

Os reatores rápidos deverão se constituir

na próxima etapa da indústria nuclear. Isto justifica sua

inclusão no modelo em estudo, já que seu emprego se fará

em substituição aos reatores térmicos. No caso específico

deste trabalho, restringe-se a quantidade destas centrais

em função da produção de plutônio físsil proveniente do

programa de reatores térmicos.

Como já se disse anteriormente, a participa

çao projetada para estes reatores é de 5$, 7£ e lOfs da

capacidade instalada nuclear do ano 2005. As projeções cor

respondentes estão relacionadas na tabela 35 e represent^

das na figura 58.

A grande quantidade de combustível (plutônio

físsil) que se deve destinar aos reatores rápidos (ver ta

bela 36 ) e seu posicionamento no tempo ocasiona um com-

portamento muito semelhante para os três programas propôs

tos, quando da consideração da reciclagem de plutônio. Os

efeitos da implantação destes reatores em relação ao ba-

lanço de materiais e serviços do ciclo do combustível é



AI» .
* *

1978
1979
1980
isei
1983
1933

- 192*
1235
1936
1987
1558
1939
1930
1991
1992
1993
199*
1995
1935
1997
1953

" 1999
2000
2001
2002
2C03
200*
2005

CAPACI5ADE IKST/XADA
PP.OCKAXA PC R£?SR£»
CIA

AÜUAL
(SW«)

626

-'
_

• . •

12*5
12*5

..
12*5
12*5
12*5

2 x 12*5
12*5

• 2 x 121-5
2 X .12*5
3 x 12*5
3 x- 12*5

,*_x 1215
5 x 12*5

• 6 x 12*5
8 x 12*5
9 x 12*5

10 x 12*5
10 x 1215
10 x lí*>
10 x 12*5
10 x 12tJ
10 x 12*5

ACUMULADO
• (ÍM«)

626
626
626

. 626
626-

1871
• 3116
• 3116

»35l
•• 5(506

' .6351
93*1

IO5C6
1-J076
15566
19301
23036
28016
•3*2*1
*1711
51671
62376
75326
8777P

100226
112676
125125"
137576

MSTICIPAQRO AEUAIi
PKOCRAKA. 1 {$,'*%)

PWS

626
-
-
-
-

12*5
12*5

.12*5
12*5

' 12*5
2 x 12*5

12*5
2 x 12*5
2 x 12*5
3 x 12*5
3 x 12*5
* x 12*5
* x 12*5
6 x 12*5
7 x 12*5
9 x 12*5
9.x 12*"5

10 x 12*5
9 x 12*5

1 0 X 12-'I5

9 x 12*5
9 x 12*5

FB.<t

•

t

13*5
1 .

#12*5
. . •
12*5

12*5

. ' 12*5
12H5

PAMIC1PAÇX0 AWAL
PRCGR/.1V. 2 (7 ,2?)

• 626

12*5
12*5
• .
12*5
12*5
12*5

? x 12*5
12*5

2 x 12*5
2 x 12*5
3 x 12*5
3 x 12*5

• '* x 12*5
* x 12*5
6 x 12*5
7 x 12*5
9 x 12*5
9 x 12*5

10 x 12'i5
9 x 12*5
9 x 12'15
9 x 12*5
8 x 1S*5

FBR

-

•

•

• 1

-12*5

12*5

12*5
-

12*5
. 12*5

12*5
2 x 12*5

PARTICIPAÇÃO AÜUAL
PROGRAMA.

PMR

626

12*5
12*5

12*5
12*5
12*5

2 x 12*5
12*5

2 x 12*5
2 x 12*5
3 x 12*5
3 x 12-5
* x 12*5
* x 12*5
6 x 12*5
7 x 12*5
9 x 12*5
9 x 12*5
9 x 12*5
9 x 12*5
9 x 12*5
8 x 1?15
7 x 12*5

FBR

','

.;'

*'

•12*5

12*5
.

12*5
12*5
12*5
12*5

2 x 12*5
3 x 12*5

TABELA 35 - PROJEÇÃO DA CAPACIDADE.INSTALADA DE REFERÊNCIA COM REATORES PWR E FBR



.148.

