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PREDSLOV
generálneho riaditeľa

Jadrová energetika je dobre zavedená a možno očakávať, že sa stane eSte významnejšou časťou energetických
programov mnohých štátov za predpokladu, že je možné zaručiť jej bezpečné využívanie a bezpečné ovládanie. Aj
keď vznikli havárie, jadrový energetický priemysel si celkove zachoval v oblasti bezpečnosti dobrú prestíž.
Zlepšenia sú však vždy možné a žiadúce. Bezpečnosť nie je statický pojem.

Medzinárodná atomová agentúra, uvedomujúc si dôležitosť bezpečnosti v priemysle a odhodlaná dosiahnuť
zlepšenie bezpečnosti, zahájila v roku 1974 pre členské štáty program tvorby návodov pre mnohé aspekty
bezpečnosti jadrových energetických reaktorov. V rámci tohto Programu noriem jadrovej bezpečnosti (NUSS)
bolo v Tokoch 1978 až 1986 publikovaných v Bezpečnostných sériách MAAE okolo 60 Základných noriem
a Bezpečnostných návodov so vzťahom k radiačnej bezpečnosti. Program NUSS je určený pre pozemné, stacio-
nárne reaktory s tepelnými neutrónmi, projektované na výrobu energie.

Aby sa zhodnotili skúsenosti získané od doby, keď bola vydaná prvá publikácia NUSS programov, bolo v roku
1986 rozhodnuté revidovať a znovu vydať Základné normy a Bezpečnostné návody. Počas pôvodného spracovania
týchto publikácií, rovnako ako v období revízie, sa dbalo na to, aby všetky členské štáty, zvlášť tie, ktoré majú
aktívne jadrové energetické programy, sa zapojili do ich prípravy. Bolo zabezpečených niekoľko nezávislých
recenzií vrátane záverečnej, ktorú vykonala skupina NUSSAG - Poradná skupina noriem jadrovej bezpečnosti.
Revidované Základné normy boli schválené radou guvernérovv júni 1988. Na základe medzinárodného konsenzu
boli počas procesu revízií zahrnuté nové poznatky v technológii a metódach analýzy. Je nádej, že revidované
Základné normy budú využívané a že členské štáty ich budú akceptovať a rešpektovať ako základ k normotvornej
činnosti v oblasti legislatívy bezpečnosti jadrových energetických reaktorov.

Ktorýkoľvek členský štát, ktorý si praje urobiť dohodu s Agentúrou o jej pomoci pri umiestňovaní, projekto-
vaní, výstavbe, spúšťaní, prevádzke, alebo likvidácii jadrových elektrární, bude musieť postupovať podľa tých častí
Základných noriem a Bezpečnostných návodov, ktoré patria k činnostiam zodpovedajúcim uzavretej dohode.
Definitívne rozhodnutie a právna zodpovednosť v akomkoľvek povoľovacom konaní však ostáva členskému štátu.

Základné normy a Bezpečnostné návody sú pripravené v takej forme, aby umožnili členským štátom, pokiaľ
sa tak rozhodnú, aplikovať ich obsah priamo na činnosti, ktoré chcú vykonávať. Preto sa v súhlase s akceptovanou
praxou pre základné normy a návody a v súhlase s návrhom Vedúcej poradnej skupiny, používajú slová "musr
a "má", aby užívateľ rozlíšil medzi príkazným požiadavkom a žiadúcou voľbou.
Päť Základných noriem sa týka nasledovných tém:

- Vládna organizácia

- Umiestňovanie

- Projektovanie

- Prevádzka

- Zabezpečenie akosti

Týchto päť Základných noriem predstavuje ciele a základné požiadavky, ktoré musia byť splnené na zabez-
pečenie zodpovedajúcej bezpečnosti v prevádzke jadrovej elektrárne.

Bezpečnostné návody sa vydávajú pre členské štáty tak, aby popísali prijateľné metódy, ktoré možno zahrnúť
do príslušných častí zodpovedajúcich noriem. Metódy a riešenia iné než tie, ktoré sú uvedené v týchto návodoch
môžu byť akceptovateľné za predpokladu, že zabezpečia minimálne rovnakú úroveň prevádzky jadrovej elektrárně
bez zvýšeného rizika pre zdravie a bezpečnosť obyvateľstva a pracovníkov elektrárne. Ačkoľvek tieto Základné
normy a Bezpečnostné návody tvoria základnú osnovu pre bezpečnosť, môžu vyžadovať zahrnutie podrobnejších
požiadaviek v súvislosti s národnou praxou. Navyše môžu byť špeciálne aspekty, ktoré musia byť ocenené expertami
od prípadu k prípadu.

Tieto publikácie sú určené na využitie, podľa vhodnosti, pre dozorné orgány a ďalších záujemcov v členských
štátoch. Na plné pochopenie obsahu každej z nich je potrebné zobrať do úvahy ďalšie príslušné Základné normy
a Bezpečnostné návody. Ak je potreba, malo by sa prihliadnuť k ďalším bezpečnostným publikáciám MAAE.

O fyzickej ochrane štiepnych a rádioaktívnych materiálov a celej jadrovej elektrárne sa tam, kde je to potrebné
pojednáva, ale nie je detailne riešená. Neradiačné aspekty priemyselnej bezpečnosti a ochrany životného prostre-
dia takisto nie sú explicitne zvažované.

Rad požiadaviek a doporučení v publikáciách NUSS nemôžu staršie jadrové elektrárne plne dodržať. Rozhod-
nutie o tom, či ich uplatňovať na takéto elektrárne sa musí vykonať v súlade s okolnosťami príslušného Stálu.
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DEFINÍCIE

Ďalej uvedené definície sa zavádzajú na použitie v programe NUSS a nemusia sa bezvýhradne zhodovať s definí-
ciami používanými v iných medzinárodných programoch.
Vzťah medzi nasledovnými ôsmymi definíciami užívanými v mnohých NUSS publikáciách, čiastočne používaný aj
v tomto návode, je znázornený pripojeným diagramom.

PREVÁDZKOVÉ STAVY

Stavy definované pod pojmom NORMÁLNA PREVÁDZKA, alebo PREDVÍDANÉ PREVÁDZKOVÉ UDA-
LOSTI.

NORMÁLNA PREVÁDZKA

Prevádzka jadrovej elektrárne podľa určených PREVÁDZKOVÝCH LIMITOV A PODMIENOK vrátane
odstávky, prevádzky na výkone, odstavovania, spúšťania, údržby, testovania a prekládky paliva.

Stavy elektrárne

Prevádzkové stavy

Normálna
prevádzka

Predvídané
prevádzkové
události

Havárie

Havarijné
podmienky

Vážne
havárie

Základné
projektovo
havárie

Riadenie havárií

PREDVÍDANÉ PREVÁDZKOVÉ UDALOSTI1

Všetky prevádzkové procesy odchylné od NORMÁLNEJ PREVÁDZKY, ktoré sa môžu vyskytnúť raz alebo
niekoľkokrát počas doby používania elektrárne, a ktoré vzhľadom na opatrenia zahrnuté do projektu, nespôsobia
významné poškodenie na zariadeniach dôležitých z hľadiska BEZPEČNOSTI a nepovedú k HAVARIJNÝM
PODMIENKAM.

HAVÁRIA (alebo HAVARIJNÝ STAV)

Stav definovaný pod pojmom HAVARIJNÉ PODMIENKY alebo VÁŽNE HAVÁRIE.

1 Príkladom PREDVÍDANÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK sú strata normálneho elektrického napájania a chyby,
akými sú výpadok turbíny, zlyhanie jednotlivého zariadenia normálne prevádzkovanej elektrárne, porucha funkcie jednotlivého
prvku regulačného zariadenia, strata elektrického napájania hlavního cirkulačného Čerpadla.



HAVARIJNÉ PODMIENKY

ODCHYLKY2 od PREVÁDZKOVÝCH STAVOV, v ktorých úniky rádioaktívnych materiálov sú držané v rámci
stanovených limitov vzhľadom na opatrenia prijaté v projektovej dokumentácii Tieto odchýlky nezahrnujú
VÁŽNE HAVÁRIE

ZÁKLADNÉ PROJEKTOVÉ HAVÁRIE

HAVARIJNÉ PODMIENKY, pre zvládnutie ktorých je jadrová elektráreň projektovaná vzhľadom na v projekte
stanovené kritéria.

VÁŽNE HAVÁRIE

Stav jadrovej elektrárne mimo HAVARUNYCH PODMIENOK vrátane takých podmienok, ktoré spôsobia
významné poškodenie aktívnej zóny.

RIADENIE HAVÁRIE

Pod riadením havárie rozumieme prijatie súboru opatrení
- počas vývoja sekvencie udalosti skôr ako sa prekročia
- projektové základné hodnoty
- počas VÁŽNYCH HAVÁRIÍ bez poškodenia aktívnej zóny, alebo
- potom to doSlo k poškodeniu aktívnej zóny
na navrátenie elektrárne do riadeného bezpečného stavu a na zníženie akýchkoľvek následkov havárie.
Vzťahy medzi niektorými termínmi často užívanými v oblasti projektovania, vrátane piatich, ktoré definujeme
ďalej, sú vyznačené na pripojenom diagrame.

Zariadenie elektrárne

Bezpečnostné významné
zariadenia

Zariadenia bezpečnostné
nevýznamné

Bezpečnostné systémy

Ochranné
systémy

Zariadenia, resp. systémy
so vztahom k bezpečnosti

Bezpečnostné
akčné
systémy

Podporné
systémy
bezpečnosti

2 Odchýlka môže byt veíká poradia paliva, strata primárneho chladivá (LOGÁ) a pod.



JADROVÁ BEZPEČNOSŤ (alebo len BEZPEČNOSŤ)

Dosiahnutie vhodných prevádzkových podmienok, prevencia HAVÁRIÍ alebo zmiernenie následkov havárií,
ktoré má za následok ochranu ZAMESTNANCOV NA LOKALITE, verejnosti a životného prostredia pred
nežiadúcim radiačným rizikom.

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY3

Systémy dôležité pre BEZPEČNOSŤ, zabezpečujúce bezpečné odstavenie reaktora, alebo odvod zostatkového
tepla z aktívnej zóny , alebo obmedzenie následkov PŘEDVÍDANÝCH PREVÁDZKOVÝCH UDALOSTÍ
alebo HAVARIJNÝCH PODMIENOK.

OCHRANNÝ SYSTÉM

Systém, ktorý spojuje všetky elektrické alebo mechanické prístroje a obvody, od snímačov po vstupy do akčných
orgánov, určené na generáciu signálov, ktoré iniciujú ochrannú činnosť.

BEZPEČNOSTNÝ AKČNÝ SYSTÉM

Súbor zariadení potrebný na vykonanie bezpečnostného zásahu, keď je vyzvaný OCHRANNÝM BEZPEČ-
NOSTNÝM SYSTÉMOM.

BEZPEČNOSTNÝ PODPORNÝ SYSTÉM

Súbor zariadení ktoré zabezpečujú služby ako chladenie, mazanie, zásobovanie energiou pre OCHRANNÝ
SYSTÉM a BEZPEČNOSTNÉ AKČNÉ SYSTÉMY.

PRIJATEĽNÉ LIMITY

Limity prijateľné pre Štátny dozor

HORENIE

Exotermická reakcia substancie s oxidizátorom, všeobecne doprevádzaná plameňmi, žiarením, alebo s tvorbou
dymu, alebo kombináciou predošlých.

SPÚŠŤANIE4

Proces, počas ktorého sa vybudované zariadenia a systémy jadrovej elektrárne uvedú do previdzkyschopnéhosiavu
a overí sa, či ich zhotovenie je v súhlase s projektovými predpokladmi a vyhovuje prevádzkovým kritériám; táto
činnosť zahrňuje nejadrové aj jadrové skúšky.

KONŠTRUKCIA (pozri poznámka 4)

Proces výroby a montáže prvkov jadrovej elektrárne, priebeh stavebných prác, inštalácia prvkov a zariadení
a vykonanie s tým spojených testov.

LIKVIDÁCIA (pozri poznámka 4)

Proces, v ktorom jadrová elektráreň je trvale daná mimo prevádzku.

3 BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY pozostávajú z OCHRANNÝCH SYSTÉMOV, BEZPEČNOSTNÝCH AKČNÝCH SYS-
TÉMOV a z BEZPEČNOSTNÝCH PODPORNÝCH SYSTÉMOV. Prvky BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV mOžu byť
určené výlučne na vykonanie bezpečnostných funkcií, alebo môžu vykonať bezpečnostnú funkciu v niektorom PREVÁDZKO-
VOM STAVE a funkciu nie bezpečnostnú v ďaBfch PREVÁDZKOVÝCH STAVOCH elektrárne (pani diagram na konci
definfciQ.

4 Pojmy Umiestňovanie, Projekcia, Konštrukcia, Spúšťanie, Prevádzka a Likvidácia sú použité na vyznačenie Šiestich hbvnjch
stavov schvalovaôeho procesu. Niektoré stavy můžu existovat spojene: napríklad Konštrukcia a SpúStaote, alebo SpúSfanie a
Prevádzka.



VÝBUCH

Náhla oxidačná alebo dckompozičná reakcia, ktorá má za následok vzrast teploty alebo tlaku, alebo oboje súčasne.

POŽIAR

1) Proces horenia charakterizovaný emisiou tepla spojenou s dymom alebo plameňom alebo s oboma.
2) Rýchle horenie Šíriace sa nekontrolovane v priestore a v case

POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE

Steny, podlahy a zariadenia na uzavretie priestupov ako sú dvere, prielezy, priechodky a ventilačný systém a pod.
používané na obmedzenie následkov požiaru. Požiarne deliace konštrukcie sú charakterizované požiarnou
odolnosťou.

POŽIARNY PODUŠEK

Časť požiarneho úseku, v ktorom požiarne delenie medzi zariadeniami dôležitými pre bezpečnosť sa zabezpečuje
požiarno bezpečnostnými opatreniami (akými sú: obmedzenie horľavých materátov, priestorová separácia, sta-
bilné hasiace zariadenia, protipožiarne nátery a nástreky a ďalšie) lak. že ďalSic následné Škody na iné. separované
systémy sa neočakávajú.

POŽIARNY ÚSEK

Budova, alebo časť budovy, obsahujúca jednu, alebo viac miestnosti alebo priestorov, konstruováni tak, aby sa
prcdiSlo Šíreniu požiaru do, alebo zo zvySku budovy počas stanovenej doby. Požiarny úsek je úplne obklopený
požiarnymi deliacimi konštrukciami.

POŽIARNA KLAPKA

Zariadenie, ktoré je konstruované na automatickú prevádzku, aby zabránilo prechodu požiaru cez potrubia za
daných podmienok.

POŽIARNE ZAŤAŽENIE

Sumárna tepelná energia, ktorá môže byť uvoľnená pri úplnom vyhorení všetkých horľavých materiálov v pries-
tore, vrátane povrchov (obkladov) stien, prepážok, podláh a stropov.

POŽIARNA ODOLNOSŤ

Schopnosť prvkov stavebnej konštrukcie, zariadení, alebo Štruktúr dodržať, počas stanovenej doby, požadovaní
zaťažovaciu funkciu, integritu a/alebo tepelnú izoláciu a/alebo ďalSie očakávané parametre predpísané v •omio-
vanej skúSke požiarnej odolnosti.

