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RESUM. 
 

 

 El següent text tracta d’explicar la necessitat de les centrals nuclears per tenir 

programes operatius de gestió de vida per tal de poder obtenir renovacions de les seves 

autoritzacions d’explotació, per tal de poder allargar la seva vida útil per sobre de la 

vida projectada en el disseny. Aquests programes han de permetre detectar i corregir els 

efectes de l’envelliment de les estructures, sistemes i components per tal de mantenir els 

marges de seguretat. 

 

 En primer lloc es tractarà un apartat sobre aspectes relacionats amb la renovació 

de les autoritzacions d’explotació, explicant el sistema actual que se segueix, les 

revisions periòdiques de la seguretat que s’han de realitzar a petició del Consell de 

Seguretat Nuclear i l’estat actual d’aquestes autoritzacions per a totes les centrals 

nuclears espanyoles. 

 

 Es tractarà un altre apartat que pretendrà explicar les possibles metodologies  

proposades pels principals organismes internacionals com són la U.S. Nuclear 

Regulatory Commission i l’Organització Internacional de l’Energia Atòmica. 

 

 El tercer apartat estudiarà l’estat actual dels programes de gestió de vida en les 

centrals espanyoles i proposarà un Programa de Gestió de Vida basat en la metodologia 

de la U.S. Regulatory Commission per poder ser aplicat a les centrals espanyoles. En 

aquest apartat es comentarà l’estructura i el funcionament del programa i les fases de 

què consta la seva aplicació.  

 

En el darrer apartat s’explicaran els costos que suposaria la realització i aplicació 

a una central nuclear espanyola d’aquest Programa de Gestió de Vida. 
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INTRODUCCIÓ. 

 

 A mesura que una central nuclear envelleix, la seva fiabilitat i els marges de 

seguretat proporcionats per disseny tendeixen a disminuir, fet que produeix un 

increment dels costos d’operació i de manteniment de la planta, a menys que 

s’imparteixi una política de gestió de l’envelliment o gestió de vida per part del personal 

d’operació i de manteniment. L’envelliment dels sistemes, estructures i components 

importants per a la seguretat d’una central nuclear ha de ser gestionat per assegurar que 

les funcions requerides de seguretat estan disponibles al llarg de tota la vida de servei de 

la planta, incloent-hi la possible extensió de la vida útil. 

  

 Per gestionar efectivament l’envelliment dels sistemes, estructures i components 

importants per a la seguretat, els titulars de planta han de tenir programes operatius que 

permetin detectar i corregir a temps els possibles efectes de l’envelliment per tal 

d’assegurar que els marges de seguretat són mantinguts. Les autoritats són responsables 

de verificar que l’envelliment està sent eficientment gestionat i que els programes 

efectius estan en continua aplicació. 

 

 Hi ha diversos programes relacionats amb la gestió de centrals nuclears com ara 

manteniment, inspecció en servei, operació, etc. L’experiència demostra que la gestió de 

vida dels sistemes, estructures i components pot ser més efectiva coordinant tots aquests 

programes ja existents en un programa que els englobi a tots, anomenant-lo Programa 

de Gestió de Vida. 

 

 Molts programes d’aquest tipus estan sent implantats en un nombre creixent 

d’instal·lacions, de manera que integrin la gestió de vida útil i el plantejament econòmic. 

 

 El PFC pretén estudiar la situació actual dels Programes de Gestió de Vida de les 

centrals nuclears, el seu contingut, estructura, cost i metodologies recomanades per a la 

seva implantació. També s’estudiaran noves propostes i millores d’aquest tipus de 

Programes, amb l’objectiu de proposar un Programa de Gestió de Vida per implantar-se 

a les centrals nuclears espanyoles. El Programa de Gestió de Vida constarà d’una base 

de dades feta amb el programa Microsoft Access. 
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1.- ASPECTES RELACIONATS AMB LA RENOVACIÓ DE LES 

AUTORITZACIONS D’EXPLOTACIÓ. 

 

1.1.- Sistema actual d’autoritzacions d’explotació de les centrals nuclears 

espanyoles. 

 

 En el context regulador espanyol no existeix el concepte de temps màxim de 

funcionament de les centrals nuclears, sinó que l’administració concedeix permisos 

d’explotació d’una duració definida, típicament 10 anys, la renovació de la qual és 

subordinada a una revisió en profunditat de la seguretat de la planta anomenada la  

Revisió Periòdica de la Seguretat, i a l’ avaluació continuada que realitza el Consell de 

Seguretat Nuclear (CSN).  

 

Treballs actualment en curs reconeixen a la Revisió Periòdica de la Seguretat 

com l’eina bàsica per a la concessió de l’autorització a llarg termini. Els matisos del 

llarg termini implicaran l’ampliació del contingut de les anàlisis i estudis a presentar i 

s’estableixen els criteris bàsics per al manteniment continuat del nivell de seguretat, 

tenint en compte l’envelliment i les adaptacions de les noves normatives. 

 

Les experiències d’explotació, els coneixements actuals i l’estat de la gestió de 

vida dels actius nuclears indiquen que és tècnicament viable mantenir les centrals 

nuclears actuals operant amb seguretat i fiabilitat per damunt dels 40 anys de vida de 

disseny inicialment especificada. Per això, l’estratègia de manteniment i innovació amb 

la que s’enfoca l’explotació de les centrals nuclears espanyoles permet abordar la 

Revisió Periòdica de Seguretat amb garant ies d’èxit per al llarg termini. 
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1.2.- Revisió Periòdica de la Seguretat (RPS) i renovació de les autoritzacions . 

 

 Durant l’explotació de les centrals nuclears es realitza una revisió contínua de la 

seguretat, que el CSN segueix amb la seva funció d’inspecció i control [Ref.1]. Les 

anàlisis avaluades són: 

 

- Anàlisi d’aplicabilitat de la nova normativa. 

- Anàlisi d’experiència operativa. 

- Anàlisi de seguretat de les modificacions de disseny. 

 

D’altra banda, l’experiència mostra que aquestes revisions es poden completar 

realitzant cada cert temps una revisió global de la seguretat de cada central, en la que 

s’avaluen els resultats de l’operació durant el període considerat i es faci una anàlisi dels 

aspectes més destacats de la seguretat, tenint en compte l’estat actual de la central, els 

programes de manteniment desenvolupats, la qualificació de l’equip i la gestió de 

l’envelliment, els resultats de la inspecció en servei, els canvis de normativa, l’aplicació  

del concepte de cultura de seguretat i els resultats i aplicacions de l’Anàlisi 

Probabilística de Seguretat. 

 

Seguint una pràctica internacional cada vegada més generalitzada, el CSN va 

decidir que s’ha de realitzar una RPS en les centrals nuclears espanyoles cada 10 anys. 

 

 

1.2.1.- Objectius de les RPS. 

 

- Assegurar que el procés d’anàlisi derivat de l’experiència  d’operació s’ha aplicat 

correctament, incloent-hi la revisió global de les modificacions dutes a terme com 

a conseqüència d’estudis genèrics. 

 

- Analitzar el comportament global de la central en llargs períodes d’operació, 

incloent-hi els resultats dels requisits de vigilància i manteniment dels equips, amb 

la idea de verificar que els nivells de seguretat de la central no han disminuït 

durant aquests períodes i per garantir l’operació segura durant el següent període. 
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- Avaluar la seguretat de la central pel que fa als nous requisits exigits a la 

normativa nacional, a les recomanacions internacionals i a les prescripcions del 

país d’origen del projecte a centrals de disseny similar. 

 

- Actualitzar l’estat dels diversos programes d’avaluació i millora de la seguretat, 

l’aplicació dels quals es realitza de manera contínua. 

 

 

1.2.2.- Criteris bàsics per a desenvolupar les RPS. 

 

- Seguir la reglamentació i normatives nacionals i del país origen del projecte, 

complementada amb altres normatives o recomanacions internacionals que hagin 

estat considerades aplicables. 

 

- Les anàlisis d’experiència operativa interna agafaran com a referència aquells 

esdeveniments notificats d’acord amb les Especificacions Tècniques de 

Funcionament de la central. 

 

- Les anàlisis d’experiència operativa interna agafaran com a referència els 

incidents definits com a significatius per un organisme reconegut, segons la 

tecnologia del país origen del projecte. 

 

- L’Anàlisi Probabilística de Seguretat, com a eina que permet analitzar la seguretat 

de les plantes, haurà de ser un dels contribuïdors més importants en les RPS. 

 

 

1.2.3- Abast de les RPS. 

 

- Experiència operativa: S’haurà de demostrar que la central revisa les dades 

operacionals de manera contínua en el seu règim normal d’operació, i que manté 

un alt nivell de seguretat operacional mitjançant d’un sistema adequat de 

realimentació d’experiència operativa, de manera que l’existència o el 

desenvolupament d’estats potencialment perillosos de les estructures, sistemes i 
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components siguin detectats i analitzats, adoptant les mesures correctores 

corresponents. 

 

- Anàlisi del comportament dels equips: Es comprovarà la validesa de les previsions 

establertes per al seguiment de l’estat dels equips de seguretat de la central, per tal 

d’evitar, detectar i corregir el seu desgast durant la seva vida de servei. 

 

- Anàlisi de l’impacte dels canvis en la normativa: Es comprovarà que tota la 

normativa nacional i la del país d’origen del projecte, així com les recomanacions 

internacionals, han estat analitzades adequadament, valorant els resultats de les 

anàlisis realitzats prèviament i les accions preses com a conseqüència d’aquestes 

anàlisis. 

 

- Actualització de l’estat dels programes d’avaluació i millora de la seguretat: Es 

realitzarà una actualització de l’estat dels diferents programes en curs en cada 

central per la millora de la seguretat, identificant les mesures concretes adoptades 

o previstes. D’entre aquests programes destaca l’Anàlisi Probabilística de 

Seguretat, que totes les centrals estan desenvolupant dins del Programa Integrat 

establert pel CSN. Entre els programes a considerar es troben: 

 

§ Gestió d’accidents greus que superen la base de disseny. 

§ Formació del personal. 

§ Organització i factors humans. 

§ Aplicació del concepte Cultura de Seguretat. 

§ Procediments d’operació. 

§ Actualització i millora de les ETF’s. 

§ Programes de Gestió de Vida. 

§ Garantia de qualitat. 

§ Reducció de dosis al personal d’operació. 

§ Limitació, control i vigilància d’efluents radioactius. 

§ Vigilància radiològica ambiental. 

§ Gestió de Residus Radioactius. 

§ Control de la configuració de la central. 

§ Plans d’autoavaluació i revisions sistemàtiques independents. 
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Prèviament a l’inici de la RPS, el titular de la central enviarà al CSN el 

programa de realització d’aquesta, detallant l’abast a partir de què s’estableix amb 

caràcter general a l’apartat anterior. 

