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ANALISE NEÜTRONICA DE UM ACOPLAMENTO

TERMICO-RAPIDO NO REATOR ARGONAUTA DO IEN.
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1. Introdução

Dentro do programa de Reatores Rápidos tem-se como um dcs re

quisitos básicos para o cálculo do núcleo a preparação de uma bi-

blioteca, confiável, de seções de choque de neutrons.

Compreende-se por uma. biblioteca confiável, uma biblioteca

de seções de choque colapsada a um número reduzido de grupos de

energia e que possa servir como base para cálculos neutrõnicos do

núcleo, dentro da margem de erro dos parâmetros de projeto.

Com a finalidade de desenvolver competência nesse tipo de

ajviste tem-se como objetivo, além do estudo do método e técnicas

de ajuste, a utilização de um reator térmico-rápido experimental

para a obtenção de parâmetros integrais necessários ao ajuste da

biblioteca mencionada.

Uma ias opções para esse reator experimentai seriei a de se

utilizar o reator ARGONAUTA, existente no IEN, para um acaplamen-

to têrrnico-rápido. O presente trabalho se relaciona com o estudo

da viabilidade desse projeto.

2. Reator Térmico-Rápido

Tomando-se por base a nova célula da zona térmica do Reator

ARGONAUTA1, de elementos combustíveis U3O8(20% de enriquecimento)

em forma de barras cilíndricas revestidas de 2ircaloy-2, num con-

glomerado de 65% de oxido de urânio e 25% de grafite ( densidade

2,5g/cm3 ), de dimensões 6,4 mm de diâmetro da pastilha de com-

bustível e 0,5 mm de revestimento, com um passo de 1,2964 era ,

(*)Instituto de Engenharia Nuclear-CNEM
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foram efetuados cálculos,tomando-se como modelo o Reator STARK2'3,

construído no Centro Nuclear de Karlsruhe.

Um reator termico-rãpído é basicamente um reator térmico ,

sub-crítíco, no qual é inserido uma região rápida, cuja composi-

ção é livremente escolhida dentre os materiais que compõem um rea.

tor rápido de potência, combinados de modo que reproduzam um es-

pectro de neutrons representativo do reator que se quer estudar.

Sob esse espectro pode-se levantar uma série de valores medidos

experimentalmente não só sobre materiais componentes do núcleo,

como informações sobre combustíveis irradiados e produtos de fis-

são.

Utilizando-se o sistema de cálculo neutrônico para reatores

rápidos, existente no IEN1"5, foram feitos cálculos para diferen-

tes núcleos realizados no reator STARK. O núcleo STARK I é com-

posto de urânio natural e bastante termalizado, o STARK II tem

uma pequena quantidade de polietileno (H/U=0.053) a fim de se o-

bter um espectro de neutrons semelhante a um reator rápido res-

friado a vapor d'água. O STARK III e o STARK IV não têm poliefci-

. leno e têm espectros mais endurecidos. O núcleo do STARK II•:. tem

um espectro de neutrons,-para a faixa rápida até 500 KeV, seme-

lhante ao núcleo UK56, realizado pelo CEA, França.

Paralelamente foi realizado um confronto utilizando-se o nú-

cleo UK5 montado em três reatores diferentes: no ERMINE, conforme

o realizado pelo CEA6, no COBRA7 , conforme o proposto pela

TECHNICATOME e finalmente no têrmico-rãpido projetado no Reator

ARGONAUTA do IEN. O mesmo volume do núcleo foi conservado nos

três casos.

3. Análise dos Resultados

Inserindo os quatro núcleos STARK no reator ARGONAUTA em sua
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configuração em anel, com os novos elementos combustíveis(Fig.1),

obtemos os valores de sensibilidade ôp/p , no centro do núcleo,

bastante altas, o que traduz uma boa resposta para possíveis me-

didas do efeito em reatividade nessa posição (Tabela 1). Os dife-

rentes espectros de neutrons provenientes desses núcleos são .mos

trados na Fig.2.

As massas crítica de U235 na zona térmica do ARGONAUTA são

também relacionadas.

Tabela 1: Diferentes núcleos STARK no ARGONAUTA térmico-rápido.

