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Resum 

Es pretén realitzar un estudi neutronico-termohidràulic d’un model de la C.N. d’Ascó creat amb 

el codi de càlcul RELAP5/3D, per tal de poder arribar a realitzar aquest estudi s’hauran de 

seguir diferents etapes: primerament caldrà definir un nou model de cuva 3D que incorpori tan 

elements cilíndrics com elements cartesians, un cop aquest model hagi quedat validat, 

seguidament es buscarà implementar un model de neutrònica nodal amb el codi neutrònic que 

incorpora RELAP5/3D per tal de poder aconseguir un model estacionari vàlid de la C.N. 

d’Ascó, un cop realitzats aquestes dues etapes bàsiques, serà el moment de comprovar com 

reacciona el nou model davant d’un escenari àmpliament conegut com és un trencament de 

línia principal de vapor. Per acabar de rubricar el que serà la base d’una sèrie de projectes que 

millorin i ampliïn la biblioteca de models que es tenen de la C.N. d’Ascó, es presenta una 

biblioteca de seccions eficaces en RELAP5/3D per tal de poder implementar un model 

neutrònic nodal més detallat en futurs projectes.  

Per tal de poder realitzar els models en RELAP5/3D s’han adaptat models ja validats en 

RELAP5/3.2, que han servit com a base per poder incorporar els elements propis de la nova 

versió del codi. El model base ha estat la planta de la C.N. d’Ascó en el seu cicle 13 on la 

planta presentava una potència tèrmica nominal de 2900 MW. Així doncs, es pretén ampliar un 

dels últims models validats, el qual incorporava la tridimensionalitat de la cuva mitjançant 

fluxos creuats dins la cuva i utilitzava la neutrònica nodal mitjançant el codi de càlcul PARCS. 

En aquest cas la tridimensionalitat i la neutrònica nodal es presenten juntes en el codi 

RELA5/3D-NESTLE sense la necessitat d’utilitzar cap interfície per l’execució dels dos codis. 

Així doncs, a partir d’aquest projecte s’obre el camí per tal de poder validar diferents escenaris 

amb el codi RELAP5/3D, utilitzant un model cada cop més detallat de la neutrònica i la 

termohidràulica que permeti conèixer millor el comportament de la planta davant d’escenaris 

tan operatius com accidentals. 



Pág. 2  Memòria 

 



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

 

Sumari 
MEMÒRIA 

RESUM ______________________________________________________1 

SUMARI _____________________________________________________3 

1. GLOSSARI _______________________________________________5 

2. PREFACI_________________________________________________7 

2.1. Origen del projecte ........................................................................................ 7 

2.2. Motivació........................................................................................................ 7 

3. INTRODUCCIÓ____________________________________________9 

3.1. Objectius del projecte .................................................................................... 9 

3.2. Abast del projecte .......................................................................................... 9 

4. DESCRIPCIÓ DEL CODI DE CÀLCUL RELAP5/3D ____________ __11 

4.1. Introducció ................................................................................................... 11 

4.2. Característiques de RELAP5/3D................................................................. 11 

4.2.1. Components multidimensionals termohidràulics............................................. 11 
4.2.2. Unions múltiples.............................................................................................. 13 
4.2.3. Neutrònica multidimensional........................................................................... 14 
4.2.4. Interfície gràfica GUI (Graphics User Interface) ............................................. 14 

5. DESCRIPCIÓ, DISSENY I VALIDACIÓ D’UN NOU MODEL DE C UVA 

TRIDIMENSIONAL AMB RELAP5/3D _______________________ __15 

5.1. Descripció .................................................................................................... 15 

5.2. Nodalització ................................................................................................. 16 

5.3. Estructures de calor..................................................................................... 18 

5.4. Validació del funcionament de la cuva ........................................................ 23 

6. NEUTRÒNICA NODAL DEL REACTOR _______________________ 25 

6.1. Descripció del model neutrònic ................................................................... 25 

6.2. Adaptació d’un model de neutrònica nodal genèric per a la C.N. d’Ascó... 25 

6.2.1. Descripció del model....................................................................................... 25 
6.2.2. Avaluació del model amb un transitori de rebuig de càrrega.......................... 30 

7. SIMULACIÓ D’UN TRENCAMENT DE LÍNIA PRINCIPAL DE VAP OR A 

LA C.N. D’ASCÓ_____________________________________ _____33 

7.1. Descripció del transitori ............................................................................... 33 

7.2. Cas base...................................................................................................... 33 



Pág. 4  Memòria 

 

7.2.1. Condicions del transitori ..................................................................................33 
7.2.2. Resultats .........................................................................................................34 
7.2.3. Cronologia.......................................................................................................46 

7.3. Anàlisi de sensibilitat ....................................................................................47 

8. CREACIÓ D’UNA BIBLIOTECA DE SECCIONS EFICACES PEL C ODI 

RELAP5/3D A PARTIR D’UN INPUT NEUTRÒNIC DEL CODI PA RCS51 

8.1. Descripció de la biblioteca............................................................................51 

CONCLUSIONS ______________________________________________55 

AGRAÏMENTS _______________________________________________57 

BIBLIOGRAFIA_______________________________________ ________59 

Referències bibliogràfiques....................................................................................59 

Bibliografia complementària ..................................................................................59 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi neutronico-termohidràulic d’un trencament de línia principal de vapor a la C.N. d’Ascó amb R5/3D Pàg. 5 

 

1. Glossari 

AAA: Aigua d’alimentació auxiliar 

AAP: Aigua d’alimentació principal 

BOL: Principi de vida del combustible nuclear (Beginning of Life) 

Branch: Component de RELAP5 que permet la unió de varis volums, definint les 

característiques principals de les unions que es realitzen. 

Component multidimensional / multid: Eina utilitzada exclusivament en el codi Relap5/3D per 

definir un o diversos volums hidrodinàmics en els quals hi ha fluxos de cabal en més d’una 

direcció espacial. Els volums hidrodinàmics estan dividits en elements, de diferent geometria 

depenent de si està definit en coordenades cilíndriques o cartesianes. Cada un d’aquests 

elements és un node hidrodinàmic, per tant un component multidimensional pot ser definit com 

una matriu de nodes hidrodinàmics. 

DOE: Departament d’Energia dels Estats Units 

EOL: Final de vida del combustible nuclear (End of Life) 

GETH: Grup D’Estudis Termohidràulics 

HPI: Injecció de seguretat d’alta pressió (High Pressure Injection) 

Input: Fitxer d’entrada de dades 

IRUG: International Relap Users Group. Organisme dependent del departament d’Energia dels 

Estats Units (DOE), creador del codi RELAP5/3D. 

MOL: Meitat de vida del combustible nuclear (Middle of Life) 

MSLB: Trencament de línia principal de vapor (Main Steam Line Break). 

