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A. Càlcul d’explosions i boles de foc 
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A.1. Explosions 

Per a aquest tipus de fenomen considerem en els diferents casos d’accident les següents 

dades: 

� Camió cisterna de 40000 l de gasolina amb una capacitat del 70% (cas 1). 

� 2000 kg d’explosiu TNT (cas 2). 

� 2 dipòsits de 31250 l de metil isobutil cetona amb una capacitat del 80% (cas 1 i 2 a 

Juzbado). 

A continuació es detallen els càlculs respectius de cada una de les zones. 

A.1.1. Westinghouse Springfields, Ascó II, Port de Liverpool i 

Port d'A Corunya 

A.1.1.1. Impacte d’un camió cisterna a l’emplaçamen t de processament o en el 

vehicle de transport del material radioactiu 

Primer de tot s’ha de convertir el combustible en massa equivalent de TNT, mitjançant 

l’expressió següent: 

TNT

C

CTNT
H

H
WW

∆
∆

⋅⋅= α                                                 Eq. 1  

TNTW : Massa de TNT equivalent 

α : Rendiment de l’explosió ( %3≅ ) 

CW : Massa de combustible involucrat 

CH∆ : Calor de combustió del combustible 

TNTH∆ : Calor de combustió del TNT (4.6·106 J/kg) 
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Segons les dades proporcionades a l’inici de l'ANNEX A, podem obtenir la massa del 

combustible involucrat:: 

CCcisternaC CapacitatVW ρ⋅⋅=                                              Eq. 2 

kg
l

kg
lWC 19040680.07.040000 =⋅⋅=  

Sabent que la calor de combustió de l’hidrocarbur és 43.7·106 J/kg, substituïm els valors en 

l’Equació 1: 

kg

kg

J

kg

J

kgWTNT 4.5426

106.4

107.43

1904003.0
6

6

=
⋅

⋅
⋅⋅=  

Un cop és coneguda la massa de combustible que intervé, es procedeix a calcular quina 

serà la distància normalitzada que, a través de l’explosió, succeeixen danys significatius 

provocats per l’ona de pressió que donen una descripció dels esdeveniments 

desenvolupats a una distància concreta. 

3
TNT

n
W

d
d =                                                             Eq. 3 

nd : Distància normalitzada  

d : Distància d’abast de l’explosió 

Així doncs, s’escullen 4 distàncies per a avaluar l’abast de la situació, aquestes seran 50 m, 

100 m, 150 m, 500 m. I utilitzant l’Equació 3, obtenim les següents distàncies 

normalitzades: 

 

d (m) 50 100 150 500 

dn (m·kg-

1/3) 

2.85 5.70 8.53 28.45 

Taula A.1.1.1.1.- Distàncies normalitzades en funció de la distància real. 
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A continuació s’obté l'ona de sobrepressió que actua en cadascuna d’aquestes distàncies 

mitjançant el Gràfic 12. 

 

Gràfic A.1.1.1.1.- Valor del pic de sobrepressió, segons la distància normalitzada en el cas d’explosió del camió 

cisterna [BERG93]. 

Així doncs, les ones de pressió enregistrades s’il·lustren a la Taula 12: 

 

dn (m·kg-

1/3) 

2.85 5.70 8.53 28.45 

∆P (bar) 1.420 0.340 0.180 0.043 

∆P (kPa) 143.420 34.340 18.180 4.343 

Taula A.1.1.1.2.- Pic de sobrepressió en funció de la distància normalitzada. 
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Amb aquestes dades es poden obtindré de forma aproximativa i nivell qualitatiu els danys 

produïts per l'ona esmentada (Taula 13). 