STARK

STARK

STARK

STARK

I

II

III

IV

op /p
sensibilidade

0,3036

1,1260

2,6640

6,0589

10"

10'

10"

10"

-2

-2

-2

-2

massa crítica
zona térmica
(kg U235) (*)

9,3

8,4

1,1

7,0

(*) Os valores de massa crítica da zona térmica, calculados pelo

sistema CARNAVAL II, são super-estimados. . . .

Três diferentes montagens de reatores térmico-rápidos foram

avaliadas comparativamente (Tabela 2) utilizando-se como zona rá-

pida o núcleo UK5. Cabe ressaltar gue no caso do UK5 no reator

ARGONAUTA não foi procedida qualquer adaptação ao modo fundamental

do espectro de neutrons no centro do reator, razão pela qual os

índices de espectro apresentam algumas distorções, que poderiam

ainda serem minimizadas, como no caso da fissão e do efeito em

reatividade do U.2:38..

Quanto ã sensibilidade do efeito em reatividade no centro do

reator este se apresenta 26% menor do que a do ERMINE , enquanto

que no caso do COBRA, tal efeito se apresenta 75% menor. Tal fato

ê decorrente do tamanho da cuba interna do reator ARGONAUTA (<> lOmm),
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que é bem menos que a do COBRA (814 mm), permitindo uma maior apro

ximação da zona térmica ao centro do núcleo do reator acoplado su

perando, desse modo, o baixo enriquecimento do seu combustível, que

ê de 203, quando o do COBRA é de 90% em massa de U2.35.

0 tamanho da cuba está diretamente ligado ao problema do acha

tamento do fluxo radial no centro do reator, onde deve se conser-

var plano num raio de , pelo menos, 10 cm (Fig.3). No caso do

ARGONAUTA tal condição ê plenamente satisfatória sendo que o des-

vio do fluxo total não ultrapassa a 0,8% nessa região de teste,on-

de são levantados os parâmetros experimentais.

Foi feita também uma análise preliminar de segurança, supondo

que o acidente máximo que poderia ocorrer nesse tipo de reator se-

ria o rompimento da cuba interna permitindo a passagem de água pa-

ra a zona rápida. Pela Fig.4 verifica-se que o efeito em reativida

de da água nessa região ê sempre negativo.

4. Conclusão

O presente trabalha é uma análise apenas preliminar, relativa

ao estudo de viabilidade da montagem de um reator experimental tér_

mico-rãpido no reator ARGONAUTA do IEN. Como os resultados foram

bastante satisfatórios, cremos seria interessante o aproveitamento

do reator ARGONAUTA no Programa de Reatores Rápidos.

Não obstante, como a montagem têrmico-rãpido é um conjunto

bastante versátil, podendo sofrer modificações em sua estrutura

tais como: substituição da zona rápida por outra qualquer,inclusi-

ve grafite, poderia, apenas ajustando os elementos combustíveis da

zona térmica, voltar, a qualquer "momento e, quando necessário , a

ser um reator térmico experimental, tal como foi concebido.



Tabela 2: Parâmetros UR5

1

UK5

ac5/0f5

ac8/af5

af8/af5

(sensibilidade)

6P8/ÓP5

massa

critica

Ug U235)

Modo Funda-

mental

0,2606

0,1118

0,02523

-5,78 IO"2

Reator

ERMINE

0,2586

0,1113

0,02490

0,685 10"2

-5,97 10"2

combustível

SILOÉ 90%

7,36

S - Fo_.

F

-0,8

-0,4

-1/3

-3,3

-

Reator

COBRA

0,2610

0,1118

0,02438

0,171 10~2

-5,98 10~2

combustível

SILOS 90%

15,85 (*]

S - F %

F

0,2

0,0

-3,4

-3,4

Reator

ARGONAUTA
térmi co-rápido

0,2593

0,1111

0,02424

0,506 10~?

-6,80 IO"2

novo combustível

ARGONAUTA 20%

9,03 (*5

S - Fo

F

-0,5

-0,6

-3,9

-17,7

F = Modo Fundamental

S = Modo Espacial -ID, difusão

(*) Os valores de massa crítica da zona térmica ,

calculados pelo sistema CARNAVAL II,são super-

es timados.
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Fig. 2 ESPECTRO DE NEUTRONS NO MODO FUNDAMENTAL
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