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Fig. 7.15 Distribució de temperatures en tots els nivells axials del nucli t = 240 s 
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Fig. 7.16 Distribució de temperatures en tots els nivells axials del nucli t = 290 s 

En les anteriors gràfiques es pot observar clarament la diferència de flux en l’instant just 

anterior a la caiguda de les barres dins del reactor (t = 60 s), un cop les barres queden 

inserides dins el nucli les diferències entre els diferents nivells resulten pràcticament nul·les, 

però si es pot observar fàcilment com es crea l’asimetria tèrmica dins del nucli per l’extracció 

massiva de calor que es produeix en el generador de vapor del llaç 2. 

 

7.2.3. Cronologia 

La cronologia de l’accident es presenta en la taula 7.1 i descriu els moments més rellevants 

que acompanyen aquest accident. 

 

Temps (s) Esdeveniments 

60 Ruptura en doble guillotina de la branca de vapor principal del llaç 2 

~ 60 
Entrada de la injecció de seguretat d’alta pressió 

Parada de reactor i turbina 

70 Obertura de les vàlvules d’alleujament dels generadors de vapor 1 i 3 

240 Accions manuals de control: parada de la turbobomba de l’AAA  

300 Acció manual de control: regulació de les vàlvules de l’AAA al 15% 

1200 Fi de la simulació 

Taula 7.1 Cronologia d’esdeveniments del transitori 
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7.3.  Anàlisi de sensibilitat 

Un cop s’ha vist que hi ha prou marge de seguretat, resulta interessant realitzar altres 

consideracions per avaluar millor el model. Les situacions que s’estudiaran són les següents: 

� Bloqueig de les barres de control del banc B  

� Anul·lació de la injecció de seguretat d’alta pressió (HPI) 

� Tancament incomplet al 50 % de la vàlvula de l’alimentació d’aigua principal a la 

branca on es produeix la ruptura 

� Pitjor cas, tots els esdeveniments anteriors es produeixen a l’hora. 

Per tal de poder avaluar quina és la reactivitat inserida dins el reactor i ser capaços de poder 

comparar els diferents casos plantejats, s’ha integrat el període invers del reactor ja que 

aquest depèn de la reactivitat inserida. En la figura 7.10 es mostra aquesta integral pels 

diferents casos d’estudi. 

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Temps (s)

In
te

gr
al

 d
el

 p
er

ío
de

 

cas base

sense banc b
sense HPI
vlv AAP2 oberta
pitjor cas

 

 Fig. 7.17 Evolució temporal de la integral del període del reactor en tots els casos 

Mentre que en la figura 7.18 es mostra la potència del reactor en tots els casos anteriors 

poden observar les diferències que existeixen entre els diferents escenaris. 

 



Pág. 48  Memoria 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Temps (s)

P
ot

èn
ci

a 
(%

) cas base
sense banc b
sense HPI
vlv AAP2 oberta
pitjor cas

 

Fig. 7.18 Evolució temporal de la potència del reactor en tots els casos 

 

Com es pot veure el reactor torna a criticitat en el moment que la vàlvula de AAP queda 

oberta, l’explicació ve donada pel model utilitzat. En el model neutrònic s’han simulat un total 

de quatre bancs de barres per tal de simplificar el model, però realment un reactor disposa de 

un nombre de bancs major. Per tant, la antireactivitat inserida per les barres quan es produeix 

l’SCRAM, no resulta suficient per contrarestar la reactivitat del moderador ja que el seu 

coeficient de realimentació és molt positiu a la temperatura a la que està el nucli. 

En el pitjor dels casos, la potència a la que torna el reactor en la seva recriticitat no és estable 

degut a les oscil·lacions brusques que es produeixen en el circuit secundari. El pas següent 

serà doncs veure com queda la distribució tèrmica dins del reactor en el pitjor dels casos, quan 

el reactor torna a criticitat. En la figura 7.19 es mostra el mapa de temperatures en els 6 plans 

axials d’estudi quan el reactor ha tornat a criticitat en el pitjor dels casos. I es pot comprovar 

com les temperatures de beina que assoleix el nucli en aquest escenari estan en condicions 

de seguretat. 

Per a consultar els codis descriptius dels inputs utilitzats cal dirigir-se a l’Annex D. 
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 Fig. 7.19 Distribució de potència en els 6 nivells d’estudi en el pitjor dels casos 

 



Pág. 50  Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi neutronico-termohidràulic d’un trencament de línia principal de vapor a la C.N. d’Ascó amb R5/3D Pàg. 51 

 

8. Creació d’una biblioteca de seccions eficaces pe l 

codi RELAP5/3D a partir d’un input neutrònic del co di 

PARCS 

8.1. Descripció de la biblioteca 

La llibreria de seccions eficaces de PARCS es va calcular a partir de la sortida d’un càlcul 

SIMULA-SIMTRAN, on els cremats i les concentracions de xènon i samari es llegiren node a 

node. El codi SIMTRAN s’inclou al sistema de codis SEANAP, desenvolupat a la Universidad 

Politécnica de Madrid. Aquest sistema de codis permet fer els càlculs de recàrrega de reactors 

PWR i pot obtenir una base de dades completa del combustible, dins la qual s’inclouen les 

seccions eficaces utilitzades. 

