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SUMARIO

t

A fim de assegurar a utilização continuada da energia de fissão, o tij?

senvolvimento de reatores regeneradores rápidos (P.RRs) e una necessidade. São pr£

postos reatores LMFBRs carregados com os dois ciclos como os melhores cipós para

os sistemas nucleares brasileiros do futuro. As características de segurança inc:

rentes são superiores aos atuais reatores regeneradores rápidos e uma utilização

eficiente do abundante TÕrio é possível.

A construção e operação de um reator rápido experimental (RRE) Z un

primeiro passo e uma ferramenta básica para o desenvolvimento de tecnologias do

RRR. Uma série de projetos de núcleos para um RRE de 90 MW é estudada e sao iJe£

tificadas as possíveis opções e magnitudes dos principais parâmetros. Modifica^

ções flexíveis do núcleo e fluxos rápidos suficientemente altos para irradiação

de combustível e de materiais parecem possíveis.



ABSTRACT

In otdeK to a&òuA.£ the. continued utilization oi faiòAion tnzAgy,

de.veZopme.nt o£ ^a&t bn.eed.zx fie.acX.ou (FBRA) it a necessity. Zina/iy fueled

LMFBRA ate pnapo&ed a& the. but typ& £01 iutuhz Znazilian nudea/i òyòtemi.

Tht inheMznt 6a£eXy chaAacteJiiAticA am òupeJúofi to cuM.e.nt FBRA and an

e^^Ldent utilization o& thz abundant thonium iò poò&iblz.

A ^itet &te.p and a ba&ic tool fan the. dzveJLopme.nt o& FBR

technologies iò the conòtnuction and opeAation o^ an experimental iaòt

neactoK (EFR). A tenieò o< cotie dehignb £OK a 90 MW EFR ÍA òtudied and

po&òible optionò and the magnitudes o$ pninzipal pa/umeAeAA axe identified,

flexible modifricationò oi the cofie and Aufáiciently high ^a&t fluxes ion

and matetiialA iwuidiationb appean. po&òible.



I - INTRODUÇÃO

Vários países estão no momento desenvolvendo reatores rcf.eneradores rá_

pidos (RRRs) como um passo necessário para a utilização contínua da enerpia de

fissão. Os fundamentos e estratégia básicas podem se apresentar da forma que se

segue. Os reatores térmicos estabelecidos continuarão a ser utilizados por

algumas décadas coro ciclos de combustível nao reciclados ou com una reciclagem li

mitada. Com estes tipos de reatores e modos de ciclo de combustível, o potencial

energético do Urânio disponível economicamente nao é grande. No momento, usinas

nucleares de potência com uma capacidade total de aproximadamente 170 GWe estão

em operação no mundo. A quantidade de urânio natural requerida durante as vidas

destas usinas é da ordem de 0,8 milhões de toneladas, isto é, de 20 a 30 porcento

do urânio natural estimado disponível economicamente, já está comprometido. Com

reciclagem nos reatores térmicos, o potencial de energia utilizável pode ser ati

mentado de 2 - 3 vezes, mas a capacidade de geração declinaria devido a falta de

combustível físsil e, eventualmente, a opção por energia de fissão cessaria de

existir. Com reatores renegeradores rápidos, o potencial de energia utilizável

do Urânio pode ser aumentado de 50 - 60 vezes, ou seja, a energia de fissão pede

ser utilizada por vários séculos. Assim, para garantir um suprimento contínuo de

energia elétrica, o desenvolvimento dos reatores regeneradores rápidos e uma ne

cessidade. Reatores regeneradores rápidos refrigerados por mepal líquido(LMFBRs),

carregados com combustível oxido de Plutônio/Urânio estão se aproximando do esti_

gio de utilização comercial. Entretanto, a questão da reatividade positiva devido

a vazios no Sódio ainda não está resolvida, e algumas dúvidas permanecem quanto a

segurança inerente do reator. Para resolver esta questão ou, pelo menos, reduzir

a reatividade positiva, estão sendo estudadas algunas modificações tais como nú_

cleos heterogêneos e modulares a partir de um núcleo homogêneo simples. Entretan

to, todos estes núcleos modificados tem suas próprias desvantagens, tais como un

inventário aumentado e complicações operacionais.