OHŇUVZDORNOSŤ

Vlastnosť materiálu v značnej miere potláčať, znížiť, alebo spomaliť horenie istých materiálov.

POŽIARNA PREPÁŽKA

Fyzická bariéra konstruovaná na obmedzenie Šírenia ohfla vo vnútri a medzi prvkami stavebných konStrakdf.

NEHORĽAVÝ MATERIÁL

Materiál, ktorý v použitej forme a za predpokladaných podmienok sa nevznicli, nepodporí horenie, nehorí
a neuvoľňuje horľavé pary, keď je vystavený teplu alebo plameňu.

PREVÁDZKOVÁ ORGANIZÁCIA

Organizácia oprávnená DOZORNÝM ORGÁNOM prevádzkovať jadrovú elektráren.
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PREVÁDZKA (pozri poznámka 4)

Všetky činnosti vykonávané na dosiahnutie Melu, na ktorý bola elektráren projektovaná, vrátane údržby, \f meny
paliva, prevádzkovej inSpckcic a ďalSích pripojených činností.

FYZICKÁ SEPARÁCIA

(1) Separácia geometrická (vzdialenosť, orientácia aid.)
(2) Separácia vykonaná požiarne deliacimi konštrukciami
(3) Separácia kombináciou predošlých dvoch

PREDPÍSANÉ LIMITY S

Limity stanovené alebo akceptované DOZORNÝM ORGÁNOM.

ZABEZPEČENIE AKOSTI

Všetky plánované a systematické opatrenia potrebné na zabezpečenie potrebnej dôvery, že zariadenie alebo sluMn
budú uspokojovať dané požiadavky na akosť.

REDUNDANTNÉ (zariadenie)

Zariadenie ktoré plnf rovnaké základné funkcie ako iné zariadenie s tým, 2c ktorékoľvek /. nich nože vykonávať
požadovanú funkciu 6 .

DOZORNÝ ORGÁN

Štátny úrad alebo systém dozoru stanovený členským Štátom, s podporou technického, alebo iného poradného
orgánu, ktorý má právnu autoritu na vedenie schvaľovacieho konania, vydanie povolenia a pre riadenie UMIEST-
ŇOVANIA, PROJEKCIE, KONŠTRUKCIE, SPÚŠŤANIA, PREVÁDZKY a LIKVIDÁCIE jadrových
elektrárni7.

ZVYŠKOVÉ TEPLO

Zvyšok tepla pochádzajúci z rádioaktívneho zdroja a Štiepenia po odstavení reakcie a teplo uchované v reaktore
a jeho zariadeniach a v teplonosných médiách.

JEDNODUCHÁ PORUCHA

Náhodná porucha ktorá spôsobí stratu schopnosti prvku vykonávať stanovenú BEZPEČNOSTNÚ funkciu.
Následné poruchy spôsobené jednou náhodnou udalosťou sa považujú za súčasť jednoduchej poruchy.

LOKALITA

Plocha obsahujúca elektráren, určená ohraničením, ktorá je pod účinnou kontrolou vedenia elektrárne.

5 Pojem 'autorizované limity" je niekedy používaný pre tento pojem v iných dokumentoch MAAE.

* Zabezpečenie redundancie umožňuje tolerovat poruchu, alebo nepohotovosí zariadenia, bez straty vykonávanej funkcie.
Redundancia môže byť rôzneho stupňa: napr. dve, tri alebo Štyri Čerpadlá môžu zabezpečovat urätií funkciu, keď kiorčkoTvck
z nich postačuje na jej splnenie. Redundanciu možno dosiahnuť použitím identických, alebo rôznorodých prvkov.

'Štátnym úradom môže byť buď vláda sama, alebo jedno íi viacero jej ministerstiev, alebo organ (j orgány Špeciálne právne
stanovené na to, aby ptafli úlohy právnej moci.

U



PoznáMka k interpretácii textu

Ak je pripojený dodatok, považuje sa integrálnu časť dokumentu a má ten istý Štatút, ako hlavný text dokumentu.
Avšak prílohy, poznámky pod rúrou a bibliografia sú zahrnuté len preto, aby poskytli dodatočnú inhnmiviu, alebo
praktické príklady, ktoré môžu pomôcť užívateľovi.
V niektorých prípadoch môžu byť použité frázy ako napr.:"musí sa zvážiť..", alebo * musí... pokiaľ je 10 prevedi-
tetné". V takýchto prípadoch je potrebne venovať problému starostlivú pozornost a rozhodnutie treba vykonať
pri zvážení okolností toho ktorého prípadu. Konečné rozhodnutie vsak musí byť racionálne a jeho lechnická
oprávnenosť musí byť dokumentovaná. EStc poznámka k ďalSfm Špeciálnym Jankovým zvraiom:"a alebo b" sa
použfva na označenie, že buď a alebo b. alebo licž kombinácia oboch a aj b splnia požiadavku. Ak sa alternatívy
vuzájomne vylučujú, používa sa "buď... alebo".
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L ÚVOD

Pozadie

101. Bezpečnostná norma o projektovaní (Safety Series 50-C-D, Rev.l)1 v rámci MAAE programu NUSS (normy
jadrovej bezpečnosti) zdôrazňuje potrebu ochrany zariadení elektrárne dôležitých z hľadiska bezpečnosti proti
požiarom vnútorného a vonkajšieho pôvodu. Skúsenosť z posledných dvoch desaťročí prevádzky jadrových
elektrární a moderné analytické techniky dokázali, že požiar môže byť reálnym nebezpečím pre jadrovú bezpečnosť
a mala by mu byť venovaná primeraná pozornosť od začiatku projektovania cez celý technický život elektrárne.

102. Na základe programu NUSS bol preto vyvinutý Bezpečnostný návod o požiarnej ochrane, čím sa plnia
všeobecné požiadavky dané v Základnej norme pre projektovanie (Safety Series 50-C-D, Rev.l). Od jej prvého
vydania v roku 1979 nastal pozoruhodný vývoj v technike ochrany aj v analytických metódach a po Černobyle bolo
rozhodnuté revidovať existujúci návod s tým, že budú zahrnuté pripomienky vznesené na medzinárodnom
sympóziu o požiarnej ochrane a zdolávaní požiarov v jadrových zariadeniach, ktoré sa konalo vo februári 1989 .

Cieľ

103. Tento bezpečnostný návod je určený projektantom, pracovníkom hodnotiacim bezpečnosť a dozorným
orgánom ako pomoc pri návrhu koncepcie požiarnej ochrany pri projektovaní jadrových elektrární a ako
doporučený spôsob pri implementácii koncepcie v niektorých detailoch do praxe. Do prípravy revízie návodu boli
zainteresované všetky členské štáty MAAE a množstvo medzinárodných expertov by malo zabezpečiť širokú zhodu
názorov na požiadavky a doporučenia obsiahnuté v tomto bezpečnostnom návode.

Rozsah

104. Tento návod platí pre pozemné jadrové elektrárne so všeobecne používanými reaktormi na tepelných
neutrónoch všeobecne používaných, akými sú napríklad ľahkovodné, ťažkovodné, alebo plynom chladené bloky.

105. Požiare, ktoré môžu ovplyvniť lokalitu bývajú zapríčinené požiarmi blízkeho lesa, alebo z rozliateho kerosenu
z tankovacieho vozidla alebo havarovaného lietadla, sú tiež pojednané v Safety Guide 50-SG-D5 (Človekom
spôsobené vonkajšie udalosti). Tento návod podrobnejšie pojednáva o problémoch z paragrafov 357 až 359
Základnej bezpečnostnej normy o projektovaní a obmedzuje sa na požiarnu ochranu zariadení dôležitých z
hľadiska bezpečnosti, ponechávajúc aspekty požiarnej ochrany, ktoré sa netýkajú jadrovej bezpečnosti, alebo
zdravia zamestnancov a obyvateľstva na rozhodnutie štátnym zvyklostiam a smerniciam. Ak smernice štátnej
požiarnej ochrany alebo normy zabezpečujú odlišný prístup k niektorým požiadavkom tohto Návodu, mali by byť
nahradené, alebo by mal byť nájdený kompromis založený na inžinierskom hodnotení.

Štruktúra

106. Časť 2 poskytuje výklad všeobecnej koncepcie požiarnej ochrany v jadrových elektrárnách a interpretuje
hlavné ciele prístupu obrany do hĺbky.

107. Základné projektové prostriedky a metódy používané na implementáciu troch hĺbkových úrovní sú popísané
v kapitole 3. Kapitola 4 a 5 udáva podrobné požiadavky a doporučené spôsoby projektovania pre požiarnu
ochranu, signalizáciu a hasenie, kapitola 6 pojednáva o otázkach usporiadania a ďalších charakteristikách pre celú
elektráreň, s ktorými treba počítať pri minimalizácii možných následkov požiaru na bezpečnosť elektrárne.

108. Kapitola 7 stručne pojednáva o požiadavkoch zabezpečenia akosti. I keď tento Návod rieši bezpečnosť pri
projektovaní, kapitola 8 dáva hlavné požiadavky na vhodnú funkčnosť ručného požiarneho zásahu, čo presahuje
čisto projekčné požiadavky, a tak vytvára čiastočne prechod do prevádzkových bezpečnostných návodov.

1 Úplný zoznam publikácií NUSS je daný na konci dokumentu spolu s ďalšími relevantými publikáciami IAEA. V celom ďalšom
dokumente sú iné NUSS publikácie uvádzané jednoducho podľa Čísla Bezpečnostnej rady, napr. Safety Series NO. 50-C-D.

2 Zborník zo sympózia vydaný MAAE pod STI/PUB/824 v r. 1989.
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109. Početné dodatky a přílohy dávajú ďalší návod alebo ilustrativně príklady a základnu informáciu pre mnohé
požiarne dôležité problémy.

2. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY POŽIARNEJ OCHRANY

Ciele ochrany

201. Ochrana pred požiarom a s požiarom spojenými výbuchmi má význam pri celkovom projektovaní jadrovej
elektrárne, nakoľko tvorí základnú časť bezpečnostných požiadaviek, hlavne ochranu bezpečnostných systémov
a iných zariadení dôležitých pre bezpečnosť. Preto plánovanie požiarnej ochrany musí byť integrálnou súčasťou
prác v Stádiu projektovania, a nie až neskôr. Požiarna ochrana musí byť trvalý, dobre plánovanýa zavedený program
počas celej životnosti jadrovej elektrárne, vrátane obdobia jej likvidácie.

202. Na zabezpečenie primeranej bezpečnosti sa musia dodržiavať nasledovné všeobecné bezpečnostné požiadav-
ky na projekt podľa Bezpečnostného návodu No. 50-C-D Rev. 1 par. 306.:
(1) Musí byť zabezpečené bezpečné odstavenie reaktora a jeho bezpečné udržanie v odstavenom stave v priebehu

a po stanovených prevádzkových stavoch a havarijných podmienkach.
(2) Musí byť zabezpečený odvod zostatkového tepla z aktívnej zóny po odstavení reaktora a v priebehu i po

stanovených prevádzkových stavoch a havarijných podmienkach.
(3) Musia sa zabezpečiť prostriedky na zníženie možností úniku rádioaktívnych materiálov a zabezpečiť, že

akékoľvek úniky budú pod stanovenými limitmi v priebehu a po stanovených prevádzkových stavoch a po
havarijných podmienkach.

203. Na splnenie vyššie uvedených požiadaviek zabezpečujú rôzne reaktorové projekty redundantné bezpečnostné
systémy tak, že žiadna stanovená iniciačná udalosť, ako napr. požiar, nezabráni bezpečnostným systémom splniť
požadované bezpečnostné funkcie.

204. Ak stupeň redundancie klesá, potreba ochrany každého redundantného bezpečnostného systému pred
účinkami požiarov a havárií rastie. Toto možno dosiahnuť zlepšením pasívnej ochrany, fyzickej separácie alebo
rozsiahlejším využívaním požiarnych signalizačných a hasiacich systémov.

205. Vo všetkých prípadoch zodpovedajúci stupeň požiarnej ochrany musí byť v jadrových elektrárnách zabez-
pečený. Toto možno dosiahnuť uplatnením koncepcie ochrany do hĺbky pri projektovaní, čo má tri základné ciele:
(1) predchádzanie vzniku požiaru
(2) detekcia a rýchle uhasenie tých požiarov ktoré vzniknú, aby sa obmedzili následné škody,
(3) predchádzanie rozšíreniu takých požiarov, ktoré neboli uhasené, a tak zmenšiť ich vplyv na základné funkcie

elektrárne.

206. Prvý cieľ vyžaduje, aby projekt a prevádzka elektrárne boli také, aby pravdepodobnosť vzniku požiaru bola
minimálna. Druhý cieľ sa vzťahuje na hasenie požiarov kombináciou hasebnčho zásahu automatickou a/alebo
ručnou požiarnou technikou, teda závisí na aktívnej technike. Tretí cieľ všeobecne vyžaduje užitie pasívnych
požiarne deliacich konštrukcií, ktoré by mali byť poslednou líniou ochrany, ak prvé dva ciele nie sú efektívne.

207. Ďalšie rozvedenie troch základných cieľov prístupu ochrany do hĺbky na požiarnu ochranu je dané
v paragrafe 205.

Požiarna prevencia

208. Pri projektovaní elektrárne množstvo horľavých materiálov a ich požiarne zaťaženie musí byť zachované na
dosiahnuteľnom minime užívaním vhodných nehorľavých materiálov ak sú dostupné; inak treba používať
ohňuvzdorné materiály.

209. Projekt a konštrukcia každého systému elektrárne musia byť vykonané tak, že prevádzka alebo poruchy
nespôsobia požiar.

14



210. Zariadenia dôležité pre bezpečnosť, ktorých oprava alebo porucha môžu spôsobiť neprijateľný únik rádioak-
tivity, musia byť chránené pred takými prírodnými úkazmi, ako je blesk, ktorý môže spôsobiť vznik požiaru.

211. Využívanie a skladovanie horľavých materiálov na lokalite v priestoroch priľahlých alebo obsahujúcich
zariadenia významné z hľadiska bezpečnosti má byť kontrolované a udržované na dosiahnuteľnom minime.
Horľavé materiály, ktoré nie sú potrebné pre okamžité prevádzkové účely, nemajú byť skladované v blízkosti
zariadení dôležitých pre bezpečnosť. Vhodné smernice uplatňujúce túto požiadavku by mali vzniknúť pri výstavbe
a musia byť plne v platnosti pred prvým zavezením paliva a počas následnej prevádzky.

212. Od započatia zavážania paliva musia byť práce, ktoré môžu spôsobiť požiar, zvlášť práce vyžadujúce
používanie otvoreného ohňa, ako plamenné zváranie a plamenné rezanie, vykonávané na základe písomných
povolení a smú sa vykonávať len za kontrolovaných podmienok z hľadiska požiarnej ochrany.

Požiarna signalizácii a hasenie

213. Požiarno-signalizačné a hasiace systémy potrebného výkonu, schopnosti a technickej úrovne sa musia
zabezpečiť tak, aby dali včasnú výstrahu, alebo signál, potrebný pre rýchle uhasenie požiaru a minimalizáciu
nežiadúcich následkov požiaru na zamestancov a na zariadenia dôležité pre bezpečnosť, ktoré určuje analýza rizika
požiaru popísaná v paragrafoch 307 a 308.

