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RESUMO

São resumidos o projeto e as características básicas do sistema

nucleoelétrico selecionado para futura aplicação no programa espacial

brasileiro. Dificuldades tecnológicas sfio discutidas e é apresentado um programa

preliminar de pesquisa e desenvolvimento a ser realizado no IEAv.

ABSTRACT

Basic design and characteristics of a nuclear-electric system selected

for future applications in the Brazilian space program is summarized.

Technological difficulties are discussed and a preliminary program of research

and development at IEAv is fVvsented.
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1. INTRODUÇÃO

A exploração do espaço é de interesse cientifico e traz benefícios para

a sociedade. Nas últimas décadas, as •issões para os planetas, cometas e lua

trouxeram inúmeros dados que resultaram no melhor entendimento do sistema solar.

Atualmente, estão voando em volta da Terra satélites de comunicação, navegação,

meteorologia, geologia, experimentos científicos e vigilância militar. A

utilização de satélites de comunicação melhorou o volume, qualidade, rapidez e

confiabilidade da comunicação global. Os satélites de navegação permitem

posicionamento de alta precisão e facilita o tráfego aéreo e marítimo. Os de

meteorologia facilitam a previsão do tempo e contribuem para o melhor

entendimento da meteorologia global. Na área de geologia, a prospecçâo de

minérios e combustíveis fósseis está sendo beneficiada pela utilização de

satélites. Em ciência e tecnologia, as áreas que se beneficiam incluem

observação astronômica, medicina e fabricação de novos materiais. Estas

atividades aumentarão e novas aplicações serão desenvolvidas no futuro.

Um dos requisitos para o funcionamento de satélites e estações espaciais

é o suprimento adequado de energia elétrica cuja necessidade aumentará em

missões do futuro. Para missões em órbitas terrestres, que precisam de potências

acima de 50-100 kW, e para as interplanetárias, que necessitam de potências

acima de 10-20 kW, os reatores nucleares oferecem a melhor solução /!/. Alguns

países, principalmente os Estados Unidos, União Soviética e França, estão

desenvolvendo sistemas nucleoelétricos espaciais.

Embora o atual programa espacial brasileiro não vise a utilização de enex

gia nuclear, é esperado que o escopo do mesmo aumente e que surja a necessidade

de tais sistemas em missões do futuro. No Instituto de Estudos Avançados, foi

iniciado em 1987, um programa de estudos bibliográficos sobre sistemas núcleo,

elétricos espaciais com objetivos de comparar possíveis tipos de sistemas e sele-

cionar o tipo mais adequado para o Brasil. Dois relatórios foram preparados /1,2/.

Em julho de 1988, o escopo do Subprojeto Reatores Espaciais, RESPA, foi

aumentado com o objetivo de desenvolver, no IEAv, o sistema selecionado.

Neste relatório apresentamos o sistema escolhido, as razões para sua

escolha, seus problemas tecnológicos e limitações atuais, e propomos um programa

de desenvolvimento tecnológico.

2. PESSOAL ENVOLVIDO

A equipe do subprojeto RESPA está mostrada na Tabela 1.



Tabela 1: Pessoal envolvido no RESPA

NUM

Artut da Cunha ttor.azas Filha

Yuji Ishigurc

Cario* da Moura Nato

Paulo Davld d* Caitto Lobo

Janil Alvaa do Hasclsanto

Francisco Antonio Brat Filho

Eduardo Madaira Bordas

Vivi»-. Ruth T.R. Kirdts

Ma;:r£cío Ar.toniazzi P. Rcs*

Frar.cisco Dia* Rocamora Junior

Elizabeth Malta da Aland»

Qualifica;lo

Pa»q Adj. DC

Pa»q. Sr. DC

P»»q. Adj. DC

Paaq. Adj. DC

Paaq. Adj. MC

Paaq. A»*, re

P**q. Aa*. MC

Pasq. Ata HC

Pasq. A*». MC

Pa*q. Ass. MC

Bolsiit»

Area da

E*p«cialixa{to

Fia. Raatoras

F n . Raatoras

Materials

MautrAnica

Mautronica

Tanohidráulica

Tarnohidríullca

Tarnohidraullca

Taroohidriuli c a

Tanaohidriulica

En| Química

Taaipo

D*dic«de por dia

8 h

X

X

X

4 h

X

X
X
X

X
X

<4h

X

X

3. SISTEMA ESCOLHIDO

As especificações básicas do sistema escolhido estão mostradas na

Tabela 2. A potência térmica do reator e a potência elétrica do sistema sao

indicações da capacidade e condições de projeto do sistema considerado, mas não

têm significado rigoroso nesta fase do projeto. As potências podem variar

dependendo das futuras necessidades, dentro de um fator de 2-3, utilizando as

mesmas tecnologias.

Tabela 2: Especificações básicas do sistema considerado

potência elétrica

potência térmica do reator

tipo do reator

refrigerante

material do combustível

forma do combustível

tipo de conversor

50 kW

1.000 kW

reator rápido

Li líquido

UN

vareta

termoelétrico

Possíveis tipos de reatores e de conversores sâo discutidos na Ref. 2.

Os tipos selecionados sao iguais aos do sistema americano SP-100. No programa

SP-100, oito tipos de reatores e vários tipos de conversores foram analisados e

comparados numa fase preliminar de 3 anos de duração e foram apontadas

incertezas técniers, que poderão ser resolvidas com desenvolvimento tecnológico

razoável, e questões tecnológicas, que poderiam inviabilizar o conceito. Numa

etapa final desta fase de avaliação, o número de reatores para seleção diminuiu

para três: reator rápido a tubo de calor, reator rápido refrigerado a litio



liquido e reator rápido refrigerado a gás. 0 reator a tubo de calor é ua dos

tipos aais estudados e possui certas características atraentes, M S foi julgado

ter una questão tecnológica referente à confiabilidade do combustível e menor

flexibilidade em potência. 0 reator a gás nto envolve questão tecnológica mas é

o tipo menos desenvolvido entre os três. 0 reator refrigerado a litio liquido é

basicamerre igual ao reator regenerador rápido usado em usinas elétricas

terrestres e suas características sâo melhor entendidas, embora envolva uma

série de diferenças em materiais e condições de operação. Este tipo de reator

também envolve algumas incertezas técnicas, mas foi julgado que elas podem ser

resolvidas, com bastante certeza, pelo desenvolvimento tecnológico que está em

andamento nos Estados Unidos. Este último foi selecionado para o programa

americano SP-100. 0 sistema francês ERATO também utiliza o mesmo tipo de reator.