TABELA 36 - INVENTÁRIO DE COíffiUSTÍVEL DOS REATORES RÁPIDOS

Pu-fissil

Primeiro núcleo ' 3,0 kg/MWe

Recargas 2,0 kg/Mtfe . a

Descargas 2,21 kg/MWe . a
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ponderávelepode ser observado nas tabelas 57e 38, na figu

ra 39 apresenta-se a comparação do efeito acumulado até o

ano 2000. A reciclagem de plutonio nos reatores térmicos

em presença de tais programas, provoca reduções que não

ultrapassam a 2$ na demanda de U,Og e UTS referentes aos

reatores à água leve. Esta pequena redução era de certa

forma esperada, uma vez que a retirada de reatores produ-

tores (térmicos) e a inclusão de reatores rápidos diminui

consideravelmente o plutonio disponível para reciclagem.

A figura 40 mostra o plutonio físsil dispo-

nível para reciclagem considerando ou não a presença de

reatores rápidos. Esta figura ilustra a afirmação ante

rior, pois o modelo considera prioritário o plutonio pro

duzido para utilização nos reatores rápidos.

5.5. Observações Finais e Sugestões

A reciclagem de plutonio é u:na solução tem

porária entre a fase dos reatores térmicos e a dos reato-

res rápidos, no emprego deste material. Sob esta concei-

tuaçao, esta estratégia requer respostas a duas viabilida

des: física e econômica. A viabilidade física está ass_e

gurada pelo menos para os reatores do tipo adotado no Pro

grama Nuclear Brasileiro. Quanto à viabilidade econômica,

restam algumas respostas quanto ao reprocessamento e a fa

bricação dos elementos combustíveis.

Deve-se ressaltar, no entanto, que a adoção

desta estratégia proporciona uma economia de concentrado

de urânio (U-*Og) da ordem de 5£ e de Çffo para o UTS para a

capacidade instalada prevista. Esta economia poderá su-

prir o custo adicional de reprocessamento e fabricação,

além de evitar o armazenamento de grandes quantidades de

plutonio.

Através da simulação proporcionada pelo mo-

delo, consegue-se o levantamento da demanda das diversas

etapas do ciclo do combustível, o que proporciona o dimen
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sionamento da produção ou compra de materiais e serviços

para cada programa. Além disso, possibilita o estudo de

variações entre programas e parâmetros relacionados com as

quantidades das operações do ciclo.

Com relação aos reatores rápidos desde que

se confirmem as previsões quanto à disponibilidade comer-

cial destes reatores para os meados dos anos 90> os pro

gramas propostos de reatores térmicos conseguem suprir as

necessidades iniciais daqueles reatores.

A maior aproximação introduzida no modelo é

a representação da reciclagem de plutônio baseada no va-

lor de substituição constante. 0 erro decorrente desta hi

pótese, é, em parte, corrigido pela análise anual e üevi

do à faixa de variação do valor de substituição ser rela-

tivamente pequena, o que proporciona pequenas oscilações

nas quantidades. Para que essa substituição do U-2J5 pelo

plutônio físsil seja exata em todo ciclo onde ocorra a re

ciclagem, sugere-se variar aquele valor de maneira a se

obter as mesmas condições de operação do reator com urâ-

nio, em termos de duração do ciclo e energia produzida.

Para maior rapidez de análise sugere-se a

inclusão de uma nova sub-rotina que, de posse da disponi

bilidade de plutônio físsil, sugerisse o programa máximo

de reatores rápidos possível para aquela produção. FinsjL

mente, a introdução de uma estrutura de custos para que se

tivesse um índice de mérito entre as estratégias propos-

tas é aconselhável.
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APÊHDICE A

'DESCRIÇÃO DOS CÓDIGOS CELL E CORE

A.l. Introdução

O código CELL I uma evolução do código FUEL

desenvolvido no Massachussets Institute of Technology

(MIT). 0 principal objetivo para o desenvolvimento deste

código era o de simular, mais precisamente possível, a

performance dos reatores do tipo PWR. Para tanto CELL foi

associado ao código de depleção CORE em duas dimensões

(R, 2), da mesma forma que FUEL estava associado ao códi

go MOVE. A verificação da precisão de resultados destes có

digos com montagem experimentais está descrita na refJi-O.

A tabela J>7, compara os resultados obtidos pelo sistema

CELL-CORE e pela Westinghouse para o reator SAN OíTOFRS.