214. Hasiace systémy musia byť projektované a umiestnené tak, aby sa zabezpečilo, že ich prevádzka, prasknutie,
náhodné spustenie alebo zapracovanie z nepozornosti nenarušilo schopnosť zariadení dôležitých pre bezpečnosť
určených analýzou požiarneho rizika. Možnosti omylov pri prevádzke hasiacich systémov treba pri projektovaní
zohľadniť. Pozornosť treba venovať aj vplyvu pôsobenia hasiacich zariadení na susedné priestory.

215. Pri projektovaní hasiacich zariadení musia sa uvažovať udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť simultánne
a nezávisle na výskyte požiaru. Napríklad treba uvažovať vplyv údržbového výpadku bezpečnostných systémov
a kritérium jednoduchej poruchy (pozri IAEA Safety Guide 50-C-D). Analýza požiarneho rizika by však mala
preukázať, že požiarna bezpečnosť je málo a s malou pravdepodobnosťou ovpyvňovaná poruchami bezpečnost-
ných systémov, alebo nežiadúcimi haváriami v elektrárni, ktoré nemajú vzťah k požiarom a samé nemôžu spôsobiť
požiare. Príkladom takej udalosti s malou pravdepodobnosťou je požiar a nezávislý výskyt havárie s únikom
chladivá. Pre elektráreň s viacerými blokmi súčasný nezávislý výskyt požiaru na viacerých blokoch nemusí sa
uvažovať pri projektovaní systémov požiarnej ochrany, ale možnosť rozšírenia požiaru z jedného bloku na dalšie
musí byť zahrnutá v analýze požiarneho rizika.

Zníženie následkov požiaru

216. Bezpečnostné systémy potrebné na odstavenie reaktora, odvod zvyškového tepla a lokalizáciu uniklej
radioaktivity musia byť chránené proti následkom požiarov tak, aby bezpečnostné systémy boli ešte schopné
vykonať požadované bezpečnostné funkcie, pričom uvažujeme vplyv jednoduchej poruchy, ako požaduje Základná
bezpečnostná norma pre projektovanie pre tieto funkcie.

217. Vplyv stanovených požiarov musí byť analyzovaný pre všetky priestory obsahujúce zariadenia dôležité pre
bezpečnosť a ďalšie priestory, ktoré prispievajú významným požiarnym rizikom do týchto priestorov.

218. Aby bol splnený paragraf 216, mala by sa prijať koncepcia dostatočného oddelenia medzi redundantnými
časťami bezpečnostných systémov, aby požiar ktorý postihne bezpečnostný systém jednej skupiny nezabránil
vykonať bezpečnostnú funkciu nenapadnutým skupinám. Toto sa najlepšie dosiahne, pokiaľ je to možné, umiest-
nením každej redundantnej skupiny bezpečnostného systému v jej vlastnom požiarnom úseku, alebo prinajhoršom
v požiarnom podúseku 3. Priestupy medzi požiarnymi úsekmi by sa mali obmedziť na dosiahnuteľné minimum.

219. Systémy požiarnej signalizácie, hasiace zariadenia a pomocné systémy, ako sú požiarne odvetrávanie,
ventilácia a drcnáž z požiarnych úsekov, by mali byť nezávislé na podobných systémoch v iných požiarnych úsekoch
do tej miery, ako je to prakticky dosiahnuteľné, aby sa predišlo rozSíreniu požiaru z jedného požiarneho úseku do
iných požiarnych úsekov.

3 Tento prístup má za následok prijatie separácie na 2,3 alebo 4 skupiny, v závislosti na projektovej koncepcii prijímanej rôznymi
Členskými Štátmi.
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3. ZÁSADY PROJEKTOVANIA POŽIARNEJ OCHRANY

301. Nasledovná časť popisuje všeobecne proces hodnotenia potrebný na zabezpečenie toho, aby ciele požiarnej
bezpečnosti popísané v časti 2 tohto Návodu boli uspokojivo uplatnené v projekte elektrárne.

Usporiadanie elektrárne

302. Od začiatku projektovania jadrovej elektrárne je potrebné zachovávať obsah horľavín pre každú plochu
- požiarny úsek (pozri Prílohu I. o požiadavkoch týkajúcich sa obsahu horľavín). V tejto počiatočnej fáze obsah
horľavých materiálov sa porovnáva s rozmiestnením zariadení dôležitých pre bezpečnosť, aby bolo možné
zhodnotiť požiarnu ochranu potrebnú na splnenie všeobecných bezpečnostných požiadaviek v paragrafe 20Z

303. Ak je usporiadanie také, že horľaviny musia byť v blízkosti zariadení dôležitých pre bezpečnosť, je potrebné
redukovať, alebo premiestniť horľaviny, kde je to možné, a vytvoriť požiarne úseky okolo zariadení dôležitých pre
bezpečnosť.

Hranice požiarneho úseku

304. Jedným z požiadavkov pre požiarny úsek je zabrániť počas »<!»novenej doby rozšíreniu požiaru, alebo
následkov požiaru z jedného požiarneho úseku do iných. To sa dosahuje uchovaním požiarnej odolnosti hraníc
požiarneho úseku proti stanoveným požiarom, ktoré sa môžu vyskytnúť na každej sírane hranice. Na to sú vhodné
dve metódy:

(1) Riešiť požiarne deliacu konštrukciu ako hranicu s dostatočne vysokou požiarnou odolnosťou tak, aby požiar
dohorel skôr, ako sa poruší požiarne deliaca konštrukcia. Toto je preferovaný prístup, ale kde táto metóda nie
je praktická,

(2) Zabezpečiť dostatočne prostriedky aktívnej a pasívnej požiarnej ochrany, ktoré v spojení s požiarnou odol-
nosťou požiarne deliacej konštrukcie budú také, že požiar bude uhasený skôr, ako sa požiarne deliaca
konštrukcia poruší. Požiadavka na požiarnu odolnosť hranice požiarneho úseku môže byť pri aplikácii tejto
metódy nižšia ako pri metóde (1).

305. Keďže každý priestup požiarnou deliacou konštrukciou znižuje celkovú účinnosť a spoľahlivosť požiarne
deliacej konštrukcie, takéto priestupy majú byť minimalizované. Zariadenia na uzavretie priechodov, ako sú dvere,
prielezy, potrubné a kábelové priechodky, tvoria súčasť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorá tvorí hranicu
požiarneho úseku, a musia mať požiarnu odolnosť, ktorá je prinajmenšom tá istá ako požiarna odolnosť vyžado-
vaná pre tú časť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prechádzajú.

306. Na stanovenie požadovanej požiarnej odolnosti požiarne deliacich konštrukcií sa využívajú výsledky analýzy
požiarneho rizika. Doporučuje sa minimálna požiarna odolnosť pre hranicu požiarneho úseku 1 hodina, pokiaľ
štátne predpisy nevyžaduj ú vyššiu hodnotu. Nižšia požiarna odolnosť je prípustná len ak analýza požiarneho rizika
oprávňuje takéto riešenie s príslušnou rezervou.

Analýza požiarneho rizika

307. Na určenie požadovanej požiarnej odolnosti hraníc požiarneho úseku a požiadaviek na hasiace zariadenia
a ďalšie charakteristiky, ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek z kapitoly 2, vykonáva sa analýza rizika požiaru
pred prvým zavezením reaktorového paliva a má byť inovovaná počas prevádzky. Analýza požiarneho rizika má
šesť rôznych cieľov 4 :

(1) Identifikovať zariadenia dôležité z hľadiska bezpečnosti. V celej elektrárni sa musia identifikovať zariadenia
dôležité pre bezpečnosť. Navyše sa musí určiť umiestnenie jednotlivých prvkov zariadení dôležitých z hľadiska
bezpečnosti v požiarnych úsekoch.

(2) Analýza predpokladaného rastu požiaru a následkov požiaru so zreteľom na zariadenia dôležité pre bezpeč-
nosť. Údaje, ktoré uvažujeme pri hodnotení rastu požiaru zahrňujú prítomné typy paliva, ich tvar, výhrevnosť,

4 Dodatočný návod na prípravu analýzy požiarneho rizika obsahuje Príloha 1.
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priestorovú a palivovú geometriu a koeficient odvetrávania. Rast požiaru môže byť kvantifikovaný pomocou
požiarnych skúšok, numerických modelov požiaru, ktoré boli vhodne overené, a môže byŕ doplnený aplikáciou
pravdepodobnostných metód. Predpoklady a obmedzenia aplikovateľnosti metód analýzy musia byť jasne
formulované. Musí sa stanoviť vplyv požiaru na zariadenia dôležité pre bezpečnosť.

(3) Určenie požiadaviek na požiarnu odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií. Táto požiarna odolnosť môže byť
určená ako funkcia požiarneho zaťaženia z charakteristík horľavín, radiačných a konvekčných vlastností
požiaru, so započítaním geomclric a ventilácie požiarneho úseku. Príklad zjednodušenej metódy na určenie
požiarnej odolnosti konštrukcií bol vyvinutý a popísaný v ISO 834 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu
(pozri zoznam literatúry)5. Výsledky skúšok popísaných v ISO 834 sa používajú na výpočet hrúbky hraníc
požiarneho úseku, aby bola dosiahnutá požadovaná požiarna odolnosť. Ak výsledky takýchto skúšok nie sú
dostupné, možno vykonať dodatočné skúšky.

(4) Určenie lypu požiarnej signalizácie a prostriedkov požiarnej ochrany ktoré treba zaobstarať. Po lom, čo boli
určené pre každý požiarny úsek, alebo podúsek, zariadenia dôležité pre bezpečnosť a potenciálne požiarne
riziko, možno stanoviť vhodné ochranné prostriedky. Tieto môžu zahrňovať požiarne hlásiče a rôzne kombi-
nácie automaticky alebo ručne iniciovaných stabilných hasiacich zariadení a možnosti ručného požiarno-re-
prcsívncho zásahu. (Pozri obr. 1.1.1-1.1.3)

(5) Identifikácia prípadov, keď dodatočná požiarna ochrana alebo požiarna separácia sa vyžadujú pre poruchy so
spoločnou príčinou, aby sa zabezpečilo, že zariadenia dôležité pre bezpečnosť zostanú funkcieschopné počas
a po uvažovanom požiari. Napríklad, z analýzy požiarneho rizika môže vyplynúť, že usporiadanie hořlavin,
priestorová separácia zariadení a systém stabilného hasiaceho zariadenia sú dostatočné na ochranu redundant-
ného bezpečnostného systému bez potreby ďalšej požiarnej separácie. (Pozri diskusiu o požiar ovplyvňujúcom
prístupe, paragraf 312 - 318).

(6) Overenie, že boli dosiahnuté bezpečnostné ciele tohoto bezpečnostného návodu MAAE. Analýza by mala
obsahovať zoznam použiteľných prvkov programu, s vysvetlivkami potrebnými na určenie miesta, typu systému
a projektovými kritériami. Analýza by mala určiťa zvážiťvšetky odchýlky od požiadaviek návodu. Zdôvodnenie
odchýlick od návodu by malo preukázať, že bola dosiahnutá rovnocenná úroveň požiarnej ochrany. Zníženie
ochranných prostriedkov bez kompenzácie alternatívnymi požiarnymi opatreniami by sa nemalo vykonať,
pokiaľ sa jasne nepreukáže, že ochranné opatrenia nie sú potrebné vzhľadom na projekt a usporiadanie
príslušnej elektrárne.

308. Analýza požiarneho rizika by mala byť vykonaná osobami so vzdelaním a skúsenosťami v požiarnej ochrane
a reaktorových systémoch.

Typy požiarnych úsekov

309. Udržaním celistvosti požiarne deliacich konštrukcií sa predíde šíreniu požiaru z jedného požiarneho úseku
do druhého a tak možno dosiahnuť, počas stanovenej doby pre požiarne deliacu konštrukciu, splnenie koncepcie
separácie zariadení dôležitých pre bezpečnosť. Toto riešenie sa nazýva "požiar zadržujúci prístup". V niektorých
požiarnych úsekoch však je treba predísť šíreniu požiaru vo vnútri požiarneho úseku, aby sa obmedzil vplyv požiaru
na zariadenia dôležité pre bezpečnosť. V takých prípadoch, aby sa predišlo rozšíreniu požiaru z jedného požiar-
neho podúseku do iných v rámci požiarneho úseku, používajú aktívne požiarne signalizačné a hasiace alebo
pasívne prostriedky v spojení s príslušnými vzdialenosťami medzi prvkami. Toto usporiadanie sa nazýva "požiar
ovplyvňujúci prístup". Ako vysvetlíme ďalej, všeobecne sa dáva prednosť požiar zadržujúcemu prístupu.

Požiar zadržujúci prístup

310. Požiar zadržujúci prístup predpokladá, že všetky horľaviny v požiarnom úseku môžu počas požiaru zhorieť.
Po takomto požiari nepoškodená časť elektrárne musí spĺňať požiadavky paragrafu 216. Na splnenie týchto
požiadaviek musí sa vykonať úplná bezpečnostná analýza a analýza rizika požiaru. Veľkú starostlivosť treba
venovať určeniu všetkých takých zariadení v každom požiarnom úseku, ktorč vykonávajú požadované bezpečnost-
né funkcie. Navyše je potrebné zabrániť možným, avšak neprijateľným interakciám medzi bezpečnostnými
systémami v rôznych požiarnych úsekoch. Takéto interakcie môžu vzniknúť napríklad cez spoločný ventilačný
5 Je potrebné si uvedomil1, 2c dáta obdržané z požiarnych skúšok popisujúce vlastnosti materiálov, výrobkov alebo systémov

v dôsledku požiarnej a tepelnej záťaže pri definovaných laboratórnych podmienkach ( napr. normalizované požiarne skúSky)
nemusia zodpovedať tým, ktoré sa zistia pri konkrétnych podmienkach za požiaru na jadrovej elektrárni. Informácia zfskaná pri
takých požiarnych skúSkach je užitočná hlavne pre porovnávacie účely a treba ju opatrne používať pri popise, hodnotení alebo
schvaíovacom procese požiarneho rizika materiálov, výrobkov alebo systémov, za konkrét nych podmienok pri požiari. V niekto-
rých prípadoch môžu byť potrebné Špeciálne kvalifikačné skiíäky pre zvýšenie požiarnej bezpečnosti.
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systém, cez spoločný kanalizačný systém a elektrickými vplyvmi spôsobenými požiarom a prenášanými do iných
požiarnych úsekov. Tieto úvahy musia byť uplatnené počas projektovania a výstavby a nesmú byť znehodnotené
úpravami elektrárne počas prevádzky.

311. Aj keď sa hasenie požiaru pri "požiar zadržujúcom prístupe" nevyžaduje, na to, aby boli splnené požiadavky
uvedené v paragrafe 216, je treba zaužívané hasiace zariadenia inštalovať tam, kde je podľa zistenia analýzy
požiarneho rizika značné požiarne zaťaženie , aby bolo čo najskôr možné obmedziť požiar. Pri "požiar zadržu-
júcom prístupe" je požiarny úsek úplne obklopený požiarne deliacimi konštrukciami známej požiarnej odolností.
(Pozri Prílohu II pre ďalšiu diskusiu o požiarne odolných požiarne deliacich konštrukciách).