A razão principal da escolha deste tipo de reator para o nosso sistema é

a seguinte. A fase preliminar de avaliação do programa SP-100, discutida acima,

precisou de cerca de 3 anos e uma verba de 60 milhões de dólares e, aparentemen-

te, centenas de especialistas em vários laboratórios e indústrias estão partici-

pando no programa. Err. comparação, a equipe do subprojeto RESPA consiste de 11

pessoas t;r. quatro árias, equivalente a 6,5 das pessoas com dedicação integral,

nao sendo possível, portanto, fazer o mesmo grau de análise e comparação do SP-

100. Acreditamos que seja melhor evitar os riscos detectados e aproveitar

informações disponíveis e desenvolvimento feito nos países mais avançados na

área.

Urr, conceito do sistema está mostrado na Figura 1.

Figura 1: Conceito do sistema considerado



O sistema é composto de cinco subsisteaas principais, sendo que cada UB

envolve componentes e assuntos de pesquisa e desenvolvimento mostrados na

Figura 2.

*

MtlMARYMEAT
TRANSPORT SUWVSTcM

Cl-L

POMR COT "VERSION
AMO MtOCESS-NG SUBSYSTEM

NEUTfcON SHIELD

STtl-JCTUBE

CAT*
Ittl í .LMINTS

' TMVHFIP
COf.SOWENTi

j
t- S.'.FETV FEATURE*

• f«t ACTOR

DAT*

NIA" MCJiCTIOk
SUHVTTEM

-WORKING FLUID

PUMK

• MEAT

. RADIATIVE
HEAT TRANSFER
SURFACES

VOLUME
COMPENSATION

EXPANSION
COMPENSATION

THE RUA*.
INSULATION

DATA
INSTRUMENTS

POWER
CONtftRTEMS

EOuirMENT

STRUCTURE
rawit
REGULATOR

rRANVOKT
OONTHOl.
•T.TRUMfNTS

POMER
CONTROLLER
OAT A
INSTRUMfNTS

. RADIATOR
SURFACE
OH SURFACE
CFNfRATGR

.MiCMOJIETEORlTI
PKOTICTIO*»

• SURVIVAL.
EOUIFWLMT

• SEOON3ART
HfAT

STRUCIURf

.TMIKKAL
INSULA TIO»

DATA
INSTRUMfNTt

Figura 2: Composição do sistema considerado

Descrevemos, em seguida, os subsisLemas e componentes do SP-100 com

algum detalhe. 0 sistema está em desenvolvimento, portanto, os dados citados

odem ser ou terem sido modificados e devem ser considerados como indicadores ou

exemplos.

3.1 Subsistema reator /3/

0 reator é do tipo rápido refrigerado a litio liquido com combustível do

tipo vareta. A potência térmica é 2,4 MU e as temperaturas do litio na

entrada/saída do reator são 1290/1312 K. A vida operacional do reator é

projetada para ser de 10 anos com 7 o operação à plena potência.

0 arranjo do reator está mostrado na Figura 3. 0 núcleo consiste de 24

células completas de combustível, seis células parciais de combustível e sete

células de controle. As células de combustível são separadas por uma estrutura

de malhas hexagonais que forma canais de escoamento do refrigerante. As varetas

sAo colocadas nas células diretamente. Não são usados feixes de combustível,
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coso •• reatores terrestres. 0 refrigerante entra no reator pela tubulação

colocada na parte baixa, escoa pelo espaço entre o vaso do núcleo e a parede

externa das aalhas hexagonais até o plenum no topo do reator. Muda a direção,

passa pelas células de coabustivel. e sai pelo outro conjunto de tubulações na

parte baixa do reator. 0 refrigerante é circulado por bombas eletromagnéticas,

passa pelos trocadores de calor e volta para a entrada do reator.

A segurança do reator em operaçlo e desligamento é garantida por ua

sisteaa de controle/desligamento e outro de segurança/desligaaento. A partida,

operaçi" e desligamento noraais sâo controlados por doze eleaentos refletores de

BeO colocados, coa dobradiça, ea volta do núcleo. Figura 3. 0 controle é feito

pelo abrir ou fechar dos elementos para ajustar a taxa de fuga de neutrons.

Desligamento redundante é atingido por sete barras de segurança no núcleo. Cada

->arrá é colocada em um canal que a separa do ambiente do refrigerante. Durante

operaçâc. a seção de absorvedor é retirada do reator e a seçAo de BeO é

inserida. 0 desligamento é feito por inserção da seção de absorvedor que contém

BC enriquecido a 90%.

0 combustível é de UN e o material do encaaisaaento é uma liga de

nióbio. É considerado o uso de uma barreira e um feltro entre a pastilha de

combustível e o encamisamento para garantir a compatibilidade dos aateriais. Na

superfície externa da estrutura hexagonal, é colocada uma barreira de rênio para

iapedir o retorno de neutrons térmicos (Figura 4). A utilização da barreira

garante a suberiticalidade e segurança do reator em caso de iaersAo na água.

0 núcleo do reator SP-100 consiste de três tipos de células de coabustivel:

a» cu:..[.letas de tipos 1 ou 2 e as parciais. As completas contém 1 ou 2 tubos

baionetas e 36 ou 35 varetas de coabustivel, respecdvãmente. As parciais

contém um tubo baioneta e 21 varetas de combustível (Figura 4). Os tubos

baionetas sâo utilizados para garantir a refrigeração do núcleo ea caso de perda

do refrigerante e serão discutidos posteriormente. Duas zonas de enriqueciaento

sso usadas ea células do tipo 1, enquanto que outras células tém um único

enriquecimento, para se atingir uma distribuição aais plana de potência na parte

central do núcleo, necessária para que a queiaa aixiaa do combustível n£o atinja

6% atômico após 10 anos. Cada vareta de coabustivel contes 45 pastilhas de

urânio enriquecido. As 19 pastilhas centrais de varetas do tipo 1 sAo de urânio

enriquecido a 89% U-235 e outras sAo d* 97*.

0 número total de varetas é de 978, o diâmetro da vareta é 7,6 aa. 0

diâmetro equivalente e a altura do núcleo sao cerca de 35 ca. A potência linear

aédia é de cerca de 70 w/cm.