Per tal de definir les seccions eficaces calen unes dades que incorporin les propietats dels 

materials del nucli. Les seccions eficaces han de ser subministrades per al conjunt 

combustible, moderador, barres de control i per als reflectors axials i radials. Un nucli està 

caracteritzat per un elevat nombre de composicions, del ordre de 103 per a un reactor PWR 

típic. Per a cada composició s’han de donar nou seccions eficaces diferents, quatre 

caracteritzades pel rang d’energia de cada grup, i una més per al scattering entre els dos 

grups o dispersió d’un grup energètic en un altre. Cada secció eficaç depèn de la temperatura 

del moderador, del combustible, de la densitat del moderador, i la concentració de bor. Per tal 

d’exemplificar com s’implementa una composició en PARCS i en RELAP5/3D-NESTLE, en la 

fig. 8.1 i 8.2 es presenta una de les 650 composicions existents en el nucli en cadascun dels 

codis. 

 

Fig. 8.1 Composició 1 del nucli amb el  codi PARCS [9] 

Queda doncs de manifest que la manera de definir una composició en PARCS (fig. 8.1) 

resulta bastant més compacta, que a l’hora de fer-ho en RELAP5/3D-NESTLE (fig. 8.2). Tot i 

que aquest últim resulta interessant ja que es pot acoblar en un únic input a un model 3D que 

detalla molt el que passa dins la cuva durant els transitoris asimètrics. 



Pág. 52  Memoria 

 

 

Fig. 8.2 Composició 1 del nucli amb el  codi RELAP5/3D 

Per fer l’adaptació d’un codi a l’altre s’han seguit els següents passos: 

� Coeficient de difusió RELAP5/3D (cm) = 1 / (3 x Secció eficaç macroscòpica de 

transport PARCS (cm-1))   

� Secció eficaç macroscòpica d’absorció RELAP5/3D (cm-1) = Secció eficaç 

macroscòpica d’absorció PARCS  (cm-1) 

� Secció eficaç macroscòpica de fissió RELAP/3D (cm-1) = Secció eficaç macroscòpica 

de kappa-fissió PARCS (cm-1) / k on k = 3.213·10-11 

� Secció eficaç macroscòpica d’scattering RELAP5/3D (cm-1) = Secció eficaç 

macroscòpica d’scattering PARCS (cm-1) 

� Les variacions en les seccions eficaces descrites anteriorment degut a la variació de la 

concentració de bor, de la temperatura del moderador, de la densitat del moderador i 

de l’arrel de la temperatura del combustible s’han implementat usant les targetes 

32CCC1GN1 fins la 32CCC4GN1 [10]. 

� Finalment cal tenir en compte, que els nombres de la segona columna de l’input de 

RELAP5/3D es corresponen a les seccions eficaces quan estan governades per les 
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barres de control. És a dir, que existeixen 264 composicions que tenen unes seccions 

eficaces diferents depenent de la posició de les barres de control. 

Com s’ha dit anteriorment aquest apartat tracta de ser el primer pas per poder obtenir un input 

que modeli les 650 composicions que existeixen dins del nucli. Per més informació sobre els 

arxius utilitzats es poden adreçar a l’apartat E de l’Annex.  
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Conclusions 

Aquest projecte complementa la biblioteca de models de la C.N. d’Ascó del Grup d’Estudis 

Termohidràulics i aclareix els esdeveniments ocorreguts durant els transitoris estudiats: el 

trencament d’una línia principal de vapor i el rebuig de càrrega al 60%. 

El model de cuva 3D creat incorpora elements cartesians per simular el nucli, donant una 

vessant més realista al model que possibilita, en futurs estudis, l’avaluació dels fluxos creuats 

que es puguin arribar a produir dins de la cuva del reactor. També es deixa una porta oberta a 

la millora i optimització del model, incorporant nous elements o optimitzant els ja modelats. 

El model neutrònic creat amb el codi NESTLE ha estat implementat amb una llibreria de 

seccions eficaces genèrica d’un reactor PWR i caldria doncs, en futurs estudis, aconseguir 

implementar el model amb una llibreria de seccions eficaces de la central estudiada, per tal 

d’aconseguir el major realisme possible, les bases per la consecució d’aquest objectiu queden 

establertes en l’últim capítol del projecte per fer possible l’ampliació d’aquesta llibreria.  

El model neutrònic també demanda una major sofisticació de la modelació de les barres de 

control, tant en la reactivitat inserida dins del nucli com en el control del posicionament de les 

mateixes.  

El nou model 3D presenta uns resultats prou bons a l’hora de modelar el trencament de la línia 

principal de vapor, donant una bona idea dels marges de seguretat dels que es disposa durant 

el transcurs del transitori, tant en el cas base com en les diferents hipòtesis realitzades.  

També s’han trobat alguns punts a millorar en el codi de càlcul utilitzat, RELAP 3D, aquestes 

observacions haurien de ser revisades en futures versions del codi. Els punts a millorar serien: 

optimització del temps de càlcul per tal de reduir el temps empleat per simular transitoris, 

millora de la interfície gràfica i capacitació del codi per suportar models amb elements 

multidimensionals formats per una quantitat elevada de volums. 
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