A utilização do TÕiio como uma fonte de energia de fissão tem sido fs_

tudada em vários países, porem um sistema eficiente para a utilização do Tõrío

ainda não foi estabelecido.

Observando ns situações no Brasil, dois pontos deven ser notados:

(1) Os recursos estimados de Urânio natural e Torio estão em torno de 200 mil e

um milhão de toneladas, respectivamente, c,

(2) Una estrotégin de desenvolvimento nuclear a longo pr.izo aindn não foi r'-»ra

mr-ntp definida.

F.sta rjuanl idndc do Urânio natural v r.tif ir iento p.ira «il in-.-.-ntar de '.0 ~ 30 I''..'!:., <!i-

p o r l t - s d i ' 1 C U V , p o r t r i n t . - i ur.o:., I T O r i c ' n ; i)v ro:i:lni:.l T v i l n."íi> r < - í ! . : < ! ' • . . ('• i;



sequentemente, reatores regeneradores rápidos seriam necessários dentro de alp.u

mas décadas. Considerando o grande recurso de Tõrio, seria aconselhável desenvol_

ver um sistema de reator que possa utilizar Tõrio. f

Estamos estudando a questão da utilização do Torio e, mais gcraltnen

te, a de futuros sistemas nucleares para o Brasil e desejamos evidenciar o seguin

te:

1. Reatores LMFBRs carregados com os dois ciclos podem utilizar Torio eficiente

mente e resolver a questão de segurança dos atuais LMFBRs.

2. 0 desenvolvimento das tecnologias do RRR leva muito tempo. Uma estratégia de

desenvolvimento deve ser formulada e iniciada.

Reator Regenerador Binãrio

0 reator regenerador binario tem essencialmente a mesma estrutura dos

LMFBRs que estão sendo desenvolvidos ou operados em vários países. São usados cora

bustível do tipo varetas e o núcleo é essencialmente homogêneo. 0 núcleo 5 dividi

do em duas zonas radiais sendo a zona interna carregada com U-233/Th e a zona ex

terna com Pu/U. Os combustíveis férteis nos envoltórios axial e radial poden ser

Urânio ou Torio. Os méritos deste reator são os seguintes:

1. A reatividade devido a vazios no Sódio é negativa em quase toda a parte e a

questão da segurança inerente do LMFBR é resolvida, (Ref. 1),

2. 0 reator pode ser um regenerador eficiente no ciclo do Torio, (Ref. 2),

3. 0 reator pode utilizar tanto o Urânio como o Torio e existe uma flexibilidade

no gerenciamento do combustível,

t*. 0 reator pode formar um sistema símbíótico com reatores térmicos e é compacl^

vel com os PWRs que jã existem no Brasil.

E também, para o Brasil onde o desenvolvimento nuclear está ainda nun

estágio inicial e limitado, o RRB teria um mérito adicional que seriam as mlnir.as

exigências requeridas para os trabalhos cm pesquisa c desenvolvimento (PeD). Para

a utilização concínua da energia de fissão, UD tipo de reator rc^enerador e t;~n

necessidade e para a utilização do abundante Torio torna-se uma exigência o destMi

v?lvimento das tecnologias do combustível neste ciclo. As tecnologias básicas

para o LMFBR, COM um núcleo homogêneo, cstjo bem estabelecidas c o PV.'R já está

operando no Brasil. Nao são necessários outros tipos de reatores. 0 clenenLo ron

bustível é essencialmente o mesmo para os dois tipos de reatores c para os dois

ciclos de coxbustlvel, sua tecnologia está largamente estabelecida. Conscjiit nt£

niirnte, as úrtiras exigências s.ii>: 0 ) esl.ibclerer as trrnolnftins neres.sáriíií» p.'rn

ti:n t i p o di- ri'.itor, .•eiv'.o q u e n m . i i o r p/irii \*> r r . t j [>r o u t ;ir;enl i- d isp»*:u v u l , <• ('.')



desenvolver as tecnologias do combustível no ciclo do Tõrio.