As dimensões do reator sAo determinadas, principalaente, pela condiçlo

de criticalidade e nao serão muito diferentes para o nosso caso.
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Figura 4: Tipos de células e posições de tubos baionetas

3. 2 Subsistema blindagem

Abaixo do subsistema reator, é colocada uma blindagem de Be/LiH/W para

atenuar as radiações do reator e proteger os componentes e instrumentações. A

estrutura da blindagem do sistema francês, ERATO, está mostrada na Figura 5. Um

dos materiais é diferente do usado no sistema SP-100, BC em lugar de Be, mas

acreditamos que a estrutura seja basicamente igual. Berilio e hidreto de lítio

servem para moderar e absorver neutrons e tungstênio para absorve raios gama.

Coiffc
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Figura 5: Blindagem do sistema francês ERATO
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No caso do ERATO, a espessura do B̂ C é 10 ca, « do tungsténlo 5,5 en • a

de LiH 20,5 cm. Este conjunto é colocado dentro de una estrutura de aço. As

condições para a blindagem sto IO13 n/cm2 de neutrons de energia acima de 1 NeV

a 5 x IO15 rad de raios gama a 12 m do reator. As espessuras de cada zona de

blindagem é dependente da potência do reator e do nivel de radiaç&es permitidas.

A potência do reator do ERATO é 1,1 MW e a do SP-100 é 2,A MU. A blindagem do

SP-100 tem que ser mais espessa para atingir o mesmo nivel de radiações. A

blindagem do nosso sistema pode ser similar à do ERATO.

3.3 Subsistema circuito primário

Uc conceito do circuito primário pode ser visto nas Figuras 6 e 7. 0

circuito é formado entre o reator e os trocadores de calor mostrados na Figura

7. 0 refrigerante é circulado por bombas eletromagnéticas (BEM). A potência

elétrica para as BEM é gerada por conversores termoelétricôs colocados

especificamente para este fim. Esta maneira assegura o bombeamento do

refrigerante enquanto a temperatura do reator permanece alta. A Figura 7 mostra

que o conjunto de subsistemas reator/blindagem /circuito primário e o conjunto

dos subsistemas conversor/radiador podem ser fabricados e testados separadamente

e acoplados logo antes do lançamento.

Existem certas diferenças entre as Figuras 3, 6 e 7, embora todas se

refiram ao sistema SP-100. Estas figuras foram tiradas de artigos publicados em

1988 /3/, 1987 /4/ e 1984 /5/, respectivamente. Aparentemente, o sistema está em

evolução e o projeto final terá aspectos nfto discutidos aqui. Um dos novos

aspectos, mostrados na Figura 3, é a utilização de "thaw heat pipes" ou tubos de

calor para descongelatnento.

No lançamento, o refrigerante estará solidificado e, somente após o

satélite estar na órbita planejada, o reator será ligado. A potência do reator

será aumentada cuidadosamente para descongelar o circuito primário. Os tubos de

calor de descongelamento sâo usados para transportar o calor do reator para a

tubulação. Uma das conseqüências do descongelamento é o aumento do volume do

refrigerante e para acomodar este aumento, sao usados acumuladores em certos

lugares do circuito primário. A Figura 6 mostra dois acumuladores, um ao lado do

reator e outro ra tubulação. 0 projeto mais novo, Figura 3, incorpora dois

acumuladores numa parte acima do núcleo.
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3.4 Subsistem» conversor/processamento

A forma externa deste subsistema do SP-100, no projeto de 1984, esta «os.

trada na Figura 7. Doze painéis trapezoidais de conversores termoelétricos fornam

a casca cônica do corpo principal do SP-100. Cada painel contém uma placa de

berilio. (Parece que projetos mais recentes utilizais placa de titânio, em lugar

de berilio). Elementos termoelétricos sao soldados à superfície interna desta

placa e tubos de calor de baixa temperatura, à superfície externa (Figura 8).

Uma célula termoelétrica consiste de dois pares de elementos Si-Ge, bi-pares,

conectados em série. A dimensão de uma célula é 2,11 x 2,11 cm, o passo entre

elas é 2,30 cm, e cada uma produz potência de 1,6 watt a 0,250 volts. As células

tém receptores de calor que sao acoplados radiativamente ao conjunto de tubos de

calor que recebe, no trocador de calor, o calor gerado no reator. Cada painel

contém 868 módulos, conectados em série, de 6 bi-pares, conectados em paralelo,

e produz 8,33 kWe a 217 volts. 0 arranjo e conecção das células estão mostrados

na Figura 9.

0 módulo de processamento de potência e controle, mostrado esquematica-

mente na Figura 10, regula a potência elétrica, descarrega a potência em

excesso, caso necessário, e ajusta a operação do reator à necessidade elétrica.

Um sistema auxiliar de potência é incluído e supre potências de até 300 watts a

28 volts para a ligação inicial e manutenção quando o reator estiver desligado.

3.5 Subsistema reieicâo de calor

Este subsistema consiste de superficie de berilio do radiador fixo

(Figura 7), integrada com os conversores, painéis de radiador desdobrado

(Figura 1), e tubos de calor que transportam o calor em excesso do radiador fixo

para o desdobrado. Tubos de calor de titânio com fluido de funcionamento de

potássio s&o soldados â superficie de berilio e transportam o calor para os

tubos de calor do radiador desdobrado. Os dois conjuntos de tubos de calor sAo

acoplados ternicamente por junções similares ao trocador de calor. Para

facilitar o dobramento do radiador, tubos de calor flexíveis sflo incorporados na

parte final do radiador fixo.
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Figura 8: Célula de conversor e seu arranjo do SP-100

L

Figura 9: Arranjo de painéis termoelécricos
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4. DIFICULDADES TECNOLÓGICAS

Existem certas dificuldades e limitações intrínsecas na aplicação no

espaço, em contraste a terra, de sistemas nucleares para geraçAo elétrica.

Limitação de dimensão e massa

A capacidade do ônibus espacial americano é limitada A massa máxima de

30.000 kg, diâmetro máximo de 4,5 m, e comprimento máximo de 18 m. É possível

lançar um sistema espacial em peças ou componentes, mas a compactação do sistema

e a redução de massa são essenciais para a diminuição do custo.

Dificuldade de manutenção

Uma vez que um satélite for lançado no espaço, é praticamente impossível

fazer qualquer manutenção e poderá ter que ser abandonado por uma falha simples

como um fio solto. Um exemplo é o caso do reator americano SNAP-10A, lançado em

abril de 1965, que foi desligado após 43 dias de operação por uma falha no

regulador de voltagem.