 

Dany ∆P (bar)  ∆P (kPa) 

Demolició total 0.8 80.80 

Destrucció de maquinària pesada 0.7 70.70 

Destrucció complerta de 

vivendes 

0.48 48.48 

Danys irrecuperables 0.4 40.40 

Destrucció de cases en un 50% 0.17 17.17 

Danys greus reparables 0.15 15.15 

Destrucció parcial de murs 0.14 14.14 

Danys estructurals menors 0.05 5.05 

Vidres trencats en un 90% 0.04 4.04 

Vidres trencats en un 50% 0.01 1.01 

Taula A.1.1.1.3.- Danys produïts per l'ona de sobrepressió sobre les estructures, en funció de la sobrepressió. 

 

� Vulnerabilitat de l’explosió 

Pel càlcul de danys a les persones s’utilitza l’anàlisi a través d’una variable anomenada 

Pròbit (Y). Aquesta ens permet quantificar el nombre d’afectats en el succés a estudiar. Per 

a cada tipus d’accident es regeixen un seguit d’equacions; en el cas de les explosions 

s’avaluen dos tipus de danys a les persones: 

Mort per hemorràgia pulmonar:                                  ( )PY ∆⋅+−= ln91.61.77                 Eq. 4 

Trencament del timpà                                                ( )PY ∆⋅+−= ln524.16.12               Eq. 5 
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Un cop extreta la variable Pròbit Y, a través de la Taula 9.1 de la pàgina 301 del llibre 

“Anàlisis del riesgo en instal·lacions industriales”. Aleshores obtenim els percentatges 

d’afectats en l’accident. 

 

Variable Pròbit Y / ∆P(kPa) 143.420 34.340 18.180 4.343 

Mort hemorràgia pulmonar 

[%] 

4.95 [48] - - - 

Trencament de timpà [%] 5.50 [69] 3.32 [4.3] - - 

Taula A.1.1.1.4.- Grau d’afectació, segons Variable Pròbit. 

Springfields 

Nombre / x (m) 50 100 150 500 

Treballadors 5 20 50 50 

Morts hemorràgia 

pulmonar 

3 - - - 

Trencament timpà 4 1 - - 

Taula A.1.1.1.5.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 

 

 

Ascó II 

Nombre / x (m) 50 100 150 500 

Treballadors 4 35 128 83 

Morts hemorràgia 

pulmonar 

2 - - - 

Trencament timpà 3 2 - - 

Taula A.1.1.1.6.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 
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Port de Liverpool 

Nombre / x (m) 50 100 150 500 

Treballadors 25 50 20 346 

Morts hemorràgia 

pulmonar 

12 - - - 

Trencament timpà 17 2 - - 

Taula A.1.1.1.7.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 

 

Port d’A Corunya 

Nombre / x (m) 50 100 150 500 

Treballadors 25 50 5 194 

Morts hemorràgia 

pulmonar 

12 - - - 

Trencament timpà 17 2 - - 

Taula A.1.1.1.8.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 

 

A.1.1.2. Col·locació d’explosius o impacte d’una fu rgoneta a l’emplaçament de 

processament o en el vehicle de transport del mater ial radioactiu 

En aquest cas el procediment és idèntic. Únicament canvia la quantitat de massa explosiva 

que intervé, que són 2000 kg d’explosiu TNT: 

kgWTNT 2000=  

Així doncs, seguint el procediment esmentat en l’apartat anterior, però acurant una mica 

més les distàncies on es produeixen danys, ja que la massa de TNT és 2.71 vegades més 

petita.  
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D’aquesta manera s’obtenen els resultats següents: 

 

d (m) 40 50 75 100 300 

dn (m·kg-

1/3) 

3.17 3.96 5.95 7.93 23.81 

Taula A.1.1.2.1.- Distàncies normalitzades en funció de la distància real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic A.1.1.2.1.- Valor del pic de sobrepressió, segons la distància normalitzada en el cas d’explosió del camió 

cisterna [BERG93]. 
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dn (m·kg-

1/3) 

3.17 3.96 5.95 7.93 23.81 

∆P (bar) 1.08 0.62 0.34 0.20 0.053 

∆P (kPa) 109.08 62.62 34.34 20.2 5.35 

Taula A.1.1.2.2.- Pic de sobrepressió en funció de la distància normalitzada. 