As principais conclusões a respeito desta comparação estão
ko

descritas abaixo :

1. A reatividade, a irradiação média e o con-

teúdo de U-255 residual do lote descarregado, isto é, o

lote colocado na região mais interna do núcleo, são para

metros cujos resultados obtidos por CELL-CORE estão muito

próximos aos da Westinghouse;

2. 0 CELL-CORE consegue predizer com boa preci

são a quantidade de energia liberada em cada região. Isto

significa que o código calcula realisticamente a distri-

buição de potência bruta durante todo o tempo de irradia-

ção e portanto, pode predizer adequadamente a irradiação

incremental no combustível em cada região;

3. 0 CELL-CORE no que diz respeito a produção

de plutônio físsil, estima quantidades de plutônio físsil

maiores que as esperadas;

4. No início de vida os valores de "keff" cal

culado por CELL-CORE são consideravelmente mais altos que
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os da Westinghouse, enquanto que as concentrações de boro

são consideravelmente mais baixas. Esta aparente contradj.

ção é provavelmente devido à diferença de definição entre

os modelos utilizados pela Westinghouse e o sistema CELL-

-CORE. Por outro lado a diferença na,concentração de boro,

(uma quantidade menos arbitrária do que o k ~ ~ ) , indica a

verdadeira subestimativa do excesso de reatividade dos có

digos CELL-CORE no início de vida.

Em resumo, o código CELL-CORE consegue pre-

dizer a depleção do U-2J55 e a produção do U-2^6 em função

da taxa de irradiação com grande precisão. A precisão com

que é calculada a produção de plutonio é razoavelmente boa

aos níveis de irradiação de interesse prático, e a reato,

vidade que limita (reactivity - limited) a duração do ci

cio está dentro dos limites de tolerância dos códigos,

isto é, de + ÍOJ». As maiores deficiências do código são a

reatividade e a produção de plutonio no início de vida.

A.2. 0 Código CELL

' 0 código CELL, no sistema CELL-CORE, é o có

digo que calcula o espectro de neutrons para os diversos

lotes de combustível componentes do núcleo do reator e for

nece os parâmetros físicos de interesse para o CORE.

0 CELL realiza o cálculo da depleção pun-

tual para determinar as características nucleares depen-

dentes do tempo em uma célula unitária . Estas caracteríj;

ticas são principalmente, as concentrações de urânio e plu

tônio e as seções de choque macroscópicas em função da ta

xa de irradiação (Burn-up). 0 código calcula todos os para

metros dependentes da irradiação em função de uma única ya

riável, o fluxo-tempo 0, admitindo que estes parâmetros

são independentes da magnitude e da história do fluxo, is

to é, a dependência do fluxo no tempo. Portanto, o estado

de um reator no início do i-ésimo ciclo pode ser definido

em termos de j2[, o fluxo-tempo, ou seja:

xx = 0 (k,r),



onde 0. (k,r) éo fluxo-tempo para o lote k na posição £

no início do ciclo i. Conhecendo-se 0 (k,r), para um da

do reator, o programa CORE utiliza as informações do lote

k, calculadas em CELL, isto é, os parâmetros ^.(0>k)

e as concentrações dos nuclídeos TI .(0, k).

0 código pode considerar até oito nuclídeos

no cálculo, a cadeia do urânio começando do U-2J5 e ter-ni

nando no Pu-242 e leva em conta ainda no cálculo a presen

ça dos produtos de fissão produzidos pelos isótopos fís-

seis U-235, Pu-2j59 e Pu-24l e a fissão no grupo rápido do

U-238, e finalmente, pode considerar de dois a sete outros

materiais não combustíveis (materiais estruturais).

A.2.1. Descrição Sumária da Teoria

Para o cálculo do espectro de neutrons o códi

go CELL utiliza a aproximação de células unitárias eni que não

existe corrente líquida de neutrons se transportando para eu

trás células. A célula unitária (fig. 43) co.-r.preenáe cinco

regiões: combustível, vazio entre combustível e revestimento

('gap"), revestimento, arrefeceàor (ou moderador) e extra. As

quatro primeiras são tomadas como regiões anulares numa geojne

tria cilíndrica, com as varetas de combustível arranjadas nu

ma matriz quadrada ou hexagonal.

0 conceito de região-extra foi desenvolvido

pela Westinghouse para levar em conta a influência dos ma

teriais estruturais que fazem parte da região ativa do

reator sobre o fluxo de neutrons. Estes materiais são os

tubos-guias dos elementos de controle, as lâminas de água,

as grades de suporte dos elementos combustíveis, etc. É

desejável considerar estes materiais separadamente devido

a certos parâmetros como o fator de fissão rápido (£•), a

integral de ressonância do U-2358 e o fator de desvanta-

gem, que dependem quase que inteiramente da geometria e

dos materiais utilizados no reticulado .