Em estações tripuladas, alguma manutenção será possível, mas bem mais

difícil do que em terra e as peças de reserva e os instrumentos para manutenção

aumentariam a massa. Para satélites também, é possível mandar uma equipe de

técnicos para fazer manutenção e consertos, mas as falhas tém que ser conhecidas

anteriormente e o custo será alto.

Tudo isso significa que um sistema espacial tem que ser feito com alta

confiabilidade em todos os seus aspectos.

Dificuldade de dissipacâo de calor

No espaço, a única maneira realistica de dissipacâo de calor é por

irradiação térmica. A energia irradiada por área é proporcional a quarta

potência da temperatura da superfície e, por esta razão, uma alta temperatura

será desejável para reduzir a área e massa do radiador. Consequentemente, é

desejável uma alta temperatura de operação do reator. 0 problema é que altas

temperaturas degradam as características dos materiais e aumentam os efeitos de

radiação, tal como o inchamento, especialmente de combustíveis.

Dificuldades de ensaios e demonstração

Tendo em vista a dificuldade de manutenção no espaço, discutida

anteriormente, é desejável ensaiar todos os componentes e subsistemas c

demonstrar o funcionamento e confiabilidade do sistema integral, antes do

lançamento, pelo período da missão planejada. A duração de missão é tipicamente
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de 5-10 anos e a demonstração do sistema por um período tâo longo será custosa e

onerosa. Além disso, novas tecnologias serão desenvolvidas durante este período

e será difícil aceitar o lançamento do sistema com tecnologias obsoletas.

Também, não é possível simular completamente o ambiente em que o sistema será

operado por causa da existência da gravidade, ar, absorvedores de calor, etc.

Ê imperativo utilizar as tecnologias estabelecidas e assegurar altos

níveis de qualidade na fabricação e montagem do sistema.

Questão da segurança

Quanto a segurança do reator espacial, dois aspectos são de preocupação

principal: lançamento e reentrada.

Para a segurança do lançamento, produtos de fissão nao devem ser

lançados, isto é, o reator deve ser limpo. 0 evento mais sério no lançamento é a

falha do veiculo e a queda do reator no oceano. É essencial projetar o reator

tal que a criticalidade não possa ser atingida por impacto mecânico ou por

imersâo na água.

Para evitar a reentrada com un grande inventário de produtos de fissão,

a órbita deve ser maior que 300 anos (mais que 700 km de altura). Assim, os

produtos de fissão teriam decaídos a nível desprezível antes da reentrada. Além

disso, o acúmulo de isótopos transurânicos deve ser evitado e, para este fim, o

melhor combustível é o uráníc totalmente enriquecido.

Objetivos de pesquisa e desenvolvimento

São os seguintes os principais objetivos de pesquisa e desenvolvimento

tecnológico de um sistema nucleoelétrico espacial:

(1) atingir altas temperaturas de operação para melhorar as eficiéncias de

conversão térmica-elétrica e de rejeição do calor: o atual projeto SP-100

visa que a temperatura do litio na salda do reator seja de 1350 °K;

(2) atingir uma longa vida operacional do sistema sem manutenção: objetivo

final do SP-100 é atingir uma vida de 10 anos, com 7 anos de operação a

plena potência;

(3) garantir a segurança do sistema em todas as fases da missão, desde o

lançamento até a reentrada na atmosfera e queda em água ou terra;

(4) reduzir a massa do sistema ao mínimo possível.

Em ternos gerais, as áreas de dificuldades tecnológicas são as

seguintes:

(1) compatibilidade química entre materiais em contato • para se evitar

corrosão, erosão, migração de elementos, e transferência de massa, Bão

necessários ensaios de longa duração;
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(2) utilização de ligas refratárias • para se manter a integridade de

estruturas a altas temperaturas, os métodos de fabricação com ligas

refratárias podem ser diferentes dos utilizados com metais mais comuns;

(3) acomodar as mudanças de materiais - tais como inchamento de combustível

nuclear e aumento de pressão interna das varetas, refere-se, principalmen-

te, ao reator;

(A) degradação de materiais - efeitos de altas temperaturas, ciclos térmicos,

fadiga por tensão e radiações, refere-se ao conversor, isolamento térmico e

elétrico, soldagem, etc;

(5) acomodar a expansão térmica - refere-se ao reator, tubulação, conversor,

radiador, etc;

(6) controle térmico - maximizar a eficiência do radiador, utilizar isolamento

térmico, minimizar condução térmica em certas partes.

Nesta seção discutimos, com algum detalhe, as dificuldades tecnológicas

associadas a cada subsistema e componente e as soluções propostas e pesquisadas.

Diversas publicações do passado foram, e estão sendo, coletadas e as

novas estão sendo acompanhadas, mas faltam informações sobre o projeto mais

recente do sistema SP-100 e permanecem várias dúvidas. Estas dúvidas também

serão mencionadas.

4.1 sistema integral

A referência /5/, de 1984, mostra que o sistema SP-100 é composto de

três partes: (1) reator, blindagem e circuito primário, (2) conversores e

radiador de alta temperatura, e (3) radiador de baixa temperatura. As primeiras

duas partes serão lançadas na forma final, mas a terceira parte será dobrada no

lançamento e desdobrada no espaço.

No espaço o sistema de potência e o satélite estarão separados por

vários metros, como mostra a Figura 1. Esta estrutura de suporte também tem que

ser dobrada no lançamento.

No caso de lançamento pelo sistema de transporte espacial, isto é,

ônibus espacial, o sistema de potência (SP-100), o satélite, • o sistema de

propulsâo (foguete Centaur) que levanta o satélite para a órbita final tém que

encaixar na baia de cargas (Figura 11). 0 comprimento do SP-100 no lançamento é

limitado a 6,1 m.

A potência elétrica produzida é função da massa e dimensão do conjunto e

do nível de tecnologia. Para o SP-100, é imposto um limite de massa de 3000 kg.

Referente ao nivel de tecnologia, três sistemas com conversão termoelétrica

estão sendo desenvolvidos (Figura 12 e Tabela 3).
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Figura 11: Configuração de lançamento
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Figura 12: Estratégia do programa SP-100
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(1) O sistema precursor será completado ea 1991 coa tecnologias do reator e do

conversor coaprovadas. A temperatura do litio na salda do reator é 135O°K.