 

Els resultats de la RPS de cada central es recolliran en un informe emès pel 

titular d’aquesta. En dit informe s’analitzaran cadascuna de les àrees incloses en l’abast 

de la RPS. 

 

Després de l’avaluació de l’informe de la RPS del CSN, aquest emetrà l’informe 

final sobre dita revisió, que recollirà les conclusions de la mateixa i establirà els 

programes d’implantació que puguin correspondre. Aquest informe constituirà la base 

de partida per: 

 

- Assegurar que el nivell de seguretat de la central és adequat. 

- Posteriors avaluacions contínues o periòdiques que es puguin efectuar. 

- Els plans d’actuació del CSN i la central en àrees d’interès significatiu per a la 

seguretat. 
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1.3.- Estat de les autoritzacions. Requisits exigits pel Consell de Seguretat Nuclear. 

 

 Al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) [Ref.2-8] apareixen les condicions que han 

de complir les centrals nuclears per tal de poder sol·licitar una renovació de la seva 

llicència d’explotació, així com les dates límit per poder sol·licitar- les, tenint en compte 

els períodes de renovació. 

 

 En les següents taules es mostren esquematitzats els períodes de renovació de 

llicència d’explotació, les condicions que han de complir en aspectes de gestió de vida i 

les dates límit per sol·licitar dita renovació per a totes les centrals nuclears espanyoles. 

 

 

 

1.3.1.- Estat de les autoritzacions de les centrals BWR. 
 

Central 
Nuclear 

BOE / 
Període de 
renovació 

Condicions de gestió de vida 
Data límit de 

sol·licitud de la nova 
llicència 

Santa Maria 
de Garoña 

23/07/1999   
(10 anys a 
partir del 

05/07/1999) 

Informe anual sobre les activitats de 
gestió de vida útil de la central, que 
inclogui la vigilància dels mecanismes 
d'envelliment i degradació de les 
estructures, sistemes i components 
relacionats amb la seguretat i l'estat dels 
mateixos, i en el que s'identifiquin les 
noves activitats d'inspecció, vigilància i 
manteniment per detectar els esmentats 
mecanismes i controlar els seus efectes. 

3 anys abans de 
l'expiració del present 
permís d'explotació. 

(05/07/2006) 

Cofrentes 

16/04/2001    
(10 anys a 
partir del 

20/03/2001) 

Informe anual sobre les activitats de 
gestió de vida útil de la central, que 
inclogui la vigilància dels mecanismes 
d'envelliment i degradació de les 
estructures, sistemes i components 
relacionats amb la seguretat i l'estat dels 
mateixos, i en el que s'identifiquin les 
noves activitats d'inspecció, vigilància i 
manteniment per detectar els esmentats 
mecanismes i controlar els seus efectes. 

1 any abans de 
l'expiració del present 
permís d'explotació. 

(20/03/2010) 
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1.3.2.- Estat de les autoritzacions de les centrals PWR. 
 

Central 
Nuclear 

BOE / 
Període de 
renovació 

Condicions de gestió de vida 
Data límit de 

sol·licitud de la nova 
llicència 

Almaraz I i II 

27/06/2000     
(10 anys a 
partir del 

08/06/2000) 

Informe anual sobre les activitats de 
gestió de vida útil de la central, que 
inclogui la vigilància dels mecanismes 
d'envelliment i degradació de les 
estructures, sistemes i components 
relacionats amb la seguretat i l'estat dels 
mateixos, i en el que s'identifiquin les 
noves activitats d'inspecció, vigilància i 
manteniment per detectar els esmentats 
mecanismes i controlar els seus efectes. 

2 anys abans de 
l'expiració del present 
permís d'explotació. 

(08/06/2008) 

Vandellòs II 

11/08/2000    
(10 anys a 
partir del 

26/07/2000) 

Informe anual sobre les activitats de 
gestió de vida útil de la central, que 
inclogui la vigilància dels mecanismes 
d'envelliment i degradació de les 
estructures, sistemes i components 
relacionats amb la seguretat i l'estat dels 
mateixos, i en el que s'identifiquin les 
noves activitats d'inspecció, vigilància i 
manteniment per detectar els esmentats 
mecanismes i controlar els seus efectes. 

1 any abans de 
l'expiració del present 
permís d'explotació. 

(26/07/2009) 

Ascó I i II 

22/10/2001     
(10 anys a 
partir del 

02/10/2001) 

Informe anual sobre les activitats de 
gestió de vida útil de la central, que 
inclogui la vigilància dels mecanismes 
d'envelliment i degradació de les 
estructures, sistemes i components 
relacionats amb la seguretat i l'estat dels 
mateixos, i en el que s'identifiquin les 
noves activitats d'inspecció, vigilància i 
manteniment per detectar els esmentats 
mecanismes i controlar els seus efectes. 

1 any abans de 
l'expiració del present 
permís d'explotació. 

(02/10/2010) 

José Cabrera 

07/11/2002   
(fins el 30 
d'abril de 

2006) 

Informe anual sobre les activitats de 
gestió de vida útil de la central, que 
inclogui la vigilància dels mecanismes 
d'envelliment i degradació de les 
estructures, sistemes i components 
relacionats amb la seguretat i l'estat dels 
mateixos, i en el que s'identifiquin les 
noves activi tats d'inspecció, vigilància i 
manteniment per detectar els esmentats 
mecanismes i controlar els seus efectes. 

No podrà sol·licitar una 
nova llicència. 

Trillo 

06/12/2004      
(10 anys a 
partir del 

17/11/2004) 

Informe anual sobre les activitats de 
gestió de vida útil de la central, que 
inclogui la vigilància dels mecanismes 
d'envelliment i degradació de les 
estructures, sistemes i components 
relacionats amb la seguretat i l'estat dels 
mateixos, i en el que s'identifiquin les 
noves activitats d'inspecció, vi gilància i 
manteniment per detectar els esmentats 
mecanismes i controlar els seus efectes. 

1 anys abans de 
l'expiració del present 
permís d'explotació. 

(17/11/2013) 
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2.- METODOLOGIES DE GESTIÓ DE VIDA. 

 

2.1.- Metodologia de la U.S. Nuclear Regulatory Commission. 

 

El document base que posa a disposició la Nuclear Regulatory Commission per 

la Gestió de Vida en les Centrals Nuclears en l’àmbit de la renovació de llicència és el 

NUREG-1801, “Generic Aging Lessons Learned (GALL)” [Ref.9-10], que identifica els  

Programes de Gestió de Vida que són considerats acceptables per gestionar els efectes 

de l’envelliment dels sistemes, estructures i components de les centrals nuclears, tal 

com marca la norma 10 CFR 54 dels Estats Units, “Requirements for Renewal of 

Operating Licenses for Nuclear Power Plants”. 

 

L’informe GALL està format per 2 volums. El primer resumeix els anàlisis 

efectuats en gestió de vida que són discutits en el segon. El segon volum llista els 

anàlisis efectuats en gestió de vida de les estructures, sistemes i components que poden 

estar en l’àmbit de la sol·licitud de renovació de llicència, i identifica els programes de 

gestió de vida acceptables per a cada estructura, sistema o component. 

 

 

2.1.1.- Visió general del procés d’avaluació de l’informe GALL. 

 

 Els resultats obtinguts en l’informe GALL són presentats en format de taula en 

el segon volum. Els títols de cada columna són: Ítem, Estructura/Component, Material, 

Entorn, Efecte/Mecanisme d’envelliment, Programa de Gestió de Vida, i Avaluació 

Complementària. A partir de tota aquesta informació es poden determinar les accions 

que s’han de dur a terme per al manteniment de cada estructura o component. 

L’avaluació sobre la idoneïtat de cada programa per gestionar certs efectes 

d’envelliment en estructures i components en particular està basada en l’anàlisi dels 10 

elements del programa següents: 
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1.- Camp d’aplicació del programa: Ha d’incloure les estructures i els components 

específics subjectes a una anàlisi de gestió de l’envelliment. 

 

2.- Accions preventives: Han de prevenir o mitigar els efectes d’envelliment 

aplicables. 

 

3.- Paràmetres monitoritzats o inspeccionats: Han d’estar relacionats amb els efectes 

d’envelliment en la funcionalitat de l’estructura o component en particular. 

 

4.- Detecció dels efectes d’envelliment: S’ha de realitzar abans d’haver cap pèrdua 

de la funcionalitat de l’estructura o component. 

 

5.- Monitorització i predicció: Ha de servir per preveure a temps l'extensió dels 

efectes de l’envelliment, per poder dur a terme accions correctives. 

 

6.- Criteri d’acceptació: Ha d’assegurar que la funcionalitat de l’estructura o 

component es manté sota condicions base de disseny durant tot el període 

d’operació. 

 

7.- Accions correctives: Han de ser oportunes, incloent la determinació de les causes 

i prevenció de la reaparició del problema. 

 

8.- Procés de confirmació: Ha d’assegurar que les accions preventives són 

adequades i que les accions correctives apropiades han estat completades i són 

efectives. 

 

9.- Controls administratius: Han de proporcionar una anàlisi formal i un procés 

d’aprovació. 

 

10.- Experiència operativa: Ha de proporcionar evidències que donin suport per 

determinar que els efectes de l’envelliment han estat gestionats adequadament, per 

tal de què la funcionalitat de l’estructura o component es mantingui durant tot el 

període d’operació. 
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2.1.2.- Aplicació de l’informe GALL. 

 

 El GALL és un informe tècnic bàsic utilitzat com a guia pel personal de la 

Nuclear Regulatory Commission per a l’anàlisi d’una sol·licitud de renovació de 

llicència. El GALL ha de ser tractat de la mateixa manera com un informe que és 

generalment aplicable. El sol·licitant pot referenciar-se a l’informe GALL en una 

sol·licitud de renovació de llicència per demostrar que els programes seguits a la seva 

planta corresponen als analitzats i aprovats a l’informe GALL. És incumbència del 

sol·licitant el fet d’assegurar-se que el programa de la seva planta conté tots els elements 

que conté el GALL, en el cas d’utilitzar dit informe com a referència. A més, les 

condicions de la planta deuen estar limitades per les condicions en les quals el programa 

del GALL va ser avaluat. Aquestes verificacions deuen ser documentades in-situ d’una 

forma auditable. El sol·licitant haurà d’incloure una certificació de què les verificacions 

estan completades en la sol·licitud de renovació de llicència. 

 

 L’informe GALL conté una manera acceptable per gestionar els efectes de 

l’envelliment per a la renovació de llicència, encara que el sol·licitant  pot proposar 

alternatives per a la seva planta específica al personal de la NRC. L’ús del GALL no és 

obligatori, però el seu ús pot facilitar al sol·licitant la preparació de la sol·licitud de 

renovació de llicència i la millora de la seva eficiència, així com l’anàlisi d’aquesta per 

part del personal de la NRC. 