 

� Vulnerabilitat de l’explosió 

 

Variable Pròbit Y / ∆P(kPa) 109.08 62.62 34.34 20.2 5.35 

Mort hemorràgia pulmonar 

[%] 

3.05 [2.6] - - - - 

Trencament de timpà [%] 5.08 [53] 4.23 [22] 3.32 

[4.7] 

- - 

Taula A.1.1.2.3.- Grau d’afectació, segons VariablePròbitt. 

 

Springfields 

Nombre / x (m) 40 50 75 100 300 

Treballadors 4 5 15 35 250 

Morts hemorràgia 

pulmonar 

1 - - - - 

Trencament timpà 2 1 1 - - 

Taula A.1.1.2.4.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 
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Ascó II 

Nombre / x (m) 40 50 75 100 300 

Treballadors 3 4 10 25 128 

Morts hemorràgia 

pulmonar 

1 - - -  

Trencament timpà 2 1 1 -  

Taula A.1.1.2.5.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 

 

Port de Liverpool 

Nombre / x (m) 40 50 75 100 300 

Treballadors 4 14 20 40 50 

Morts hemorràgia 

pulmonar 

1 - - - - 

Trencament timpà 2 3 1 - - 

Taula A.1.1.2.6.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 

 

Port d’A Corunya 

Nombre / x (m) 40 50 75 100 300 

Treballadors 4 10 15 35 40 

Morts hemorràgia 

pulmonar 

1 - - - - 

Trencament timpà 2 2 1 - - 

Taula A.1.1.2.7.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 
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A.1.2. Juzbado 

En aquest apartat, els càlculs desenvolupats per l’explosió del combustible emprat per 

l’atemptat terrorista són els ja existents a l'apartat 1.1, però al cap d’un cert temps, es 

produeixen dues explosions més consecutives degut a la proximitat de dos dipòsits de metil 

isobutil cetona amb l’explosió prèvia del camió cisterna:  

CCcisternaC CapacitatVW ρ⋅⋅=  

kg
l

kg
lWC 20000800.08.031250 =⋅⋅=  

Sabent que CH∆ = 24.28·106 J/kg, substituïm els valors en l’Equació 1: 

kg

kg

J

kg

J

kgWTNT 4.3126

106.4

1028.24

2000003.0
6

6

=
⋅

⋅
⋅⋅=  

Utilitzant l’Equació 3, s’obtenen els resultats següents: 

 

d (m) 50 75 100 150 300 

dn (m·kg-

1/3) 

3.42 5.13 6.84 10.26 20.52 

Taula A.1.2.1.- Distàncies normalitzades en funció de la distància real. 

 



Pág. 13                                                  Establiment del Protocol d’Actuació en el Transport de Combustible Nuclear a Ascó II 

 

 

Gràfic A.1.2.1.- Valor del pic de sobrepressió, segons la distància normalitzada en el cas d’explosió del camió 

cisterna [BERG93]. 

 

dn (m·kg-

1/3) 

3.42 5.13 6.84 10.26 20.52 

∆P (bar) 0.90 0.41 0.26 0.14 0.06 

∆P (kPa) 90.90 41.41 26.26 14.14 6.06 

Taula A.1.2.2.- Pic de sobrepressió en funció de la distància normalitzada. 
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� Vulnerabilitat de l’explosió 

 

Variable Pròbit Y / ∆P(kPa) 90.90 41.41 26.26 14.14 6.06 

Mort hemorràgia pulmonar 

[%] 

- - - - - 

Trencament de timpà [%] 4.80 

[42.0] 

3.6 [8.1] 2.91 

[1.8] 

- - 

Taula A.1.2.3.- Grau d’afectació, segons VariablePròbitt. 