A figura de mérito do conversor é 0,7 x IO*3. 0 sisteaa produz 60 kWe, sua

eficiência é 3,4% e sua massa total é 2922 kg. As características do aesao

estão sumariadas na Tabela 4.

(2) 0 sistema de referência será baseado em extensões razoáveis de tecnologias

atuais e será completado em 1994. As principais modificações sao o aumento

da temperatura do litio para 1540 °K e o melhoramento da figura de mérito

do conversor para 0,85 x IO'3. Este sisteaa é projetado para 100 kVe coa

massa total de 2708 kg. As características estão mostradas na Tabela 5. A

eficiência é 5,1%.

(3) 0 sistema avançado será baseado no mesmo reator mas utilizará conversores

mais avançados, com a figura de mérito de 1,4 x 10'3. Este sistema poderá

produzir 140 kWe sem aumento de massa e 270 - 350 kUe com a massa de 4500 kg.

A Figura 12 e Tabela 3 mostram que está em andamento o desenvolvimento

de motor Stirling com o objetivo de se construir um sistema de alta potência,

até 1 MVe, baseado no mesmo reator. Este sistema é previsto para o inicio do

próximo século. Não o discutimos aqui.

A área do radiador é 79 e 68 m2 para os sistemas precursor e de

referência, respectivamente.

Embora o objetivo do SP-100, referente a vida operacional, é garantir 7

anos de operação a plena potência, o sistema inicial (precursor) será projetado

para garantir 2 anos de operação.

4.2 Subs istema reator

Este é o subsistema mais difícil e custoso de se desenvolver e envolve

todas as dificuldades mencionadas anteriormente.

Um balanço tem que ser atingido entre os requisitos para o subsistema.

Os mais importantes sâo: (1) uma aassa mínima do subsistema nuclear (reator e

blindagem) consistente com a duração de missão de 10 anos, (2) capacidade de

manter subcriticalidade em configurações acidentais, (3) capacidade de resistir

a perda rápida de refrigerante. Outros requisitos incluem: possibilidade de

aumento de potência, descongelaaento no espaço, reentrada intacta, desligamento

final, etc.

Discutimos os problemas e soluções adotadas no projeto SP-100 baseado,

principalmente, na Ref. /3/.
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Tabela 3: Suaário de conceitos selecionados
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Tabela U: Sumário de características do sistema precursor

f

Í .*!'. ' . ' ' . . ......•
|

• • • • • • • • • • • • - •

i

i

••

»> ,> t t

i i "••

• a* • %

* • • • • »

. • •

- - -

• • . » r - . f ' • i

{ / ; i ( r * • ! * • •

, „,.,„,. ,.

•
•

t ' * •

' • «•#

Tabela 5: Sumário de características do sistema de referência

MASS SUMMAR1

RIACTOR

SMIILO

HIAT TRANSPORT

|N|»C> CONVtRSlON

•AOIATOR 'ANILS

«c

•)«
<(r

• 1)

)0T

I »

STRUCTVRI t INSUmTlON 110

AU>. rO»CR ( llfCTRONICS JJJ

RIACTOR OUTLIT

sou*cr «fAT npf
CONVCRSION I N

COMVCHSION OUT

RADIATOR

SHUNT RADIATOR

ff' lCHNCY

THIRMAl INPUT PO*fR

RIKCTfO POWIR
ILICTRIC rOWIR liOMI

ARCA si.MM«»y

UAlN OOOT

fl»«D ARfA

DEPIOTCD ARI A

C.w. C I W

rowiR rRorrssiNo
SHUNT RADIATION

10» TfMP RADIA riON

«Rirs

H i »

1111

M <

M I

ne

« O i l

>. 11 MU

M l M»

lit X»

M 1

] l

JS

1. 7

1 •

I I



19

Proieto de vareta

0 projef de referência do encamisamento usa tubos de Nb-1% Zr revestido

na superfície interna com U ou Re. Outros projetos e materiais refratarios

também estão sendo pesquisados. 0 projeto mais sofisticado usa uma barreira de V

ou Re, para evitar contato de produtos de fissão com a parede do encasisamento.

e um feltro de U ou Mo, para absorver o inchamento e manter a geometria das

pastilhas. Outros materiais considerados estão mostrados nas Tabelas 6 e 7. A

compatibilidade entre materiais é critica para manter a integridade das varetas

e assegurar a vida operacional desejada. Aparentemente, o projeto de referência

foi selecionado com bastante confiança para o sistema precursor do SP-100, com •

temperatura do Li na saída de 135O°K. Para os sistemas de referência e avançado,

outros materiais e projetos podem ser utilizados.

Além da compatibilidade e integridade, a facilidade e confiabilidade de

fabricação também tem que ser considerada na seleção de materiais e projeto das

varetas.

Um dos fatores que limitam a vida das varetas é o aumento de pressão

interna devido ao acúmulo de produtos de fissão gasosos. Um artigo /6/ menciona

que o gás é solto no espaço, mas o projeto do SP-100 usa o pleno para acomodar o

acúmulo de gás. A razão de não soltar o gás não é clara, mas pode ser que uma

parte do combustível também possa escapar do encamisamento.

Arranjo do núcleo

Num reator espacial não será feito o recarregamento do combustível e não

é necessário a utilização de feixes de combustível para facilitar o manuseio.

Por outro lado, é desejável poder ajustar a vazão do refrigerante em zonas de

diferentes potências. A solução adotada no SP-100 (Figura 3) parece bem razoável

para compatibilizar estas considerações. A eliminação de feixes diminui a

dimensão do núcleo e, consequentemente, a massa, além de eliminar a massa das

paredes dos feixes. A espessura e o material da parede de malhas hexagonais não

são relatadas. Também, não são relatadas a separação entre a parede e as varetas

e o tipo de espaçador das varetas.
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Tabela 6: Possíveis aplicações de ligas refrataria*
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Tabela 7: Ponto de fusAo (p.f.) do Betai de base e conposiçio da liga

Base

setal

Kb

Mo

Ta

W

p.f. °C

2415

2620

2996

3410

Liga

none

PWC-11

TZM

T-111

ASTAR-811C

COBpOSiÇâO

Nb-1% Zr - 0,1% C

Nb-1% Zr

Mo-14% Re

Ta-8% W - 2% Hf

W-25% Re

Estrutura

N3o teaos encontrado nuitas inforaaçSes sobre a geoaetria das estruturas

internas do reator, principalmente, do suporte das varetas e tubulação. 0

BMterial citado para o vaso, suporte e tubulação é una liga Mo-Re, aas a sua

coaposiçfio nAo é clara. As dificuldades principais estio na fabricação e

acoBodaçAo da expansão térmica.
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Controle

Projetos iniciais do SP-1OO (e.g., Ref. /7/) tinham somente cilindros de

controle externos. 0 projeto mais recente /3/ usa sete barras de controle no

núcleo, além de doze externas. 0 formato e mecanismo do controle externo foran

modificados. Os controles internos foram incorporados para assegurar a

subcriticalidade em caso de compactação do núcleo e imersâo em água ou terra. Os

controles internos estão em canais que atravessam o vaso e fora do refrigerante.