PARCS: Codi de càlcul que s’encarrega de calcular la vessant neutrònica d’un model i que es 

presenta acoblat a un model termohidràulic realitzat per exemple amb RELAP5.  

SCDAP: Part del codi de RELAP5 encarregada de calcular l’evolució de la temperatura i els 

danys al nucli i les estructures del seu entorn. Aquests models descriuen l’escalfament, la 

deformació, l’oxidació i la fusió de les barres de combustible i control, així com d’altres 

estructures de la cuva. 

SCRAM: Parada ràpida del reactor inserint totes les barres de control dins del reactor per tal 
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d’evitar o minimitzar les conseqüències d’una condició considerada perillosa (Safety Control 

Rod Axe Man) 

 

 

 

 

 



Estudi neutronico-termohidràulic d’un trencament de línia principal de vapor a la C.N. d’Ascó amb R5/3D Pàg. 7 

 

2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El Grup d’Estudis Termohidràulics (GETH) s’encarrega de l’elaboració i millora continua d’una 

biblioteca de casos, a partir de diferents models que s’actualitzen constantment, realitzats amb 

el codi de càlcul RELAP5 de les C.N. d’Ascó i Vandellòs. En aquesta línia de recerca a 

l’octubre de l’any 2000 es va desenvolupar un model unidimensional [3] que intentava donar 

un sentit tridimensional a la cuva, introduint la possibilitat de tenir fluxos creuats a la cuva. 

A mitjans de l’any 2002 es va rebre al GETH una versió nova del conegut codi RELAP5 amb la 

seva corresponent llicència, la qual cosa va suposar la incorporació del departament al 

International Relap Users Group (IRUG). Aquesta nova versió incorpora la possibilitat d’utilitzar 

elements 3D i utilitzar una neutrònica nodal tridimensional. 

En aquest projecte es durà a terme un estudi neutronico-termohidràulic d’un escenari conegut, 

com és, un trencament de línia principal de vapor amb la versió més recent de RELAP5/3D, la 

versió 2.3.6. datada l’any 2005. 

2.2. Motivació 

Aquest projecte primerament comporta la possibilitat d’utilitzar el codi de càlcul RELAP5 en 

totes les seves versions, la qual cosa és important ja que és un codi àmpliament estès en el 

món nuclear i que durant la carrera no s’ha pogut experimentar amb ell. 

Per altra banda, amplia el coneixement que es té d’aquesta nova versió tridimensional, 

utilitzant elements i possibilitats que no s’han utilitzat fins ara per la creació d’un nou model de 

cuva i per l’estudi de la neutrònica. En el camp de la neutrònica, l’experiència adquirida amb 

aquest projecte, servirà com a base i precedent per futurs treballs que permeten utilitzar millor 

les prestacions multidimensionals d’aquesta versió 3D del codi. 

També servirà per poder contrastar els resultats de la utilització de la neutrònica puntual amb 

un model de cuva tridimensional, i els resultats de la utilització d’un model de neutrònica 

multidimensional, en un escenari àmpliament conegut  com és un trencament de línia principal 

de vapor (MSLB). 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Els tres objectius bàsics d’aquest projecte són: primerament, la validació d’un model 

tridimensional de cuva que incorpori components multidimensionals cartesians, per modelar 

les parts de la cuva que corresponen a la part del combustible, ja que és una aproximació 

realista al que podria arribar a ser un model molt detallat d’una cuva. En segon terme la 

utilització de la nova neutrònica multidimensional que ens ofereix RELAP5/3D, i que per tant, 

ens permeti fer una primera avaluació d’aquesta eina i aciençar les bases per a futurs estudis 

molt més detallats en l’estudi neutrònic. Per concloure la part neutrònica, i com a objectiu final, 

es crearà una llibreria de seccions eficaces transcrites a codi RELAP5/3D a partir d’un input 

neutrònic de PARCS que recull 650 composicions diferents dins del nucli. 

3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte es limita a fer un estudi d’un accident prou conegut amb versions antigues 

de RELAP5, tal i com és el trencament de línia principal de vapor, però amb la peculiaritat 

d’utilitzar per primer cop la neutrònica nodal de RELAP5/3D i una cuva tridimensional que 

incorpora elements cartesians. Cal dir que l’estudi ha estat centrat bàsicament en els elements 

que formen part del circuit primari de la planta, deixant la resta de la planta tal i com ha estat 

modelada fins ara. 

Aquest projecte s’ha d’enfocar com a pioner i com a base de futurs estudis, que ens portin en 

un futur a un model molt més detallat de les nostres centrals. 

Per tal de mostrar de forma clara quin ha estat l’abast d’aquest projecte, a continuació en la 

figura 3.1 es mostren els camps coberts per mitjà de les fletxes blaves i quins seran els 

objectius a cobrir pels futurs projectes que parteixin d’aquest com a base.   
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Model cuva tridimensional (RELAP5/3D) - cinètica nodal NESTLE (RELAP5/3D)
- Cuva 3D optimitzada
- Model cinètic optimitzat 

Validació model
- MSLB
- LOCA's
- etc.

Validació model
- MSLB
- LOCA's
- etc.

Validació model
- MSLB
- LOCA's
- etc.

Optimització del model

Validació model
- MSLB
- LOCA's
- etc.

Model cuva tridimensional (RELAP5/3D) - cinètica nodal NESTLE (RELAP5/3D)
- Cuva 3D amb elements cartesians al nucli
- Model cinètic genèric per una PWR

Optimització del model

Validació model
- MSLB
- LOCA's
- etc.

Cinètica nodal NESTLE (RELAP5/3D)

Model cuva pseudotridimensional RELAP5/3.2 - cinètica nodal PARCS

Model cuva tridimensional (RELAP5/3D)
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a de l’abast d’aquest projecte i futurs estudis 
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4. Descripció del codi de càlcul RELAP5/3D 

4.1. Introducció 

La família de codis RELAP5 han estat desenvolupats per l’Idaho National Engineering and 

Environmental Laboratory (INEEL), amb l’impuls del Departament d’Energia dels Estats Units  

(DOE) i la Comissió Reguladora Nuclear dels Estats Units (NRC). 

Després de l’accident de Three Mile Island (1979), el DOE va decidir introduir RELAP5 com el 

codi de càlcul per realitzar anàlisis termohidràuliques de les centrals, a fi i efecte de poder 

estudiar el comportament acoblat del reactor i el sistema de refrigeració, tant en estat 

estacionari com en diferents escenaris transitoris. Dins de la família RELAP5, s’ha de destacar 

la utilització per part del GETH del codi RELAP5/Mod3.2, ja que aquesta versió ha estat usada 

per la realització de diversos models utilitzant un anàlisis de fluxos i una neutrònica 

unidimensionals. 

La creació de RELAP5/3D va arribar als anys 90, a través d’una milionària inversió del DOE, ja 

que es plantejava la necessitat d’estudiar els reactors Savannah River amb fluxos 

multidimensionals i una neutrònica més avançada també multidimensional. 