 

 La inclusió d’una certa estructura o component en el GALL  no implica que 

aquesta estructura o component en particular estigui dins de l’àmbit de la renovació de 

llicència per a totes les plantes. D’altra banda, l'omissió d'una certa estructura o 

component al GALL no implica que aquesta estructura o component en particular no 

estigui dins de l’àmbit de la renovació de llicència per a cap planta. 

 

 El GALL conté una avaluació d’un gran nombre d'estructures i components que 

poden estar en l’àmbit de la renovació de llicència d’una típica sol·licitud de renovació 

de llicència. Els resultats de l’avaluació documentats al GALL indiquen que molts 

Programes de Gestió de Vida genèrics ja existents són adequats per gestionar els efectes 

de l’envelliment per estructures i components en particular per renovacions de llicència 

sense necessitat de modificar- los o canviar- los. Aquest informe també conté 
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recomanacions per a àrees específiques les quals necessiten una avaluació més estricta 

de la que proporcionen els programes existents i documenta la base tècnica per la 

determinació de dita avaluació. A més, l’informe identifica certes estructures, sistemes i 

components que poden o no poden ser subjectes a efectes d’envelliment en particular. 

També s’indica quins grups de la indústria estan desenvolupant Programes de Gestió de 

Vida genèrics o investigant per quins casos la Gestió de Vida està justificada. 
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2.2.- Metodologia de la OIEA per la implantació i revisió de programes de gestió 

de vida en centrals nuclears. 

 

 

L’envelliment en les centrals nuclears ha de ser gestionat amb eficiència per 

assegurar que les condicions de disseny continuen disponibles durant tota la vida de 

servei de la planta. Des del punt de vista de la seguretat, això vol dir controlar 

l’envelliment produït per la degradació dels sistemes, estructures i components 

importants per a la seguretat, tal que aquests mantinguin uns marges de seguretat 

adequats. 

 

L’operació, inspecció i manteniment són les principals pràctiques de la gestió de 

vida en centrals nuclears. L’experiència mostra que l’efectivitat de la gestió de vida pot 

ser més acurada si es coordinen aquests i d’altres programes i activitats rellevants 

utilitzant un procés de gestió sistemàtic de l’envelliment. Actualment, aquests 

programes estan exigits per moltes autoritats de la seguretat i estan sent implantats per 

molts d’usuaris, estant integrats en programes de gestió de vida i en plantejaments 

econòmics. Aquest apartat dóna informació relativa a la implantació d’un Programa de 

Gestió de Vida en centrals nuclears [Ref.11-12]. 
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2.2.1.- Motius per fer un Programa de Gestió de Vida. 

 

 Hi ha diverses raons que motiven a implantar Programes de Gestió de Vida, i 

venen donades pel cobriment d’unes necessitats: 

 

- La necessitat d’utilitzar un procés de gestió de vida sistemàtic: El procés de gestió 

sistemàtic descrit en la figura 2.1 passaria per quatre passos: 

 

- Maximitzar l’efectivitat de la gestió mitjançant la coordinació de tots 

els programes i activitats relacionats amb la gestió de l’envelliment dels 

sistemes, estructures i components. 

 

- Minimitzar la degradació dels sistemes, estructures i components 

mitjançant el compliment dels procediments d’operació i dels límits. 

 

- Detectar a temps i caracteritzar qualsevol degradació mitjançant la 

correcta inspecció dels diferents sistemes, estructures i components. 

 

- Corregir a temps la degradació de sistemes, estructures i components 

mitjançant l’apropiat manteniment, que inclouria reparacions i canvis. 

 

 

Coordinació de 
la gestió de vida 

Operació Manteniment 

Inspecció 
Monitorització 

GESTIÓ 
DE VIDA 

Figura 2.1. Procés de gestió de vida sistemàtic (IAEA, ref.11). 
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- La necessitat de gestionar l’envelliment de sistemes, estructures i components de 

curta i de llarga vida: En una central nuclear hi ha molts sistemes, estructures i 

components, els quals tenen una velocitat de degradació i uns temps de vida molt 

diferents. Per això, és útil separar- los en dues categories en l’àmbit de la gestió de 

vida. Els de vida curta requereixen tasques contínues de manteniment, tals com 

canviar peces, inspeccions contínues, etc. En canvi, els de vida llarga estan 

dissenyats per aguantar durant tota la vida útil de la planta complint els marges de 

seguretat, encara que en alguns casos es puguin produir errors que indueixin la 

prematura degradació d’aquests tipus de sistemes, estructures i components. 

 

- La necessitat de coordinar els programes rellevants ja existents: Els programes 

existents que contribueixen a gestionar l’envelliment dels sistemes, estructures i 

components de la planta són: 

 

- Programes de manteniment preventiu. 

- Programes d’inspecció en servei, vigilància i monitorització. 

- Programes de recollida i registre de dades. 

- Programes de qualificació de l’equipament. 

- Programes de components específics. 

- Programes químics. 

- Procediments d’operació. 

- Realimentació de l’experiència operativa, anàlisi de successos 

significatius i programes de recerca. 

- Programes de recanvis. 

- Tècniques de fiabilitat en manteniment i anàlisi probabilística de 

seguretat. 

 

 

Aquests programes estan distribuïts per diferents organitzacions dins de la 

central nuclear, com ara operació, manteniment, suport tècnic, enginyeria, etc. 

Aquesta divisió de responsabilitats requereix una sèrie de mecanismes de 

coordinació que són freqüentment inadequats per fer una cuidadosa avaluació de 

les condicions materials dels diferents components. Aquest fet pot provocar un 

retard en la detecció dels fenòmens d’envelliment. 
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Un altre problema és que aquests programes han estat desenvolupats en 

resposta a diferents necessitats. A conseqüència d’això, poden existir forats entre 

programes existents que no permetin l'adequada gestió de l’envelliment de la 

central nuclear. 

Aquests problemes poden ser superats coordinant els programes existents 

amb un Programa de Gestió de Vida. 

 

 

 

2.2.2.- Descripció de Programa de Gestió de Vida. 

 

 L’objectiu dels Programes de Gestió de Vida és proporcionar una detecció i 

correcció a temps dels efectes significatius de l’envelliment en els sistemes, estructures i 

components importants per a la seguretat i la fiabilitat de les centrals nuclears i 

assegurar la seva integritat i capacitat funcional, així com contribuir a l'operació  

continua, segura i fiable. 

 

 El Programa de Gestió de Vida ha d'enllaçar i coordinar, però no substituir, els 

programes existents i activitats que corresponguin a la gestió de l’envelliment de la 

planta. També ha de procurar el manteniment sistemàtic dels components i estructures 

de llarga vida que no són rutinàriament inspeccionats, mantinguts o canviats. El millor 

moment per començar a utilitzar un Programa de Gestió de Vida és a l’inici de 

l’operació de la planta, ja que és millor prevenir o controlar la degradació que corregir-

la una vegada ja s’ha produït. 

 

 Un Programa de Gestió de Vida es pot trobar amb dos tipus de fronts a abordar. 

Aquests són la degradació física i del material dels sistemes, estructures i components, i 

la obsolència  tecnològica d’aquests, afectats per l'evolució  tecnològica i 

l'estandardització. A aquests dos problemes s’han d’afegir els aspectes humans de la 

gestió de vida com són la consciència, motivació i competències rellevants del personal 

de la planta: 
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- Gestió de l’envelliment del material: Aquest inclou la verificació i inspecció dels 

components, l'avaluació de l’envelliment dels components, la implantació 

d’accions de gestió de l’envelliment i el manteniment i millora contínua del 

Programa de Gestió de Vida. 

 

- Gestió de l’obsolència tecnològica: Els aspectes tecnològics de la gestió de vida 

impliquen assegurar la continua disponibilitat de peces de recanvi adequades a 

temps per poder canviar les peces obsoletes. Els proveïdors d’equips canvien 

periòdicament les seves especificacions, degut a noves tecnologies o canvis en 

els estàndards industrials, per això és important el continu flux d’informació 

entre proveïdors i els responsables d’aprovisionament de la central, per tal de 

preveure aquests tipus de canvis. 

 

- Aspectes humans de la gestió de vida: El triomf o el fracàs del Programa de 

Gestió de Vida passa per l’enteniment, l’acceptació i el suport del personal de la 

central nuclear. Els aspectes humans de la gestió de vida inclouen la creació 

d’una sensació de responsabilitat i suport pel Programa de Gestió de Vida per 

part de tot el personal rellevant de la central. Tot aquest personal ha d’estar guiat 

per sentir que la gestió de vida és una part integral de la seva feina i ha de trobar 

el seu rol en el procés de gestió de vida. 

 

 

 

2.2.3.- El model i la implantació del Programa de Gestió de Vida. 

 

2.2.3.1.- Model organitzatiu per implantar un procés sistemàtic de gestió de 

l’envelliment. 

 

La implantació d’un procés sistemàtic de gestió de vida requereix una organització 

que coordini i agrupi tots el programes existents i activitats rellevants de la planta. Hi ha 

sis aspectes diferents dintre del Programa de Gestió de Vida (PGV), cadascun dels quals 

correspon a una unitat organitzativa diferent, tal i com es mostra en la figura 2.2: 
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- Promoure el Programa de Gestió de Vida, a càrrec de la Direcció de la Central. 

- Coordinar els programes rellevants, a càrrec de la unitat del Programa de Gestió 

de Vida. 

- Dur a terme avaluacions de l’envelliment, a càrrec dels equips de gestió de 

l’envelliment. 

- Proporcionar serveis i establir estàndards, a càrrec d’organitzacions externes. 

- Implantar accions de gestió de l’envelliment, a càrrec de les organitzacions de la 

planta. 

- Assessorar i optimitzar l’efectivitat del Programa de Gestió de Vida, a càrrec de 

la unitat del Programa de Gestió de Vida. 

 

 

 

 
 

 

Equips de Gestió 
de l’envelliment 

 
Unitat del PGV 

Organitzacions 
externes 

Organitzacions 
de la planta 

Promoció del 
PGV 

 

Direcció de la 
planta 

Coordinació 
Assessorament 
Optimització 

Avaluacions de 
l’envelliment 

Implantació 
d’accions de 

Gestió de Vida 

Proporcionar 
serveis i establir 

estàndards  

Figura 2.2. Model organitzatiu del procés de gestió de vida (IAEA, ref.11). 
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2.2.3.2.- Responsabilitats de cada component del procés de gestió de vida. 

 

Cada participant en el procés de gestió de vida tindrà unes responsabilitats que es 

descriuran a continuació: 

 

1.- Responsabilitats de la Direcció de la Central. 

 

És responsable de definir els objectius del Programa, creant la Unitat del Programa 

de Gestió de Vida, definir les seves responsabilitats i proporcionar els recursos 

adequats. També ha de defensar un Programa de Gestió de Vida sistemàtic i assegurar-

se de què rebi suport i cooperació. 

 

 

2.- Responsabilitats i activitats de la Unitat del Programa de Gestió de Vida. 

