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El CSN classifica com a nivell 1
l'incident de dimecres a Vandellòs II
L'organisme remarca que hi va haver una anomalia que s'hauria d'haver evitat
amb els controls de la central

Central de Nuclear Vandellós II | ACN

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha classificat com a nivell 1 a l'Escala Internacional
de Successos Nuclears i Radiològics (INES) l'incident que dimecres va notificar la central
nuclear Vandellòs II. El nivell 1 implica que hi va haver una anomalia però que no va tenir
repercussió ni dins ni fora de la central. En el seu informe, l'organisme qualifica de "puntual" la
situació i apunta que "s'hauria d'haver evitat mitjançant els controls habituals de la central", però que
"no presenta evidències d'un problema de cultura de seguretat generalitzat a la planta". En
concret, un dels dos canals de pressió del generador de vapor estava "inoperable" durant la prova
mensual de vigilància de la instrumentació del panell de parada remota.

La prova es va fer el 12 d'agost i una inspecció posterior va identificar que l'anomalia
estava present des del 19 de juny, superant el marge temporal de les especificacions tècniques
de funcionament i havent de comunicar-la al CSN. En la prova de vigilància del mes de juliol no es
va detectar la incidència. El transmissor de pressió del canal no estava alineat correctament i ja
s'ha recuperat l'operativitat del canal de pressió.
El panell de parada remota és un quadre de control alternatiu que permet aturar la central
nuclear si no es pogués fer des de la sala de control principal. Compta amb dos canals, el del
tren ?A', que ha registrat aquesta incidència, i el del tren ?B', que s'ha mantingut operable. Amb
tot, el titular de Vandellòs II va apuntar que la situació no va tenir impacte en la seguretat de les
https://www.reusdigital.cat/noticia/86885/csn-classifica-nivell-incident-dimecres-vandellos-ii
Pagina 1 de 2

persones i el medi ambient i que la central nuclear va operar amb normalitat, al 100% de
potència.
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