El codi rep com a entrada un fitxer anomenat input que conté la descripció de la central 

nuclear a estudiar junt amb les condicions inicials de planta i les d’operació. Aquest fitxer 

normalment està estructurat en 5 seccions: hidrodinàmica, tèrmica, neutrònica, lògica i de 

control. 

 

4.2. Característiques de RELAP5/3D 

4.2.1. Components multidimensionals termohidràulics  

Una de les principals opcions d’aquest codi és la possibilitat de poder implementar 

components multidimensionals termohidràulics, millorant la nodalització significativament 

respecte a d’altres versions més antigues de RELAP5. Aquestes versions restringien el flux de 

fluid en un volum hidrodinàmic a una sola direcció cartesiana i per tant, les equacions que el 

codi aplicava per l’obtenció de les variables termohidràuliques estaven referenciades 

únicament en aquesta direcció. És a dir, es pressuposava la unidimensionalitat del flux de 

fluid. 

RELAP5/3D a més de contenir tots els volums unidimensionals de les antigues versions, 
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també incorpora volums multidimensionals. D’aquesta manera l’usuari pot analitzar el 

comportament del flux de fluid en varies direccions cartesianes. Aquesta modelització dels 

volums hidrodinàmics està especialment indicada per transitoris on apareguin grans 

asimetries, com per exemple el trencament d’una línia principal de vapor, ja que en aquests 

casos poden aparèixer fluxos en les diferents direccions espacials. 

Bàsicament les zones on s’esperen fluxos multidimensionals en una central d’aigua lleugera 

són: els downcomers, el plenum inferior, el nucli, el bypass, el plenum superior i el cap de la 

cuva. Per això aquestes zones es modelaran mitjançant components multidimensionals. 

Un component multidimensional es pot definir com una matriu de nodes hidrodinàmics units 

entre ells, i es pot implementar en coordenades cartesianes (x, y, z) o en coordenades 

cilíndriques (r, θ, z). En principi, tots els nodes de la matriu són iguals, però mitjançant factors 

correctors d’àrea en les unions i de volum, es pot modelar geomètricament el component 

multidimensional. 

Per exemple, si es volgués definir un multid en coordenades cartesianes amb 4 intervals al eix 

X, 3 al Y i 5 al Z, RELAP5/3D interpretaria que té 60 nodes hidrodinàmics interconnectats 

entre ells i que tenen la següent geometria: 

 

Fig. 4.1 Multid en coordenades cartesianes. Font [1] 

Les unions internes que formen part del multid en les diferents direccions espacials serien 45 

en la direcció X, 40 en la direcció Y i 48 en la direcció Z. Totes aquestes unions es poden 

modificar variant l’àrea de pas que per defecte tenen les unions. 

També hi ha la possibilitat de definir un multid en coordenades cilíndriques amb 3 intervals 

radials, 6 azimutals 4 nivells axials, això suposaria 72 nodes hidrodinàmics també 

interconnectats. En aquest cas la fig. 4.2 mostra que el multid té 6 unions azimutals per sector 

radial, és a dir 18 unions azimutals per nivell axial o i per tant 72 unions azimutals en total. 

També hi ha 48 unions radials i 54 axials. 
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Fig. 4.2 Multid en coordenades cilíndriques. Font [1] 

En la fig. 4.3 es pot observar una representació de tots els possibles fluxos que poden 

aparèixer dins del primer nivell axial d’un multid format per 2 sectors radials, 4 azimutals i varis 

axials.  

 

Fig. 4.3 Possibles fluxos entre nodes hidrodinàmics. Font [2] 

RELAP5/3D permet la presència de cabals azimutals, radials i axials entre els nodes 

hidrodinàmics que formen part del multid. Òbviament, si el multid només té un sector radial, 

azimutal o axial no apareixeran fluxos ni radials, ni azimutals, ni axials respectivament.  

 

4.2.2. Unions múltiples 

Una eina necessària després de crear components multidimensionals són unions múltiples 

que permetin unir-los d’una forma flexible, senzilla i ràpida. Aquestes unions múltiples són un 

conjunt de unions simples, que permeten la unió dels diferents nodes hidrodinàmics entre 

components multidimensionals, amb la facilitat que comporta la definició del conjunt i no de 

cadascuna de les unions com en antigues versions de RELAP5. 
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4.2.3. Neutrònica multidimensional 

Per modelar la potència del reactor existeixen dues opcions en el codi RELAP5/3D. La primera 

opció és el model de neutrònica puntual basat en el programa IREKIN desenvolupat al NRTS 

(National Reactor Testing Station), aquesta opció ja estava present en les antigues versions 

de RELAP5 i per tant ja ha estat provada i usada en molts dels projectes que s’han realitzat al 

GETH. La segona opció és el model de neutrònica multidimensional basat en el codi NESTLE 

que va ser desenvolupat a la North Carolina State University. 

El model neutrònic multidimensional resol l’equació de difusió neutrònica de 2 o 4 grups 

neutrònics en geometria cartesiana o hexagonal utilitzant el Mètode d'Expansió Nodal (NEM) i 

la tècnica d’iteració no lineal [7]. Permet implementar simetries de nucli 1/4, 1/2 i 1 per la 

geometria cartesiana i 1/6, 1/3 i 1 per la geometria hexagonal. També permet la imposició de 

condicions de contorn del flux. 

 

4.2.4. Interfície gràfica GUI (Graphics User Interf ace) 

L’objectiu d’aquesta interfície es poder presentar i manipular fàcilment les dades tant d’entrada 

com de sortida de RELAP5/3D, algunes de les seves virtuts són: 

� Creació automàtica del diagrama de nodalització de l’input d’entrada, facilitant la 

possibilitat de detectar algun error. 

� Accés a les variables en temps real durant la simulació d’un transitori. 

� Mode repetició podent avançar o retrocedir en el temps. 

� Visualització de càlculs via mapes cromàtics, via gràfics variable vs temps o via 

impressió per pantalla. 

� Menús de selecció intuïtius, tipus Windows. 

� Inclusió de mapes de temperatura de les estructures de calor. 

� Possibilitat de seleccionar un volum o una unió durant una simulació i obtenir una 

descripció detallada en temps real. 
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5. Descripció, disseny i validació d’un nou model d e 

cuva tridimensional amb RELAP5/3D 

5.1. Descripció 

El model de cuva tridimensional s’ha dissenyat per al codi de càlcul RELAP/3D, partint del 

model unidimensional de cuva Westinghouse de 3 llaços, la qual es troba a les centrals d’Ascó 

i Vandellòs. Es disposa de tota la informació necessària per elaborar el nou model en la nota 

de càlcul de les centrals [6].  

Les dades de referència de les diferents zones que formen la cuva són les donades pel 

fabricant i que es van fer servir per fer la nodalització original.  