 

Ha de gestionar les avaluacions de l’envelliment i coordinar la implantació de les 

recomanacions resultants. El personal de la Unitat ha d’agafar el liderat per fer aquestes 

avaluacions i assegurar la continuïtat i consistència de les activitats de Gestió de Vida. 

Aquesta Unitat ha de proporcionar l’enllaç entre els equips, altres organitzacions, 

fonts d’informació de l’envelliment, fabricants, reguladors, etc. A més, aquesta Unitat 

manté contacte amb les organitzacions externes involucrades en tasques de Gestió de 

Vida. 

 

3.- Responsabilitats dels equips de Gestió de Vida. 

 

Els equips de Gestió de Vida han de fer avaluacions tècniques, determinar 

l'efectivitat dels programes existents per gestionar l’envelliment dels sistemes, 

estructures i components; identificar les accions adequades de gestió de vida, tindre en 

compte els costos de les accions, i anticipar-se als fenòmens de degradació. Els resultats 

d’aquestes investigacions poden incloure recomanacions dels següents tipus: 

modificacions de processos d’operació i manteniment i de condicions d’operació, canvis 

de components degradats o obsolets, canvis de programes de monitorització o 

manteniment, i millores en la recollida de dades. 
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4.- Responsabilitats de les organitzacions externes. 

 

Les organitzacions externes han d’identificar alguns assumptes que requereixin una 

recerca addicional com ara operacions de laboratori o similars. També s’encarregaran 

d’altres temes que poden necessitar canvis de disseny per part de fabricants d’equip, o 

canvis per l’estandardització dels fabricants. 

 

5.- Responsabilitats de les organitzacions de la planta. 

 

La seva responsabilitat primària és implantar les accions de gestió de l’envelliment. 

L’organització responsable ha d'avaluar les accions recomanades pels equips de gestió 

de vida i implantar les que siguin pràctiques i tinguin un cost acceptable. També han 

d’efectuar la recollida de dades per monitoritzar l’envelliment dels sistemes, estructures 

i components per l'avaluació de l’efectivitat del Programa de Gestió de Vida. 

 

 

2.2.3.3.- Implantació d’un Programa de Gestió de Vida. 

 

Una correcta implementació del Programa de Gestió de Vida requereix una bona 

preparació per assegurar que el programa és entès i acceptat per totes les organitzacions 

rellevants de la planta. 

 

Per començar, la direcció de la central ha de definir els objectius del programa, la 

seva política i les seves responsabilitats, i informar a tots els nivells de l'organització de 

què el seu suport és essencial per a l’èxit del programa. També haurà de crear la Unitat 

del Programa de Gestió de Vida i proporcionar el personal, recursos i suport necessari 

per assegurar que aquesta unitat pugui desenvolupar les seves funcions. Una persona 

amb experiència en enginyeria, operació i manteniment en centrals nuclears haurà de ser 

l’encarregada de supervisar i dirigir la Unitat del Programa de Gestió de Vida. 

 

El Programa de Gestió de Vida és un programa a llarg termini, per això haurà 

d’estar el més aïllat possible de les fluctuacions de pressupost a curt termini, que 

comprometrien la continuïtat de les avaluacions i la correcta gestió de l’envelliment. 
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La Unitat de Gestió de Vida no té perquè estar in-situ, encara que és la localització 

preferida degut a la proximitat de la font de recollida de dades i de les activitats de 

gestió de l’envelliment. Moltes instal·lacions amb més d’una central nuclear prefereixen 

establir una unitat central de gestió de vida que cobreixi totes les centrals de la 

instal·lació. 

 

La direcció ha de proporcionar formació per assegurar que tot el personal rellevant 

de la central comprengui el procés de gestió de vida, i vegi els beneficis en la seguretat 

de la planta, i en la fiabilitat i rendiment en l’operació. 

 

La implantació del Programa de Gestió de Vida pot començar amb un projecte pilot 

que abarqui un nombre representatiu de sistemes, estructures i components, per tal 

d'establir, refinar i adaptar els processos de gestió de vida i les interrelacions a la planta. 

Una vegada els processos han estat demostrats, i s’han establit uns procediments 

d’implantació, el Programa de Gestió de Vida pot ser ampliat fins cobrir tots els 

sistemes, estructures i components més importants per a la seguretat. 

 

Els beneficis del Programa de Gestió de Vida seran maximitzats si el programa és 

implantat a principi de vida de la central nuclear. Això assegurarà que el personal de la 

planta desenvolupi molt ràpidament una sensibilitat respecte al procés de gestió de 

l’envelliment, cosa que afavorirà a l'operació fiable i segura a llarg termini. 
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2.2.4.- Anàlisi d’un Programa de Gestió de  Vida. 

 

El procés general de revisió d’un Programa de Gestió de Vida consta de tres passos 

principals, que són l'avaluació de l’estat actual de gestió de l’envelliment, l’anàlisi de 

seguretat intermedi, i l’anàlisi de seguretat en profunditat: 

 

En l'avaluació de l’estat actual de gestió de l’envelliment s’analitza la informació 

del Programa de Gestió de Vida i es compara amb uns resultats acordats prèviament, per 

tal de poder identificar totes les possibles deficiències. En el cas de no trobar-ne, els dos 

passos següents no serien necessaris. 

 

En l’anàlisi de seguretat intermedi, s’agafarà cada deficiència trobada en el pas 

anterior i es sotmetrà a una anàlisi per determinar la seva transcendència per a la 

seguretat i es duran a terme les accions correctives apropiades. 

 

En l’anàlisi de seguretat en profunditat es verificarà la transcendència per a la 

seguretat de les deficiències, així com la de les accions correctives escollides en l’anàlisi 

de seguretat intermedi. 
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3.- ELS PROGRAMES DE GESTIÓ DE VIDA. 

 

3.1.- Estat actual dels programes de gestió de vida en les centrals nuclears 

espanyoles. 

 

 Aquest apartat pretén explicar l’estat actual en que es troben els programes de 

gestió de vida que s’estan desenvolupant en totes les centrals nuclears espanyoles 

[Ref.13-14]. 

 

 José Cabrera (1968). 

 

L’objectiu del Pla de Gestió de Vida de la central José Cabrera és dur a terme les 

actuacions necessàries per garantir que la central operi en alts nivells de seguretat i 

eficiència fins que finalitzi la seva vida de disseny. Les activitats més significatives 

dutes a terme durant l’any 2004 han estat: 

 

- Seguiment i avaluació dels components principals. 

- Seguiment de transitoris operacionals. 

- Programa de verificació de la capacitat de les vàlvules motoritzades de 

seguretat. 

- Programa d’inspecció d’estructures civils. 

- Avaluació de pràctiques de manteniment. 

 

 

Santa María de Garoña (1971). 

 

 L’objectiu de la central de Santa María de Garoña és obtenir una renovació de la 

seva autorització d’explotació fins l’any 2019, i engloba totes les activitats relacionades 

amb aquest aspecte en l’anomenat projecte 2019. Al llarg del 2004 aquest projecte ha 

experimentat un grau d’avanços important. S’han completat més d’un 90% de feines 

tals com la definició de l’abast i selecció d’estructures i components, així com 

l'avaluació dels anàlisis de l’envelliment en funció del temps. Les expectatives per l’any 

2005 són completar les activitats relacionades amb la Gestió i Avaluació de 

l’Envelliment, així com les relatives a la Revisió Periòdica de la Seguretat. 
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Cofrentes (1984). 

 

 L’objectiu principal del Programa de Gestió de Vida de la central nuclear de 

Cofrentes es monitoritzar i controlar l’envelliment de sistemes, estructures i components 

crítics per poder garantir la vida de disseny, seguint la metodologia de UNESA, 

mantenint l'opció estratègica a llarg termini, seguint la metodologia de la norma 

10CFR54 dels Estats Units sobre renovació d’autoritzacions de funcionament. Les 

activitats que es desenvolupen i que estan planificades d’acabar al 2007 són: 

 

- Selecció de components crítics. 

- Realització d’estudis de degradació. 

- Evolució de pràctiques de manteniment. 

 

S’utilitza una base de dades per l’estudi de les estructures, que recull el seu estat 

i la seva història, facilitant el seu seguiment i traçabilitat. També s’està desenvolupant el 

projecte “Sistemes Indicadors de Vida”, que facilita el seguiment integrat de l'evolució  

de l’estat de les estructures, sistemes i components respecte fenòmens degradadors, 

tenint en compte tots els factors que els afecten, tenint així la futura possibilitat 

d’assenyalar tendències, assegurar l'efectivitat del control i del seguiment del Programa 

de Gestió de Vida i la seva sistematització. 

 

 

Trillo (1987) – Almaraz I (1981) – Almaraz II (1983). 

 

 La gestió de vida com a criteri de millora de la instal·lació, operació i 

manteniment, constitueix una base tècnica sòlida per optimitzar la vida en servei sota les 

millors condicions de seguretat i rendibilitat, inclús més allà del període definit com a 

vida de disseny. En aquest context, al 1997 a la central nuclear de Almaraz i al 2000 a la 

de Trillo es va iniciar la implantació dels seus corresponents Plans de Gestió de Vida 

Útil. 

 

 El caràcter multidisciplinar de les activitats de gestió ha portat a establir una 

organització específica per al Pla de Gestió de Vida Útil que permeti integrar i coordinar 

totes les activitats relacionades amb la gestió de vida. 
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 Després de més de 7 anys d’experiència en la definició i implantació de la gestió 

de vida en les centrals nuclears de Almaraz i Trillo es pot concluir: 

 

- El programa de gestió de vida és un procés consolidat a les centrals de Trillo 

i Almaraz. 

- La creació d’una organització específica permet optimitzar els processos 

aprofitant la coordinació amb les altres activitats de la planta. 

- El comitè de gestió de vida és l’element clau a través del que s’articulen 

totes les activitats i es validen els seus resultats. 

 

 

Ascó I (1983) – Ascó II (1985) - Vandellòs II (1987). 

 

 La finalitat de les actuacions de gestió de vida en les centrals nuclears d'Ascó i 

Vandellòs II, que encara es troben molt lluny de finalitzar la seva vida útil, és implantar 

una metodologia de seguiment de l’estat dels components que permeti adoptar en cada 

moment les accions més adequades per mantenir les instal· lacions en les condicions 

òptimes de funcionament, mantenint obertes les opcions per a una operació a llarg 

termini. 

 

 Entre les activitats encaminades a obtenir un coneixement exhaustiu de l’estat 

d’envelliment de les plantes, i com a conseqüència, a millorar l'explotació d’aquestes, 

destaquen: 

 

- El Pla de Gestió de Vida. 

- L’aplicació de la Regla de Manteniment. 

- Els programes de qualificació ambiental i dedicació. 

- Els programes d’inspecció i proves informades pel risc. 

- Els programes per prevenir la obsolència dels equips. 
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3.2.- Proposta de Programa de Gestió de Vida per a les centrals nuclears 

espanyoles. 