Požiar ovplyvňujúci prístup

312. V požiar ovplyvňujúcom prístupe redundantné trasy bezpečnostných systémov, alebo iných zariadení dô-
ležitých pre bezpečnosť nemusia byť nevyhnutne oddelené požiarne deliacim konštrukciami, ale účinky ohňa sú
obmedzované kombináciou vzdialenosti k iným zariadeniam dôležitým pre bezpečnosť, ochrannými zariadeniami,
akými sú aktívne hasiace zariadenia (napr. automatické sprinklerovč zariadenia), alebo pasívne zariadenia, akými
sú konštrukčné prvky (napr. požiarne prepážky, požiarne nástreky a pod.). Táto kombinácia musí byť projektovaná
tak, že sa požiar nerozšíri a Že chránené zariadenia nebudú zasiahnuté požiarom. Analýzou požiarneho rizika,
alebo skúškou, by sa malo preukázať, že požiar ovplyvňujúci prístup zabezpečí požadovanú ochranu.

Perspektívy požiarnej ochrany

313. Dva prístupy popísané v paragrafoch 310-312 majú isté podobnosti a odlišnosti. Obe v podstate spočívajú na
tých istých aspektoch požiarnej ochrany:

(1) Požiarna prevencia

(2) Signalizácia a hasenie

(3) Používanie pasívnych a aktívnych prostriedkov na obmedzenie šírenia ohňa

314. Každý prístup má isté výhody a nevýhody. Jadrová elektráreň bežne obsahuje požiarne úseky, kde možno
použiť požiar zadržujúci prístup a iné požiarne úseky, kde sa použije požiar ovplyvňujúci prístup. Prístup, ktorý
je najvhodnejší pre ten ktorý priestor v jadrovej elektrárni, je určovaný od priestoru k priestoru. Práve systematické
hodnotenie pomocou analýzy rizika požiaru určuje, ktorý prístup zabezpečí prijateľnú úroveň ochrany na
zabezpečenie splnenia cieľov obecného projektového kritéria.

315. Prístup, ktorý bude zvolený pre určité priestory v elektrárni, sa nevolí len na základe samotnej požiarnej
ochrany. Požiar zadržujúci prístup nemôže byť zvolený pre priestor, akým je napr. primárny kontejnmem a bloková
dozorna, pretože je potrebné umiestniť redundantne podsystémy bezpečnostných systémov v bezprostrednej
blízkosti v tom istom požiarnom úseku. V dôsledku toho sa v takýchto priestoroch používa požiar ovplyvňujúci
prístup.

316. Pri rozhodovaní, či požiar zadržujúci prístup je použiteľný v určitej situácii, projektant musí zvažovať
požiadavky požiarnej ochrany s ostatnými bezpečnostnými požiadavkami. Použitie konštrukcií na vytvorenie
požiarnych deliacich konštrukcií nesmie nepriaznivo ovplyvňovať potreby údržby a prehliadok zariadenia. Na-
príklad projekt elektrárne by mal zabezpečiť, že požiarne deliace konštrukcie medzi blízko seba umiestnenými
zariadeniami nebudú brániť v prístupe k dverám elektrických panelov, alebo brániť preprave mechanických
zariadení na opravu, alebo prekážať primeranej ventilácii zaťažených prvkov. Uzavretie vysokotlakých zariadení
do požiarnych deliacich konštrukcií môže tiež mať vplyv na problémy s možnosťou vzniku lietajúcich úlomkov.

317. Vo všeobecnosti je preferovaný požiar zadržujúci prístup, nakoľko zdôrazňuje pasívnu ochranu, a tak ochrana
• bezpečnostných systémov nezávisí na prevádzke stabilného hasiaceho zariadenia. Pri tomto prístupe sú tiež menšie
predpoklady vzniku slabín projektu, či omylov (napr. zanedbanie vhodného oddelenia redundantných bezpečnost-
ných systémov), nakoľko oddelenie je určené štrukturálnym rozdelením systémov. Požiar ovplyvňujúci prístup by
vyžadoval dodatočnú ochranu redundantných bezpečnostných systémov hasiacimi zariadeniami a výber a umiest-
nenie hasiacich zariadení sa musí vykonať s veľkou starostlivosťou. Prenos dymu, tepla a korozívnych produktov
je možný v oboch, v požiar ovplyvňujúcom i v požiar zadržujúcom prístupe, avšak udržanie dymu a plynu možno
ľahšie dosiahnuť v požiar zadržujúcom prístupe. S týmito faktormi sa musí počítať pri analýze požiarneho rizika.
(Pozri Príloha I).
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318. Nakoniec, pri výbcc z dvoch prístupov k požiarnej ochrane pre každý požiarny úsek treba zohľadnil' 10, že
oba budú v prístupných priestoroch podporení silnou schopnosťou ručného požiarneho zásahu.

Sekundárne vplyvy požiarov a hasiacich zariadení

319. Sekundárne vplyvy požiarov a hasiacich zariadení musia byť tiež zvažované. Významnosť vplyvu závisí od
toho, či je priestor hodnotený požiarne zadržujúcim prístupom alebo požiar ovplyvňujúcim prístupom. Príkladmi
sekundárnych vplyvov sú:
- Zriedenie koncentrácie roztoku kyseliny boritej a kritičnost v dôsledku vodného sprchovania,
- Prenos rádioaktívnych materiálov v dôsledku sprchovania vodou, čo môže viesť ku kontaminácii ďalších

priestorov a odvodňovacích systémov,
- Ncpohotovosť hasiacich zariadení po ich vyprázdnení (v dôsledku technického riešenia alebo náhodnej

poruchy),
- Uvedenie do činnosti druhého požiarneho ochranného systému počas činnosti prvého s následnými význam-

nými škodlivými javmi a nepohotovosťou požiarnej ochrany,
- Degradačné vplyvy od tepla, dymu, pary a odparujúcich sa vodných spŕch, záplav hasiacimi materiálmi

a korozívnych splodín na zariadenia a konštrukcie,
- Korozívne produkty horenia z horiacej izolácie elektrických káblov môžu preniknúť do priestorov vzdialených

od pôvodného požiaru, kde v dôsledku atmosferickej vlhkosti môžu spôsobiť koróziu zariadení a konštrukcií,
alebo elektrické poruchy, mnoho hodín a dní po požiarnej udalosti,

- Niektoré suché hasiace materiály môžu spôsobiť poruchu spínacích elektrických zariadení vplyvom na izoláciu,
alebo koróziou kontaktov,

- Náhly pokles teploty spôsobený činnosťou hasiacich zariadení s oxidom uhličitým môže spôsobiť poruchu
citlivých elektronických zariadení,

- Vniknutie vody do elektrických systémov môže spôsobiť poruchy krátkym spojením, alebo zemným spojením,
- Prerušenia elektrických vodičov, krátke spojenia, zemné spojenia, oblúky a nežiadúci prívod energie vplyvom

poruchy zariadení a potrubí,
- Mechanické škody spôsobené deformáciou a zrútením konštrukcií, možné poškodenie (sekundárnymi) expló-

ziami, ktoré môžu spôsobiť vznik letiacich úlomkov (pozri Safety Scries No.50-SG-D4), dodatočné zaťaženie
systémov dôležitých pre bezpečnosť, únik tekutín o vysokej teplote, blokovanie prístupových a únikových ciest,

- Škodlivý vplyv na obslužný personál od tepla, dymu, hasiacich materiálov, toxických plynov vzniklých z izolač-
ných materiálov.

320. Pri analýze požiarneho rizika by sa mali uvážiť sekundárne vplyvy požiaru a hasiacich zariadení. Projekt
elektrárne by mal zabezpečiť, že tieto sekundárne vplyvy nespôsobia nežiadúci vplyv na bezpečnosť elektrárne.

4. POŽIARNA PREVENCIA

401. Podobne ako v iných odvetviach priemyslu sa v jadrových elektrárnách používajú viaceré horľavé materiály
v rôznych množstvách . Je dobrým zvykom vyhnúť sa koncentrácii horľavých materiálov všade, kde to je možné;
napriek tomu sa musí predpokladať možnosť vzniku požiaru z rôznych dôvodov. Zvláštna pozornosť by sa mala
venovať koncentrácii horľavých materiálov v priestoroch, ktoré sú neprístupné pre ručné hasenie.

402. Projektové a prevádzkujúce organizácie elektrární majú hlavnú úlohu pri analýze rôznych konštrukcií,
systémov, prvkov, osobitne zariadení dôležitých pre bezpečnosť a zavádzajú opatrenia v požiarnej prevencii
v počiatočných štádiách projektu a prenášajú ich do obdobia prevádzky. Paragrafy 403-419 sú návodom pre projekt,
konštrukciu a prevádzku a udávajú, čo je potrebné zabezpečiť na splnenie požiadavkov v paragrafoch 208 -212.

Sledovanie horľavín počas projektovania

403. Prvým krokom v hodnotení požiarneho zaťaženia v rôznych priestoroch je zistenie inventáru materiálov
vzhľadom na horľavosť a ich schopnosti spôsobiť sekundárne následky v dôsledku požiaru. Tento krok musf
objasniť kde, aké, v akom množstve a forme a za akým účelom sú tieto materiály skladované, alebo používané.
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Tento inventář materiálov je základnou časťou analýzy požiarneho rizika , ako bola popísaná v paragrafe 307
a v Prílohe I.

404. Pri výbere materiálov s nízkym príspevkom k požiarnemu zaťaženiu:
- mali by byť preferované káblové materiály neobsahujúce halogény,
- malo by sa minimalizovať použitie horľavých materiálov vo vzduchových filtroch a v ich konštrukcii,

- mazacie oleje by sa mali používať len v ochranných trubkách, konstruovaných napríklad ako trubka v trubke,

- mali by sa preferovať málo horľavé kvapaliny hydraulickej regulácie pre reguláciu turbín a ďalších strojov,

- vo vnútorných priestoroch by sa mali používať suché (neolejové) transformátory.

405. Konštrukčné prvky budov musia mať vhodnú požiarnu odolnosť. Konštrukcie a zariadenia inštalované vo
vnútri musia byť, pokiaľ je to možné, z nehorľavých materiálov. Prvky, ako utesnenie prestupov, povrchové úpravy,
ako farby a obklady, lepidla, potrubia, stropné podhľady a ich nosníky, by mali byť z nehorľavých materiálov.
Používanie plastických materiálov, ktoré vytvárajú pri spaľovaní korozívne splodiny, musí byť obmedzené na
najnižšiu možnú mieru, zvlášť v priestoroch vysokej koncentrácie elektronických prístrojov a regulačných zariade-
ní, ktoré sú citlivé na koróziu spôsobenú plynmi, ktoré vznikajú pri horení. Mali by byť prijaté opatrenia na ochranu
izolačného materiálu, ktorý je schopný absorbovať olej a ostatné horľavé tekutiny pred akumuláciou horľavých
a explozívnych zmesí.

406. V prípade, kde sa vyžaduje pokrytie podlahy, nehorľavé zmesi by mali byť položené priamo na nehorľavý
povrch, napr. betónovú podlahu. Zvlášť by sa nemali použiť plastické materiály s obsahom halogénov, ktoré nie
sú v ohňovzdornej úprave.

407. Koncentrácia káblov v elektrickom hospodárstve spôsobuje potenciálne požiarne riziko v dôsledku vysokej
hustoty horľavej izolácie káblov. Vhodné priestorové rozdelenie káblov musí byť uplatnené, ak je to možné
v súlade so štátnymi normami.

408. Množstvo horľavých materiálov, ktoré sú skladované v budove a normálne vystavené nebezpečiu požiaru, by
sa malo obmedziť tým, že zásoba materiálu (napr. oleja) sa drží na minime, ktoré dovoľujú prevádzkové predpisy,
a väčšina sa skladuje mimo budov obsahujúcich systémy dôležité pre bezpečnosť. Zásobníky alebo špeciálne
kontajnery vodíka a ich hlavný rozvod by mali byť umiestnené v dobre vetranom, chránenom priestore podľa
možnosti mimo budov obsahujúcich zariadenia dôležité pre bezpečnosť. Tam, kde je potrebná strojová ventilácia,
systém by mal byť projektovaný tak, aby udržal koncentráciu vodíka pod 2% objemom.

409. V chladiacom systéme generátora by mali byť inštalované monitorovacie zariadenia na indikáciu tlaku
a čistoty vodíka. Pred plnením a pri vyprazdňovaní zariadení a potrubného systému vodíkového hospodárstva
majú byť vykonané opatrenia na prečistenie s využitím inertných plynov, ako sú napríklad dusík, alebo oxid uhličitý.

410. V priestoroch jadrovej elektrárne, kde je nebezpečcnsvo vzniku radiolytického vodíku, musia sa vykonať
opatrenia na zníženie rizika vo vzťahu k požiarnej ochrane s použitím monitorovania vodíku, rekombinátorov,
primeranej ventilácie, inertizácic, systémov riadeného spaľovania vodíka, alebo ďalšími vhodnými prostriedkami.
Tam, kde sa využije inertizácia, získa sa zlepšená požiarna bezpečnosť, avšak treba osobitne hodnotiť požiarne
riziko počas údržby a prekládky paliva.

411. Každá jednotka v miestnosti elektrických akumulačných batérií, ktorá počas prevádzky môže tvoriť vodík,
musí byť vybavená osobitnou ventiláciou priamo do ovzdušia tak, že koncentrácia vodíka sa udrží hlboko pod
úrovňou vznietenia. Pozornosť treba venovať pohotovosti systému (napr. pomocou redundantných prvkov)

412. Systémy obsahujúce horľavé alebo zápalné kvapaliny alebo plyny majú byť projektované s vysokým stupňom
integrity a ochrany od vibrácií, alebo ďalších deštruktívnych javov tak, aby sa predišlo úniku takýchto materiálov.
Na obmedzenie úniku horľavín by mali byť inštalované bezpečnostné zariadenia, ako napr. zariadenia na
obmedzenie prietoku, ventily obmedzujúce prietok, automaticky riadené uzatváracie a oddeľujúce armatúry.
Podobne pre prípad úniku horľavých alebo zápalných tekutín má byť zabezpečená možnosť zariadenie drcnážovať.
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Ochrana pred bleskom

413. Musí sa uvažovať možnosť vzniku požiaru v dôsledku blesku. Budovy a plochy obsahujúce bezpečnostné
systémy musia byť vybavené systémami ochrany proti blesku. Špeciálny návod je obsiahnutý v Safety Series No.
50-SG-D7 Rev.l s 50-SG-D8.

Požiarna prevencia počas výstavby

414. Požiarna bezpečnosť má byt zabezpečená opatreniami počas všetkých etáp výstavby jadrovej elektrárne.
Zvláštnu pozornosť treba venovať obmedzeniu množstva horľavín a majú byť stanovené trasy pravidelných
inšpekčných prehliadok požiarnych preventistov. Zváranie býva častým zdrojom vzniku požiaru. Je potrebné
zabezpečiť, aby možné následky požiaru, ktorý sa vyskytne počas výstavby, nemali významný vplyv na pracovnú
schopnosť zariadení dôležitých pre bezpečnosť. Odporúča sa zvýšená pozornosť počas skúšok tesností kontejmen-
tu.

Kontrola horľavín a zdrojov vznietenia počas prevádzky

415. Počas prevádzky a opráv musí byť zabezpečený úradný dozor ktorý zabezpečí, aby horľavé materiály a iniciačné
zdroje neboli prinesené do priestorov, ktoré obsahujú zariadenia dôležité pre bezpečnosť alebo k nim priľahlým
priestorom bez primeraných opatrení. Musí byť dozor nad odstránením horľavín z týchto priestorov, akonáhle nie
sú viac potrebné. Príklad doporučovaného úradného dozoru je v Prílohe III.