Os requisitos para os controles externos e internos sâo valores suficientes para

compensar o excesso de reatividade para 7 anos de operação e para garantir a

segurança do reator, respectivamente. Também tem que ser assegurada a

operabilidade dos mecanismos durante dez anos.

Minimizacflo da massa

Foram feitos estudos de sensibilidade para minimizar a massa do

subs istema reator e blindagem, mantendo os critérios rigorosos de segurança. Os

estudos focalizaram modificações simples de projeto e incluíram o uso do

combustível UN, a redução das estruturas internas do núcleo, a redução do número

de elementos de controle, e a otimização da geometria do reator para reduzir a

massa da blindagem.

0 estudo do núcleo incluiu a otimização do diâmetro das varetas, a

utilização das malhas hexagonais, e a adoção do combustível UN. As malhas

hexagonais facilitou a incorporação de células parciais, além de eliminar a

massa associada aos feixes, como discutido anteriormente, e resultou no diâmetro

mínimo do núcleo. A adoção do combustível UN minimizou (em comparação com U0 ) a

massa critica. Um problema do UN é a falta de informações sobre seu

comportamento com a queima e fai imposto um limite de queima de 6%. Para

satisfazer este limite, foi necessário usar dois enriquecimentos.

Os novos elementos de controle externos, em contraste com elementos

cilíndricos dos projetos anteriores, diminuiu o diâmetro do reator aproximadamen.

te 13 cm e contribuiu para a redução da massa. Foi reconhecido que a redução do

número de barras internas pode diminuir a massa significativamente, mas foi

concluído que as sete barras são necessárias para a segurança do reator.

Refrigeração do núcleo

Vários conceitos do reator foram comparados para identificar o projeto

que melhor mantém a integridade do núcleo em caso de perda do refrigerante. Após

estudos preliminares, os seguintes seis conceitos foram avaliados mais

detalhadamente: (1) núcleo com blocos sólidos, (2) núcleo segmentado com

múltiplos circuitos, (3) reator com tubos de calor, (4) sistema de refrigeração
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de emergência, (5) encamisanento de alta resistência de rênio, e (6) tubos

baionetas.

Foi concluído que tubos baionetas resultam na massa minima e máxima

redução de temperatura. 0 conceito está mostrado na Figura 13. Em cada célula de

combustível, sflo colocados um ou dois tubos baionetas (Figura 4) e lltio liquido

é circulado. Os tubos têm paredes duplas, o litio entra no tubo interno até o

topo do núcleo, e volta no tubo externo para o trocador de calor. Este sistema é

totalmente independente do circuito primário. Análises mostram que dois tubos

por célula de 37 varetas sao suficientes para manter a temperatura do

combustível abaixo de 2000°K.

Subcriticalidade

Foram analisados requisitos de projeto para manter a subcriticalidade em

situações acidentais. Condições consideradas incluíram imersão em água,

enterramento, perda do refrigerante, e compactação.

Foram feitos estudos comparativos para determinar o melhor projeto para

manter a subcriticalidade em condição de compactação combinada com imersfio em

água ou enterramento. Em particular, dois aspectos foram analisados: requisito

de controles em núcleo e o material de barreira de neutrons térmicos (Figura 4).

Foi concluído que sete barras de controle em núcleo sao necessárias e

suficientes. Para o material da barreira, três materiais podem ser utilizados:

rénio, hafnio, e B^C. 0 rénio foi selecionado por razões de compatibilidade,

produção de gás, e considerações estruturais.

Materiais

Possíveis materiais a serem usados em subsistemas estão mostrados na

Tabela 6. As composições de alguns deles e de outras ligas refratárias estão

dadas na Tabela 7. Ligas de Nb não estflo incluídas na Tabela 6, a razão nflo está

clara. Pode ser que elas tenham sido consideradas somente para o sistema

precursor devido a temperaturas mais baixas neste caso, ver Figura 14.

4,3 Subslstema blindagem

Blindagens sflo necessárias para projetar Instrumentos sensíveis,

principalmente semi-condutores, contra danos por neutrons e raios gamma. A dose

limite tipicamente considerada é 10 a - IO13 n/cm2 e 10s - IO7 rad gama. Caso

haja tripulaçflo, os requisitos sflo bem mais rigorosos e a dose limite total, da

ordem de alguns mrem/h, tem que ser imposta.
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Considerando casos sen tripulação, parece que as tecnologias da blinda,

gem estflo bem estabelecidas. Os materiais usados sâo LiH, Be, BeO • B4C, para

neutrons, e V para ganas, encaixados numa estrutura de aço inoxidável. É

relatado que as análises rigorosas sâo difíceis e necessitam do método Honte

Cario. Um outro problema é a baixa temperatura de fusão do LiH ( 958 K).

Para sistemas de alta temperatura, como o SP-100, pode ser necessário incorporar

um sistema ativo de refrigeração da blindagem.

4.4 Subsistente circuito iriiDérlt*

Entre os subsistemas, este é o menos problemático, mas existem diversas

dificuldades.

A alta temperatura de operação torna necessário a utilização de ligas

refratárias. 0 desenvolvimento de materiais confiáveis e de métodos de

fabricação de componentes é um aspecto essencial para o funcionamento deste

subsistema, bem como outros.

A variação da temperatura, de ambiente até acima de 1000°C, causa

expansão da tubulação e mudança de volume do refrigerante. Sâo necessárias

análises de arranjo da tubulação e seu suporte, posições e estrutura de

acumuladores, taxa de aquecimento e número e posições de tubos de calor para

descongelamento.

Para maior eficiência do sistema e para evitar problemas térmicos em

outras partes, toda a tubulação tem que ter isolamento térmico. 0 ambiente de

vácuo, a longa vida operacional e a limitação de massa necessitam do

desenvolvimento de isolamento especifico para esta aplicação.