 

 El Programa de Gestió de Vida que es proposa i s’adjunta en l’annex C consta 

d’una base de dades que s’ha desenvolupat específicament per al projecte, està 

confeccionada en català i mitjançant l’aplicació Microsoft Access, integrada en el 

paquet Microsoft Office. 

 

La informació introduïda en la base de dades està basada en l’informe GALL 

dels documents tècnics NUREG, que són documents tècnics fets per l’organisme 

regulador de la Seguretat Nuclear dels Estats Units (Nuclear Regulatory Commission) i 

s’ha escollit aquesta metodologia per diversos factors: 

 

- És el país amb més experiència operativa en Centrals Nuclears i, a més, són 

de la mateixa tecnologia i disseny que la majoria de les centrals espanyoles, 

fet que farà més fàcil la seva aplicació a aquestes. 

 

- Un altre factor determinant és que en l’actualitat als Estats Units hi ha més 

de 20 unitats que han sol·licitat i obtingut una llicència d’explotació fins als 

60 anys i n’hi ha d’altres que estan sent avaluades. Aquest fet demostra la 

validesa de la metodologia definida pels NUREG. 

 

 

 Aquest capítol es troba dividit en dos apartats. El primer explica com està 

estructurada aquesta base de dades i com es pot fer servir. El segon apartat descriurà les 

tres fases en que consisteix la implantació del Programa de Gestió de Vida a una central 

nuclear. 
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3.2.1.- Estructura i funcionament de la base de dades. 

 

 El Programa de Gestió de Vida consta en una base de dades feta amb Microsoft 

Access, i porta com a nom “Gestió de Vida”. 

 

Quan s’executa aquest programa apareix el Menú Principal autoexecutable 

(Figura 3.1) que permet escollir, clicant damunt de botons de comandament, qualsevol 

dels sistemes relacionats amb la seguretat de les centrals nuclears. Els sistemes que es 

mostren en aquest menú són: 

 

1.- Estructures de la contenció. 

2.- Estructures i components de suport. 

3.- Vas, interns i sistema de refrigeració del reactor. 

4.- Salvaguardes de seguretat. 

5.- Components elèctrics. 

6.- Sistemes auxiliars. 

7.- Sistema de generació de vapor i potència. 

 

 

 
 

 
Figura 3.1. Menú principal del Programa de Gestió de Vida.. 
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 Clicant  damunt de qualsevol d’aquests botons apareix el menú del sistema 

corresponent, i mostra una altra sèrie de botons de comandament que permeten escollir 

els subsistemes que formen cada sistema. Per simplificar el projecte i reduïr el seu abast 

s’ha decidit desenvolupar únicament el sistema número 7 amb tots els seus subsistemes 

(Figura 3.2), aquest serveix a mode d’exemple degut a què els altres es farien de la 

mateixa manera. Com a xifra orientativa, el GALL reconeix uns 1000 components 

diferents importants per a la seguretat, i en el sistema número 7 només en recone ix uns 

180. 

 

 

 
 

 

 

Una vegada està obert el menú del sistema número 7, que correspon al Sistema 

de generació de vapor i potència (en els altres sistemes funcionaria de la mateixa 

manera), clicant en qualsevol dels botons que apareixen, s’obre el formulari 

corresponent a cada subsistema (Figura 3.3), que dóna la informació corresponent a 

cadascun dels components que formen el subsistema seleccionat. 

Figura 3.2. Menú del Sistema de generació de vapor i potència. 
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 En els formularis de cada subsistema  apareixen una sèrie de camps que donen la 

informació necessària per a la gestió de vida de cada sistema, estructura o component. 

Els camps inclosos en cada formulari són: 

 

- NúmeroSistema: Indica el número del sistema en que es troba el component. 

 

- Sistema: Indica el nom del sistema en que es troba el component. 

 

- NumSubsistema: Indica el número del subsistema en que es troba el 

component. 

 

- Subsistema: Indica el nom del subsistema en que es troba el component. 

 

- Ítem: És el número que té cada component dins del subsistema. 

 

- Descripció de l’Estructura/Component: Dóna una descripció del tipus 

d’estructura o component a tractar. 

 

- Material: És el tipus de material de construcció de l’estructura o component. 

 

- Entorn: Són les condicions que té al voltant l’estructura o component. 

 

- Efecte/Mecanisme d’envelliment: És l’efecte d’envelliment que sofreix 

l’estructura o component i el mecanisme pel qual el rep. 

 

- Programa de Gestió de Vida: És el nom del programa de gestió de vida 

adequat per garantir la funcionalitat de l’estructura o component. També té 

un botó de comandament que relaciona aquest nom amb una descripció que 

resumeix els continguts del programa de gestió de vida en qüestió (Figura 

3.4). 

 

- Necessita Avaluació Complementària: Indica si és necessita o no una 

avaluació complementària a part de la que proporciona el programa de gestió 

de vida corresponent. 
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- Data Última Revisió: Indica la data de l'última vegada que s’ha revisat 

l’estructura o component. 

 

- Observacions: Observacions addicionals, anomalies i d’altres dades 

d’interès. 

 

- Data Propera Revisió: Indica la data en que s’ha de tornar a revisar 

l’estructura o component. 

 

 
 

 

 

Figura 3.3. Formulari del subsistema Sistema de la turbina de vapor. 

Figura 3.4. Formulari del Programa de Gestió de Vida número 14. 
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 Al menú cada sistema també hi apareixeria l'opció d’entrar al menú d’impressió, 

per si es desitja imprimir algun llistat per a una tercera persona en el que es poden veure 

les dates de les últimes i les properes revisions dels components. El menú d’impressió 

del sistema tractat es pot veure en la figura 3.5. 

 

 
 

 

 A partir d’aquesta estructura es té una informació general basada en l’informe 

GALL i integrada en aquest suport informàtic, que permet a la unitat de gestió de vida 

de la central gestionar amb més efectivitat els efectes de l’envelliment que experimenten 

els sistemes, estructures i components d’aquesta, ja que permet anar- li incloent els 

aspectes més importants de l’experiència operativa adquirida al llarg de la fase 

d’operació de la central. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Menú d’impressió d’informes. 
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3.2.2.- Descripció de les fases de la implantació del programa. 

 

 La implantació d’aquest programa de gestió de vida contempla tres fases ben 

definides (Figura 3.6): 

 

Primera fase. 

 

Aquesta fase comprendria l’estudi de l’informe GALL i la integració de la seva 

metodologia en un suport informàtic, és a dir, el que s’ha realitzat en aquest projecte 

amb un dels sistemes de la central. Per completar aquesta primera fase caldria fer el 

mateix que s’ha fet pel Sistema de generació de vapor i potència amb tots els altres 

sistemes. Això ens donaria el resultat de tenir tots els components importants per a la 

seguretat d’una central PWR en general i les seves característiques necessàries, integrats 

informàticament en un mateix programa. 

 

 

Segona fase. 

 

Aquesta fase s’hauria d’implantar en col·laboració amb els diferents departaments 

que formen la central, ja que seria una adaptació de la primera fase, molt més general, a 

una central nuclear en concret, tot definint cada component pel seu codi d’identificació. 

En el lloc on a la primera fase hi hauria el nom d’un component en general, en aquesta 

fase es substituiria per un llistat de components particulars que responen a la definició 

del nom que tenia a la fase anterior. D’aquesta manera el que obtenim és un programa 

que permet identificar cada element en particular de cada sistema de la central, sabent 

les activitats de gestió de vida que li corresponen, i sempre sabent a quin component en 

particular ens estem referint. 
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Tercera fase. 

 

És la fase d’explotació i ja se n’haurien d’encarregar totalment els departaments 

de la central. En aquesta fase el personal de la central hauria d’anar introduint les dades 

a mesura que vagi avançant l’experiència operativa d’aquesta, i anar confeccionant la 

base de dades a mesura que avança l’explotació de la central. 

 

 

 

 
 

Fase 1 
Integració 

metodologia 
GALL en soport 

informàtic 

Fase 3 
 

Explotació per 
part de la central 

Fase 2 
 

Adaptació GALL 
a una central en 

particular 

Figura 3.6. Les tres fases de la implantació del Programa de Gestió de Vida. 
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4.- RECURSOS HUMANS I COSTOS DEL PROGRAMA I LA SEVA 

IMPLANTACIÓ. 

 

 En aquest capítol es farà una estimació del temps i el cost que pot representar el 

desenvolupament i la implantació d’un programa de gestió de vida a una central nuclear 

en particular. 

 

 En primer lloc, haurem de distingir entre els temps i el costos invertits en 

cadascuna de les fases que formen la implantació del programa: 

 

 

Primera fase. 

 

 Per determinar el cost d’aquesta fase s’ha d’agafar com a base el temps invertit 

en la realització del programa inclòs en aquest projecte, el sistema de generació de 

vapor i potència, que és d’aproximadament 200 hores. Com s’ha dit abans, el GALL 

reconeix al voltant d’uns 1000 components importants per a la seguretat, i en el sistema 

que s’ha desenvolupat n’hi ha uns 180. Això correspon més o menys a un 20% de 

l’estudi total i s’intueix que pel desenvolupament de tots els components reconeguts en 

el GALL es necessitarien unes 1000 hores de treball d’una persona fent el programa i 

introduint les dades necessàries. Considerant una facturació de 50€ per hora de treball, 

el preu de la integració de la metodologia del GALL en suport informàtic seria de 

50000€. 
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Segona fase. 

 

 En aquesta fase, s’hauria de treballar conjuntament amb els departaments de la 

central. Això faria que el temps d’adaptació del programa del GALL a la central en 

particular depengués de diversos factors: 

 

- La col·laboració aportada pels departaments. 

 

- Les dimensions i l'organització de la central. 

 

- El temps d’introducció de dades i d’adaptació del GALL als sistemes en 

particular, que tindran una denominació i uns codis específics de la central. 

 

- El temps de formació del personal de la central per poder gestionar el 

programa una vegada finalitzi la segona fase. 

 

 

 

Aquesta feina seria més laboriosa que la integració del GALL en suport 

informàtic realitzada a la primera fase i podria comportar tot un any de treball d’una 

persona destinada a la central i en col·laboració amb els departaments d’aquesta. 

Considerant 1800 hores de treball en un any i la facturació de 50€ per hora de l’apartat 

anterior, el preu de l’adaptació del GALL a la central en particular seria de 90000€. 

 

 

Tercera fase. 

 

 No s’inclou l’estimació del cost d’aquesta fase ja que el programa és gestionat 

totalment per la central i el cost que li representi depèn de l’ús que en faci. 
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Resum final. 

 

 

 Temps (hores) Cost (euros) 

 

Fase 1 

 

1000 

 

 

50000 

 

Fase 2 

 

1800 

 

 

90000 

 

Fase 3 

 

------- 

 

 

------- 

 

 

 

 

La facturació de l’empresa que fa el programa a la central nuc lear seria de 

140000€ per 2800 hores de treball, ja que aquesta només realitza la primera i la segona 

fase. 
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CONCLUSIONS. 