Planejamento de Desenvolvimento

0 estabelecimento do RRR e das tecnologias relacionadas requer uma

grande quantidade de recursos humanos e financeiros e leva muito tempo. Nos pai

ses onde um programa de RRR é ativamente desenvolvido, uma grande parte da comuni

dade nuclear, juntamente com os setores industrial e científico, participam nun

esforço combinado com ura forte respaldo do governo. Um planejamento típico de de

senvolvintento consiste de três passos principais:

(1) um reator experimental de 50 - 100 .MW(t) de potência,

(2) um reatot de potência protótipo de - 300 MW(e), e

(3) um reator de potência de demonstração de dimensões comerciais.

Nestes países, as pesquisas relacionadas a RRR foram iniciadas hãmais de 20 anos.

Conclui-se que deve levar de 30 anos ou mais para se desenvolver as tecnologias

e bases industriais necessárias, no sentido de se trazer um sistema de geração

baseado em RRR ã maturidade. Se um programa de RRR for começado agora no Brasil,

os PVRs de Angra estariam se aproximando do final de suas vidas operacionais quan

do a primeira usina de LMFBR puder ser construída.

Reator Rápido Experimental

Um reator rápido experimental (RRE) 2 uma ferramenta fundamental para

o desenvolvimento de tecnologias do RRR, como pode ser observado no fato de todos

os países ativos no campo, estarem operando ou construindo um ou mais RREs. A

construção e operação de um RRE seria um primeiro passo necessário para o deseii

volvimento do PRB.

Os objetivos da construção de um RRE incluem:

1. ganhar experiências na construção, operação e manutenção de um reator rápido

refrigerado por Sódio,

2. verificação do projeto, desempenho e estudo das características básicas,

3. estudo de núcleos carregados com os dois ciclos, e

4. uso do reator como um leito de irradiação para combustíveis e materiais e, tam

bem, como uma instalação de testes para o desenvolvimento geral de tecnologias

do reator. '

Na seqüência, consideramos a construção e operação de um RRE, de 90

MW, no Brasil. A construção de um RRE seria, por si só, uma tarefa difícil, nas,

nossas discussões são limitadas â utilização do RRE e projetos de núcleos, cujas

exigências podem variar de acordo com os objetivos.



II - PROJETOS DE NPCLEOS DE UM RRE

A operação, ou a utilização, do RRE é considerada em três fases, com

um núcleo diferente para cada uma. Na fase inicial os objetivos seriam: ganhar ex

periências na operação e manutenção de um reator rápido refrigerado por Sódio li

quido, verificar o projeto do reator, verificar o desempenho de componentes e es

tudar as características básicas de um LMFBR. A ênfase no projeto do núcleo esta

ria na segurança operacional e na facilidade de estudos. As condições de projeto

devem ser conservativas, com grandes margens de segurança termo-hidráulicas. Na

segunda fase o conceito de carregamento binãrio éestudado. 0 núcleo é então divi

dido, em sua direção radial, em interno e externo, carregados com U-233/Th e

Pu/U, respectivamente. E desejada uma grande área horizontal no núcleo, e portan

to, seria projetado um núcleo com uma razão altura/diâmetro (H/D) pequena. As con

dições tenao-hidr áulicas e de potência, devem ser conservat ivas, também para este

núcleo. Uma vez que os estudos básicos do reator em si forem completados, tem iní

cio a terceira fase, o núcleo é então modificado para se tornar uma instalação de

testes e irradiação. Um objetivo do projeto é um fluxo rápido alto. 0 volume do

núcleo seria reduzido e a razão H/D aumentada.

Durante as três fases deve ser mantida uma produção de U-233 em quan

tidade experimental.

0 tipo de combustível depende da disponibilidade de materiais físseis

e de tecnologias. Neste estudo consideramos somente combustíveis do tipo oxido,

(U-235, U-233) 0 2 e (Pu-239, U-238) 02, alio do (U-233, Th) 02 usado no núcleo

binãrio. Entretanto, não deverá haver dificuldades em carregar o RRE con outros

materiais, tais como, combustíveis do tipo metálico e carbeto. Flexibilidade, a

este respeito, 5 uma condição de projeto para qualquer RRE e margens suficientes

devem ser incorporados no projeto da planta. Neste estudo os envoltórios são car

regados com Tõrio para a produção de U-233.