416. Mali by sa zvážiť cesty a prostriedky na minimalizáciu horľavých materiálov na lokalite.

417. Únik horľavých a zápalných materiálov zo stabilných zariadení musí byt okamžite zistený tak, aby bolo možné
rýchlo prijať nápravné opatrenia. Únik môže byť zistený napríklad stabilnými detektormi horľavého plynu,
kvalitnou výstražnou signalizáciou hladiny, alebo signálom od zvýšenia tlaku. Horľavé plyny a kvapaliny v zásobe,
alebo v prevádzke musia byť pravidelne kontrolované a inventarizované, aby sa tak napomohlo zisteniu úniku.

418. V priestoroch elektrárne, kde sú veľké množstvá horľavých kvapalín, majú byt vytvorené zábrany na zadržanie
únikov, alebo rozliatia. Okolo nádrží s horľavými kvapalinami je treba zabezpečiť nehorľavé steny, alebo násypy
tak, aby mali dostatočný objem na obsiahnutie celého obsahu nádrže (rezervoára) horľavín pri jej prasknutí, plus
predvídané množstvo hasiacej peny alebo vody. Kde je to možné, tlakové olejové potrubia by mali byť uzavreté
v neprerušovanom koncentrickom oceľovom puzdre, alebo by sa mali umiestniť do železobetónového žľabu, aby
sa predišlo rozstriekaniu oleja v prípade prasknutia potrubia. Bezpečný odvod všetkých horľavín, ktoré môžu
uniknúť alebo sa vyliať z nádrží, rezervoárov alebo potrubí, má byť zabezpečený vhodnou drenážou do vonkajšej
nádrže a má byť konštruovaný tak, aby sa predišlo rozšíreniu požiaru. Majú byť zabezpečené zariadenia na
pravidelnú kontrolu tejto drenáže.

419. V priestoroch, kde sa môže únikom alebo inak vytvoriť explozívna zmes plynov alebo pár, musí byť atmosféra
pravidelne monitorovaná a musia byť stanovené konzervatívne limity pre explozívnu zmes v jednotlivých priesto-
roch. Ak sa tieto limity dosiahnu, má byť dané včasné varovanie na umožnenie prijatia protiopatření, napríklad
zvýšenie ventilácie.

420. Práce, pri ktorých vzniká teplo a iskry, ako napr. zváranie, rezanie, spájanie, musia byť vykonávané pod
dozorom podľa vydaného príkazu na prácu, s výnimkou ak sa vykonávajú v dielňach elektrárne. Tam, kde sa takéto
práce vykonávajú v priestoroch obsahujúcich horľavé materiály, mali by byť tieto materiály odstránené, alebo
zakryté, alebo inak chránené pred vznietením a zodpovedná organizácia požiarnej ochrany musí udržiavať dozor
nad týmito činnosťami. Priestory, v ktorých sa takéto práce vykonávajú, majú byť primerane vybavené ručnými
hasiacimi prístrojmi.

Jadrová elektráreň s viacerými reaktormi

421. Pri výstavbe alebo prevádzke jadrovej elektrárne s viacerými reaktormi musia byť prijaté také opatrenia, aby
požiar na bloku, ktorý je vo výstavbe, alebo v prevádzke, nemohol mať významné následky na susedný prevádzko-
vaný blok. Musia sa uvažovať aj požiare na spoločných zariadeniach. Odporúča sa prihliadnuť k Bezpečnostnému
návodu 50-C-D (Rev. 1) par. 362. Doporučeným riešením je úplná nezávislosť budov susedných blokov, ak
obsahujú zariadenia dôležité pre bezpečnosť.
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Požiarna prevencia počas likvidácie

422. Počas fáze likvidácie v živote elektrárne musia byť horľavé materiály z elektrárne odstránené čo najskôr.
Analýza požiarneho rizika musí byť revidovaná, aby sa započítali zmeny v type a množstve rádioaktívnych
materiálov na lokalite a získalo oprávnenie odstrániť požiarne deliace konštrukcie a časti požiarnej signalizácie
a hasiacich zariadení, ktorč nie sú viac potrebné. Požiarna signalizácia a systém rozvodu požiarnej vody musí zostať
funkčný, pokiaľ všetky rádioaktívne, alebo kontaminované materiály nie sú uskladnené v nehorľavom prevedení,
alebo nie sú odstránené z elektrárne.

5. POŽIARNA SIGNALIZÁCIA A HASENIE

501. Táto kapitola dáva návod pre projektovanie a prevádzku, ktoré sú potrebné na zabezpečenie splnenia
požiadaviek v paragrafoch 213-215.

502. Jadrová elektráren musí mať trvalú schopnosť rýchlej požiarnej signalizácie a účinného hasenia požiaru tak,
aby boli chránené zariadenia dôležité pre bezpečnosť. Hasiaca schopnosť pozostáva zo stabilných hasiacich
zariadení a ručných hasiacich prístrojov. Na zabezpečenie požadovanej ochrany musia byť v projekte a prevádzke
elektrárne vytvorené pre priestory obsahujúce zariadenia dôležité pre bezpečnosť nasledovné prvky:

(1) Tam, kde je hasenie nevyhnutné (teda pri požiar ovplyvňujúcom prístupe), zabezpečiť, že požiadavky z para-
grafu 216 budú splnené a hasiace zariadenia a ich priamo zabezpečujúce systémy budú splňovať kritérium
jednoduchej poruchy (paragraf 329-336 Safety Scries No. 50-C-D (Rev I)6. Toto kritérium možno splniť
redundanciou stabilných hasiacich zariadení, alebo ich podporou ručným represívnym zásahom s takým
riešením, že analýza požiarneho rizika preukáže, že požiar môže byť účinne zvládnutý skôr, ako dôjde
k neprijateľnej škode na zariadení dôležitom pre bezpečnosť.

(2) Musí sa vykonať analýza na stanovenie požiarneho rizika v dôsledku prírodných javov a človekom vyvolaných
udalostí (pozri Safety Series No. 50-SG-S5 a 5O-SG-D5 a 50-SG-D15). Z tejto analýzy musí vyplynúť potreba
zabezpečiť zariadenia schopné detekovať a uhasiť požiare tak, že tri základné požiadavky na bezpečnosť
obsiahnuté v úvode k tomuto návodu v paragrafe 216 sú splnené. Tieto systémy musia byť odolné voči
podmienkam prostredia, ktoré možno očakávať pri takýchto udalostiach.

(3) Normálna, náhodná, alebo nežiadúca prevádzka hasiacich zariadení nesmie narušiť v prípade požiaru bezpeč-
nostné funkcie, ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek stanovených v paragrafe 210.

(4) Požiarny útvar musí mať personál, ktorý je rovnako skúsený a dobre vycvičený v používaní hasiacich zariadení
a metód, ako v jadrovej bezpečnosti, aby bol zabezpečený vyvážený prístup pri riadení represívnych zásahov
a zachovanie bezpečnosti jadrovej elektrárne.

(5) Požiarna organizácia (požiarny útvar) musí byť zriadená pred přivezením jadrového paliva na lokalitu
a dostatočné hasiace zariadenie musí byť k dispozícii na ochranu paliva pred pôsobením požiaru počas
skladovania a prepravy. Pred prvým zavezením paliva do reaktora všetky hasiace zariadenia musia byť plne
prevádzkyschopné.

(6) Musia byť vykonané príslušné opatrenia na náležitú prevádzkovú kontrolu a skúšky požiarnej signalizácie
a hasiacich zariadení a tiež kontrolu požiarne deliacich konštrukcií, dverí, uzáverov a pod.

(7) Všade, kde to je možné, majú byť uzatvorené dohody (pred začiatkom prevádzky) medzi požiarnym útvarom
elektrárne a vonkajším požiarnym útvarom na zabezpečenie pohotovosti v prípade, že je vonkajšia pomoc
potrebná.

Požiarne - signalizačné 7 a výstražné systémy

503. Pri projektovaní požiarnej signalizácie a hasiacich zariadení je dôležité zvážiť spoľahlivosť systému, jednot-
livých prvkov a ich schopnosť vždy vykonávať stanovenú funkciu. Pri systémoch požiarnej signalizácie táto
schopnosť môže byť napríklad ovplyvnená obmedzením citlivosti snímačov, čo môže viesť k nezisteniu, alebo
neskorému zisteniu požiaru, alebo k falošnému spusteniu výstražného systému, keď nie je prítomný ani dym, ani
požiar. V hasiacich zariadeniach môže byť spoľahlivosť napríklad ovplyvnená blokovaním sprinklerových hlavic,
alebo nežiadúcim uzatvorením prívodných armatúr.

' Pre aplikačný návod pozri tiež Safety Series No. SO-P-1 "Aplikácia kritéria jednoduchej poruchy".
7 Pozri Prílohu IV pre ďalší návod.
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504. Každý požiarny úsek musí byť vybavený požiarnou signalizáciou a výstražným systernom zvláSť kon Ktruovaným
a vybraným pre požiarne riziko v príslušnom priestore

505. Systém požiarnej signalizácie musí vyvolat zvukovú a vizuálnu výstrahu v blokovej dozorní. Miestne zvukove
a vizuálne výstrahy musia byť zabezpečené, ak to je potrebné, v obsluhovaných priestoroch a v ďalík h specifických
priestoroch 8 . Za týmto účelom sa rieši varovanie pre obsluhu, ktorá môže vstupovať do priestorov vybavených
potenciálne nebezpečným automatickým hasiacim zariadením ( napr. oxidom uhličitým), vhodným zvukovým
a vizuálnym výstražným signálom musí byť zabezpečený vo vnútri a pri každom vchode do priestoru a musia tu byt
príslušné písomne smernice na zabezpečenie bezpečnosti obsluhy vstupujúcej do týchto priestorov. Požiarny
poplach musí byť jasne rozoznateľný a nesmie byť zameniteľný s žiadnym iným výstražným signálom v elektrárni.

506. Systém požiarnej signalizácie a výstrahy musí byť nepretržite napájaný energiou. Musí byť schopný byť
napájaný z ncprcruSitcľného havarijného zdroja zásobovania elektrickou energiou tak. že i pri strate normálneho
zdroja energie bude možnč včasnč varovanie o vzniku požiaru (návod na havarijné elektrické napájanie je daný
v Safety Series 5O-SG-D7, Rev. 1).

507. Analýza požiarneho rizika sa musí využiť na zabezpečenie vhodného výberu požiarnych hlásičov založených
na vlastnosi iach produktov, ktoré sa tvoria pri ohrievaní, karbonizácii, alebo počas vznietenia sa materiálov, ktoré
sú v požiarnom úseku.

508. Jednotlivé požiarne hlásiče by sa mali umiestniť v požiarnom úseku tak, že prietok v/duchu vplyvom
ventilácie, alebo tlakového rozdielu, ktorý je daný riadením kontaminácie, nespôsobí situáciu, že dym, íilebo teplo
budú unikať mimo požiarne hlásiče, a tak nežiadúco spozdia signalizáciu požiaru. Toto by malo byť overene
miestnymi skúSkami.

509. Výber systémov požiarnej signalizácie musí brať do úvahy prostredie, v ktorom zariadenie musí pracovať,
napr. radiačné polia, vlhkosť, teplota, prúdenie vzduchu. Tam, kde prostredie (napr. vySsia úroveň radiácie, vyššia
teplota a pod.) nedovoľuje umiestniť požiarne hlásiče bezprostredne v chránenom priestore, treba zvážiť alterna-
tívne metódy, ku ktorým patria vzorkovanie plynnej atmosféry z chráneného priestoru do vzdialeného požiarneho
hlásiča v automatickom režime.

510. Tam, kde je to nevyhnutné, určité zariadenia ako napr. požiarne čerpadlá, sprchovacie systémy, ventilačné
zariadenia a požiarne uzávery musia byť riadené a aktivované požiarnymi hlásičmi. Tam, kde falošné pôsobenie
je Škodlivé pre prevádzku elektrárne, mali by byť dve línie ochrany.

511. Mala by sa zabezpečiť možnosť vyhlásenia požiarneho poplachu stlačením tlačítka.

Stabilné hasiace zariadenia

512. Stabilné hasiace zariadenia patria do Štyroch hlavných kategórií:

(1) Sprinklerové a ďalSie vodné sprchové zariadenia (vrátane penových)

(2) Požiarne hydrantové systémy

(3) Plynové hasiace zariadenia

(4) Práškové hasiace zariadenia
Zariadenia (1), (3) a (4) môžu byť ovládané automaticky alebo manuálne. Systém (2) je ovládaný manuálne a
vyžaduje pripojenie hadíc k hydrantu a ich pritiahnutie k ohnu.

513. Pri výbere typu hasiaceho zariadenia, ktoré budeme inštalovať, treba zvážiť rýchlosť zapracovania, typ
prítomného horľavého materiálu, (určeného v analýze rizika požiaru), možnosť teplotného Soku, možné následky
použitia, napr. vplyv na ľudí (napr. udusenie) a vplyv na zariadenia dôležité pre bezpečnosť (napr. dosiahnutie
kritických podmienok počas zaplavovania skladu jadrového paliva vodou alebo penou).

514 .Všeobecne, vodné hasiace zariadenia sa preferujú v priestoroch s vysokým požiarnym zaťažením z elektric-
kého káblového materiálu a ďalSích horľavín, ktoré umožňujú dlho*» vajúce, ustálené požiare. Vodné sprinklerové

* V zložitom objekte môže byť potrebné zabezpečiť miestny výstražný panel pre skupiny výstrah a zabezpe&f vieobecný poplach
v blokovej dozorní z každého individuálneho miestneho výstražního panela.
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zariadenia možno tiež využiť pre veľké množstvá oleja (na mazanie, alebo chladenie transformátorov). Plynové
hasiace zariadenia sa používajú v priestoroch obsahujúcich riadiace panely a ďaKie elektrické zariadenia citliví
na poškodenie vodou. Používanie stabilných plynových hasiacich zariadení s plným zaplavováním možno dopo-
ručiť v neobsluhovaných priestoroch . Ak po zvážení všetkých ďalSich alternatív je stále preferované plynové
hasiace zariadenie, potom by projekt mal zabezpečiť výstrahu pre personal pred jeho použitím a 10, že projekto-
vaná koncentrácia nevytvorí okamžité riziko pre život v case, ktorý je obsluhe ponechaný pre evakuáciu priestoru.

515. Ak bolo vybrané automatické hasiace zariadenie, polom kde je to vhodné, musia byť urobené opatrenia na
ručné spustenie (mimo použitia sprínklcrového systému isteného poistnými sklenenými bankami) a odstavenie.

516. V prípade vodných sprchových hasiacich zariadení spúšťaných len ručne, musia sa tieto konštruovať tak, aby
odolávali požiaru počas doby, ktorá bude dostatočná na ručné spustenie.

517. S výnimkou požiarneho hlásiča, musí byť elektrický aklivačný systém a elektrické napájanie požiarneho
hasiaceho zariadenia chránené pred požiarom, alebo umiestnené mimo, avšak uzavreté v požiarnom úseku, ktorý
je zariadením chránený. Porucha zásobovania elektrickou energiou by mala byť signalizovaná.