 

Nombre / x (m) 50 75 100 150 300 

Treballadors 20 30 100 43 25 

Morts hemorràgia 

pulmonar 

- - - - - 

Trencament timpà 9 3 2 - - 

Taula A.1.2.4.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 

 

 

   



Pág. 15                                                  Establiment del Protocol d’Actuació en el Transport de Combustible Nuclear a Ascó II 

 

A.2. Boles de foc 

Aquest fenomen es produeix en recipients pressuritzats venint prèviament d’una explosió. A 

continuació es determinarà el tamany de la bola de foc i radiació tèrmica a cadascuna de 

les distàncies prèviament determinades (Figura 45). 

 

Figura 45.- Representació esquemàtica de la bola de foc. 

a) Primerament, es determinen els paràmetres de la bola de foc: 

325.014.62 MRD ⋅=⋅=                                           Eq. 4 

34.041.0 Mt ⋅=                                                   Eq. 5 

D: Diàmetre de la bola de foc (m). 

t: Durada de la bola de foc (s). 

M: Massa de combustible inicial de la bola de foc (kg). 
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b) La radiació tèrmica es pot expressar de la següent manera: 

FEQ ⋅⋅= τ                                                     Eq. 6 

τ : Transmissivitat atmosfèrica 

( ) 09.0
02.2

−⋅⋅= xPWτ                                                    Eq. 7 

100
(%)

Psat
HR ⋅  

x: Distància de l’objecte a la superfície de la bola de foc 

Psat: Pressió de vapor d’aigua saturat 

HR(%): Percentatge d’humitat relativa 

 

E: Poder emissiu 

tD

HMf
E C

⋅⋅
⋅⋅

=
2π

                                                        Eq. 8 

f: Fracció d’energia emesa en forma de radiació ≅ 0.25 

HC: Calor de combustió (kJ·kg-1) 

F: Factor de vista 

( )2
2

4 Rx

D
F

+⋅
=                                                          Eq. 9 

( ) 22 HdRx +=+  

DH ⋅= 75.0  

d: Distància horitzontal de l’objecte a la vertical de la bola de foc 

H: Alçada que assoleix la bola de foc 
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A.2.1. Westinghouse Springfields 

Determinarem el tamany i el temps de durada (Equació 5) de la bola de foc produït pel 

camió cisterna ja descrit en l’apartat 1: 

325.01904014.62 ⋅=⋅= RD  

mD 03.151=  

st 70.11=  

El poder emissiu és de càlcul directe ja que la seva calor de combustió és una dada 

tabulada (43700 kJ·kg-1). 

sm

kJ

sm

kgkJkg
E

⋅
=

⋅⋅
⋅⋅=

−

22

1

10.248
70.1103.151

·437001904025.0

π
 

 

A continuació es precisa tots els paràmetres per a obtindré la radiació tèrmica emesa 

durant l’accident. Sabent que la humitat relativa mitja d’Springfields és d’aproximadament 

un 60% i que la bola de foc es produeix a aproximadament uns 60ºC (Psat=2000 Pa) es pot 

obtindré PW: 

Pa
Pa

PW 1200
100

2000
60 =⋅=  

Abans d'obtenir la transmissivitat s’haurà d’esbrinar x, així doncs, utilitzant part de l’Equació 

9 s’obté cadascuna de les x segons la d escollida, en aquest cas les mateixes que per al 

càlcul d’explosions. 

( ) mH 27.11303.15175.0 =⋅=  

mR 515.75=  

( ) 22 HdRx +=+  
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d (m) 50 100 150 300 500 

(x+R) 

(m) 

123.81 151.10 188.00 320.67 512.67 

x (m) 48.30 75.59 112.49 245.16 437.16 

Taula A.2.1.1.- Distància des de l'individu i radi de l’esfera en funció de la distància real. 

 

Ja coneixent les distàncies respectives és conegut el factor de forma: 

( )2
2

4

03.151

Rx
F

+⋅
=  

d (m) 50 100 150 300 500 

(x+R) 

(m) 

123.81 151.10 188.00 320.67 512.67 

F  0.37 0.25 0.16 0.056 0.022 

Taula A.2.1.2.- Factor de Forma en funció de la distància des de l'individu i radi de l’esfera, juntament amb la 

distància real. 