A utilização de bomba eletromagnética pode causar dificuldades. No

sistema SP-100, a potência elétrica para a bomba é suprida por um conjunto de

conversores termoelétricos que utilizam o calor do reator. A adição destes

conversores e o gerenciamento térmico da bomba complicam o circuito primário.

A fabricação da bomba também pode ser problemática no Brasil.

Aparentemente, diversos tipos de bombas estão sendo utilizadas industrialmente

no exterior mas, no Brasil, parece que existe pouca experiência nesta área.

4.5 Subiistema conversor/processamento

As dificuldades ligadas ao conversor estão em duas áreas • material e

montagem. Os materiais do elemento de conversor atualmente usados aáo uma liga

Si>Ce e o mesmo material dopado com GaP para melhorar a eficiência de conversão.

Atualmente, outros materiais estflo sendo pesquisados psra atingir temperatura de



25

operação mais alta e maior eficiência. A temperatura é limitada a cerca de

1000°C. A eficiência de conversão assumida no SP-100 é 3,4% no sistema precursor

e 5,1% na referência (Tabelas 4 e 5). A tecnologia de produção de liga Si-Ge

está sendo desenvolvida na USP, São Carlos.

As dificuldades ligadas á montagem incluem corte da liga na forma e

dimensão especificadas, tratamento de superfície, conexões e isolamentos

térmicos e elétricos, soldagem e montagem em painéis.

Parece que a parte de processamento de potência e controle nâo envolve

muita dificuldade tecnológica. Um possível problema é a limitação de temperatura

devido a utilização de semicondutores. Isolamentos térmicos e resfriamento ativo

podem ser necessários, mas o problema pode ser resolvido por colocação desta

parte longe das altas temperaturas.

4.6 Subs 1stema reielcão de calor

Este subs is tema é o maior em dimensão, como pode ser visto na Figura 1.

A área e a massa do radiador dependem fortemente da temperatura. A massa dos

painéis do radiador é 20% e 13,4% da total nos sistemas precursor e de

referência do SP-100 (Tabelas 4 e 5). No sistema ERATO, é 25,7%. No SP-100, a

metade do radiador será dobrada no lançamento e desdobrada na órbita. É

essencial reduzir a massa e ao mesmo tempo assegurar a integridade estrutural.

A superficie externa do radiador é revestida com um material de alta

emissividade. Este material deve ter o mesmo coeficiente de expansão térmica do

material do painel e baixa taxa de sublimaçâo no espaço.

Ao painel sao soldados tubos de calor, no lado externo, e os

conversores, no lado interno. Os materiais devem ter um mesmo coeficiente de

expansão térmica.

Os tubos de calor devem ser projetados contra impactos de meteoritos. 0

material e a geometria devem ser otimizados para menor massa e maior proteção.

5. PROGRAMA PARA 0 PERÍODO 1989-1993

Discutimos o plano preliminar de atividades do subprojeto RESPA para o

período de 5 anos, de janeiro de 1989 a dezembro de 1993.

Supomos que seja possível um aumento gradativo da equipe para cerca de

15 pessoas e que esteja disponível una verba adequada para compras de material*

e equipamentos, da ordem de, provavelmente, 200-300 mil dólares. Esta verba não

inclui pagamento de pessoal, prédio de laboratório e serviços da SUTEC. Supomos
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que esteja disponível um espaço de cerca de 100 m2 para o laboratório e que a

•aioria dos componentes possam ser fabricados na SUTEC.

Estimativas de custo de desenvolvimento e qualificação dos subsistemas

reator e blindagem, feitas no Programa SP-100, estão mostrados na Figura 15. 0

valor é dado em milhões de dólares de 1983. 0 custo e o tempo dependem do nível

da tecnologia adotada. Para um reator de 1000 kWt com tecnologias atuais, o

custo seria cerca de 200 milhões de dólares e o tempo de 7-9 anos.

0 número de pessoas especializadas envolvidas no programa SP-100 parece

ser de, pelo menos, várias centenas, talvez sais que mil. Além disso, as Indus»

trias e laboratórios de pesquisa tém bastante experiências anteriores na área.

Comparado a esta situação, sâo modestas a capacidade da equipe do RESPA

e a verba para o período considerado aqui. 0 tamanho da atual equipe é da ordem

«ie 1* da do SP-100 e as experiências anteriores sâo poucas. Mesmo com uma verba

ilimitada, o que poderia ser atingido seria bem limitado. Assim, a questão é

quais subsistemas, componentes ou problemas tecnológicos devem ser tratados coi

prioridade.

Propomos as seguintes sete atividades para esta fase do RESPA:

(1) Projeto e análise do sistema integral

(2) Fabricação de uma maquete parcial

(3) Desenvolvimento de ligas refratárias

(4) Desenvolvimento de tubos de calor

(5) Desenvolvimento de bombas eletromagnéticas

(6) Circuito de sódio, fase 1

(7) Circuito de sódio, fase 2

Os itens (1), (2) e (3) serão realizados durante o período inteiro.

Cronogramas para os outros estão mostrados na Figura 16.

Na seleção das áreas, foram considerados capacidade da equipe, possibili

dade tecnológica, tipo de resultado, e custo. É possível concentrar os esforços

em outras áreas, por exemplo, refletores e componentes do núcleo no subsistema

reator ou no subsistema blindagem. A atual equipe não tem capacidade em análises

estruturais e é difícil obter resultados razoáveis nestas áreas. Também, para a

estrutura do núcleo, serão necessárias ligas refratárias. A disponibilidade de

material e os métodos de fabricação parecem estar bem limitados.

Pesquisa e desenvolvimento nestas áreas são necessários para o objetivo

final, isto é, desenvolvimento de um sistema nucleoelétrico espacial. Contudo,

na atual fase do RESPA, achamos que seja melhor selecionar áreas cujos

resultados seriam úteis independente de ter ou não um programa definitivo.

Em seguida, discutimos com algum detalhe, cada uma destas atividades.
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5.1 Projeto e analisa do sistema Integral

Embora pretendamos desenvolver um sistema basicamente igual ao SP-100, a

potência especificada é a metade e faltam muitas informações sobre este sistema.

Nesta atividade, pretendemos entender princípios de funcionamento, estruturas

dos componentes e do conjunto, dificuldades e limitações tecnológicas,

tecnologias atuais e extrapoladas e, também, ajustar o sistema para a potência

especificada, baseado em análises próprias.