0 modelo do ciclo neutrônico utilizado por

CELL está representado na figura 44.
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FIOURA 41 - ESQUEfIA DA CÉLULA CALCULADA POR CELL
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EFEITO RA'PIDO NO U-238

j ESCAPE RA'PIDO

ABSORpAO POR RESSONÂNCIA NO,
U-235 , U-238,Pu-239, Pu-2 41

E PRODUTOS DE FISSÃO

í
ABSORpAO POR RESSONÂNCIA

j
NO, U-236U-

93

IlABSORpAO POR RESSONÂNCIA N0,Pu-242

ABSORPAO POR RESSONÂNCIA NO
P u - 2 4 0 E Np-237 ' '

ABSORpAO POR RESSONÂNCIA NOS
MATERIAIS NÃO COMBUSTÍVEIS

FUGA E ABSORÇÃO TÉRMICA

FIGURA 4 2 - MODELO DO CICLO HEÜTRÔNICO ADOTADO POR CELL
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í !
i Para cálculo do espectro térmico existe a

opção entre os modelos de Wilkins ou Wigner-Wilkins. 0 es

pectro obtido através do modelo de Wilkins utiliza o pro

ko —
cecimento idealizado por Shanstrom , enquanto que o espe£

tro de Wigner-Wilkins é determinado de acordo com o meto

> do utilizado no código SOFOCATE. 0 cálculo do espectro téjr

mico da versão disponível utiliza um total de 6j5 grupos de

energia de 0 a 0,625 eV.

Na região epitérmica, CELL calcula as inte

! grsis de ressonância pelo método NRIM (Narrow Resonance

Infinite Mass) das quais obte'ra a probabilidade de escape à

j ressonância. Os efeitos da ressonância de cada nuclídeo

são agrupados num ponto próprio da escala de letargia. Dejs

ta maneira no cálculo da reação dos nuclídeos indivi-

' duals, é possível considerar o decréscimo na densidade de

moderação devido as ressonâncias em altas energias.

As concentrações dos nuclídeos sao calcula

dos a cada passo do fluxo-tempo mediante a solução das

equações diferenciais de quarta ordem, pelo método Runge-

-Kutta-'Sill..
A.2.2. Dados de Entrada

Os dados de entrada do código CELL podem ser

divididos em:

a)- Bloco principal de dados;

b)- Seções de choque;

c)- Dados para início do cálculo do espectro ter

mico.

a) Bloco principal de dados

Este corpo de dados consiste de quatro par

tcs, as duas primeiras são sempre lidas, as outras duas

são opcionais por se tratarem de dados especiais. As qua-

tro partes são:
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1. Dados gerais (variáveis'reais) como, densj.

dade atômica dos vários nuclídeos, frações de volume, se

ções de choque para as regiões que não contêm combustí-

vel, etc;

2. Dados de controle d* programa (variáveis in

teiras);

3. Integrais de ressonância do U-2J8 para cada

passo do fluxo-tempo;

k. Seções de choque de veneno de controle para

cada passo de fluxo-tempo.

b) Seções de choque

Os dados sobre seção de choque consistem de

duas partes:

1. Seções de choque térmicas microscópicas com

igual espaçamento em energia, de 0,0 até a «nergis de cor

te ("cut-off") (na versão utilizada = 0,625 eV); consid^

ra-se as seções de choque da absorção de Xe-135* seção de

choque de fissão dos nuclídeos U-235, Pu-239, Pu-2*H .e se

çao de choque de absorção de oito nuclídeos, U-235* U-236,

U-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242 e Np-237.

2. Dados sobre ressonância, que se subdividem

em dois conjuntos:

2.1 Incremento ou intervalo de letargia p_a

ra cada grupo de ressonância, desde a energia de corte do

grupo térmico até a energia média do espectro de fissso.

2.2 Dados sobre grupos de ressonância cor

respondentes a pontos acima dos intervalos de letargia p£

ra os nuclídeos do combustível, exceto o Xe-135.

c) Dados para início de cálculo do espectro

térmico

Os dados para o início do cálculo do espeç
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tro térmico pelo modelo de Wigner-Wiikins, consiste dos

parâmetros para obtenção das seções de choque de absorção

do Xe-135 e dos nuclídeos do combustível.