Ja sabent la pressió de vapor saturat mitjançantles taules de vapor, podem obobtindréa 

transmissivitat atmosfèrica: 

( ) 09.0
120002.2

−⋅⋅= xτ  

d 

(m) 

50 100 150 300 500 

x (m) 48.30 75.59 112.49 245.16 437.16 

τ  0.75 0.72 0.70 0.65 0.62 

Taula A.2.1.3.- Transmissivitat atmosfèrica en funció de la distància des de l'individu, juntament amb la distància 

real. 
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Finalment podem obtindré la radiació tèrmica en cadascuna de les distàncies: 

FmkWQ ⋅⋅⋅= −210.248τ  

τ  0.75 0.72 0.70 0.65 0.62 

F 0.37 0.25 0.16 0.056 0.022 

Q (kW·m-

2) 

68.85 44.66 27.79 9.03 3.38 

Taula A.2.1.4.- Resum de les 3 variables en el càlcul de la radiació tèrmica. 

� Vulnerabilitat a la radiació tèrmica 

 

Variable Pròbit Y / Q(kW·m -2) 68.85 44.66 27.79 9.03 3.38 

Mortalitat (sense protecció) 

[%] 

7.94 [99.9] 6.46 [92.7] 4.84 [43.9] - [0.0] - [0.0] 

Mortalitat (amb protecció) [%] 7.09 [98.2] 5.61 [73.0] 4 [15.8] - [0.0] - 

Cremades 1er grau [%] * [100.0] * * 4.25 [22.9] - 

Cremades 2on grau [%] *  7.37 [99.10] 5.47 [68.0] - - 

Taula A.2.1.5.- Grau d’afectació, segons VariablePròbitt. 

 

Nombre / x (m) 50 100 150 300 500 

Treballadors 5 20 50 250 50 

Morts 5 19 22 - - 

Cremats 1er grau    58 - 

Cremats 2on 

grau 

   68 - - 

Taula A.2.1.6.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 
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A.2.2. Juzbado, Ascó II, Port de Liverpool, Port d’ A Corunya 

En aquest apartat s’engloba a tota la resta de zones analitzades en el projecte (menys 

Juzbado), ja que els únics càlculs que es veuran modificats en el transcurs d’aquest seran 

la transmissivitat (τ), degut a que cada zona té unes condicions atmosfèriques i 

climatològiques diferents; aquest argument modificarà la Psat en cadascun dels indrets, 

juntament amb la humitat relativa percentual. 

a. Juzbado 

Bola de foc del metil isobutil cetona: 

325.02000014.62 ⋅=⋅= RD  

mD 46.153=  

st 90.11=  

sm

kJ

sm

kgkJkg
E

⋅
=

⋅⋅
⋅⋅=

−

22

1

89.137
90.1146.153

·242802000025.0

π
 

Pa
Pa

PW 8.748
100

1872
40 =⋅=  

( ) mH 10.11546.15375.0 =⋅=  

mR 73.76=  

( ) 22 HdRx +=+  

 

d (m) 50 100 150 300 500 

(x+R) 

(m) 

91.58 126.05 168.49 309.66 505.85 

x (m) 14.85 49.32 91.76 232.93 429.12 

Taula A.2.2.1a.- Distància des de l'individu i radi de l’esfera en funció de la distància real. 
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( )2
2

4

46.153

Rx
F

+⋅
=  

 

d (m) 50 100 150 300 500 

(x+R) 

(m) 

91.58 126.05 168.49 309.66 505.85 

F  0.700 0.370 0.210 0.061 0.023 

Taula A.2.2.2a.- Factor de Forma en funció de la distància des de l'individu i radi de l’esfera, juntament amb la 

distància real. 