Automatické hasiace zariadenia

518. Výsledky analýzy požiarneho rizika musia byť pri stanovení projektových kritérií vodných hasiacich zariadení
zohľadnené lak, aby bolo zabezpečené, že projekt je vhodný pre každé stanovené požiarne riziko.

519. Úplne automaticky spúSťané vodné sprinklcrovc hasiace zariadenia majú zabezpečovať konzervatívne
opatrenia vo vSctkých priestoroch elektrárne, kde sa môže vyskytovať významné množstvo horľavého materiálu,
ktorý môže spôsobiť neprípustnú požiarnu škodu v prípade nezvládnutia požiaru. Takéto projektové opatrenia
môžu počítať i s aspektami inými ako bezpečnostnými. Vodné sprinklcrovc hasiace zariadenia zabezpečujú
dostatočnú ochranu pre vaťXinu požiarnych rizík a sú zvlášť žiadúce tam, kde sa môžu vyskytnúť dlhotrvajúce
požiare s hĺbkovým vyhorievaním. Tam, kde ako prvotná požiarna ochrana je použité plynové hasiace zariadenie,
vodné hasiace zariadenie zabezpečuje dobrý zdroj podpornej požiarnej ochrany.

520. Vodné hasiace zariadenia majú byť trvale pripojené na zodpovedajúce zásobovanie požiarnou vodou. Pre
rýchlu činnosť včase požiarneho nebezpečenstva, majú byť vodné hasiace zariadcniavautomatickomrczimca mať
primerané záložné požiarne čerpadlá. Ručne ovládané hasiace zariadenia by sa mali používať len v prípade, že
analýza požiarneho rizika preukáže, že predpokladané oneskorenie pri ručnom ovládaní nespôsobí neprijateľné
Škody.

521. Každé vodné hasiace zariadenie musí byť vybavené výstražným signálom od prietoku vody, ktorý je vybavený
tak, že zabezpečuje miestny výstražný signál a vyvoláva výstražný signál na blokovej dozorní.

5 2 2 Na dôvažok k očakávanému požiarnemu zaťaženiu, stanovenému v analýze požiarneho rizika, mali by byť pri
návrhu požiarneho sprinklcrovčho zariadenia uplatnené rôzne súčinitclc Takéto súčinitele môžu zohľadňovať
vzdialenosti a rozmiestnenie sprchových hlavíc, s uzavretými alebo otvorenými ružicami, tepelné zaťaženie
a tepelnú odozvu pôsobenia sprchovej hlavice, merný prietok vody potrebný na uhasenie požiaru. Podrobnejšia
diskusia týchto súčiniteľov sa nachádza v Prílohe V.

Systémy požiarnych hydrantov

523. Požiarne hydranty musia byť rozmiestnené tak, aby plne pokrývali požiadavky všetkých požiarnych úsekov
stanovené v analýze požiarneho rizika °9

524. Každá požiarna prúdnica a stúpacic trubky musia mať požiarne spojky kompatibilné s požiarnymi spojkami
zariadení na elektrárni aj so zariadeniami verejných požiarnych útvarov.

525. Potrebné príslušenstvo, ako napr. požiarne prúdnice, požiarne spojky a mieSacie zariadenia na výrobu peny,
musia byť strategicky rozmiestnené v celom areáli elektrárne na miestach určených v analýze požiarneho rizika.
Požiarne príslušenstvo musí byť kompatibilné s tým, ktorým sú vybavené verejné požiarne útvary.

9Niektoré Štátne dozorné orgány vyžadujú, aby každá možná požiarna lokalita mala byt dosiahnuteľná poSamymi hadicami
z dvoch rôznych hydrantov
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526. Každá odbočka požiarneho rozvodu vody k samostatnej budove má mar nie menej akodve nezávislé napojenia
na hlavné požiarne potrubie. Každá odbočka má byť vybavená uzatváracou armatúrou.

Systém zásobovania požiarnou vodou

527. Hlavný kruhový systém zásobovania požiarnou vodou musí byť projektovaný na zabezpečenie predvídaných
požiadaviek na požiarnu vodu (pozri paragraf 531). RicScníc zásobovania vodou k požiarnym zariadeniam musí
byť z hlavnej požiarnej slučky zabezpečené tak, že voda môže k prípojke prísť z dvoch smerov (pozri Prílohu V.)

528. Na oddelenie Častí kruhového hlavného systému zásobovania požiarnou vodou musia byť zabezpečené
armatúry (pozri kresba v Prílohe VI). Musí byť zabezpečená viditeľná miestna indikácia, či sú armatúry otvorené,
alebo zatvorené. Armatúry musia byť riešené tak, aby uzatvorenie jedinej armatúry nemohlo spôsobiť úplnú stratu
hasiacej schopnosti v ľubovoľnom požiarnom úseku v zmysle analýzy požiarneho rizika.

529. Hlavný okruh požiarnej vody by nemal byť prepojený s potrubiami technickej, alebo úžitkovej vody.

530. Na viacrcaktorovej elektrárni smie hlavný okruh požiarnej vody slúžiť pre viac ako jeden reaktor. V takýchto
elektrárnách môže byť zabezpečené spoločné zásobovanie požiarnou vodou.

531. V lokalitách, kde sa vyžaduje čerpacia schopnosť na zabezpečenie potrebného množstva vody (pozri
paragraf 532), musia byť zabezpečené redundantné požiarne čerpadlá na zabezpečenie splnenia kritéria jedno-
duchej poruchy. Čerpadlá musia mať nezávislé riadenie a diverzifikované zabezpečené zásobovanie energiou
z núdzového systému zásobovania elektrickou energiou elektrárne, alebo nezávislými primárnymi zdrojmi energie
( pozri Safety Scries No. 5O-SC-D7, Rev. 1). V dozorní musí byť zabezpečená výstražná signalizácia o práci
požiarnych čerpadiel, výpadku zásobania energiou, alebo zlyhaní Štartu.

532. Systém zásobovania požiarnou vodou musí byť projektovaný na základe najväčšieho očakávaného prietoku
pri požadovanom tlaku počas minimálnej požadovanej doby10. Tento prietok, ktorý vychádza z výsledkov analýzy
požiarneho rizika, musí vychádzať z prevádzky sprinklcrového zariadenia požiarneho úseku s najväčšou požiadav-
kou na vodu, plus primerané množstvo pre ručné hasenie. Projekt zásobovania požiarnou vodou musí počítať
s požiadavkami na minimálny tlak na najvyšších podlažiach elektrárne a potrebu ochrany pred mrazom pri
nepriaznivých klimatických podmienkach.

533. Majú byt zabezpečené dva separátne spoľahlivé zdroje vody, z ktorých aspoň jeden bude schopný splniť
požiadavky bodu (2) paragrafu 502. Ak je zabezpečený len jeden vodný zdroj, potom musí byť veľký (napr. jazero,
rybník; rieka) a musia byť zabezpečené dva nezávislé prívody. Ak sa použijú vodojemy, musia byť instalované dva
vodojemy so 100 % kapacitou. Hlavná zásoba vody pre elektrárefl musí byť schopná naplniť každý vodojem za
primeranú dobu n . Musí existovať možnosť prepojenia vodojemov tak,že čerpadlá môžu byť napájané z každého
z oboch vodojemov. Každý z vodojemov musí byť schopný byť oddelený v prípade netesnosti. Vodojem by mal byť
vybavený prírubami umožňujúcimi pripojenie požiarnych strojov.

534. Ak je pre požiarnu ochranu a chladenie zabezpečená spoločná zásoba vody, musia byt tiež splnené nasledovné
požiadavky:

(1) Dodatočné požiadavky na vodu pre požiarnu ochranu musia tvoriť zvláštnu časť z celkovej kapacity,

(2) Porucha alebo prevádzka systému požiarnej ochrany nesmú narušiť požiadavky Safety Series No. 50-SG-D6.

535. Zásoba vody pre sprinklerovč zariadenie môže vyžadovať chemickú úpravu a dodatočnú filtráciu, aby sa
predišlo upchatiu sprinklerových hlavíc úlomkami a produkttmi korózie.

536. Sprinklerovč hlavice sa majú kontrolovať a prietok vody pravidelne skúšať podľa predpisov na zabezpečenie
dôveryhodnosti v trvalú funkcieschopnosť systému počas životnosti elektrárne. V chladných priestoroch by sa mali
vykonať opatrenia, aby sa vyhlo zamŕzaniu potrubí, napr. využitím ohrevu, alebo nepatrným prietokom vody.

"Táto doba je v niektorých členských Štátoch 2 hodiny.

"Niektoré Členské Státy vyžadujú schopnosť opätovného naplnenia za 8 hodín.
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Plynové hasiace zariadenia

537. Sú dva typy plynových hasiacich medií, oxid uhličitý a halogenovaný hydrokarbón (halon). O probléme balonu
pojednáva Dodatok I.

Zariadenia s oxidom uhličitým

538. VScobccné požiadavky na hasiace zariadenia s oxidom uhličitým sú:
(l)Prí stanovení potreby CO2 hasiaceho zariadenia musí sa vziať do úvahy typ požiaru, reakcia s ostatnými

materiálmi (vrátane takých prítomných chemikálií, ktoré môžu obsahovať vlastný kyslík, alebo materiály, ktoré,
keď horia, môžu vylučovať kyslík z oxidu uhličitého) a následky na uhlíkové filtre, toxické a korozívne vlastnosti
produktov tepelného rozkladu plynov.

(2) Hasiace zariadenia s CO2 by sa nemali používať tam, kde je potrebné ochladenie na uhasenie hlboko
vyhorievajúceho požiaru, ako sú napr. priestory s vysokým požiarnym zaťažením s materiálom /.elektrických
káblov, alebo s horľavými olejmi (pozri partagraf 513).

(3) Plynové hasiace zariadenia by sa mali používať len v priestoroch, kde možno zabezpečiť Žiadúcu koncentráciu
počas doby potrebnej na uhasenie požiaru. Projekt hasiaceho zariadenia s CO2 musí byť rieScny tak, aby sa
zabránilo prctlakovaniu, ktoré by mohlo spôsobiť Škody na konštrukcii, alebo na zariadení.

(4) Hasiace zariadenia s CO2 musia byť vybavené včasnou výstrahou, ktorá v prípade uvedenia zariadenia do
činnosti zaručí bezpečnosť personálu (Pozri par. 505).

539. Hasiace zariadenia CO2 sa normálne používajú pre požiare týkajúce sa elektrických zariadení, ako napr.
stykovne a miestnosti regulátorov, nakoľko plyn je čistý, nenecháva žiadne významné nánosy a nevedie elektrický
prúd. Nakoľko však koncentrácia plynu vyššia ako 5% vo vzduchu môže byť nebezpečná pre personál, pri
projektovaní a Špecifikácii zariadenia sa musí tento aspekt zohľadniť.

540. Pre uzatvorené priestory, ktoré obsahujú elektrické zariadenia sa odporúčajú úplné zaplavovacic zariadenia,
ako je uvedené ďalej:

541. Celkové požadované množstvo CO2 musí byť dostatočné na zaručenie toho, že obsah kyslíku bude redukovaný
na mieru, pri ktorej sa horenie nemôže dlhšie udržať. Pri stanovení tohto je treba počítať so všetkými neuzatvori-
teľnými otvormi, s požadovanou hasiacou koncentráciou pre určité požiarne nebezpečie, rýchlosťaplikáciea dobu,
po ktorú projektovaná koncentrácia má pôsobiť.

542. Je potrebné hodnotiť možné následky na konštrukciu, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku pretlaku v priestore
aplikácie oxidu uhličitého a považuje sa za potrebné vykonať opatrenia na Špeciálnu ventiláciu. Kde takáto
ventilácia je potrebná, musí byť tiež venovaná pozornosť priestoru, kam pretlak plynov ( ktoré môžu obsahovať
aj horľavé pary) bude vypúšťaný.

543. Musia sa vykonať vhodné bezpečnostné opatrenia, aby boli chránené osoby, ktoré smú vstupovať do priestoru,
kde sa ovzdušie môže stať nebezpečným v dôsledku nežiadúceho úniku alebo vypustenia oxidu uhličitého
z hasiaceho zariadenia n . Takéto bezpečnostné opatrenia majú zahrňovať:
(i) záruky, že nedôjde k automatickému spusteniu zariadenia, kým zamestanci sú, alebo môžu byť v chránenom

úseku;

(ii) opatrenia na ručné spustenie zariadenia z priestoru, ktorý je mimo chránený úsek;

(iii) pokračujúcu činnosť požiarnych hlásičov a výstražného systému v dobe, keď hasiace zariadenie nebolo
prevádzkyschopné.

544. Mali by sa vykonať bezpečnostné opatrenia, aby sa prediSlo úniku nebezpečnej koncentrácie plynu do
priľahlých priestorov, v ktorých sa môžu zdržovať zamestanci.

545. Treba počítať s možnými následkami na zariadenia dôležité pre bezpečnosť, zvláSť s vplyvom náhleho poklesu
teploty na prevádzku systémov.

12Môže byť užitočné pridávať do plynu charakteristicky zápach, aby sa uľahčilo zistenie jeho prítomnosti.
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PráSkové hasiace zariadenia 1 3

546. Práškové hasiace zariadenia možno použiť na hasenie požiaru vyvolaného horľavými kvapalinami a na
niektoré typy požiarov elektrických zariadení. Nakoľko prášok zanecháva zbytky, nemá sa používať na citlivé
elektrické zariadenia obsahujúce prvky, ako sú kontakty relé.

547. Typ zvoleného prášku má byť kompatibilný s horľavým materiálom, čo sa týka zvlášť horľavých kovov
a rádioaktívnych materiálov. Je potrebné starostivo zvážiť použitie práškových zariadení v priestoroch, ktoré môžu
byť kontaminované, nakoľko následná dekontaminácia po použití prá.?!cu môže spôsobiť viac problémov v dôs-
ledku kontaminovaných zvyškov prášku.

548. Treba zvážiť nepriaznivé vplyvy súčasného použitia prášku a iných hasiacich médií, napríklad peny.

549. Nakoľko prášok nevytvára inertnú atmosféru, mali by sa vykonať opatrenia na predídeme, alebo redukciu
možnosti opätovného vznietenia.

550. Zariadenie musí byť konštruované tak, aby požadovaný konštrukčný prietok sa dosiahol v každej tryske na
zaručenie toho, že celkové aplikované množstvo bude dosatočné na vytvorenie a udržanie určitej koncentrácie.

551. Vplyv akýchkoľvek neuzatvorených otvorov, alebo ventilačných systémov sa musí vziať do úvahy. Treba zvážiť
aj možnosť následného upchatia sa filtrov.

552. Musí sa spracovať plán na prevziatie a údržbu zariadenia počas prevádzky. Z dôvodu možných dôsledkov na
zariadenia, v ktorých sa práškový systém používa, malo by sa vo všeobecnosti upustiť od skúšok s plným
vyprázdnením hasiva.

553. Po akomkoľvek vyprázdnení zariadenia, prášok a hnacie médium použité na opätovné naplnenie musia
zodpovedať konštrukčnej špecifikácii zariadenia.

Prenosné a mobilné hasiace prístroje

554. Prenosné a mobilné hasiace prístroje musia byť určené na použitie pre personál, ktorý zistil požiar.

555. Celá elektráreň musí byť vybavená dostatočným počtom prenosných a mobilných hasiacich prístrojov
príslušného typu. Ich umiestenie musí byť jasne vyznačené.