Núcleos, Inicial e Binãrio

Consideramos as mesmas dimensões e arranjo para os núcleos, inicial e

binãrio. são impostas condições térmicas conservativas, para garantir a seguran

ça do reator e permitir algumas incertezas no primeiro LMFBR no Brasil. Pretende-

se, uma densidade de potência média de - 300 W/cm e uma potência linear média da

vareta de - 200 W/cm. 0 volume do núcleo seria de > 300 litros para a potência de

90 MW. A fim de se conseguir uma ãrea de núcleo suficiente, para facilitar o estii

do do conceito de núcleo binãrio, selecionamos uma altura do núcleo de AO cm, re_

sultando então um diâmetro em torno de um metro. 0 número total de varetas, con

uma potência linear média de 200 W/cm, ê então 11.250. Na «eleção de parâmetros,

como as dimensões do feixe e o número 4c varetas por feixe, vários fatores devem



ser levados em conta: (1) o número de feixes de combustível deve ser suficient£

mente grande, (2) o número total de feixes no núcleo, incluindo os feixes de con

trole, devem pernitir um arranjo simétrico, (3) as duas zonas de combustível,

no núcleo binario, devem ter aproximadamente o mesmo volume, e o núcleo interno

deve ter um arranjo simétrico, e (4) os parâmetros devem ser compatíveis con no

dificações posteriores do núcleo.

Selecionamos 61 varetas por feixe e um passo de feixe de 70 mm. A po_

tência linear média é de 212 U/cm e a densidade de potência média no feixe de cora

bustível e de 305 W/cm . Algumas características e o arranjo do núcleo são mostra

dos nas Tabelas I e II e na Fig. 1-a.

»

Núcleos para Irradiação

0 objetivo principal das modificações é obter um fluxo rãpido alto pa_

ra irradiação de combustíveis e materiais. Também pode ser almejada uma utiliza

ção mais eficience do combustível, ou uma redução do inventário do núcleo. A altu

ra do núcleo é aumentada, para ter-se uma razão H/D maior, e o volume do núcleo é

reduzido. Algumas restrições devem ser observadas: o passo e o comprimento total

do feixe devem ser mantidos e, as posições dos feixes de controle podea ter que

ser conservadas. As dimensões e o passo da vareta podem ser mudadas, mas neste es_

tudo consideramos, em todos os casos, as mesmas estruturas para as varetas e fe^

xes, somente as extensões da parte ativa do núcleo e dos envoltórios axiais são

mudados. São considerados dois casos, núcleo com e sem circuito de irradiação. Os

parâmetros selecionados e os arranjos do núcleo são mostrados na Tabela II e nas

Figuras l.b e I.e.



TABELA I

ESTRUTURAS HORIZONTAIS DAS VARETAS E FEIXES DE COMBUSTÍVEL

Passo do Feixe (mm) 70

2w • g (mm) 6,9*

Número de varetas por feixe 61

Passo da vareta (mm) 7,8

Razão pas so /diâmetro da vareta 1,2

Diâcr.etro da vareta (mm) '. 6,5

Diâmetro interno do encamisamento (mm) * 5,9

Diâmetro da pastilha com 94,3SZ DT 5,6

Densidade distribuída no núcleo ( Z D T ) 85

Densidade distribuída no envoltório ( % DT ) 90

Frações de volume médias no feixe ( Z )

Combustível 39,3

Estrutura 27,0

Sódio 33,7

a) w • espessura da parede do duto, g - espaço inter-feíxes.

b) DT * densidade teórica.
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TABELA I I

CARACTERÍSTICAS DO NÜCLEO

N Ü C L E 0

Altura do -núcleo (cm)

Numero de feixes

núcleo interno-combustível

-controle

núcleo externo-corobustível

-controle

Xrea horizontal do núcleo (o )

Volume do núcleo (£)

Volume total dos feixes de combustível (t)

Densidade de potência média em feixe de

combustível (KW/1)

Potência média linear da vareta (W/cra)

Diâmetro equivalente do núcleo (cm)

H/D do núcleo

Potência por feixe de combustível (MW)

INICIAL/

BINÍRIO

40

84

7

90

6

0,794

317

295

305

212

100

0,398

0,517

IRRADIAÇÃO

sem
circuito

60

84

7

—

6

0,386

232

214

420

292

70,1

0,856

1,071

com
circuito

60

78

6

—

6

0,386

232

199

453

315

70,1

0,856

1,154



(a)

(b) (c)

1. - Núcleo

2 - Envoltório

Pig. 1 (a) Arranjo do núcleo inicial

(b) Arranjo do núcleo de irradiação sem circuito

(c) Arranjo do núcleo de irradiação com circuito



Analises Neutrônicas

As análises neutrônicas do reator são feitas por um código de difusão

unidimensional, EXPANDA, usando um conjunto de seções de choque a 70 grupos, JFS.