 

1.- Requeriments per a la renovació de les autoritzacions d’explotació: 

Els programes principals que han de seguir les centrals nuclears espanyoles per a 

aconseguir la renovació de la llicència d’explotació són la Revisió Periòdica de la 

Seguretat i els Programes de Gestió de Vida, encarregats de la vigilància, inspecció i 

manteniment de les estructures, sistemes i components importants per a la seguretat, per 

tal de detectar i corregir els efectes provocats per l’envelliment d’aquests. 

 

2.- Situació de les renovacions de llicència i dels programes de gestió de vida en les 

centrals nuclears espanyoles: 

La central nuclear José Cabrera no podrà sol·licitar la renovació, Santa Maria de 

Garoña haurà de presentar la sol·licitud al 2006, i en els pròxims 4 anys l’hauran de 

presentar totes les altres, exceptuant Trillo, que no l’haurà de presentar fins al 2013. 

Com que cada central té una data límit, hi ha centrals que tenen més avançats els seus 

programes de gestió de vida que altres. 

 

3.- L’informe GALL: 

És el document base que posa a disposició la Nuclear Regulatory Commission 

dels Estats Units per a la Gestió de Vida en centrals nuclears en l’àmbit de la renovació 

de llicència. Per tant, es pot dir que seria una bona garantia d’èxit de cara a la renovació 

de llicències d’explotació i de cara a l’allargament per sobre de la vida de disseny de les 

centrals espanyoles, ja que la majoria d’aquestes són de la mateixa tecnologia i disseny 

que les americanes, i a més, els Estats Units és el país amb més experiència operativa en 

centrals nuclears, on ja s’han obtingut llicències d’operació fins a 60 anys. 

 

4.- El programa desenvolupat en aquest projecte: 

Aquest programa està basat en l’informe GALL i la seva aplicació a les centrals 

nuclears espanyoles permetria una uniformitat de la gestió de vida en aquestes. El 

programa de gestió de vida consta de 3 fases ben diferenciades, com són la integració de 

la metodologia del GALL en suport informàtic, l’adaptació d’aquest programa a una 

central en particular, i la fase d’explotació per part de la central nuclear. La posta a punt 

de les 2 primeres fases suposaria un cost de 140000€ i un període de temps aproximat 

d’un any, sent necessària una dedicació del personal de la planta. 
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ANNEX A: DEFINICIONS DE LES ESTRUCTURES I COMPONENTS, 

MATERIALS, ENTORNS, EFECTES I MECANISMES D’ENVELLIMENT. 

 

 En aquest annex es mostren les definicions detallades dels termes que defineixen 

estructures, components, materials, entorns, i mecanismes i efectes d’envelliment que 

apareixen en el programa de gestió de vida adjuntat en el projecte, per tal d’aclarir els 

possib les dubtes sobre el significat d’aquests termes. 

 

 

A.1.- Estructures i components. 

 

Tornilleria : 

Es refereix igualment a tornilleria estructural com a tornilleria de tancament. La 

tornilleria de tancament d’alta pressió i temperatura es considera com a tal quan la 

pressió i la temperatura sobrepassen els 275 psi i els 93ºC respectivament. La tornilleria  

de tancament s’utilitza per segellar juntes en les quals es requereix una unió mecànica. 

 

Superfícies externes: 

 En el context de les estructures i els components, el terme “superfícies externes” 

s’utilitza per representar les superfícies externes de les estructures i components com ara 

dipòsits que no estan específicament llistats en un altre lloc. 

 

Components de canviadors de calor: 

Un canviador de calor un aparell que transfereix calor d’un fluid cap a un altre 

sense que aquests estiguin en contacte. Això inclou unitats de gestió d’aire i altres 

artefactes que gelin o escalfin fluids. Estaran inclosos en aquest grup les unitats de 

refrigeració o calefacció, tuberies, vàlvules, i tornilleria. Encara que els tubs siguin el 

component primari en la transferència de calor, els interns dels canviadors de calor 

també contribueixen a la transferència de calor i poden ser afectats en reducció 

d’aquesta per mitjà del embrutament. La inclusió d’aquests components depèn de les 

especificacions del fabricant. 
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Tuberies i components: 

 Aquesta categoria tan general inclou diverses característiques del sistema de 

tuberies que entren en l’abast de la renovació de llicència. S’inclouen les tuberies, 

accessoris, indicadors, desmineralitzadors, boquilles, orificis, mànegues flexibles, 

cobertes de les bombes, etc. 

 

Dipòsits: 

 Es refereix als dipòsits que estan en contacte amb el terra o amb entorns de 

formigó, que sofreixen corrosió en general per l’efecte de la interacció entre l’entorn i la 

base del dipòsit. 
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A.2.- Materials. 

 

Aleacions de coure (<15% Zn): 

 El coure, el níquel amb coure, el llautó, el bronze amb menys d’un 15% de Zn i 

el bronze amb alumini amb menys d’un 8% d’Al, són resistents a la corrosió sota tensió 

i craqueig, al filtrat selectiu, al picat i a la corrosió per esquerdes. Poden ser identificats 

simplement com a aleacions de coure quan aquests mecanismes no són un problema. 

 

Aleacions de coure (>15% Zn): 

El coure, el llautó i altres aleacions amb més d’un 15% de Zn, i el bronze amb 

alumini amb més d’un 8% d’Al, són susceptibles a corrosió sota tensió i craqueig, al 

filtrat selectiu, al picat i a la corrosió per esquerdes. Poden ser identificats simplement 

com a aleacions de coure quan aquests mecanismes no són un problema. 

 

Vidre: 

 Es refereix a qualsevol material de vidriós. El vidre és dur i amorf i està fet 

mitjançant la fusió conjunta d’òxids de silici, bor o fòsfor, amb certs òxids bàsics com 

de sodi, de magnesi, de calci o de potassi. Després es refreda el producte ràpidament per 

evitar la cristal·lització o la desvitrificació. 

 

Fundició gris: 

 La fundició  gris s’obté afegint grans quantitats de carboni al ferro que seria 

utilitzat per fer acer. La majoria dels acers tenen menys d’un 1.2% en massa de carboni, 

mentre que les fundicions tenen típicament entre un 2.5i un 4%. La fundició gris té 

làmines planes de grafit, cosa que fa redueix la seva resistència mecànica. També causa 

la fragilització del metall, en comptes del comportament més dúctil de l’acer. Aquest 

tipus de fundicions són sensibles al filtrat selectiu degut a la pèrdua de grafit en la 

microestructura. 

 

Acer inoxidable: 

 

 Inclou els acers inoxidables austenítics, ferrítics i martensítics. Aquests materials 

són susceptibles a diversos mecanismes i efectes d’envelliment, incloent pèrdua de 

material, esquerdes, picat i corrosió sota tensió i craqueig. L’acer amb revestiment 
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d’acer inoxidable pot ser considerat com a acer inoxidable si l’efecte de degradació 

només afecta a la superfície. 

 

Acer: 

El terme acer inclourà els acers al carboni, aleats, fundicions, ferros mal·leables i 

aleacions d’alta resistència que siguin vulnerables a la corrosió general, per picat i per 

esquerdes. D’altra banda no s’inclourà els acers inoxidables en aquest grup. Les 

fundicions grises també es tractaran a part, ja que són susceptibles a filtrat selectiu. 
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A.3.- Entorns. 

 

Aire d’interior:  

 Aire de l’interior en sistemes amb una temperatura superior a la de rosada, en la  

que és difícil que es produeixi condensació i les superfícies dels equips estan 

normalment seques. 

 

Aire de l’exterior: 

 Ambient exterior amb possible humitat, possible salinitat en l’aire, temperatures 

ambients, exposició a les precipitacions i al vent. Un component es considera 

susceptible a un ambient humit quan està submergit o està sotmès a condensació 

externa. 

 

Aire amb fugues d’aigua borada: 

 Aire i fugues d’aigua borada no tractada en els sistemes de l’interior i de 

l’exterior amb temperatures per dalt o per baix de la de rosada. L’aigua de les fugues es 

considera no tractada, degut al potencial de la contaminació de l’aigua a la superfície. 

 

Aire amb fugues de vapor o aigua: 

Aire i fugues de vapor o aigua no tractada en els sistemes de l’interior i de 

l’exterior amb temperatures per dalt o per baix del punt de rosada. 

 

Aigua de refrigeració en cicle tancat: 

 Aigua tractada subjecta al cicle tancat de refrigeració del programa químic. 

L’aigua de refrigeració en cicle tancat >60ºC accepta la possibilitat de tenir components 

d’acer inoxidable. Exemples d’aquests entorns són l’aigua borada tractada químicament 

i l’aigua desmineralitzada. 

 

Formigó: 

Abarca els components enterrats en formigó. 

 

Condensació: 

 És l’entorn en que les superfícies externes i internes dels components estan 

exposades a condensació. La condensació a les superfícies dels sistemes amb 



54                                       Programes i projectes per a la renovació de les autoritzacions 

 

temperatures inferiors a la de rosada és considerada com aigua no tractada, degut al 

potencial de la contaminació de l’aigua a la superfície. 

 

Gas: 

L’entorn és de gas inert o no reactiu que circula per la part interior del 

component. 

 

Oli: 

 Es tracta d’olis amb la possibilitat de contenir humitat, usats per lubricar 

coixinets, engranatges i motors. En tuberies i components exposades a olis d’aquest 

tipus es limitarà la seva susceptibilitat a degradar-se per corrosió general o localitzada. 

 

Terra: 

 Entorn extern que tenen els components enterrats, incloent les aigües 

contingudes a la terra. 

 

Vapor: 

 Vapor sotmès al programa químic de l’aigua del sistema secundari de la planta. 

Definir la temperatura del vapor no està considerat necessari per a l’anàlisi. 

 

Aigua tractada: 

 Aigua tractada és aigua desmineralitzada, la qual és la base per tots els sistemes 

nets. Depenent del sistema, aquesta aigua desmineralitzada requerirà un procés 

addicional. Aquesta aigua se li poden afegir inhibidors de la corrosió i altres tractaments 

per millorar les característiques de l’aigua. L’acer inoxidable comença a patir per 

corrosió sota tensió i craqueig quan es superen els 60ºC. 

 

Aigua: 

 Es tracta d’aigua sense tractar, salada o dolça. Els edificis del reactor i auxiliars 

poden estar sotmesos a diferents focus d’aigua com de drenatges del terra i semblants, 

que poden influir en la degradació de sistemes i components. Aquesta aigua pot contenir 

contaminants, incloent olis i àcid bòric, depenent de la seva procedència. 
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A.4.- Efectes d’envelliment. 