A descrição detalhada dos dados de

do código CELL acha-se na ref. 49. •

entrada

A.2.5. Preparação dos Dados

Neste item procura-se destacar as princi-

pals dificuldades para a estimativa de determinados dados

para o cálculo da célula. A maioria dos dados necessários

para CELL, normalmente constituem-se dos dados de projeto

do reator. A versão disponível deste código conta com a

biblioteca de seções de choque e der.ais parâmetros físi-

cos da biblioteca de dados ENDP/B. Portanto, restringe-se

aqui à preparação do bloco principal de dados.

A célula unitária, utilizada neste trsbalho

constou das seguintes regiões:

1. combustível

2. vazio ("gap, dishing")

5. revestimento ("cladding")

4. água

5. extra

Para calcular a densidade atômica dos nuclí

deos do combustível (U0o) utilizou-se a seguinte rela
~ 50çao ̂  :

= A
TT r fi (24)

onde A

r

M

" í
í

2̂46,0225 . 10 (número de Avogrado);

é o enriquecimento e.-n fração de peso do

Massa molecular em w/o do U-255 (para o

U-238 utilizou-se 1-r

densidade do combustível em g/cnr

número de átomos do combustível por mole



.170.

cuia do combustível.

= fração de massa do combustível (U) no mate

rial de combustível (U02), sendo dado por:

rM (U-235) + (1 - r)M(U-235)

rM (U-235) + (1 - r) M (U-238) + M (02)
(25)

No caso do cálculo das densidades atômicas

para simular a reciclagem de plutónio, considerou-se que

a mistura urânio-plutônio fosse homogênea, hipótese esta

$k discutida anteriormente. Devido a esta suposição pode-

-se calcular as densidades como se segue :

Se a densidade teórica do dióxido de urânio

(U02) for Dt e a densidade aparente destas pastilhas Dap,

pode-se obter a relação:

Vr * Vap ̂ ^ , onde (26)

Vr = Volume real da pastilha,

Vap = Volume aparente da pastilha, e é dado

por:

Vap = QuO2 . Dap, onde, (27)

bustlvel.

é a quantidade de U02 por elemento cor*

Através da hipótese conservadora de nanuten

çao de masmas dimensões geométricas, tem-se portanto:

Vr (U02)=Vr (U, Pu) (28)

A densidade teórica do PuOp é designa-

da por D̂ 2« Partindo do fato que os óxidos U02 e Pu0o

são perfeitamente miscíveis em toda faixa de composição o

seguem a lei de Vergard, que considera a ponderação li-

near dos componentes da mistura, pode-se determinar a den

sldade teórica do combustível por:

Dt (ü,Pu) 02 » fpy x Dtl + fu x Dt onde (29)
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fpu « é a fração de plutonio ria mistura
fu « é a fração de urânio na mistura

Como a relação Dap/D^ deve ser mantida, o
valor da fração D na expressão 26 não deverá se alterar,
isto é, se:

-22 = F e F < 1, como D^ (U, Pu)02 > Dt

então a nova densidade aparente pode ser determinada e

Dap < Dap (U, Pu) 0 g

De posse desta densidade pode-se então cal
cular as densidades atômicas dos isótopos componentes do
combustível, quando da presença de plutonio na célula de
combustível.

Outro dado que é de difícil estimativa é a
temperatura efetiva do combustível. Este dado de entrada
para CELL é de importância na medida em que se vai calcu
lar internamente a integrai de ressonância do U-238. Uma
maneira de estimar este parâmetro é realizada através de
duas hipóteses básicas :

1. Admitindo que a temperatura do combustível
à potência zero seja igual a temperatura média no arrefe-
cedor;

2. Admitindo que a perda em reatividade causa-
da pela elevação da potência desde 0 até potência máxima
fique toda atribuída ao crescimento da integral de resso
náncia do U-238.

A partir da equação* :

,28
2,16 x + 2,56 + (0,0279 x - 0,0537) (30)

onde Teff « é a temperatura efetiva do combustível
graus Kelvin;

em
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*»< * 1J (31)

é a seção de choque de espalhamento do com

bustível. As seções de choque microscópicas

de espalhamento a serem usadas são 10,7 b

para o urânio e 5J8 1) pars o oxigênio e

- f (52)

= comprimento da corda média no combustível.

s h Vo as 2Ro para barra de combustível.