( ) 09.0
8.74802.2

−⋅⋅= xτ  

 

d 

(m) 

50 100 150 300 500 

x (m) 14.85 49.32 91.76 232.93 429.12 

τ  0.87 0.78 0.74 0.68 0.65 

Taula A.2.2.3a.- Transmissivitat atmosfèrica en funció de la distància des de l'individu, juntament amb la 

distància real. 

FmkWQ ⋅⋅⋅= −289.137τ  

 

τ  0.87 0.78 0.74 0.68 0.65 

F 0.700 0.370 0.210 0.061 0.023 

Q (kW·m-

2) 

83.98 39.80 21.42 5.72 2.06 

Taula A.2.2.4a.- Resum de les 3 variables en el càlcul de la radiació tèrmica. 
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� Vulnerabilitat a la radiació tèrmica 

 

Variable Pròbit Y / Q(kW·m -2) 83.98 39.80 21.42 5.72 2.06 

Mortalitat (sense protecció) 

[%] 

* 6.11 [86.8] 4 [15.9] - - 

Mortalitat (amb protecció) [%] 7.81 [99.8] 5.26 [60.1] 3.14 [3.1] - - 

Cremades 1er grau [%] * * 7.78 [99.7] - - 

Cremades 2on grau [%] * 6.96 [97.5] 4.47 [29.9] - - 

Taula A.2.2.5a.- Grau d’afectació, segons VariablePròbitt. 

 

Nombre / x (m) 50 100 150 300 500 

Treballadors 20 30 100 43 25 

Morts 20 26 16 - - 

Cremats 1er grau  30 100 - - 

Cremats 2on 

grau 

 29 30 - - 

Taula A.2.2.6a.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 
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b. Ascó II 

Pa
Pa

PW 39.978
100

1553
63 =⋅=  

( ) 09.0
39.97802.2

−⋅⋅= xτ  

d 

(m) 

50 100 150 300 500 

x (m) 48.30 75.59 112.49 245.16 437.16 

τ  0.77 0.74 0.71 0.66 0.63 

Taula A.2.2.1b.- Distància des de l'individu i radi de l’esfera en funció de la distància real. 

 

Finalment podem obtindré la radiació tèrmica en cadascuna de les distàncies: 

FmkWQ ⋅⋅⋅= −210.248τ  

 

τ  0.77 0.74 0.71 0.66 0.63 

F 0.37 0.25 0.16 0.056 0.022 

Q (kW·m-

2) 

70.68 45.90 30.61 9.17 3.43 

Taula A.2.2.2b.- Resum de les 3 variables en el càlcul de la radiació tèrmica. 
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� Vulnerabilitat a la radiació tèrmica 

 

Variable Pròbit Y / Q(kW·m -2) 70.68 45.90 30.61 9.17 3.43 

Mortalitat (sense protecció) 

[%] 

8.02 [99.8] 6.56 [94.0] 5.17 [56.9] - - 

Mortalitat (amb protecció) [%] 7.18 [98.4] 5.71 [76] 4.32 [24.9] - - 

Cremades 1er grau [%] * * * 4.32 [24.9] - 

Cremades 2on grau [%] * 7.48 [99.4] 5.85 [80.2] - - 

Taula A.2.2.3b.- Grau d’afectació, segons VariablePròbitt. 

 

Nombre / x (m) 50 100 150 300 500 

Treballadors 4 25 128 20 63 

Morts 3 24 73 - - 

Cremats 1er grau    5 - 

Cremats 2on 

grau 

 24 103 - - 

Taula A.2.2.4b.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 
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c. Port de Liverpool 

Pa
Pa

PW 1152
100

1600
72 =⋅=  

( ) 09.0
115202.2

−⋅⋅= xτ  

 

d 

(m) 

50 100 150 300 500 

x (m) 48.30 75.59 112.49 245.16 437.16 

τ  0.76 0.73 0.70 0.65 0.62 

Taula A.2.2.1c.- Distància des de l'individu i radi de l’esfera en funció de la distància real. 