 

Craqueig: 

 Aquest terme és utilitzat per a definir l’inici i el creixement de les esquerdes en 

els substrats mecànics. El craqueig en el formigó pot ser causat per la contracció i per 

entorns agressius. 

 

Fatiga acumulada: 

 La fatiga acumulada es produeix degut a la fatiga que sofreix el component al 

llarg de la seva vida en servei. 

 

Pèrdua de material: 

 La pèrdua de material pot ser ocasionada per la corrosió general, per la de l’àcid 

bòric, per picat, galvànica, per esquerdes, per erosió, per flux accelerat, influenciada 

microbiològicament, per l’embrutament, per filtrat selectiu i per agressions d’atacs 

químics. 

 

Pèrdua de precàrregues: 

 Es pot produir per efectes tèrmics, expansions diferencials, vibracions i per 

càrregues cícliques. 

 

Reducció de la transferència de calor: 

 La reducció de la transferència de calor es produeix quan, degut a 

l’embrutament, no hi ha un contacte idoni entre superfícies per a l’intercanvi de calor. 

Encara que els tubs són els components principals en transferència de calor, els interns 

dels canviadors també contribueixen i també es veuen afectats per la reducció de 

transferència de calor deguda a l’embrutament de les superfícies. 

 

Debilitament de parets: 

 Aquest és el terme utilitzat per descriure la pèrdua de material específica que 

sofreix un material exposat a corrosió per flux accelerat. 
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A.5.- Mecanismes d’envelliment. 

 

Corrosió per àcid bòric: 

 Aquest tipus de corrosió es pot ocasionar quan hi ha alguna fuga d’aigua borada 

en algun entorn descrit com a aire amb fugues d’aigua borada. 

 

Corrosió: 

 Reacció química o electroquímica entre un material, normalment un metall, i el 

seu entorn que produeix una deterioració del material i les seves propietats. 

 

Corrosió per esquerdes: 

 Corrosió localitzada d’una superfície metàl·lica prop d’una zona que la protegeix 

de l’entorn en que  es troba. La corrosió per esquerdes normalment es dóna en llocs on 

es queda brutícia o humitat estancada que permet el desenvolupament d’un ambient 

corrosiu. Aquests llocs són normalment juntes, unions, punts en contacte entre un metall 

i un no metall, etc. Acers al carboni, fundicions de ferro, acer inoxidable, aleacions de 

coure i de níquel són susceptibles de patir corrosió per esquerdes. 

 

Càrregues cícliques: 

Una font de càrregues cícliques és l’aplicació periòdica de càrregues de pressió i 

de força degudes a la transmissió del moviment de les tuberies connectades a 

penetracions en estructures. El resultat típic de les càrregues periòdiques és el craqueig 

per fatiga i fallada, encara que també poden ocasionar deformacions que afectin a la 

funcionalitat dels components. 

 

Fatiga: 

 És un fenomen que provoca la fractura després de repetides fluctuacions 

d’esforços menors al límit de fractura del material. Aquestes fractures són progressives, 

i creixen sota l’acció de les fluctuacions de tensions. La fatiga deguda a vibracions i 

esforços cíclics és definida com la degradació estructural que pot donar lloc degut a la 

repetició de cicles d'esforços causats per càrregues fluctuants, per vibracions, etc. 

Després d’aquesta repetició de càrregues cícliques de suficient magnitud, els danys 

microestructurals s’acumulen, donant lloc a l’inici de la creació de zones més 

vulnerables, que aniran creixent degut a la continuació de les càrregues cícliques. 
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Corrosió per flux accelerat: 

 És una manera de dir erosió-corrosió. Un mecanisme combinat entre l’erosió i la 

corrosió que provoca la presència d’un fluid corrosiu en moviment que accelera la 

pèrdua de material. 

 

Embrutament : 

 És una acumulació de dipòsits. Aquest terme inclou acumulació d’organismes 

aquàtics en les superfícies de metalls submergits, i dipòsits normalment inorgànics als 

tubs dels canviadors de calor. L’embrutament pot donar lloc a reducció de la 

transferència de calor i pèrdua de material. 

 

Corrosió galvànica: 

 És la corrosió que es produeix quan hi ha un contacte elèctric entre un metall i 

un altre metall més noble en un electròlit. Aquest tipus de corrosió és aplicable per als 

materials metàl·lics quan estan aparellats a altres metalls més nobles als canviadors de 

calor. 

 

Corrosió general: 

 També coneguda com corrosió uniforme perquè aquesta es produeix 

aproximadament a la mateixa proporció en tota la superfície del metall. La pèrdua de 

material deguda a la corrosió general que requereix un manteniment dels acers al 

carboni, aleats i fundicions de ferro que estan a la intempèrie. 

 

Corrosió influïda microbiològicament: 

 Es tracta de qualsevol de les diverses formes de corrosió influenciades per la 

presència i l’activitat de microorganismes i els productes derivats del seu metabolisme. 

La degradació del material pot produir una reacció electroquímica galvànica i produir 

metabòlits corrosius. 

 

Corrosió per picat: 

 És la corrosió localitzada en una superfície metàl·lica, confinada en un punt o en 

una àrea petita, la qual pren una forma de cavitats anomenades picades. 
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Filtrat selectiu: 

 També anomenat aleació regressiva, dezinquificació  o corrosió grafítica, és la 

corrosió selectiva d’un o més components d’una aleació sòlida. 

 

Corrosió sota tensió: 

 És el craqueig d’un material produït per l’acció combinada de corrosió i 

d'esforços de tensió. 

 

Efectes tèrmics: 

La pèrdua de precàrrega  deguda als efectes tèrmics (incloent l'expansió  

diferencial i la relaxació de tensions) també és inclosa en l’abast de la renovació de 

llicència. 
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ANNEX B: DESCRIPCIÓ, ESTRUCTURA I ASPECTES MÉS IMPORTANTS 

DE L’INFORME GALL. 

 

 

B.1.- Introducció. 

  

El document base que posa a disposició la Nuclear Regulatory Commission per 

la Gestió de Vida en les Centrals Nuclears en l’àmbit de la renovació de llicència és el 

NUREG-1801, “Generic Aging Lessons Learned (GALL)” [Ref.9-10], que identifica els 

Programes de Gestió de Vida que són considerats acceptables per gestionar els efectes 

de l’envelliment dels sistemes, estructures i components de les centrals nuclears, tal 

com marca la norma 10 CFR 54 dels Estats Units, “Requirements for Renewal of 

Operating Licenses for Nuclear Power Plants”. 

 

L’informe GALL està format per 2 volums. El primer resumeix els anàlisis 

efectuats en gestió de vida que són discutits en el segon. El segon volum llista els 

anàlisis efectuats en gestió de vida de les estructures, sistemes i components que poden 

estar en l’àmbit de la sol·licitud de renovació de llicència, i identifica els programes de 

gestió de vida acceptables per a cada estructura, sistema o component. 
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B.2.- Procés d’avaluació mitjançant l’informe GALL. 

 

 L’avaluació sobre la idoneïtat de cada programa per gestionar certs efectes 

d’envelliment en estructures i components en particular està basada en l’anàlisi dels 10 

elements del programa següents: 

 

1.- Camp d’aplicació del programa: Ha d’incloure les estructures i els components 

específics subjectes a una anàlisi de gestió de l’envelliment. 

 

2.- Accions preventives: Han de prevenir o mitigar els efectes d’envelliment 

aplicables. 

 

3.- Paràmetres monitoritzats o inspeccionats: Han d’estar relacionats amb els efectes 

d’envelliment en la funcionalitat de l’estructura o component en particular. 

 

4.- Detecció dels efectes d’envelliment: S’ha de realitzar abans d’haver cap pèrdua 

de la funcionalitat de l’estructura o component. 

 

5.- Monitorització i predicció: Ha de servir per preveure a temps l'extensió dels 

efectes de l’envelliment, per poder dur a terme accions correctives. 

 

6.- Criteri d’acceptació: Ha d’assegurar que la funcionalitat de l’estructura o 

component es manté sota condicions base de disseny durant tot el període 

d’operació. 

 

7.- Accions correctives: Han de ser oportunes, incloent la determinació de les causes 

i prevenció de la reaparició del problema. 

 

8.- Procés de confirmació: Ha d’assegurar que les accions preventives són 

adequades i que les accions correctives apropiades han estat completades i són 

efectives. 

 

9.- Controls administratius: Han de proporcionar una anàlisi formal i un procés 

d’aprovació. 
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10.- Experiència operativa: Ha de proporcionar evidències que donin suport per 

determinar que els efectes de l’envelliment han estat gestionats adequadament, per 

tal de què la funcionalitat de l’estructura o component es mantingui durant tot el 

període d’operació. 



Programes i projectes per a la renovació de les autoritzacions                                       65 

 

B.3.- Aplicació de l’informe GALL. 

 

 El GALL és un informe tècnic bàsic utilitzat com a guia pel personal de la 

Nuclear Regulatory Commission per a l’anàlisi d’una sol·licitud de renovació de 

llicència. El GALL ha de ser tractat de la mateixa manera com un informe que és 

generalment aplicable. El sol·licitant pot referenciar-se a l’informe GALL en una 

sol·licitud de renovació de llicència per demostrar que els programes seguits a la seva 

planta corresponen als analitzats i aprovats a l’informe GALL. És incumbència del 

sol·licitant el fet d’assegurar-se que el programa de la seva planta conté tots els elements 

que conté el GALL, en el cas d’utilitzar dit informe com a referència. A més, les 

condicions de la planta deuen estar limitades per les condicions en les quals el programa 

del GALL va ser avaluat. Aquestes verificacions deuen ser documentades in-situ d’una 

forma auditable. El sol·licitant haurà d’incloure una certificació de què les verificacions 

estan completades en la sol·licitud de renovació de llicència. 

 

 L’informe GALL conté una manera acceptable per gestionar els efectes de 

l’envelliment per a la renovació de llicència, encara que el sol·licitant  pot proposar 

alternatives per a la seva planta específica al personal de la NRC. L’ús del GALL no és 

obligatori, però el seu ús pot facilitar al sol·licitant la preparació de la sol·licitud de 

renovació de llicència i la millora de la seva eficiència, així com l’anàlisi d’aquesta per 

part del personal de la NRC. 

 

 La inclusió d’una certa estructura o component en el GALL  no implica que 

aquesta estructura o component en particular estigui dins de l’àmbit de la renovació de 

llicència per a totes les plantes. D’altra banda, l'omissió d'una certa estructura o 

component al GALL no implica que aquesta estructura o component en particular no 

estigui dins de l’àmbit de la renovació de llicència per a cap planta. 