= 1 - Pc, onde Pc é uns função de ££<a-'
í-<» e

é tabuladoj Do manual do código Leopard2°:

'•o (33)

Deff = fator de blindagem para o reticulado (corre

ção Dancoff) 5^:

ei.-. (34)

para o reticulado quadrado:

- «,©8

para o reticulado hexagonal:

Vi. -•}*-

(35)

(36)
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onde £t* , é a seção de choque total do moderador, e

Ò

lx as é a corda média do moderador (£, = 4 T £ )

Vk = é a fração de volume na região K.

0 MODERADOR é* definido como a homogeneização

em volume de todas as regiões não combustíveis da célula.

A partir da relação^ e das hipóteses feitas

tem-se:

RI 2 8 = 2,1638 x + 2,56 + (0,0279 x - 0,537) T^/2 (38)

RIJ° = 2,1638 (x) + 2,56 + (0,0279 x - 0,537) T*^

T = temperatura media do arrefecedor,

onde os valores com índice "o" são para potência zero e"í"

para potência máxima. Das relações anteriores obtem-se:

oQ Oft

R3£O - RIJ° m (0,0279x-0,0537)

Fazendo

RlJ° RI

Teff1 / 2

• ARI*0 , tem-se de 38 e 39

0,0279 x - 0,0537
da ret,'' consegue-se:

ARI28 « (-Ink- + Ink ) - l í 2 fin\
f ° N 2 ° VFL * *

o

ARI28 - InS ' 4 B 2 —kf Njtí VFL



onde: para j = combustível,

revestimento, moderador e extra.

ko = keff
 a potência zero

kf = ̂ eff
 a potência máxima.

Desta maneira a partir da relação 40 consegue
-se uma estimativa da temperatura efetiva do combustível.

A.5. 0 Código CORE

0 código CORE utiliza os parâmetros £(0f,k)
e N (0,k) obtidas através do código CELL. 0 CORE calcula a
distribuição espacial de fluxo e potência, as variações
destas distribuições com o tempo, e a energia gerada du-
rante cada ciclo..0 código é bi-diraensional (R-Z) utili-
zando a teoria de difusão com dois grupos, com refletores
tratados pela técnica de economia de refletor ("reflector
savings").

A.5.1. 0 Cálculo de Depleção com CORE

A versão disponível de CORE simula um rea-
tor a água pressurizada (PWR) com ou sem simetria axial
com um máximo de 150 regiões, 15 radiais e 10 axiais.

Neste trabalho foi utilizado um total de 75
regiões, 15 radiais e 5 axiais.

Uma análise de sensibilidade para escolha
do número de pontos de malha a ser utilizado sugere-se a
consulta da ref. (5*) em seu apêndice G.

No início de cada ciclo os parâmetros nu
cleares necessários são calculados para cada ponto da ma
lha a partir dos dados de CELL. Com estes informações CORE
resolve a equação de difusão para o fluxo de neutrons e reali-
za interações até que se obtenha a concentração necessária debo
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ro solúvel de maneira a tornar o keff igual a unidade. Es

tes cálculos também produzem a distribuição de potência

no início de vida para verificação de picos de potência.

Durante a etapa de depleção do combustível é feita a

hipótese de que a distribuição espacial do fluxo permane

ça constante durante o incremento de tempo.

Ao final de cada incremento as novas pro

priedades espaciais são recalculadas e um novo fluxo e con

centração de boro são obtidos.

No final de um ciclo, quando "keff" é igual

a unidade, sem a presença de boro solúvel, CORE calcula

para aquele ciclo a energia produzida por lote de combus

tível (Bx), as massas correspondentes dos nuclídeos do

urânio e plutônio, (Nx), e a energia média produzida no

reator naquele ciclo. 0 pico de densidade de potência é

verificado em cada incremento de fluxo para assegurar que

esteja abaixo dos limites permitidos em projeto.

A.5.2. A Representação do Combustível Kuclear em

CORE

0 reator é espacialmente representado por

uma matriz de pontos discretos de malha (Pig. %J>).

A região anular limitada pelos raios RJ,TOSB
 e RIRT> n a f—

gura 45 contém somente combustível novo. Do ponto de vis

ta de gestão do combustível, estes pontos (NRSB e IRL na

direção radial) estareo portanto limitendo o lote de re

carga (fi) para cada ciclo 1.