556. Hasiace prístroje majú byť umiestnené v blízkosti požiarneho hydrantu a v únikovej a prístupovej trase
k požiarnym úsekom.

557. Treba zvážiť možné nežiadúce následky použitia hasiacich prístrojov, napr. problémy s čistením po použití
suchých chemických hasiacic.i prístrojov.

Pomocné zariadenia pre hasenie požiarov

558. Všetky požiarne úseky musia byť na vhodných miestach vybavené stabilným núdzovým osvetlením a prenos-
nými svietidlami.

559. Stabilný systém núdzového spojenia so spoľahlivým elektrickým napájaním musí byť inštalovaný na vybraných
miestach (pozri Safety Series No. 50-SG-06).

560. Zariadenia rádiovej komunikácie vrátane prenosných dvojcestných vysielačiek musia byť k dispozícii v blo-
kovej dozorní a na vybraných miestach v celej elektrárni. Navyše požiarne družstvá by mali byť tiež vybavené
dvojcestným rádiovým spojením. Skúšky musia preukázať, že používané frekvencie nespôsobia náhodné zapraco-
vanie bezpečnostných havarijných systémov a regulačných zariadení.

l>Prá$kove hasiace zariadenia pozostávajú zo zdroja prášku so stlačeným plynovým hnacím médiom, ktoré vyfukuje prášok zo
zásobníka cez pripojené potrubia a vypúšťacie hrdlá. Tieto systémy majú slabšiu spoľahlivosť, z dvoch dôvodov: prášok má sklony
stvrdnúf v zásobníku a potrubie sa pri vypúšťaní zablokuje.
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561. Pre okamžitú činnosť požiarneho družstva (pozri časť 8) musia byť zabezpečené izolačné dýchacie prístroje
a musia byť rozmiestnené na vhodných miestach.

562. Pre skoré znovunaplnenie zásobníkov dýchacích prístrojov musí byť k dispozícii zariadenie s dostatočnou
kapacitou.

6. ZNÍŽENIE SEKUNDÁRNYCH NÁSLEDKOV POŽIARU

601. Sekundárnymi následkami požiaru sú produkcia dymu s následnou schopnosťou rozšíriť sa do iných priestorov
nezasiahnutých pôvodným požiarom; a vytvorenie tepla, ktoré môže viesť k ďalšiemu rozšíreniu požiaru aj
s možnými výbuchmi. Na kvantifikáciu týchto následkov má byť využitá analýza požiarneho rizika.

602. Hlavné ciele znižovania následkov požiaru sú nasledovné:
(1) Zadržať požiar a dym v malom priestore elektrárne a minimalizovať ich rozšírenie a následky na zbytok

elektrárne.
(2) Vytvoriť bezpečné únikové cesty pre personál,
(3) Zabezpečiť prístup umožňujúci ručné hasenie a ručné ovládanie stabilných hasiacich zariadení.
(4) Zabezpečiť prostriedky na riadené odvetrávanie dymu buď v priebehu, alebo po požiari, čo je zvlášť dôležité

ak je s požiarom spojený rádioaktívny únik.

603. Pri úvahách o znížení následkov požiaru je potrebné zvážiť dôsledky vzťahu dispozičného plánu budovy
a ventilačného systému elektrárne.

Plán budovy

604. Dispozičný plán elektrárne má byť usporiadaný tak, aby boli zariadenia dôležité pre bezpečnosť izolované od
neprijateľného požiarneho rizika a aby boli bezpečnostné systémy separované jeden od druhého tak, že požiar
nemôže zabrániť splnenie požiadaviek formulovaných v paragrafe 216. V rámci úvodného projektu musí byť preto
vykonaná detailná analýza požiarneho rizika, ktorá určí, v ktorých priestoroch sa v záujme dodržania týchto
požiadaviek použije požiar zadržujúci prístup a kde požiar ovplyvňujúci prístup. Oba prístupy sú bližšie popísané
v časti 3.

605. Primerané únikové cesty pre personál a prístupové cesty pre požiarne družstvá musia byť zabezpečené
a zreteľne vyznačené. Každá cesta musí byť vybavená spoľahlivým systémom osvetlenia a vhodnými prostriedkami
na vyvolanie poplachu. Pre tieto prístupové a únikové cesty musí byť zabezpečený aj spoľahlivý komunikačný
systém. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Dodatku II.

Ventilačné systémy

606. Na splnenie cieľov paragrafu 602 možno použiť ventilačný systém. Za týmto účelom musí ventilačný systém
dovoliť reguláciu prietoku vzduchu v elektrárni v prípade požiaru. Požiadavky a doporučenia pre ventilačné
systémy sú uvedené v paragrafoch 607 - 612.

607. Každý požiarny úsek, ktorý obsahuje podsystém redundantného bezpečnostného systému, mal by mať
prednostne nezávislý a úplne separovaný ventilačný systém. Časti tohto ventilačného systému (napr. spojovacie
kanály, ventilátorové miestnosti, filtre) umiestnené mimo požiarneho úseku musia mať buď tú istú požiarnu
odolnosť ako požiarny úsek, alebo požiarny úsek musí byť oddelený požiarnymi klapkami tej istej požiarnej
odolnosti; v tom prípade časť ventilačného systému mimo požiarneho úseku nemusí byť požiarne odolná.

608. Ak ventilačný systém je inštalovaný pre viac ako jeden požiarny úsek, časti ventilačných systémov umiestnené
mimo jednotlivé požiarne úseky musia tiež mať tú istú požiarnu odolnosť, ako požiarny úsek. Musia byť
zabezpečené prostriedky na minimálizáciu šírenia sa dymu medzi požiarnymi úsekmi napríklad pomocou prirod-
zenej ventilácie, alebo protidýmových klapiek. Naproti tomu požiarne klapky musia byť umiestnené vo vhodných
miestach na elektrárni, aby izolovali zasiahnutý požiarny úsek a zabránili šíreniu sa ohňa, tepla alebo dymu do
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iných požiarnych úsekov u . Pre také systémy sa musí počítať so zmenami tlaku vo ventilačnom systéme a ov-
plyvnením požiarneho úseku rastom teploty, produkciou dymu alebo poruchou zariadenia spôsobenou požiarom;
môže byť potrebný zvláštny požiarny ventilačný systém (pozri par. 613 a 614).
609. Tam, kde sa vo ventilačných systémoch používajú horľavé filtre, ktorých následné zlyhanie alebo porucha
môžu spôsobiť neprijateľný únik radioaktivity, musia sa splniť nasledovné požiadavky (pozri tiež paragraf 629):
(1) Telesá filtrov musia byť oddelené od ostatných zariadení zodpovedajúcimi požiarnymi prepážkami.
(2) Musia sa použiť vhodné metódy na ochranu filtrov pred následkami požiaru
(3) Požiarne hlásiče musia byť inštalované vo vnútri kanálov, pred a za telesom fitra

610. Sanie ventilačného systému čerstvého vzduchu privádzaného do požiarnych úsekov, obsahujúcich systémy
dôležité z hľadiska bezpečnosti, musí byť umiestnene tak ďaleko od výfuku vzduchu a dymovej ventilácie iných
požiarnych úsekov, aby sa predišlo nasatiu dymu, alebo splodín horenia a poruchám zariadení dôležitých pre
bezpečnosť, ktoré by mohli viesť k neprijateľnému úniku radioaktivity.

611. Schodištia, ktoré slúžia ako prístupové a únikové cesty, nemajú obsahovať žiadne horľaviny a majú byť
vybavené pretlakovou ventiláciou, aby schodištia neboli zadymené. Odporúča sa urobiť opatrenia pre odstraňo-
vanie dymu z chodieb a miestností vedúcich ku schodištiam. Pre veľmi vysoké schodištia malo by sa zvážiť
podrozdclcnie schodíšť.

612. Pre prípad, že časť ventilačného systému sa stane prevádzkyneschopná v dôsledku požiaru, malo by sa zvážiť
zriadenie osobitnej ven i Mácie, do ktorej môže byť pripojený dočasný systém ventilátorov a pružných kanálov, aby
sa umožnilo riadené odstraňovanie dymu.

Požiarne odvetrávanie

613. Malo by sa vykonať hodnotenie na určenie potreby požiarnej ventilácie vo forme špeciálnej ventilácie dymu
a tepla na odvetranie produktov horenia, predídenie šíreniu ohňa a zabezpečenie vhodného prostredia pre ručný
požiarny zásah. Požadované charakteristiky špeciálnych požiarnych ventilátorov musia byť určené z výpočtového
hodnotenia dymu a tepla, ktoré sa uvoľnia z maximálneho požiaru v požiarnom úseku, alebo požiarnom podúseku.
Nasledovné priestory majú mať opatrenia pre požiarne odvetrávanie:
(1) Priestory majúce vysoké požiarne zaťaženie dané elektrickými káblami
(2) Priestory, ktoré majú vysoké požiarne zaťaženie od horľavých kvapalín
(3) Priestory obsahujúce bezpečnostné systémy, v ktorých sa trvale zdržuje obslužný personál (napr. bloková

dozorna)
614. V shode s bezpečnosťou môže byť požiarna ventilácia požadovaná aj pre priestory, obsahujúce rádioaktívne
materiály. Hoci ventilácia môže spôsobiť únik rádioaktívnych materiálov do vonkajšieho ovzdušia, môže priamo,
alebo zlepšením podmienok pre požiarny zásah, zabrániť eventuálnemu úniku väčších množstiev radioaktivity.
Treba zvážiť dva prípady:
(1) Predpokladaný únik môže byť značne pod prijateľný limit, alebo
(2) Množstvo rádioaktívnych materiálov v požiarnom úseku môže spôsobiť únik prekračujúci prijateľné limity.

V takomto prípade je nutné monitorovať vzduch pred a počas prevádzky ventilácie. Ak sa v ľubovoľnom čase
počas ventilácie zistí, že prijateľné limity by mohli byť prekročené, požiarne klapky sa musia zatvoriť.

Klektrické zariadenia

615. Elektrická časť bezpečnostných systémov bude, ak je to rozumne dosiahnuteľné, projektovaná tak, aby
nespôsobovala, ani nepodporovala požiar. Zariadenia, ako sú káblové obvody a spínače a dieselgenerátory spojené
s bc/.pcčnosinými systémami, musia byť chránené pred následkami požiaru tak, že sú splnené požiadavky paragrafu
216. Káblová izolácia a plášť, ak sa vyskytujú vo významnom množstve, majú byť ohňovzdorné, málo dýmivč a
málo korozívne (pozri Prílohu VIII pre podrobnejšiu diskusiu o riziku požiaru káblov).

616. Káble musia byť uložené na oceľových lávkach, v oceľových žľaboch, alebo na iných konštrukčne prijateľných
a nehorľavých podporách. Vzdialenosť medzi silovými káblami na výložníkoch musí byť dostatočná na to, aby sa
predišlo neprípustnému vzájomnému pôsobeniu medzi káblami vplyvom tepla, ktoré produkujú. Elektrický
ochranný systém musí byť projektovaný tak, že sa káble neprchrejú pri normálnom zaťažení a prechodných
skratových podmienkach. (Pozri Safety Series Nos. 50-SG-D3 a 5O-SG-D7, Rcv.l).
14Pozri VII. pre ilustráciu
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617. Kabeláž bezpečnostných systémov, delená na redundantné systémy, má byť vedená v zvlášť chránených trasách;
a žiadne káble by nemali križovať medzi redundantnými systémovými trasami. Výnimky z týchto odporúčaní môžu
byť potrebné v niektorých miestach, ako napr. v blokovej dozorni, miestnosti pod blokovou dozornou a v miest-
nostiach reaktorovej budovy. V týchto prípadoch majú byť separované vhodnými spôsobmi. Takéto výnimky treba
minimalizovať.

618. Veľké olejové transformátory nesmú byť umiestnené tam, kde ich horenie môže spôsobiť nežiadúce riziko.
Mali by byť prednostne umiestňované v osobitnej budove, alebo mimo budovy ďaleko od reaktora alebo budov,
obsahujúcich bezpečnostné významné zariadenia.

619. Všetky elektrické skriňové rozvádzače a káblové koncovky musia dovoľovať ľahký prístup haseniu v zmysle
bezpečnostných predpisov, pričom sa predpokladá prítomnosť obvodov pod napätím.

620. Treba zvážiť nasledovné dodatočné doporučenia:
(1) Priestory, ktoré majú veľké požiarne zaťaženie dané elektrickou kabelážou, by mali byť oddelené od iných

zariadení požiarnymi deliacimi koštrukciami, alebo byť umiestnené v zvláštnych požiarnych úsekoch.

(2) Vypínače by mali byť oddelené od ostatných zariadení požiarnymi deliacimi konštrukciami, alebo by mali byť
uložené v požiarnom úseku.

(3) Používanie horľavých materiálov vo všetkých rozvodniach, vypínačoch, v skriniach regulácie a prístrojov treba
udržať na rozumne dosiahnuteľnom minime.

Ochrana pred výbuchom

621. Možnosť požiarom vyvolaných výbuchov, ktoré by sa mohli vyskytnúť v požiarnom úseku, alebo v jeho
blízkosti, musí byť vylúčená v maximálnej možnej miere. Ak však existuje možnosť, že požiar môže spôsobiť výbuch,
potom sa musí v projektových opatreniach zabezpečiť, že požiadavky paragrafu 210 budú splnené aj pri kombi-
novanom pôsobení požiaru a výbuchu.

Požiadavky na Špeciálne priestory

622. Bloková dozorna je požiarny úsek, ktorý v niektorých prípadoch obsahuje zariadenia rôznych bezpečnostných
systémov v bezprostrednej blízkosti vedľa seba. Z toho dôvodu, všetky konštrukčné materiály elektrických skrini
a všetky prepážky v nich musia byť nehorľavé. Redundantné zariadenia používané na tie isté bezpečnostné funkcie
majú byť uložené v osobitných elektrických skriniach s dostatočnou vzdialenosťou medzi skriňami. Ak to však nie
je možné, musia sa pre separáciu použiť požiarne prepážky z nehorľavých materiálov. Je potrebné vynaložiť všetko
úsilie, aby požiarne zaťaženie v blokovej dozorni bolo vždy tak nízke, ako je to možné.

623. V niektorých projektoch bloková dozorna neobsahuje rozhodujúce prvky bezpečnostných systémov potrebné
na odstavenie reaktora a odvod zostatkového tepla. V takýchto projektoch môžu byť prijateľné menej prísne
opatrenia požiarnej ochrany.

624. Požiadavky na požiarnu ochranu pre núdzovú dozornu musia byť také isté, ako pre blokovú dozornu, čo
zahrňuje ochranu pred záplavami alebo ďalšími vplyvmi činnosti hasiacich zariadení. Núdzová dozorna musí byť
umiestnená v inom požiarnom úseku než v požiarnom úseku, ktorý obsahuje hlavnú blokovú dozornu. Žiadne
ventilačné zariadenie nesmie byť spoločné pre blokovú a núdzovú dozornu. Dostatočná fyzická separácia medzi
blokovou dozornou a núdzovou dozornou a k nim patriacim ventilačným systémom musí byť vykonaná tak, aby
požiadavky paragrafu 216 boli splnené pri všetkých postulovaných iniciačných udalostiach, medzi ktorými je aj
požiar. (Pozri časť 7.8.3 Safety Series No. 50-SG-D3 a paragraf 627 Safety Series No. 50-C-D, Rev. 1).