Esta atividade envolve estudos bibliográficos e algumas análises. 0

resultado será projeto e especificação do sistema integral.

5.2 Fabricação de uma maauete parcial

Baseado na especificação do item anterior, pretendemos fabricar uma maqu£

te parcial simplificada. Os objetivos incluem visualização do sistema, detecção

e resolução de problemas de fabricação/montagem e montagem de um circuito -

aquecedor, conversor e radiador - de maneira realistica. Ligas refratárias não

serão usados, mas sim materiais comuns, tais como aço e alumínio.

5.3 Desenvolvimento de ligas refratárias

Visamos o desenvolvimento de metais e ligas refratárias, tais como os

mostrados na Tabela 7. 0 desenvolvimento envolve método de fabricação, controle

de qualidade, caracterização e fabricação de peças, tais como tubos e placas.

Esta atividade será feita junto com a PMR e envolverá alguns bolsistas, além da

equipe do RESPA.

5.4 Desenvolvimento de tubo de calor

Existem diversos tipos de tubo de calor, diferentes em materiais, forna

e temperatura de operação. Alguns fluidos de trabalho e a faixa de temperatura

de operação estão mostrados na Tabela 8. Para cada fluido, podem ser usados

certos materiais estruturais, tubo e mecha, como mostra a Tabela 9. Foram e

estão sendo pesquisados vários tipos de mecha, como mostra a Figura 17. A forma,

ou a seção de corte, mais básica é circular, mas são possíveis outras formas,

por exemplo, semi-circular.

As dificuldades tecnológicas estão na fabricação de mechas eficientes e

na acomodação de curvas ou dobramento do tubo de calor. É relatado que existem
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Tabela 8: Propriedades e faixas de utilização dos fluidos de trabalho

1

!

*'

1

[

Fluido

Hélio

Nitrogênio

AroSnla

Frcon 11

Pentano

Freon 113

Acetona

Metanol

Flute PP2*

Etuno-

. Agua

Thftrnex

Mercúrio

Cotio

íorio

Litío

Prata

Ponto de
Fusão (°C

1 Atm

-272

-210

-78

-111

-130

-35

-95

-98

-50

-112

0

12

-39

29

62 _

98

179

960

Ponto do
Ebulição(°C)

1 Atm

-196

-33

24

2 b

48

57

t>4

76

70

100

257

301

C70

774

8í>2

1340

2212

Faixa útil
(°C)

-271 -269

-203 -160

-GO +100

-AO +120

-20 +120

-10 4100 j

0 +120

i
li) 130_

10 _16T

.. _ - ° 1.3.°.
30 200

150 395

250 650

450 900

500 1000

600 .1200

1000 1800

1800 2300
i - — • - r f

• Utilizado quando a Asolaçao elétrica for necessária
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Figura 17: Exeaplo» de tipos dê a«cha do tubo de calor
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tubos de calor flexíveis e dobráveis. 0 SP-100 usa tais tubos na conecçflo de

radiadorea para facilitar o dobramento (180°) no lançamento.

Pretendemos fabricar e ensaiar vários tipos de tubo de calor, estabele-

cer tecnologias e métodos de fabricação básicas, e tentar resolver os aspectos

citados acima. Por exemplo, podemos proceder de Água ou etanol para mercúrio,

potássio ou sódio.

Em algumas instituições brasileiras, existem atividades de P & D ligadas

a tubo de calor. Embora acreditemos que não envolvam tubos de calor para altas

temperaturas, com metais líquidos, pretendemos fazer contatos com eles e

estabelecer colaboração na fase inicial.

Acreditamos que a SUTEC seja capaz da fabricação.

Para ensaios e caracterização, serão necessários fonte de calor,

absorvedor de calor, sensores de temperatura e instrumentação. Além disso,

talvez seja necessária uma capacidade de ensaios metalúrgicos, pelo menos, de

superfície. Estes requisitos seráo detalhados futuramente.

5.5 Desenvolvimento de bombas eletromagnéticas

Pesquisas de indústrias brasileiras indicam que náo existem fabricantes

de bombas eletromagnéticas. Ainda, segundo opiniões de técnicos do IEN, onde uma

unidade está, atualmente, sendo usada, a sua importação pode ser difícil.

Considerando esta situação e que as bombas podem ter aplicações industriais,

pretendemos desenvolver suas tecnologias básicas.

Existem dois tipos, um funciona com corrente alternada (CA) e outro com

corrente continua (CC). 0 IEN, atualmente, tem uma atividade sobre o tipo CA.

Para sistemas espaciais, o tipo CC será mais adequado. Assim, planejamos

fabricar e ensaiar algumas unidades do tipo CC, de pequena e simples até maior e

refinada. Para ensaios será montado um circuito simples de mercúrio, mostrado na

Figura 18.

5.6 Circuito de sódio, fase 1

Um esboço do circuito proposto está mostrado na Figura 19. O diâmetro do

tubo será da ordem de 2,5 cm. 0 comprimento da seção de teste será cerca de 1 m.

0 volume total do sódio no circuito é da ordem de 3 litros. Todas as partes,

exceto a seção de teste, serão cobertas com isolamento térmico e a tubulação e o

tanque do sódio terão aquecimento elétrico.

Será utilizada uma bomba eletromagnética desenvolvida por nós (item

acima). Sensores de temperatura, pressão e nível de sódio e instrumentações
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eletrônicas associadas terlo que ser comprados. Acreditados que seja possível a

fabricação de outras partes na SUTEC.

O circuito tea o objetivo da desenvolver isolamento térmico e,

possivelmente, trocador de calor. Has, antes disso, será necessário aprender o

aanuseio do sódio e ensaiar o "cold trap" e sensores. Para estas preparações,

será aontado ua (pequeno) laboratório do sódio e, também, é desejável a

colaboraçio do 1EN no sentido de fornecer consultoria e treinar alguns eleaentos

da equipe do RESPA.

5.7 Circuito de «ódio. fa«e 2

0 conceito do circuito está aostrado na Figura 20. Os objetivos slo

análise do descongelaaento e ensaios de trocador de calor, conversor e radiador.

A analise do dVscongelaaento objetiva determinar a taxa de auaento de

potência do reator, ensaiar e otiaizar a estrutura, posições e núaero de

acumuladores e analisar e deterainar o núaero e posições de tubos de calor.
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Figura 18: Conceito do circuito de mercúrio
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Figura 19: Conceito do circuito de sódio para « primeira face