As composições são homogeneizadas em cada zona, e cálculos axiais e radiais são

usados iterativamente nas análises.

Para o núcleo inicial dois casos de carregamentos sao considerados, en

quanto que para os núcleos binário e de irradiação somente um caso de carregamen

to ê analisado. Todos os combustíveis são do tipo oxido e os envoltórios são car

regados com oxido de Torio. Os feixes de controle, com frações de volume de 27Z e

73Z de material estrutural e SÕdio, respectivamente, são homogeneizados com os

feixes de combustível. Não são incluídos materiais absorvedores para controle. Os

materiais combustível e resultados principais são resumidos na Tabela III.

Elevação da Temperatura do Refrigerante Através do Núcleo

0 aumento médio da temperatura do refrigerante através de um feixe de

combustível, AT(9C), é estimado como,

6T -

onde P é a potência média por feixe em Watts, M. é a vazão de Sódio, em kg/seg, e

C é o calor específico do Sódio, em J/kg 9C. A densidade e o calor específico do

Sódio são respectivamente, 0,86 gr/cm e 1291 J/kg 9C, correspondendo a uma tempe

ratura do refrigerante de 4009C.

0 aumento de temperatura, em função da velocidade do refrigerante, é

mostrada na Tabela IV. Notar que o número de feixes de combustível é diferente pa_

ra os três casos e, consequentemente, a vazão também é diferente. Para um aumento

de temperatura de 1009C, a vazão através'do núcleo é de 811 litros/seg e a veloci.

dade do fluido ê de 3,3; 6,8 é 7,3 m/seg, respectivamente para cada um dos três

casos.
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TABELA 111

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS NEUTRÕNICAS

NÚCLEO

Núcleo interno-
combustível

Núcleo externo-
combustível

Núcleo interno -
enriquecimento (Z)

Núcleo externo -
enriquecimento (Z)

k

Razão de conversão

núcleo interno

núcleo externo

Razão de regeneração

envoltório axial

envoltório radial

Inventário do núcleo (kg)

físsil-núcleo interno

flssil-núcleo externo

total de cotnbutftível

Fluxo central rápido

INICIAL

U5 - U8

U5 - U8

40

60

1,0328

0,176

0,074

0,31

0,13

} 475

950

INICIAL

Pu - U8

Pu - U8

26

36

1,0263

0,340

0,196

0,38

0,18

I 299

953

BINÍRIO

U3 - Th

Pu - U8

28

36

1,0250

0,265

0,196

0,39

0,17

119

177

IRRADIAÇÃO
sem circuito

Pu - U8

29

1,014

0,285

•

0,18

0,37

203

698

4,6xlO15

IRRADIAÇÃO
com circuito

Pu - U8

33

1,004

0,230

0,15

0,38

213

645

3,7xl015

(a) captura no fértil/absorção no fissil, em cada núcleo.

(b) captura no fértil do envoltório/absorção no fissil do núcleo.

(c) E > 100 KeV

(d) Pu - Pu-239
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TABELA IV

AUMENTO DE TEMPERATURA DO REFRIGERANTE ATRAVÉS DO NÚCLEO (9C)

^^^«s,̂ ^ Núcleo

Velocidade*-»*^
do Fluído v ^

m/seg ^"*^^^

4

6

8

Inicial e

Binario

82,7

55,1

41,4

IRRADIAÇÃO

sem
circuito

171,3

114,2

85,7

com
circuito

184,6

123,1

92,3

Discussões

Nossos projetos e analises, mostrados nas seções anteriores, são preH,

mioares, mas algumas opções possíveis e a ordem de magnitude dos parâmetros priti

cipais foram mostrados. Vários pontos são discutidos abaixo.