 

Finalment podem obtindré la radiació tèrmica en cadascuna de les distàncies: 

FmkWQ ⋅⋅⋅= −210.248τ  

 

τ  0.76 0.73 0.70 0.65 0.62 

F 0.37 0.25 0.16 0.056 0.022 

Q (kW·m-

2) 

69.77 45.28 27.79 9.03 3.38 

Taula A.2.2.2c.- Resum de les 3 variables en el càlcul de la radiació tèrmica. 
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� Vulnerabilitat a la radiació tèrmica 

 

Variable Pròbit Y / Q(kW·m -2) 69.77 45.28 27.79 9.03 3.38 

Mortalitat (sense protecció) 

[%] 

7.98 [99.6] 6.51 [93.8] 4.84 [43.9] - - 

Mortalitat (amb protecció) [%] 7.13 [98.3] 5.66 [74.9] 4 [15.9] - - 

Cremades 1er grau [%] * * * 4.25 [22.9] - 

Cremades 2on grau [%] * 7.43 [99.2] 5.47 [68] - - 

Taula A.2.2.3c.- Grau d’afectació, segons VariablePròbitt. 

 

Nombre / x (m) 50 100 150 300 500 

Treballadors 14 40 18 32 45 

Morts 13 38 8 - - 

Cremats 1er grau    7 - 

Cremats 2on 

grau 

 39 12 - - 

Taula A.2.2.4c.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 
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d. Port d’A Corunya 

Pa
Pa

PW 1035
100

1500
69 =⋅=  

( ) 09.0
103502.2

−⋅⋅= xτ  

 

d 

(m) 

50 100 150 300 500 

x (m) 48.30 75.59 112.49 245.16 437.16 

τ  0.76 0.73 0.71 0.66 0.63 

Taula A.2.2.1d.- Distància des de l'individu i radi de l’esfera en funció de la distància real. 

 

Finalment podem obtindré la radiació tèrmica en cadascuna de les distàncies: 

FmkWQ ⋅⋅⋅= −210.248τ  

 

τ  0.76 0.73 0.71 0.66 0.63 

F 0.37 0.25 0.16 0.056 0.022 

Q (kW·m-

2) 

69.77 45.28 28.18 9.17 3.44 

Taula A.2.2.2d.- Resum de les 3 variables en el càlcul de la radiació tèrmica. 
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� Vulnerabilitat a la radiació tèrmica 

 

Variable Pròbit Y / Q(kW·m -2) 69.77 45.28 28.18 9.17 3.44 

Mortalitat (sense protecció) 

[%] 

7.98 [99.7] 6.51 [93.5] 4.89 [45.8] - - 

Mortalitat (amb protecció) [%] 7.14 [98.6] 5.66 [74.9] 4.04 [16.9] - - 

Cremades 1er grau [%] * * * 4.32 [24.9] - 

Cremades 2on grau [%] * 7.43 [99.2] 5.52 [70.0] - - 

Taula A.2.2.3d.- Grau d’afectació, segons VariablePròbitt. 

 

 

Nombre / x (m) 50 100 150 300 500 

Treballadors 15 50 12 5 24 

Morts 14 47 6 - - 

Cremats 1er grau    1 - 

Cremats 2on 

grau 

 49 9 - - 

Taula A.2.2.4d.- Quantificació d’afectats per l’explosió. 
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B. Planificació del projecte instaurant nova 

normativa i legislació espanyola i europea 

Per a la realització d’aquest projecte considerant una modificació del sistema legislatiu, 

normatiu i corporatiu tal i com reflexen les conclusions del projecte, corresponen  11 fases 

com les més rellevants que engloben la resta del procés, que es descriuen a continuació: 

[A] Configuració de la normativa sobre el transport  nuclear (Govern de Catalunya) 

En aquest cas seria necessari establir entre el Govern de la Generalitat i l’Associació 

Nuclear Ascó-Vandellòs, juntament amb la resta d’autoritats (d’ordre i sanitàries) un conjunt 

de normes en funció de les càrregues de combustible radioactiu transportades i 

manipulades a Catalunya. 