Per al nou disseny s’han utilitzat components multidimensionals, ja que aquests permeten la 

simulació de fluxos multidimensionals i aconseguir uns volums més acurats a la realitat de la 

cuva, donant una forma geomètrica a la mateixa. 

Per tal de poder entendre les modificacions que s’han fet en el disseny del model de la cuva, 

primerament es presenta la nodalització original amb components unidimensionals i les dades 

que descriuen els volums del model (fig. 5.1). 

 

Fig. 5.1 Nodalització del model unidimensional de cuva Westinghouse. Font [6] 
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Node Volum hidrodinàmic Longitud (m) Àrea (m 2) Volum (m 3) 

100 Entrada downcomer 1.4510 - 3.8000 

104-1:104-2 Downcomer 2.3390 - 6.3540 

110 Plenum inferior 1.3050 - 13.9870 

112 Entrada del nucli 1.0240 - 8.2150 

120-01:120-06 Nucli 0.6090 - 2.6090 

130 Bypass 3.6540 - 4.8350 

140 Sortida del nucli 1.4510 - 16.0830 

108 Upcomer 2.1380 - 4.5000 

158 Plenum interior 2.1380 - 0.3100 

150 Plenum superior 2.1380 - 12.0000 

160 Cap de la cuva 1.7750 - 13.9560 

109 Unió d’entrada - 0.0022 - 

155 Unió de sortida - 0.0600 - 

Taula 5.1 Dades dels volums hidrodinàmics del model unidimensional 

5.2. Nodalització 

La cuva està formada per 5 components multidimensionals que inclouen tots els volums 

hidrodinàmics del model unidimensional i per vuit unions múltiples que enllacen els diferents 

components multidimensionals. 

La major part dels components multidimensionals de la cuva estan definits en coordenades 

cilíndriques i únicament el multid que s’encarrega de modelar el nucli està en cartesianes. Els 

components multidimensionals s’han reidentificat amb els nombres 101, 102, 104, 106 i 109 

respectivament, mentre que les unions múltiples estan identificades amb 103, 105, 107, 108, 

110, 111, 112 i 113. Aquests nombres representen les unions downcomer - plenum inferior, 

plenum inferior - entrada nucli, entrada nucli - bypass, sortida nucli - bypass, upcomer - cap de 

la cuva, sortida nucli - plenum interior i superior, entrada downcomer - sortida nucli, i finalment, 

plenum superior - sortida nucli (sentit descendent). 

El multid 101 està definit en coordenades cilíndriques com a cilindre buit, el qual representa els 

volums corresponents a la part superior del downcomer (upcomer), entrada al downcomer i 

downcomer incloent les unions a les branques fredes. El següent multid, el 102, també està 

definit en coordenades cilíndriques i correspon al plenum inferior. El multid 104 està definit en 

coordenades cartesianes i inclou l’entrada del nucli, el nucli i la sortida del nucli, en aquest 
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multid s’hi connectaran les branques calentes. El multid 106 defineix el bypass del nucli i està 

definit en coordenades cilíndriques formant un cilindre buit. Finalment, el multid 109 està definit 

en coordenades cilíndriques i representa el plenum superior, el plenum interior i el cap de la 

cuva. La idea primordial del disseny del model de la cuva ha estat construir un nucli en 

coordenades cartesianes. Els altres multid que s’han anat afegint, han estat modelats en 

coordenades cilíndriques buscant un equilibri entre el realisme de la cuva i una ajuda a la 

connexió entre components multid. 

Els multid respecten la geometria de la cuva, el multid 104 és el component interior que està 

envoltat pel 106 i aquests envoltats pel 101. Per tant el disseny del model de la cuva haurà de 

començar per el component multidimensional 104, ja que aquest ens donarà els radis dels 

components externs a aquest. 

 

Fig. 5.2 Representació esquemàtica de la cuva multidimensional 

Per consultar la descripció detallada de la geometria de la cuva cal dirigir-se a l’apartat B.1 de 

l’Annex. 

MULTID 106 

MULTID 109 

MULTID 104 

MULTID 101 

MULTID 102 
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5.3. Estructures de calor 

Les estructures de calor representen els elements sòlids del sistema termohidràulic, i es 

defineixen per tal de representar la transferència de calor cap al fluid. Així doncs, cal donar 

una distribució de temperatures inicials de l’estructura i un mallat suficientment acurat com per 

donar uns resultats correctes. 

El nucli de la C.N. d’Ascó està format per 157 elements de combustible amb diferents graus de 

cremat i enriquiment. Cadascun d’aquests elements combustibles estan formats per 264 

varetes de Zircaloy-4 plenes de les pastilles de combustible nuclear. 

La transferència de calor entre el moderador i el nucli ha estat modelada mitjançant 157 

estructures de calor, que es defineixen a partir de la potència mitja dels 157 elements de 

combustible del nucli, i per tant per definir-los correctament caldrà donar la longitud equivalent 

d’un element combustible com a conjunt de 264 varetes de combustible. 

 

Fig. 5.3 Discretització de les estructures de calor del nucli 

Les 157 estructures de calor que representen el nucli tenen una estructura cilíndrica de 6 

nivells axials, 4 intervals radials i estan situats en els nivells axials del 2 al 7 del multid 104. 

Aquestes 157 estructures de calor es corresponen amb els nodes neutrònics presentats en la 

fig. 5.6. 
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Un cop es té clara la geometria de les estructures calor, cal definir la longitud equivalent de 

cadascuna d’elles, que servirà per poder modelitzar totes les varetes del nucli com a conjunt 

de 157 estructures de calor. Cada element combustible està format per 264 varetes actives de 

combustible, tenint en compte que cada vareta té una longitud equivalent a la longitud dels 6 

nivells axials del multid 104 que formen el nucli de la cuva, 6 x 0.609 m = 3.654 m, es pot 

deduir doncs que la longitud equivalent total d’una estructura de calor serà de 3.654 x 264 = 

964.656 m, però com l’estructura de calor s’ha dividit també en 6 nivells axials, la longitud 

equivalent per cadascun dels nodes de l’estructura de calor queda definida com 964.656 m ÷ 6 

= 160.776 m. 

 

Per acabar de definir correctament aquestes estructures, queda veure com es reparteix la 

potència del reactor en cadascun dels nodes de les 157 estructures de calor que formen el 

nucli, ja que la distribució de flux té un perfil que varia tant axialment com radialment. Aquest 

perfil radial varia ja que els elements combustibles es disposen de la millor manera possible 

per poder maximitzar el rendiment del combustible. A cada una de les recàrregues del reactor, 

només es canvien els elements que estan més gastats, mentre que els altres es redisposen. 

Aquestes recàrregues s’anomenen cicles, i per cada cicle s’elaboren uns documents que 

determinen la potència relativa i el factor de canal calent de cada element combustible del 

reactor segons el grau de cremat mig del combustible o moment de la vida del combustible. 