 

 El GALL conté una avaluació d’un gran nombre d'estructures i components que 

poden estar en l’àmbit de la renovació de llicència d’una típica sol·licitud de renovació 

de llicència. Els resultats de l’avaluació documentats al GALL indiquen que molts 

Programes de Gestió de Vida genèrics ja existents són adequats per gestionar els efectes 

de l’envelliment per estructures i components en particular per renovacions de llicència 

sense necessitat de modificar- los o canviar- los. Aquest informe també conté 
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recomanacions per a àrees específiques les quals necessiten una avaluació més estricta 

de la que proporcionen els programes existents i documenta la base tècnica per la 

determinació de dita avaluació. A més, l’informe identifica certes estructures, sistemes i 

components que poden o no poden ser subjectes a efectes d’envelliment en particular. 

També s’indica quins grups de la indústria estan desenvolupant Programes de Gestió de 

Vida genèrics o investigant per quins casos la Gestió de Vida està justificada. 
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B.4.- Estructura del primer volum de l’informe GALL. 

 

 Aquest volum consta d’una sèrie de taules resum dels diferents sistemes 

importants per a la seguretat d’una central nuclear i identifica els camps següents: ID, 

Tipus, Component, Efecte/Mecanisme d’envelliment, Programa de Gestió de Vida, 

Avaluació Complementària, i Ítem relacionat. Aquest darrer camp (Ítem relacionat) és 

el que relacionarà les taules resum d’aquest primer volum, amb les taules més extenses 

del segon volum d’aquest informe. 

 

 La taula número 1 d’aquest primer volum és la taula resum dels programes de 

gestió de vida per al sistema de refrigeració del reactor. En aquesta taula apareixen 87 

fileres definint en cadascuna d’elles els camps que s’han anomenat anteriorment. 

Aquesta taula es relaciona amb el capítol 4 del segon volum del GALL. 

 

 La taula número 2 és la taula resum dels programes de gestió de vida per a les 

salvaguardes de seguretat. En aquesta apareixen 57 fileres i es relaciona amb el capítol 5 

del segon volum del GALL. 

 

 La taula número 3 és la taula resum dels programes de gestió de vida per als 

sistemes auxiliars. En aquesta apareixen 99 fileres i es relaciona amb el capítol 7 del 

segon volum del GALL.  

 

 La taula número 4 és la taula resum dels programes de gestió de vida per al 

sistema de generació de vapor i potència. En aquesta apareixen 44 fileres i es relaciona 

amb el capítol 8 del segon volum del GALL. 

 

 La taula número 5 és la taula resum dels programes de gestió de vida per a les 

estructures de la contenció i per a les estructures i components de suport. En aquesta 

apareixen 57 fileres i es relaciona amb els capítols 2 i 3 del segon volum del GALL. 

 

 La taula número 6 és la taula resum dels programes de gestió de vida per als 

components elèctrics. En aquesta apareixen 14 fileres i es relaciona amb el capítol 6 del 

segon volum del GALL.  
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B.5.- Estructura del segon volum de l’informe GALL. 

 

 En aquest volum es presenten els resultats obtinguts a partir del treball del 

personal de la NRC en format de taula. Cadascun dels components importants per a la 

seguretat d’una central nuclear es pot trobar classificat dins de la taula que correspon al 

seu sistema dins de la central nuclear. Els camps que apareixen en aquestes taules dels 

capítols 2 al 8 d’aquest capítol i descriuen, per tant, cada component són: Ítem, 

Estructura/Component, Material, Entorn, Efecte/Mecanisme d’envelliment, Programa 

de Gestió de Vida, i Avaluació Complementària. A partir de tota aquesta informació es 

poden determinar les accions que s’han de dur a terme per al manteniment de cada 

estructura o component. 

 

 Aquest segon volum de l’informe GALL comença amb un capítol que dóna una 

explicació sobre l’aplicació del còdig ASME (American Society of Mechanical 

Engineers) i la seva relació amb la NRC (Nuclear Regulatory Commission). En el segon 

capítol, després d’aquesta explicació, ja comencen a aparèixer les taules anteriorment 

esmentades. 

 

 El capítol 2 d’aquest segon volum és el que tracta sobre les estructures de la 

contenció. Aquest capítol es divideix en dues parts, una per als reactors de tecnologia 

PWR, i l’altra per als reactors BWR. Dins de la tecnologia PWR hi haurà 3 divisions, 

com són la contenció de formigó, la contenció d’acer i els components comuns. Dins de 

la tecnologia BWR hi haurà 4 divisions, com són les contencions de tipus Mark I, les de 

tipus Mark II, les Mark III i els components comuns. Les contencions de tipus Mark I, 

Mark II i Mark III alhora es divideixen en contencions d’acer i contencions de formigó. 

 

 El capítol 3 d’aquest segon volum és el que tracta sobre les estructures i els 

components de suport. Aquest capítol també es divideix en dues parts. La primera tracta 

sobre les estructures relacionades amb la seguretat i altres estructures, i es divideix en 

estructures de l’edifici del reactor, de turbines i dels auxiliars, estructures internes de la 

contenció, estuctures per a la recàrrega del combustible, estructures pel control de 

l’aigua, i estructures com els dipòsits de formigó, etc. La segona part d’aquest capítol 

tracta sobre els components de suport i es divideix en suports per tuberies i components, 

suports per cablejat i instrumentació, suports per equips elèctrics i anclatges de panells, 
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suports per equipament mecànic com el generador diesel d’emergència i suports per 

plataformes, murs i altres estructures. 

 

 El capítol 4 és el que tracta sobre el vas, els interns i el sistema de refrigeració 

del reactor. Aquest capítol es divideix en diverses seccions com són el vas del reactor 

per a tecnologia PWR i per a tecnologia BWR, els interns del vas per a tecnologia BWR 

i per a diversos fabricants de tecnologia PWR, la barrera de pressió de refrigeració del 

reactor per a tecnologia BWR i el sistema de refrigeració del reactor i línies de connexió 

per a tecnologia PWR, i els generadors de vapor. 

 

 El capítol 5 tracta sobre les salvaguardes de seguretat. Aquest capítol es troba 

dividit en 6 seccions com són el sistema d’espraiat de la contenció per tecnologia PWR, 

el sistema de tractament de gasos per tecnologia BWR, components d’aillament de la 

contenció, el sistema de refrigeració d’emergència del reactor, tant per a tecnologia 

PWR com per a tecnologia BWR, i superfícies externes de components i tornilleria 

diversa. 

 

 El capítol 6 tracta sobre components elèctrics. Aquest capítol es troba dividit en 

dues parts. Una explica l’equipament que es troba subjecte a uns certs requeriments 

mediambientals de la norma 10CFR50.49 dels Estats Units, i l’altre, l’equipament 

elèctric que no es troba subjecte a aquesta normativa. 

 

 El capítol 7 tracta sobre els sistemes auxiliars. Aquest capítol es troba dividit en 

diverses seccions com són els magatzems de combustible nou i gastat, les piscines de 

combustible, les estructures i equipaments relacionats amb la recàrrega de combustible, 

els sistemes d’aigua de refrigeració en circuit obert i en circuit tancat, el darrer sistema 

evacuador de calor, el sistema d’aire comprimit, el sistema de control químic i 

volumètric, els sistemes de neteja de l’aigua, els sistemes de ventilació de sales de 

control, de la contenció i dels edificis dels generadors diesel, el sistema de protecció 

contra incendis, els sistemes de generació diesel d’emergència, i superfícies externes de 

components i tornilleria diversa. 
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El capítol 8 tracta sobre el sistema de generació de vapor i potència. Aquest 

capítol es troba dividit en diverses seccions com són el sistema de la turbina de vapor, el 

sistema de vapor principal per a tecnologia PWR i per a tecnologia BWR, el sistema 

d’extraccions de vapor, els sistemes d’alimentació d’aigua per a tecnologies PWR i 

BWR, el sistema de condensació, el sistema aigües avall dels generadors de vapor, el 

sistema d’alimentació auxiliar d’aigua, i superfícies externes de components i tornilleria 

diversa. 

 

 Un cop arribem al capítol 9 d’aquest segon volum, l’estructura de l’informe 

canvia. Aquí ja no es relacionen tots els camps que es tractaven en els capítols anteriors, 

sinó que es passa a definir les possibilitats que poden pendre els valors introduits en 

cadascun d’aquests camps. Aquest capítol es divideix en diverses parts: 

 

- La primera de les quals és la que llista i defineix els diferents tipus de 

estructures i components que es troben en una central nuclear i que són 

importants per a la seguretat. Com a tipus de components més importants 

podem trobar la tornilleria, conductes, components encapsulats, vàlvules, 

superfícies externes, canviadors de calor, aïllants, cables, tuberies, bombes, 

sellants, elements metàlics, dipòsits, conductors de transmissions i aïllants 

de vibracions. 

 

- La segona part d’aquest capítol llista i defineix els diferents tipus de 

materials dels quals estan fetes les estructures i components descrits en la 

primera part d’aquest capítol. Com a materials més importants en aquesta 

part podem trobar boraflex, acer borat, acer inoxidable, aleacions de coure, 

elastòmers, acer galvanitzat, vidre, fundició, materials aillants, lubrita, 

ferro maleable, aleacions de níquel, polímers, porcelana i acer. 

 

- La tercera part d’aquest capítol llista i defineix els diferents entorns en els 

quals es poden trobar les estructures i components descrits en la primera 

part d’aquest capítol. Els entorns en que més es troben aquest components 

són entorns adversos, entorns agressius, aire d’interior, aire d’exterior, aire 

amb fugues d’aigua borada, aire amb vapor, aire sec, aire humit, cicle de 

refrigeració en circuit tancat, formigó, condensació, entorn de la contenció, 
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fums d’escapament, fuel, gas, oli, refrigerant del reactor, flux neutrònic, 

aigua del secundari, solució de pentaborat sòdic, terra, vapor, aigua borada, 

aigua tractada i aigua. 

 

- La quarta i cinquena part d’aquest capítol llisten i defineixen els diferents 

efectes i mecanismes d’envelliment respectivament als que poden arribar a 

estar sotmeses les estructures i components descrits en la primera part 

d’aquest capítol. En aquest capítol es poden trobar fins a 36 efectes i 70 

mecanismes d’envelliment. 

 

 

 

Després d’aquestes llistes i definicions s’arriba al capítol 10, que tracta sobre 

l’avaluació dels anàlisis de l’envelliment a temps limitat dels programes de gestió de 

vida. Aquest capítol es troba dividit en 3 parts, en les quals s’expliquen les 

característiques i trets principals de 3 programes de gestió de vida a temps limitat. 

 

El proper i darrer capítol de l’informe GALL és el capítol 11, que tracta sobre 

les definicions dels programes de gestió de vida i de la definició dels 10 elements 

característics del programa, definits en l’apartat B.2. d’aquest annexe. En aquest capítol 

trobem una llista de 54 programes de gestió de vida explicats de la forma que s’ha 

definit anteriorment. 

 

D’aquesta manera i amb aquesta estructura, l’informe GALL permet una 

correcta gestió dels efectes de l’envelliment i permet abordar amb garanties els 

requeriments de cara a la renovació de llicència. 


