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CN ASCÓ I INICIA EL SEU 27è CICLE D’OPERACIÓ
La central ha executat més de 13.000 ordres de treball per a realitzar totes les
activitats planificades per aquesta parada de recàrrega de combustible

La central nuclear Ascó I es va connectar a la xarxa elèctrica a les 09:39 hores del passat 23 de desembre, un cop
finalitzats els treballs corresponents a la 26a recàrrega de combustible, donant pas a un nou cicle d'operació, el
vint-i-setè. Més d'un miler de treballadors de diferents perfils i especialitats professionals d'empreses de serveis
han participat, donant suport a l'equip humà de CN Ascó, en l'execució de les activitats programades. El projecte
ha suposat per ANAV una inversió de 23,3 milions d'euros.
El procés de recàrrega de combustible ha consistit en la substitució de 60 dels elements combustibles que
conformen el nucli del reactor per afrontar un nou cicle d'operació, si bé la planta ha aprofitat aquest període de
desconnexió de la xarxa per realitzar actuacions de manteniment majoritàriament preventiu i diverses activitats
de millora de la instal·lació que només poden realitzar-se quan la central està parada. En conjunt, s'han executat
més de 13.000 ordres de treball i s'han implantat 41 modificacions de disseny i 11 substitucions de components
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com anticipació a l'obsolescència dels seus materials, amb l'objectiu de mantenir a la planta plenament preparada
per afrontar una operació a llarg termini.
Entre les activitats rellevants dutes a terme en aquesta 26a Recàrrega de combustible, cal esmentar la substitució
de quatre dels termoparells intranuclears, que formen part de la instrumentació utilitzada per mesurar la
temperatura de l'aigua a l'interior del reactor i determinar la potència a la qual funciona. També s'ha realitzat la
inspecció del fons del vas i de les toveres de branca calenta, la inspecció visual remota de la tapa del vas i la
inspecció de tubs per corrents induïdes als tres generadors de vapor. Així mateix, s'ha realitzat la revisió general
de la turbina d'alta pressió i la implantació de millores a l'estació de tractament d'hidrogen de l'alternador.
La propera parada per recàrrega a CN Ascó està prevista per al mes d'abril de 2019, quan la Unitat II de la central
portarà a terme la seva 25a Recàrrega de combustible.
//

FORMACIÓ PRÈVIA DE TOT EL PERSONAL INCORPORAT.
UN PILAR EN L’EXECUCIÓ SEGURA DE LA RECÀRREGA
La central nuclear Ascó I ha completat la seva 26a Parada per
Recàrrega complint amb els objectius de seguretat en parada, per
al que ha estat clau el treball de planificació de totes les activitats i
la coordinació entre totes les àrees de l'organització. Aquestes
han treballat de manera conjunta i orientada a la consecució d'un
objectiu comú: dur a terme les tasques planificades a la recàrrega
de manera segura.
Per a això, ha resultat essencial la formació prèvia de tot el
personal incorporat, que ha registrat més de 1.800 assistències als
cursos organitzats a les aules de l'Oficina de Recàrrega que es
troba en instal·lacions municipals situades al polígon industrial
d'Ascó, gràcies a un acord amb l'Ajuntament de la localitat.
Aquestes activitats formatives, que inclouen la recreació d'espais i
situacions que els professionals es trobaran posteriorment en el
seu dia a dia a la planta, són el fruit del compromís tant d'ANAV
com de les empreses col·laboradores amb la seguretat nuclear, la
prevenció de riscos laborals , la protecció radiològica, la seguretat
física i el respecte al Medi Ambient
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