En aquest cas, les dades s’han extret del Cicle 13 de la C.N. d’Ascó a principi de vida 

(BOL)[4], on la concentració de bor és de 1728 ppm. 

 

Es comença a normalitzar la distribució axial del flux, per tal que la suma dels coeficients de 

potència axial normalitzats dels nodes de les estructures de calor, ja que tenim les dades 

referides a la potència total. Per definir correctament la distribució de flux axial de les 

estructures de calor principi de vida, cal que cadascun dels nivells axials d’aquestes 

estructures representi d’una manera fidedigne la distribució de flux. La distribució de potència 

relativa varia segons l’edat del combustible i té una forma característica per cada una de les 

seves etapes. En la fig. 5.4 es mostren aquestes corbes característiques tant a BOL com a 

EOL. 

 

En la taula 5.2 es mostren les dades poder calcular els coeficients de potència axial 

normalitzats amb la interpolació ja integrada per mínims quadrats a l’alçada corresponent dels 

punts dels 6 nivells axials de les estructures de calor. La interpolació per mínims quadrats no 

suposa un error gaire greu, ja que els punts interpolats es troben molt pròxims. I en la taula 5.3 
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es mostren els factors axials resultants. 

 

Alçada (%) 

Potència 

relativa axial 

(BOL) 

Alçada (%) 

Potència 

relativa axial 

(BOL) 

Alçada (%) 

Potència 

relativa axial 

(BOL) 

0.00 0.31500 33.33 1.17867 67.00 1.16600 

3.00 0.47100 38.00 1.20900 73.00 1.11100 

7.00 0.67800 42.00 1.22500 78.00 1.04900 

13.00 0.88200 48.00 1.23500 83.00 0.96500 

16.67 0.96340 50.00 1.23380 83.33 0.95707 

18.00 0.99300 53.00 1.23200 88.00 0.84600 

23.00 1.07300 57.00 1.22100 92.00 0.71200 

28.00 1.13400 63.00 1.19400 98.00 0.40800 

32.00 1.17000 66.67 1.16833 100.00 0.30400 

Taula 5.2 Dades de la potència relativa axial. Font [4] 

0,00000

0,20000

0,40000

0,60000

0,80000

1,00000

1,20000

1,40000

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Alçada (%)

P
ot

èn
ci

a 
re

la
tiv

a

BOL
EOL

 

Fig 5.4 Distribució axial de potència relativa a BOL i EOL. Font [4] 
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Node estructura de calor Factor de potència axial n ormalitzat (Fa i) 

1 0.1100026961 

2 0.1843187646 

3 0.2075859181 

4 0.2066967641 

5 0.1828846452 

6 0.1085112119 

 1
6

1
∑

=

=
i

iFa  

Taula 5.3 Factors de potència axials normalitzats per cada nivell axial de les estructures de calor 

Ara només queda normalitzar a 1 les potències relatives radials, que fent el producte entre els 

coeficients anteriors i aquests ens donaran el mapa de coeficients de tots els nivells axials de 

les 157 estructures de calor. Per fer aquesta normalització s’utilitza les dades de la distribució 

de potència i cremat per element combustible a principi de vida [4]. Aquesta distribució es pot 

observar en la fig. 5.5, on només es representa 1/4 dels elements combustibles presents en el 

reactor ja que es considera la simetria en la disposició dels elements. 

Un cop normalitzat radialment, es fa el producte amb els coeficients axials, assegurant-se que 

la suma de tots els coeficients de tots els nivells axials de totes les posicions radials acaben 

sumant 1, i per tant que el 100% de la potència queda repartida en cadascun dels nodes de 

les 157 estructures de calor. 

En quant a l’assignació de les 157 estructures de calor a nodes hidrodinàmics s’ha operat 

tenint com a referència la fig. 5.6, i per tant s’han assignat en cadascun dels 21 nodes 

hidrodinàmics del multid 104 entre els nivells 2 i 7 que són els que es corresponen amb el 

nucli. És a dir, hi ha 9 estructures de calor assignades a cadascun dels 13 nodes 

hidrodinàmics i 5 assignades a cadascun dels 8 nodes hidrodinàmics, respectivament. 

Finalment afegir que les dades de tots els coeficients de tots els nivells axials de les 

estructures de calor estan referenciats en l’apartat B.3 de l’Annex. 
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Fig. 5.5 Distribució de potència i cremat per element combustible a principi de vida [4] 

 

 

Fig. 5.6 Representació de les 157 estructures de calor del nucli 
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5.4. Validació del funcionament de la cuva 

Per tal de poder validar el funcionament de la cuva, s’ha partit d’un input conegut i validat 

utilitzat en el PFC de Samuel Jordan [5], el qual simula la C.N. d’Ascó amb petites 

modificacions que simplifiquen els tres llaços de la planta.  

Tot i partir d’aquest input s’han degut realitzar varies modificacions per tal de poder fer 

funcionar la planta en les condicions associades a l’input de referència per l’estudi del 

trencament de línia principal de vapor que es basa en l’input utilitzat per Arantxa Cuadra [3]. 

Per ajustar l’input de Samuel Jordan s’han realitzat les següents modificacions: 

� Augment de la potència de planta de 2686 MW a 2900 MW, repercutint doncs en la 

neutrònica de planta, i en tots els paràmetres que depenen d’un valor de referència de 

la potència nuclear.  

� Canvi a la taula del cabal de l’aigua d’alimentació de 497.018 Kg/s a 536.928 Kg/s i de 

la constant que acompanya a la comparació del nivell de cabal dels generadors de 

vapor. L’augment de cabal ve donat per l’augment de potència anterior. 

� Modificació de les  estructures de calor del nucli, passant de tenir 5 estructures de calor 

concèntriques que representen el nucli a 157 estructures de calor amb els factors de 

potència calculats en l’apartat 5.3 i que es corresponen amb els 157 nodes neutrònics 

que existeixen en cadascun dels plans axials del nucli. 

� Inserció de la cuva 3D, substituint l’unidimendional de l’input original i connexió de les 

branques calentes i fredes de la mateixa. 

� Supressió del tros d’input corresponent a SCDAP, ja que no necessitem aquesta part. 

� Reimplementació de les condicions inicials de reactivitat de les barres de control. 

