
 
 
D'AQUEST PFC NOMÉS ESTÀ DISPONIBLE EN ACCÉS OBERT EL RESUM  
 
 
L’objectiu d’aquest projecte és caracteritzar el funcionament del sistema de 
control de runback de turbina per a una central nuclear del tipus PWR (reactor 
d’aigua a pressió). Per tal d’aconseguir-ho s’ha analitzat fins a un total de 
quatre escenaris per a la planta d’Ascó (un mal funcionament en l’esprai del 
pressionador, en els escalfadors del pressionador, una petita pèrdua de 
refrigerant i, per últim, un mal funcionament en el sistema de 
càrregadescàrrega). Tots ells tenen en comú una despressurització. 
 
En primer lloc, s’ha partit de la configuració de la planta de desembre del 2005 
i, posteriorment, se li han realitzat els transitoris pertinents. La simulació del 
comportament d’aquests transitoris s’ha dut a terme mitjançant un model 
integrat de la planta en el codi de càlcul Relap5/Mod3.2. Un cop obtinguda la 
configuració i simulats els diferents escenaris, es prossegueix a l’extracció de 
les dades a fi de poder realitzar un estudi del sistema de runback. 
 
Un cop realitzada la caracterització, es realitza un anàlisi de sensibilitat per al 
sistema de control del runback de la turbina. Amb aquest fi, es simula de nou 
els diferents escenaris plantejats amb les diferents combinacions possibles de 
valors de paràmetres de control i s’escullen aquells que aportin un marge de 
temps més ampli a l’operador de planta, és a dir, aquells que proporcionin el 
màxim temps possible per a què l’operador sigui capaç de detectar l’anomalia i 
restaurar el bon funcionament, evitant així una parada automàtica del reactor. 
 
Per últim, s’ha realitzat un càlcul de les probabilitats acumulades d’aturada de 
reactor mitjançant un programa preparat pel grup d’Estudis Termohidràulics. 
Aquest es realitza a partir de l’avaluació temporal de diferents marges de 
seguretat, que proporcionarà una optimització dels paràmetre de control que 
defineixen el sistema del runback. 


