
 

 

Ascó II inicia la 21a recàrrega de combustible  
 

 
 
 
 
Ascó, XX de abril de 2013 – La 

unidad II de CN Ascó se 

desconectó de la red eléctrica 

durante la madrugada del 6 de 

abril para iniciar los trabajos de la  

 

 

 

 

 

 

Ascó, 6 d’abril de 2013. La unitat II de CN Ascó es va desconnectar de la xarxa 

elèctrica durant la matinada del 6 d'abril per iniciar els treballs de la 21ª recàrrega de 

combustible, que donarà pas a un nou cicle d’operació de 18 mesos. 

Entre les actuacions més rellevants que es portaran a terme en aquesta parada, a més 

de la substitució de 64 dels 157 elements combustibles, destaquen els treballs per a 

millorar la seguretat i l'eficiència de la central com la instal·lació del control digital 

d’escalfadors i la substitució dels rescalfadors separadors d’humitat (MSR’s). 

 

En aquesta parada està previst executar més de 10.400 ordres de treball, de les quals 

un 76% corresponen a tasques de manteniment preventiu i inspeccions; un 4%, a 

treballs correctius; un 5%, a treballs auxiliars i el 15% restant, a modificacions 

de disseny de la central. Per portar a terme aquests treballs, la planta incorpora 

aproximadament a 1.000 professionals addicionals, amb el que duplica la plantilla que 

habitualment opera la central per poder plantar cara a aquest increment del volum de 

treball en el temps planificat. 

 

Un dels treballs de gran envergadura que es completarà durant aquesta recàrrega és 

la instal·lació del control digital dels escalfadors, que suposa la digitalització de tots els 

nivells d’aigua dels tancs i escalfadors del sistema secundari de la central. Això implica  

millores rellevants per a la planta, ja que el nou sistema ofereix majors prestacions, 

eficiència i fiabilitat dels elements connectats. 

 

Un altre treball rellevant és la substitució dels MSR’s, o rescalfadors separadors 

d’humitat, que tenen la funció d’adequar les característiques del vapor de sortida de la 

turbina d’alta pressió per a evitar la humitat en el vapor que passa a la turbina de baixa 

 
Per aquesta parada s’han programat més 
de 10.400 ordres de treball. 

 
Destaquen els treballs per a millorar la 
seguretat i l’eficiència de la central com el 
control digital dels escalfadors i la 
substitució dels MSR’s, així com 
modificacions de disseny per a augmentar 
els marges de seguretat derivades de les 
recents proves de resistència. 

 
Coincidint amb aquesta recàrrega, es 
realitzarà la primera transferència 
d’elements combustibles gastats des del 
grup I fins el nou Magatzem Temporal 
Individualitzat (MTI). 
 

Transport dels nous MSR’s de CN Ascó. 
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pressió i així protegir-la i millorar-ne l’eficiència. Aquest treball ja es va portar a terme 

en la unitat I de CN Ascó en 2011, en la 21a recàrrega. 

 

També destaca el canvi de l'actual sistema informàtic que gestiona l'operació de la 

central SAMO (Sistema de Suport Mecanitzat a l'Operació), per la nova versió 

OVATION, que proporcionarà millores en el procés de gestió de la informació que 

genera l'operació de la planta. Aquest canvi ja va ser efectuat al grup I d'Ascó durant 

l'última recàrrega, a finals de 2012. 

 

Igualment rellevants són diverses modificacions de disseny i treballs que es duran a 

terme per a complir amb les instruccions tècniques complementàries emeses pel 

Consell de Seguretat Nuclear com a resultat de les proves de resistència realitzades a 

la central nuclear Ascó i que permetran incrementar els marges de seguretat de la 

planta davant de successos del tipus que va originar l’accident de la central japonesa 

de Fukushima.  

 

Totes aquestes activitats s'inscriuen en el programa d'importants inversions 

sostingudes durant els últims anys en les tres unitats d’ANAV a fi de millorar la fiabilitat 

dels seus components i garantir l’operació segura i a llarg termini.  

 

Primera transferència de combustible al MTI  

 

Coincidint amb aquesta recàrrega, CN Ascó realitzarà la primera transferència 

d'elements combustibles gastats des de la piscina del grup I fins al nou Magatzem 

Temporal Individualitzat (MTI). La posada en funcionament d'aquesta instal·lació 

permetrà buidar part de les piscines de combustible, ampliant la capacitat 

d'emmagatzematge en el propi emplaçament fins que es construeixi el Magatzem 

Temporal Centralitzat (MTC).  

 

L'ús d'aquest tipus d'instal·lacions, que funcionen com una solució transitòria en el 

cicle del combustible nuclear, està àmpliament estès als països que tenen centrals 

nuclears. De fet, el de CN Ascó serà el tercer MTI operatiu a Espanya després del de 

la central nuclear Trillo i el de la central nuclear José Cabrera (Zorita), actualment en 

desmantellament.  

 

Per portar a terme aquesta primera càrrega de combustible, CN Ascó ha realitzat tota 

una sèrie de proves prèvies, supervisades pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN), 

que han permès verificar que el conjunt d’operacions a realitzar amb el sistema 

d'emmagatzematge i transport concebut és completament segur.  

 

Planificació, prevenció i formació  

 

La planificació, la prevenció i la formació són claus perquè la recàrrega de combustible 

es desenvolupi amb les màximes garanties de seguretat. El volum d'ordres de treball i 

l'augment de professionals a la central requereix una important tasca prèvia de 

planificació desenvolupada amb molta antelació, que sumada als esforços en l'àrea de 



 

prevenció de riscos laborals, permet arribar als objectius fixats de seguretat i qualitat 

dels treballs.  

 

Tots els professionals que se sumen al personal habitual de la instal·lació reben una 

formació preliminar que es determina d'acord a les tasques que desenvoluparan a la 

planta. A més, recentment s'ha inclòs formació específica en relació amb els factors 

humans, mitjançant l'assaig de molts dels treballs que es porten a terme durant aquest 

període en un simulador abans de realitzar-los a la planta.  

 

Aquesta formació s'ha traslladat també des de l'última recàrrega a les instal·lacions de 

l'Oficina de Desenvolupament Local del municipi d'Ascó, gràcies a un acord amb el 

seu Ajuntament. El canvi d'ubicació permet millores pel que fa a la gestió de recursos, 

agilitzant així els tràmits administratius del personal que accedeix a la central en el 

període de recàrrega. 

 

 

 