Un cop realitzats aquests canvis es realitza un càlcul de 15000 s per tal d’avaluar els valors de 

les variables principals associades al funcionament de planta en estat estacionari, podent 

validar el comportament de la cuva en estat estacionari. Seguidament es presenta un dels 

resultats d’aquest càlcul (fig 5.7) i la comparativa amb els valors reals de planta, els quals 

s’han extret a partir de l’estacionari de la C.N. d’Ascó en la seva configuració a principi de vida 

i durant el cicle 13 (taula 5.4). Com es pot observar en aquesta gràfica la planta s’estabilitza 

abans d’arribar als 3000 segons de simulació. Els errors comesos són suficientment petits per 

dir que el model de cuva 3D utilitzat és vàlid. Altres gràfiques de la planta es poden consultar 

en l’apartat B.4 de l’Annex.  
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Fig. 5.7 Evolució temporal de la pressió del pressionador al llarg del transitori 

 

Taula 5.4 Comparació dels valors entre el model amb cuva 3D i la planta en estat estacionari 

Variable 
Valor 

simulació 

Dades de 

planta 

Diferència amb les 

dades de planta (%) 

Pressió del pressionador 

[Kg/cm2] 
157.2 157.2 0.00 

Nivell del pressionador [%] 58.4 57.6 1.39 

Temperatura mitjana llaç 1 [ºC] 308.1 306.6 0.49 

Temperatura mitjana llaç 2 [ºC] 308.0 306.4 0.52 

Temperatura mitjana llaç 3 [ºC] 308.0 306.5 0.49 

Cabal llaç 1 [Kg/s] 4638.8 4657.8 -0.41 

Cabal llaç 2 [Kg/s] 4643.4 4662.1 -0.40 

Cabal llaç 3 [Kg/s] 4639.6 4658.4 -0.40 

Pressió  vapor GV A [Kg/cm2] 66.6 65.2 2.1 

Pressió  vapor GV B [Kg/cm2] 66.4 65.0 2.1 

Pressió  vapor GV C [Kg/cm2] 66.5 65.1 2.1 
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6. Neutrònica nodal del reactor 

6.1. Descripció del model neutrònic 

L’opció neutrònica multidimensional permet a l’usuari modelar transitoris on la distribució 

espacial del flux neutrònic canviï amb el temps per tant és la que s’utilitzarà en aquest 

projecte, la qual permetrà l’acoblament amb els sistemes termohidràulics. Aquest model es 

basa en la resolució nodal de les equacions de difusió neutrònica pel flux neutrònic de 2 o 4 

grups energètics, en aquest cas 2. El codi també permet utilitzar nodes cartesians o 

hexagonals, però s’han agafat cartesians per seguir la lògica geomètrica associada al nucli del 

reactor modelat amb un multid cartesià. 

Cal dir que les equacions diferencials que regeixen aquest model han estat parametritzades a 

RELAP5/3D com a funció de les seccions eficaces però també com a funcions de les 

temperatures de les estructures de calor, de la quantitat de gas del fluid o de la seva densitat, 

de la concentració de bor i de la temperatura del fluid. Per seguir el plantejament matemàtic 

proposat per aquest model, que es basa en l’equació de difusió neutrònica per varies energies 

en estat estacionari es recomanable consultar la secció 7.2.1 de la ref [7]. 

Per tal d’implementar la part de l’input corresponent a la neutrònica, el codi RELAP5/3D 

necessita per cada grup energètic i per cada node el coeficient de difusió (D), la secció eficaç 

macroscòpica d’absorció (Σa), la secció eficaç macroscòpica de fissió (Σf), el producte de la 

producció neutrònica per fissió multiplicat per secció macroscòpica de fissió (ν·Σf) i la secció 

eficaç macroscòpica de dispersió d’un grup energètic en un altre (Σx,y). 

La manera d’implementar l’input depèn del model de seccions eficaces que s’esculli, ja que el 

codi en contempla 4 i s’anomenen RAMONA, HWR, GEN i RBMK. En aquest projecte s’ha 

escollit el model GEN ja que és el més general, el que millor s’ajusta al problema desenvolupat 

i el que s’ha introduït amb el nou codi RELAP5/3D. Per més informació cal anar a la secció 

7.2.5 de la ref [7]. 

6.2. Adaptació d’un model de neutrònica nodal genèr ic per a la 

C.N. d’Ascó 

6.2.1. Descripció del model 

Com a punt de partida de la neutrònica nodal s’ha agafat un input que modela una planta 

PWR genèrica de 3600 MW de potència tèrmica. Aquest model està definit mitjançant 

elements unidimensionals, però incorpora la neutrònica nodal que ens servirà com a referència 
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per la seva adaptació al model d’Ascó. Aquest input es pot trobar a l’apartat C.1 de l’Annex. 

Es parteix de la cuva 3D modelada anteriorment, però ara es tindrà com a referència un input 

d’Ascó de l’any 2000. En aquest input es modela la planta treballant a 2900 MW de potència 

tèrmica, mitjançant neutrònica puntual i la cuva mitjançant elements unidimensionals, però 

dotant-la d’un sentit multidimensional, ja que incorpora fluxos creuats dins del reactor [3].  

Els punts diferencials entre l’input d’Ascó de l’any 2000 i el que es farà servir són: 

� Canvi del model de cuva pseudo-tridimensional pel model tridimensional dissenyat en 

l’apartat 5 d’aquesta memòria. Incorporant una petita diferència en el bypass, ja que en 

aquest cas presenta 6 nivells axials de la mateixa alçada, que ens serviran per 

assignar un nivell d’una estructura de calor a cada node termohidràulic del bypass, ja 

que aquest actuarà com a reflector neutrònic en el model neutrònic. 

� Creació de les estructures de calor corresponents al reflector superior, inferior i de les 

parets de la cuva. Aquestes estructures de calor es poden consultar a l’apartat C.2 de 

l’Annex.  

� Compactació de les estructures de calor del nucli, passant de les 157 modelades en 

l’apartat 5.3 de la memòria a 21, ja que la neutrònica nodal ens obliga a assignar una 

única estructura de calor a cada volum termohidràulic, en aquest cas els factors de 

potència de les estructures de calor són de 0.9733 per la banda que toca al 

combustible i 0.0267 per la banda que toca el fluid (el 2.67% de la calor produïda 

passa al fluid). Per a més informació, es pot dirigir a l’apartat C.2 de l’Annex. 

� Implementació de la neutrònica nodal adaptada a la configuració de la planta d’Ascó, la 

qual es detalla a continuació.  