Temps aproximat de la fase: 158 dies 

[B] Elaboració normativa particular per accidents e n el transport nuclear (Govern 

d’Espanya) 

Temps aproximat de la fase: 257 dies 

[C] Elaboració de la legislació antiterrorista (Gov ern d’Espanya) 

Tal com indica la fase, confeccionar un conjunt de lleis que, entra d’altres aspectes, ampari 

aquest tipus de transport en matèria d’atemptats terroristes i la neutralització dels 

comandos que hi intervenen. 

Temps aproximat de la fase: 257 dies 

[D] Modificació de la legislació europea vigent en matèria antiterroristai de transport 

És precisa l’actualització de la normativa en funció de la nova i modificada legislació Estatal 

en matèria antiterroristai de transport. 

Temps aproximat de la fase: 39 dies 
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[E] Brainstorming d’escenaris del Gabinet Assessor 

En aquesta fase, els membres del Gabinet Assessor es dediquen a realitzar una posada en 

comú de totes les situacions que es podrien donar valorant els condicionants de l’entorn on 

en cada moment es localitzi el combustible nuclear a transportar. 

Temps aproximat de la fase: 5 dies 

[F] Confecció del Pla d’Actuació 

Amb la contemplació de la normativa i legislació vigent, s’adapta a les necessitats alhora 

que s’elaboren els possibles escenaris a contemplar en el transport del combustible 

nuclear. 

Temps aproximat de la fase: 110 dies 

[G] Aprovació dels escenaris per part del Gabinet A ssessor 

Temps aproximat de la fase: 1 dia 

[H] Presentació i aprovació del Pla d’Actuació 

Aquí el Gabinet Assessor, mitjançant un representant d’aquest, exposa els arguments 

pertinents al Director del futur Pla d’Actuació de forma breu, pautada i entenedora . De 

forma individual, el Director avaluarà de forma objectiva el Pla o Protocol establert pel seu 

Ganivet Assessor. 

Temps aproximat de la fase: 4 dies 

[I] Elecció d’escenaris a desenvolupar a simulació pel Director del Pla d’Actuació 

Es tracta d’una nova posada en comú per a deliberar sobre els escenaris exposats 

anteriorment, però ara de forma conjunta amb el Director del Pla d’Actuació. 

Temps aproximat de la fase: 24 dies 
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[J] Estudi dels escenaris possibles per a accidents  de transport nuclear 

Aquesta és la fase de major cos del projecte, on s’engloba: 

� L’elaboració d’informes del transport de combustible radioactiu per carretera i en 

àmbit marítim. 

� La disposició dels escenaris on es duran a terme la simulació de les situacions 

plantejades en els informes. 

� Localització dels Centres de Control Avançats (CCA). 

� La regulació convenient dels protocols de comunicació i transferència de dades dels 

CCA. 

� L’acondicionament territorial i climatològic de les zones d’assaig i simulació 

� Facilitar la disposició dels Serveis d’Intervenció; aquests són els Serveis d’Ordre, 

Logístics, Sanitaris, Control Ambiental i d’Intervenció. També s’ha d’incloure la resta 

de personal. 

� La pròpia simulació en totes les condicions regides en els informes redactats. 

� L’avaluació dels resultats dels simulacres. 

Temps aproximat de la fase: 438 dies 

[K] Implantació del Pla d’Actuació 

En aquest cas es tracta de la posada en normalitat dels escenaris utilitzats en les múltiples 

simulacions i de la formalització dels documents desenvolupats en la fase d’estudi i de 

desenvolupament del Pla d’Actuació, essent vinculants amb la legislació vinent i aprovat per 

la Comunitat Europea i el Govern Britànic. 

Temps aproximat de la fase: 70 dies 

Així doncs la totalitat del projecte té una durada de 652 dies. De forma més entenedora es 

veu representada en el Diagrama de Gantt que s’il·lustra a continuació. 
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B.1. Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taula B.1.- Planificació amb creació i reestructuració de la legislació vigent.  