A região interna do núcleo do reator, limi

tada conseqüentemente pelo raio R-JRSB' é funçco destn m£

neira de fração de recarga em cada ciclo de operação. A

massa de combustível de coda lote de combustível localiza

do na região interna do núcleo do reator, é dividida

igualmente entre todos os pontos da malha pertinentes àque

Ia região. A fração de volume do lote K, VOLFRC (K), esp_e

cifica a razão entre volumes do K-ésimo lote para o volu
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ime de toda a região interna, isto é:

(K) <K>
- VOL(K)

onde VOL (K) é o volume do lote K e

NZ é o número total de lotes na região interna do

núcleo.

Se 0 (k, r) é o valor do fluxo-tenpo para

o lote Iç na posição r_, o valor de qualquer propriedade

VU (r) em qualquer posição jr, é calculado como

NZ r •,
VU(r) = ZZ VU J2f (k,r) . VOLPRC (k);

k=l L J onae

Vü £#(k,r) ] - é o valor do parâmetro "VU

para o fluxo-tempo, 0 (k,r), o qual é obtido dcs infor.-na

ções de CELL para o lote Jç.

A.5.3. A Recarga em CORE

0 sistema de remanejamento do combustível no

reator, é realizado automaticamente para cada ciclo por

CORE. Na versão disponível este sistema é o "out-in" "^ .

Neste esquema o combustível mais irradiado, em função da

fração de recarga f, é removido da região mais interna do

núcleo do reator, enquanto uma fração igual é carregada na

região mais externa do núcleo do reator. A fração de com-

bustível carregado, juntamente com o combustível Js irra-

diado na região mais externa no ciclo anterior, sno então

movidos para o centro e uniformemente espalhados na região

interna do reator.

Poderá ocorrer o caso, em que uma região (ca

racterizada pelo enriquecimento) do reator estejc para ser

descarregada e que o número de elementos combustíveis des
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ga, neste caso uma fração daquela região deverá permane-
cer por mais um ciclo de irradiação.

Admitindo que fi seja a fração de recarga

para o i-ésimo ciclo de um reator e que

fi £ fr, onde fr é a fração de combustível

mais irradiado do núcleo do reator, neste caso a decisão

para CORE do que deve ser descarregado é tomada como se

segue:

1. retira-se em princípio, os lotes que estão

a mais tempo no reator;

2. quando é necessária a divisão de um lote, a

parte mais irradiada deste lote é descarregada primeiro.

Todas as subdivisões do lote são tomadas como novos Io

tes, alguns dos quais são descarregados e outros permane

cem no reator.

Toda vez que a fração de recsrga é alterada,

as dimensões da região interna do reator fica.?, por sua vez

alteradas. Devido a hipótese já referida, que na região

interna a massa do combustível é distribuída homosenear.en

te, torna-se necessário recalcular as frações de volume

dos lotes então componentes da região interna do reator.

CORE ajusta a quantidade de material combustível de cada

lote de combustível internamente, com um tratamento muito

próximo ao procedimento padrão de remaneJasier.to

("shuffling"). Este esquema se resume na movimentação do

combustível altamente irradiado para as proximidades do isa

terlal menos irradiado, na tentativa de minimizar picos

locais de potência. 0 único parâmetro significativamente

afetado por tal homogeneização é a taxa de irradiação ná

xima para o lote de combustível considerado .

A.2.4. Cálculo do Pico die Densidade de Potência ert

CORE

A razão entre o pico de densidade do potên



.179.

cia e a densidade de potência média calculada pelo código

CORE é baseada na densidade de potência máxima na ma-

lha 5*. "

Na referência , é descrita uma compara

çao entre o cálculo de CORE e do código CITATION, para o

reator Zion - I. 0 fator de .ajuste ali calculado para as

mesmas condições do reator citado foi de 1,25, isto é, o

valor obtido por CITATION foi 2,567 enquanto que em CORE

2,080. Este fator de normalização no entanto varia de re

carga para recarga, em função dos novos parâmetros ineren-

tes a cada recarga.

A.2.5. Dados de Entrada

Os dados de entrada pars CORE, não apresen

tam dificuldades especiais, sendo em sua maiorip. consti-

tuído de cartões perfurados pelo código CELL.

Na referencia ̂  acha-se uma descrição deta

lhada dos dados de entrada para CORE.
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