Seguidament es descriuen en detall les parts corresponents a la neutrònica. Primerament cal 

introduir les dades geomètriques que descriuen la nodalització neutrònica del nucli, aquesta 

nodalització és una matriu 17 x 17 amb 13 nivells axials. Aquesta nodalització neutrònica ens 

servirà per introduir 11 composicions dins del nucli, és a dir que per cada una d’aquestes 

composicions tindrem unes seccions eficaces diferenciades que caldrà implementar. Aquesta 

nodalització va associada a un mapejat format per 8 nivells axials que ens servirà per assignar 

cada node neutrònic a un node termohidràulic, aquests nivells es corresponen amb el reflector 

inferior, els 6 nivells calents del nucli i el reflector superior. Per exemplificar aquesta explicació, 

en les figures que es mostren a continuació s’introduiran alguns dels mapejats de 

l’acoblament: la correspondència entre nodes neutrònics i nodes termohidràulics, 

l’equivalència entre nodes neutrònics i composicions, la relació entre mapejat termohidràulic i 

nodes termohidràulics, i finalment, la distribució d’estructures de calor al mapejat 

termohidràulic. 
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Fig. 6.1 Correspondència entre nodes neutrònics i nodes termohidràulics 

 

En aquesta figura 6.1 es pot observar clarament la diferència entre la nodalització aplicada als 

reflectors superior i inferior i l’aplicada a cadascun dels 6 nivells de potència. Mentre en els 

reflectors tots els nodes estan referits a un mateix volum, en els nivells de potència es poden 

diferenciar els 21 canals termohidràulics del nucli, i a part els 8 que actuen com a parets 

reflectores. Cal destacar que es manté la distribució de 13 canals amb 9 nodes neutrònics i 8 

canals amb 5 nodes neutrònics assignats. Pel que fa al reflector de les parets es veu la 

correspondència amb l’estructura volumètrica del bypass, ja que en aquest cas té 8 sectors 

azimutals i 6 nivells axials, que es corresponen amb els nodes que van del 222-229, 322-329, 

422-429, 522-529, 622-629. 
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Fig. 6.2 Equivalència entre nodes neutrònics i composicions 

Aquesta figura 6.2 assigna una composició neutrònica a cada node neutrònic del nivell axial 

que descriu, es recorda que existeixen 13 nivells axials neutrònicament parlant. Per als dos 

reflectors s’ha utilitzat la composició corresponent a la targeta 30030101 [10], mentre que per 

els altres 11 nivells que estan dins del nucli s’ha utilitzat la composició que correspon a la 

targeta 30030301 [10]. 

En la següent figura 6.3, les targetes de l’esquerra assignen a cada node numerat del 1 al 29 

del mapejat termohidràulic a un node termohidràulic que pertany a un multid descrit en 

l’apartat 5.2 d’aquesta memòria. Com es pot observar, primerament el reflector inferior s’ha 

assignat a un volum del primer nivell del multid 104 (modela l’entrada del nucli), seguidament 

els 21 canals del mapejat es corresponen amb els 21 nodes termohidràulics del nivell 2 del 

multid 104 que descriu el primer nivell del nucli, mentre que els 8 sectors laterals estan 

assignats a els 8 primers nodes termohidràulics del bypass del nucli i que neutrònicament 

actuen com a parets reflectores. Aquesta distribució es repeteix pels 5 nivells restants del 

nucli,mentre que el reflector superior s’ha assignat a un volum del nivell 8 del multid 104 

(sortida del nucli). Pel que fa a les estructures de calor l’operativa es similar ja que s’assigna 

un nivell d’una estructura a cadascun dels nodes neutrònics (fig. 6.4). 
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Fig. 6.3 Relació entre mapejat termohidràulic i nodes termohidràulics 

 

 Fig. 6.4 Distribució d’estructures de calor al mapejat termohidràulic 

Per tal de poder inicialitzar les temperatures de les estructures de calor assignades a cada 

zona de potència s’ha inicialitzat la repartició de potència per a cadascuna de les zones 

definides anteriorment. 
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La part final per poder donar per definida la neutrònica nodal és la part corresponent a les 

barres de control. Per poder definir-la cal ubicar cada barra de control dins del mapejat 

neutrònic i definir les variables de control que regulen la inserció de barres. Per veure la part 

d’input corresponent a la neutrònica nodal cal consultar l’apartat C.3 de l’Annex. 

 

6.2.2. Avaluació del model amb un transitori de reb uig de càrrega 

Abans de passar al transitori pròpiament, es presenten els resultats obtinguts després de fer 

un càlcul de 14000 s, per tal d’aconseguir l’estat estacionari que servirà com a punt de partida 

per a l’execució dels diferents transitoris d’estudi. En la taula 6.1 es presenten els principals 

paràmetres en estat estacionari comparats amb els valors de referència, els quals mostren 

que el model és vàlid. Tot i que per aconseguir aquests valors s’ha augmentat la potència 

demandada al 105%, això és degut a que en l’acoblament el control del moviment de les 

barres no és prou fi. La lògica d’aquest fenomen resulta complicada però té a veure amb la 

temperatura mitja, que com es pot apreciar és una mica inferior a la de referència . En l’apartat 

C.4 es poden consultar les gràfiques que acrediten l’estabilitat del model. 

 

Variable 
Valor 

simulació 

Valor de 

referència 

Potència nuclear [MW] 2896 2900 

Temperatura mitja [ºC] 305.4 306.5 

Pressió pressionador [Kg/cm2] 157.2 157.2 

Pressió secundari [Kg/cm2] 64.9 66.5 

Flux de vapor [Kg/s] 535.5 538.2 

Flux de la turbina [Kg/s] 1541.4 1549.3 

Flux d’AAP [Kg/s] 542.5 538.0 

Flux del primari [Kg/s] 14007 13980 

Concentració de bor [ppm] 1729 1728 

Taula 6.1 Comparació dels principals paràmetres en estat estacionari 

Seguidament, es realitzarà un transitori per poder mostrar les possibilitats analítiques que ens 

ofereix aquesta neutrònica nodal. El transitori escollit per poder estudiar les variacions 

produïdes en la neutrònica serà un rebuig de càrrega de la turbina, fins arribar al 60% de la 

potència nominal. Aquesta variació de potència demandada es realitzarà a ritme màxim (200% 

/ min), per tant la variació de potència demandada es produirà en 12 segons. Tot i que la 
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variació de potència demandada per la turbina si que serà quasi instantània, la potència del 

reactor tardarà un temps per adaptar-se al nou estat de potència, ja que la inserció de barres 

que corregirà la potència produïda es produeix a una velocitat donada. En la figura 6.5 es pot 

observar la variació de la potència neutrònica i de la turbina durant el transitori: 
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Fig. 6.5 Variació temporal de la potència neutrònica i de la turbina durant el transitori 

La inserció de les barres de control per tal de governar la potència produïda dins del nucli, farà 

variar el flux neutrònic. Aquesta variació de potència es representa en la figura 6.6, on s’ha 

representat el tercer nivell axial dels 6 que es tenen en el model neutrònic en diferents 

moments del transitori (instants: 0s, 200s, 400s i 600s) per tal de poder observar les 

diferències produïdes per la inserció dels diferents bancs de barres.  
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Fig. 6.6 Distribució de potència en el nivell 4 (t = 0, 200,400, 600 s) 

En l’apartat C.5 i C.6 de l’Annex es poden trobar l’input del transitori i les gràfiques no incloses 

en aquesta memòria. Mentre que en l’apartat C.7 es pot consultar la distribució de potència de 

tot el nucli. 
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7. Simulació d’un trencament de línia principal de 

vapor a la C.N. d’Ascó 

7.1. Descripció del transitori 

Un cop s’ha pogut contrastar que el codi respon de manera satisfactòria amb el model utilitzat, 

és el moment de realitzar l’estudi del trencament de línia principal de vapor.  L’accident d’un 

trencament de línia principal de vapor s’ha escollit, ja que és un accident àmpliament conegut i 

presenta una asimetria de temperatures dins de la cuva que resulta molt interessant en aquest 

projecte. 