Inventário físsil; 0 inventário físsil é de - 475 kg de U-235 ou de - 300 kg de

Plutônio físsil para o núcleo inicial, e de - 200 kg de PlutB

nio físsil para o núcleo de irradiação. Para o núcleo binãrio seria exigido pelo

menos 100 kg de U-233. Uma reserva de feixes de combustível e de varetas de tes_

tes, externa ao núcleo, aumentaria estas exigências, em talvez 50Z.

Queima; As taxas de conversão do núcleo são bastante baixas e o efeito do acúmu

Io do Protactínio, no núcleo binãrio, pode ser pequeno'. Supondo 200 dias

de operação a plena potência, por ano, o consumo líquido de combustível físsil no

núcleo é de 15-20 kg/ano, correspondendo a perdas de reatividade de - 2% e de

- 3Z, respectivamente, para os núcleos iniciais carregados com (U-235, U-238)O. e

(Pu, U-238)0_. A vida reativa de um feixe de combustível seria no máximo de 2-3

anos, com redisposições e recaigas parciais.

Produção de U-233: A razão de regeneração nos envoltórios é de - 0,44 e de -0,55

para o carregamento com U-235 e os outros casos, respectív£

mente. Para 200 dias/ano de operação a plena potência, a produção de U-233 é de

- 10 kg por ano.

Suprimento de Material FÍssil: 0 inventário inicial do núcleo exige o processa^

mento de - 100 toneladas de Urânio natural, para
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um enriquecimento de - 50Z, ou de - 50 toneladas de combustível queimado em um

LWR, a fim de separar o Plutônio. A exigência total é, pelo menos, 50Z maior, con

forme mencionado acima. Um inventário completo terá de ser fornecido, a cada 2-3

anos, se não for feito uma reciclagem dos combustíveis do RRE. Por outro lado, se

a reciclagem for estabelecida, a exigência anual corresponderia ao processamento

de - 5 toneladas de Urânio natural até a um enriquecimento de - 50Z, ou de 2 - 3

toneladas de combustível queimado, oriundos de un LWRt para separação do Plutô

nio.

Fluxo Rápido; Parece possível obter um fluxo rápido (E > 100 KeV) de - 4 x 10

n/cm seg, no centro dos núcleos de irradiação. Para atingir a fluên
«• 23 2 — "~*

cia padrão de 10 n/cm , com este fluxo,, o tempo de irradiação seria de 289 dias
ou um ano e meio, com 200 dias de operação por ano.

Combustíveis Avançados; Um dos objetivos na terceira fase de operação do RRE se_

ria o desenvolvimento de combustíveis avançados, tais

como: metálico ou carbeto. Em um feixe com 37 varetas, o passo da vareta é de

9,9nm. Se a razão p/d for mantida no valor de 1,2, o diâmetro da vareta é 8,25mm,,

e se o diâdetro de 6,Smm for mantido, a razão p/d toma o valor de 1,52 com um

aumento de - 50Z na fração de volume do refrigerante, partindo do feixe de combus_

tível .original de 61 varetas. Parece possível, portanto, uma seleção flexível das

dimensões e parâmetros térmicos da vareta.

III - CONCLUSÃO

A fim de assegurar um suprimento contínuo de energia elétrica, é ne

cessãrio o desenvolvimento de reatores regeneradores rápidos. Para o Brasil,

com grandes recursos de Tõrio, o reator regenerador ideal é um LMFBR carregado

com os dois ciclos, que combina características de segurança superiores e um ef^

ciente uso do Tõrio.

0 desenvolvimento de tecnologias do RRR requer um esforço grande e cojn

junto, de uma grande parte da comunidade nuclear de um país, e o primeiro passo

seria a construção e operação de um reator rápido experimental. Una série de pr£

jeto de núcleos para um RRE de 90 MW foi analisada, e as opções possíveis e raa£

nitudes dos principais parâmetros foram identificados. Modificações flexíveis do

núcleo e fluxos rápidos suficíenteraente altos parecem possíveis.

Para a utilização e operação do RRE, bem como, para o desenvolvimento

geral de tecnologias relacionadas ao RRR, várias outras áreas precisam ser deseii

volvidas em paralelo, tais como: fabricação de combustível, reprocessaroenco e d£

senvolvimento de componentes para sistemas de Sódio. Acima de tudo, um programa

de desenvolvimento a longo prazo deve ser estabelecido.
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