La ruptura es localitza en una de les línies de vapor del circuit secundari (concretament el llaç 

2) de la planta. Aquest vapor ve de l’intercanvi de calor amb el circuit primari mitjançant els 

generadors de vapor. La ruptura d’una de les línies suposa un gran augment momentani del 

cabal en el llaç del secundari trencat i, per tant, una forta extracció de calor en el generador de 

vapor corresponent. En el circuit primari, i degut a aquesta forta extracció de calor, el llaç 

corresponent es refredarà més de lo normal i aquesta aigua entrarà a la cuva. Encara que els 

dispositius de seguretat faran disparar el reactor, l’aigua més freda de la línia trencada 

provocarà previsiblement un perfil asimètric de temperatures. A partir d’aquest moment, el 

més important en termes de seguretat es assegurar la correcta refrigeració del nucli, per 

intentar solucionar l’asimetria i evitar un retorn a criticitat motivada per la realimentació del 

moderador. 

7.2. Cas base 

En aquest cas simplement es veurà com evoluciona la planta si s’aplica el transitori 

corresponent al trencament de línia principal de vapor. Sense considerar altres fallades que es 

poguessin produir durant l’accident. Seguidament es descriu de manera detallada el transitori 

a realitzar. 

 

7.2.1. Condicions del transitori 

� L’esdeveniment iniciador és produeix quan el temps de la simulació és t = 1 min, 

produint la ruptura gran de la branca de vapor principal del llaç 2.  

� No es contemplen condicions de contorn 
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� Les accions manuals que es realitzaran durant el transitori seran:  

o Amb t = 4 min,  parada de la turbobomba de l’aigua d’alimentació auxiliar 

o Amb t = 5 min, regulació de les vàlvules de control de cabal de les motobombes 

de l’aigua d’alimentació auxiliar al 15%. 

� El model de partida correspon a la neutrònica corresponent al cicle 13 en condicions 

BOL, amb la temperatura nominal del cicle a 578.85 K. L’estat estacionari està al 100% 

de potència i s’ha obtingut després de 14000 s de transitori nul. Aquest model té un 

model de cuva 3D i un model de neutrònica nodal NESTLE. 

 

7.2.2. Resultats 

La ruptura de la línia de vapor principal es produeix entre la sortida del segon generador de 

vapor i la vàlvula d’aïllament de la línia de vapor corresponent. El transitori s’inicia als 60 s amb 

la ruptura de la branca principal de vapor del llaç 2. La ruptura provoca un descens de la 

pressió en el secundari i un increment del cabal de vapor. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 200 400 600 800 1000 1200

Temps (s)

P
re

ss
ió

 (
K

g/
cm

2 )

Pressió vapor GVA
Pressió vapor GVB
Pressió vapor GVC

 

Fig. 7.1 Evolució temporal de la pressió de vapor als 3 GV’s 
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Fig. 7.2 Evolució temporal del cabal de vapor als 3 GV’s 

L’augment del cabal de vapor provoca una forta extracció de calor que produeix un ràpid 

refredament i que es presenta de forma més evident en el llaç on s’ha produït la ruptura. 

Aquest descens de temperatura va acompanyat de la despressurització del primari. 
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Fig. 7.3 Evolució temporal de les temperatures mitjanes en els 3 llaços 
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Fig. 7.4 Evolució temporal de la pressió del pressionador 

Degut a la baixa pressió en els generadors de vapor es genera la senyal d’injecció de 

seguretat d’alta pressió. 
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Fig. 7.5 Evolució temporal del cabal de la injecció de seguretat d’alta pressió 
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La funció del sistema d’injecció és introduir bor en el circuit primari per evitar un augment de 

potència del reactor per efecte de la realimentació del moderador. L’acció del bor es pot 

apreciar en la figura 7.6 on es grafica la inversa del període del reactor. El període del reactor 

determina la velocitat de variació del flux neutrònic en el reactor, i per tant, de la seva potència. 

És equivalent al temps necessari per variar el flux en un factor e = 2,7172. L’evolució temporal 

de la potència en funció del període T, ve donada per: 

T
t

ePP ⋅= 0   [Ec. 7.1] 

Sent P la potència en un instant de temps t i P0 la potència inicial. El període és funció de la 

vida mitja dels neutrons en el reactor (l) i de l’excés de reactivitat ∆k (positiu o negatiu), 

segons: 

k

l
T

∆
=   [Ec. 7.2] 

El període presenta doncs el mateix signe que la reactivitat, sent T>0 en un reactor supercrític, 

T<0 en un subcrític i T=∞ quan és crític a potència constant.  
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 Fig. 7.6 Evolució temporal de l’inversa del període del reactor 

Simultàniament a la senyal d’injecció de seguretat, i degut a aquesta, es generen les senyals 

de parada de reactor i turbina. 
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Fig. 7.7 Evolució temporal de la potència del reactor i de la turbina 

Després de la parada del reactor es produeix l’aïllament del sistema d’AAP i l’entrada de l’AAA. 
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Fig. 7.8 Evolució temporal del cabal de l’AAP en els 3 llaços 
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Fig. 7.9 Evolució temporal del cabal d’AAA en els 3 llaços 

Per veure l’asimetria tèrmica que es produeix en els llaços es mostra la temperatura de les 

branques fredes del primari. 
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Fig. 7.10 Evolució temporal de les temperatures fredes en els 3 llaços 
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Amb el model creat es pot observar com les temperatures dins del reactor varien a mesura 

que evoluciona el transitori, posant de relleu l’asimetria produïda per l’extracció massiva de 

calor del generador de vapor del llaç on es produeix la ruptura. En les següents figures es 

mostra l’evolució de les temperatures dins del reactor en diferents moments del transitori, els 

punts escollits per ser graficats són: 

� t = 60 s, distribució de temperatures just abans de la ruptura (∆Tllaços = 0.2 ºC) 

� t = 95 s, ruptura i augment de la diferència de temperatures (∆Tllaços = 16.61 ºC) 

� t = 125 s, punt on el gradient tèrmic és màxim (∆Tllaços = 30.31 ºC) 

� t = 165 s, disminució de la temperatura entre llaços (∆Tllaços = 20.53 ºC) 

� t = 240 s, punt pròxim a la igualació de temperatures (∆Tllaços = 6.87 ºC) 

� t = 290 s, igualació de les temperatures dels llaços (∆Tllaços = 0.1 ºC) 
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Fig. 7.11 Distribució de temperatures en tots els nivells axials del nucli t = 60 s 

         

 

  

 