625. Priestor bezprostredne obklopujúci reaktor je požiarny úsek, v ktorom vo všeobecnosti sú v tesnej blízkosti
umiestnené zariadenia viac ako jedného redundantného bezpečnostného systému.

626. V dôsledku toho všetky konštrukčné materiály v tomto požiarnom úseku a všetky požiarne prepážky, alebo
požiarne deliace konštrukcie medzi bezpečnostnými zariadeniami musia byť nehorľavé. Redundantné systémy
bezpečnostných systémov musia byť umiestené od seba tak ďaleko, ako je to prakticky možné.

627. Pre cirkulačné čerpadlá ľahkovodných reaktorov, ktoré obsahujú veľké množstvo horľavého mazacieho oleja,
by sa mali inštalovať stabilné automatické hasiace zariadenia. Namiesto hasiaceho zariadenia je možné uhľovo-
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daňový mazací olej nahradiť menej horľavou kvapalinou, aby sa zmenšila možnosť významného požiaru, alebo sa
môže použiť systém zlievania oleja. Olejový zlievací systém musí byť schopný zozbierať olej zo všetkých potenciál-
nych miest úniku oleja a bezpečne ho zliať do uzatvorenej nádrže.
628. Budova strojovne obvykle obsahuje všetky trasy premeny energie jadrovej elektrárne. Jadrová bezpečnosť
i konvenčná bezpečnosť sú tu problémom, zatiaľ čo rozdelenie na požiarne úseky je často problematické.
V dôsledku veľkých objemov horľavín v mazacom a hydraulickom systéme turbíny a chladiaceho systému rotora
a stalora generátora je potrebné zabezpečiť zodpovedajúci systém zlievania oleja. Tam, kde je to možné, vodík by
sa nemal používať ako chladivo rotora a statora generátora. Používanie horľavých turbínových olejov na báze
uhľovodanov by sa malo minimalizovať.

629. Pri stanovovaní požiarnejochrany sa musia zvažovať aj filtrové telesá, ktoré majú vďaka aktívnemu uhliu
veľké požiarne zaťaženie. Požiar vo filtrovom telese môže mať vážne následky v dôsledku prítomnosti rádioaktív-
nych materiálov. Na obmedzenie následkov požiarov filtrových telies možno prijať aktívne aj pasívne opatrenia,
napríklad môžu byť umiestnené v požiarnom úseku zabezpečenom stabilným vodným sprinklerovým zariadením,
alebo monitorovanie rastu teploty v pripojenom potrubí môže zabezpečiť včasné oddelenie filtra a prenos prúdu
vzduchu cez iný filter. Ak je to potrebné, môže byť potom použitá ručná hasiaca technika.

Požiare vzniklé mimo elektráreň

630. Požiare, ktoré vzniknú mimo elektrárne, môžu byť bezpečnostné významné. Na zníženie množstva horľavín
v blízkosti elektrárne a na prístupových cestách je potrebné prijať preventívne opatrenia. Napríklad odstrániť
horľavú vegetáciu v blízkosti elektrárne.

631. Projekt elektrárne musí zabrániť, aby dym a teplo z požiaru mimo elektrárne mohli ohroziť vykonanie
potrebných bezpečnostných funkcií.

632. Napríklad ventilačný systém musí byť projektovaný tak, aby zabránil dymu a teplu pôsobiť na redundantné
systémové trasy bezpečnostných systémov tak, aby došlo k strate potrebnej bezpečnostnej funkcie. Toto možno
zabezpečiť oddelením ventilačných systémov od vonkajšieho vzduchu klapkami, ak je nádej, že alternatívne
systémy zabezpečia funkcie ventilačného systému. Možno to tiež spojiť so separáciou vstupných a výstupných
hrdiel ventilačného systému slúžiaceho jednému bezpečnostnému systému, od vstupných a výstupných hrdiel iných
redundantných bezpečnostných systémov. Takýmto spôsobom sa dosiahne to, že požiare s vonkajšou príčinou
nebudú brániť splneniu potrebných bezpečnostných funkcií. Napríklad, dieselgenerátory pre havarijné napájanie
el. energiou vyžadujú pre spaľovanie normálny vzduch. Preto projekt elektrárne musí zaručiť potrebnú dodávku
normálneho vzduchu do takého počtu dieselgenerátorov, koľko je potrebných na zabezpečenie bezpečnostných
funkcií.

633. Tam, kde lokalita jadrovej elektrárne vyžaduje uvažovať vplyv pádu lietadla na elektráreň, alebo do jej
blízkosti, musí sa vykonať požiarna analýza tejto udalosti. Táto analýza musí vziať do úvahy, že vplyvom rozlialia
paliva sa požiar môže objaviť na niekoľkých miestach. Takisto sa na niekoľkých miestach môže vytvárať dym.
Zvláštna výzbroj, ako napr. požiarne penomety, nástroje na prekonávanie zátarasov, rovnako ako zvlášť cvičené
požiarne jednotky elektrárne a vonkajšie požiarne zbory by mali zabrániť tomu, aby takéto požiare prenikli do
budov, ktoré obsahujú zariadenia dôležité pre bezpečnosť.
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7. ZABEZPEČENIE AKOSTI

701. Zásady a požiadavky v publikáciách o zabezpečení akosti programu NUSS musia tvoriť príslušnú časť
programu zabezpečenia kvality pre opatrenia v požiarnej ochrane (Pozri Safety Series Nos 50-C-QA Rev. 1,
50-SG-QA1,50-SG-QA2,50-SG-QA4 a čiastočne 50-SG-QA6)

702. Programy zabezpečenia kvality musia byť zavedené pre prvky požiarnej ochrany elektrárne od počiatku
projektu, cez výstavbu elektrárne a počas jej prevádzkového života. Program musí zabezpečiť, že:
(1) Projekt splní požiadavky požiarnej ochrany.

(2) Všetky zariadenia a materiály požiarnej ochrany budú splňovať podmienky, ktoré vyplývajú z požiadavok
požiarnej ochrany a úvodného projektu. Požiarna signalizácia a hasiace zariadenia musia byť zvlášť vyhod-
notené ako schopné splniť požadované úlohy a vybrané predovšetkým z osvedčených typov. Novovyvinuté
zariadenia a hasivá sa musia podrobiť kvalifikačným skúškam.

(3) Zariadenia a materiály požiarnej signalizácie a hasenia elektrárne sú vyrábané a inštalované v súlade s pro-
jektovými požiadavkami a požadované predprevádzkové a spúšťacie programy skúšok na hasiacich zariade-
niach a prístrojoch sú úspešne ukončené.

(4) V prípade, že požiar počas výstavby, alebo prevádzky, bude mať vplyv na zariadenia dôležité z hľadiska
bezpečnosti, vykoná sa hodnotenie aby sa overilo, že prevádzková schopnosť zariadenia dôležitého z hľadiska
bezpečnosti je dosiahnuteľná tak, ako predpokladal projekt.

(5) Opatrenia požiarnej ochrany sú prijaté a prístroje a zariadenia požiarnej signalizácie a hasenia sú skúšané
a prevádzkyschopné v súlade s požiadavkami prevádzky elektrárne a prevádzkový personál je dobre vycvičený
v prevádzke a v používaní týchto zariadení a prístrojov.

703. Prehliadky, ktoré sa doporučuje vykonať pri zavedení Programu zabezpečenia kvality, majú byť stanovené
v písaných programoch15.

"Typický výber z takýchto kontrol je uvedený v Prílohe III.
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8. PREVÁDZKOVÉ ASPEKTY RUČNÉHO ZDOLÁVANIA POŽIAROV

(pozri Safety Series Nos 50-C-O a 50-SG-06)

Všeobecne

801. Ručnč hasenie tvorí dôležitú časť ochrany do hĺbky. Pre tú časí elektrárne, kde analýza požiarneho rizika
identifikovala vysoké požiarne zaťaženie, ručné hasenie smie byť druhoslcdovou ochranou ( prvoradé sú
automatické hasiace zariadenia), kým pre ďalšie priestory s nižším požiarnym zaťažením môže byť ručné hasenie
jediná metoda požiarnej represie.

802. Potreba dobrej organizácie, výcviku a prístrojového vybavenia požiarnikov na lokalite jadrovej elektrárne si
vyžaduje prijať účinné opatrenia na zabezpečenie vhodného splnenia týchto funkcií. Zdolávanie požiaru môže
zahrňovať postupné zásahy, podľa toho, ako sa objavia na scéne:

(1) Okamžitý zásah požiarneho družstva, zloženého z členov prevádzkového personálu, ktorý má k dispozícii
zariadenia dostupné na mieste (napr. prenosné, alebo pojazdné hasiace prístroje, hydranty)

(2) požiarny útvar elektrárne16, s jeho ťažkým zariadením, (napr. požiarne vozidlá, čerpadlá, špeciálne zariadenia)

(3) vonkajšia podpora z verejných požiarnych útvarov, s ich vlastným vybavením.

Realizácia

803. Prv ako sa privezic palivo na elektráreň, je prevádzková organizácia povinná pripraviť havarijné opatrenia
a predpisy, ktoré je treba aplikovať v prípade požiaru. Takéto plány majú byť pripravené v spolupráci s projektan-
tom a s príslušným úradným dozorom a musia zabezpečiť potrebné kroky vo vzťahu k možnému rozsahu a lokalite
požiaru.

804. Zvláštna pozornosť sa musí venovať prípadom, v ktorých je možnosť úniku rádioaktivity a musí sa zabezpečiť
zahrnutie takýchto prípadov do havarijných opatrení elektrárne. Musia sa prijať vhodné opatrenia pre radiačnú
ochranu požiarnikov.

805. Skúšky a údržba signalizačných a hasiacich zariadení a ďalších ochranných prostriedkov musia byť zabez-
pečené v súlade so štátnymi normami. Navyše predpisy musia obsahovať inštrukcie pre prípady, keď nejaká časť
požiarno-signalizačnčho a hasiaceho zariadenia a ďalšie ochranné prostriedky sú mimo prevádzku.

806. Predpisy musia stanoviť úlohu prevádzkového personálu vo vzťahu k činnosti zasahujúceho požiarneho
družstva, požiarneho útvaru elektrárne a k vonkajšej podpore, akou môže byť verejný požiarny útvar.

Výcvik a zodpovednosť

807. Vedúci, alebo zástupcovia vedúcich okamžite zasahujúcich požiarnych družstiev, alebo požiarneho útvaru
elektrárne, musia byť nielen dobre oboznámení s bezpečnostnými vlastnosťami elektrárne, ale tiež vycvičeni
v technike zdolávania požiarov tak, že dokážu riadiť zdolávanie požiaru a zachovať jadrovú bezpečnosť elektrárne.
Vedúcu úlohu musia tiež uplatniť v koordinácii s vonkajším podporným personálom a informovať ich
o radiologických podmienkach, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť personálu zasahujúceho proti požiaru.

808. Prevádzkový personál zodpovedný za zdolávanie požiaru musí byť oboznámený s predpismi požiarnej ochrany
pre všetky možné nebezpečia na lokalite, ako sú napr. horľavé, alebo nebezpečné plyny alebo kvapaliny, vysoko-
napäťové zariadenia a pod. a musí byť pravidelne cvičený a skúšaný zo znalostí týchto predpisov.

'*Ak lo vyžaduje filátný dozor

'V niektorých členských štátoch majú majú vonkajšie pomocní požiarne orgány Štatutárnu požiadavku prevziať velenie v boji
proli požiaru na lokalite.

33



809. Prevádzkový personál musí byť oboznámený s únikovými trasami pre personál elektrárne počas požiaru
a s projektovanými prístupovými trasami pre požiarne týmy.

810. Členovia okamžite zasahujúcich požiarnych družstiev a závodný požiarny útvar musí mať pravidelné školenie
a výcvik v zdolávaní požiarov. Početnosť cvičení musia byť plánovaná a môže byť menená na základe skúseností.

811. Kým základný výcvik je potrebný prvok k účinnému boju proti požiaru, sám o sebe nezaručuje bezchybnú
činnosť okamžite zasahujúceho požiarneho družstva a požiarneho útvaru elektrárne počas požiaru. Každý člen
musí poznať svoje povinnosti, aké zariadenie bude ovládať a kde je uložené. Okamžite zasahujúce družstvo
a požiarny útvar elektrárne musia byť oboznámení so situačnými plánmi elektrárne tak, aby boli schopní viesť
požiarny zásah v čase, keď je príslušný priestor zaplnený dymom, alebo je slabo osvetlený.

812. Efektívny výcvik môže byť spojený so stanovením výcvikového programu a vykonávaním častých protipožiar-
nych nácvikov (pozri tiež Safety Standard 50-C-D (Rev.l)) tak, že v priebehu pomerne krátkej doby má okamžite
zasahujúce družstvo a požiarny útvar elektrárne príležitosť vycvičiť sa v dobre koordinovanú skupinu, skúšajúc sa
v hlavných priestoroch elektrárne. Nácviky musia obsahovať simulované používanie zariaden í v každom priestore
a mali by byť plánované predom a tiež vyhodnocované okamžite po vykonaní tak, že sa stanoví, ako dobre boli
hlavné ciele splnené. Na výcvik požiarneho personálu v technike zásahu v zadýmených priestoroch by mali byť
zabezpečené výcvikové polygony.

813. Takýto výcvik dovoľuje tiež riadiacemu personálu vyhodnotiť účinnosť spojenia s okamžite zasahujúcim
družstvom a požiarnym útvarom elektrárne, ich vedúcimi, operátorom reaktora v blokovej dozorní a prípadne na
hlavnom riadiacom stanovišti.

814. Na zabezpečenie neustáleho dostatočného zabezpečenia niekoľkí členovia každej pracovnej smeny by mali
byť cvičení v požiarnej ochrane. Výcvik okamžite zasahujúceho družstva a požiarneho útvaru elektrárne musí byť
koordinovaný s vonkajším podporným personálom tak, že zodpovednosť a povinnosti sú dohodnuté vopred. Táto
koordinácia musí byť súčasťou výcviku vonkajšieho podporného personálu a musí byť zahrnutá v havarijných
plánoch elektrárne.

815. Vonkajší podporný personál musí byť naučený opatrnosti, keď požiarne zasahuje na lokalite jadrovej
elektrárne a musí venovať pozornosť potrebe radiačnej ochrane osôb a špeciálnych nebezpečí spojených s lokalitou
jadrovej elektrárne. Mali by sa usporiadať výukové kurzy požiarnej prevencie a zdolávania požiarov. Je potrebné
viesť záznam o každom výcviku požiarnych jednotiek.

816. Na stanovenie príslušnej zodpovednosti pri zdolávaní požiarov na jadrovej elektrárni musí byť urobená
dohoda medzi okamžite zasahujúcimi požiarnymi jednotkami, požiarnym útvarom elektrárne a vonkajším pod-
porným personálom. V tejto dohode musia byť zahrnuté aj predpisy, podľa ktorých sa zabezpečí prístup von-
kajšieho podporného personálu na elektráreň.

817. Ak je vonkajšia podpora slabá, alebo vzdialená od elektrárne, ako kompenzácia musia byť zvýšené schopnosti
okamžite zasahujúceho družstva, alebo požiarneho útvaru elektrárne.

818. Všeobecné inštrukcie platné pre prípad požiaru musia byť vyvesené na viditeľných miestach po celej
elektrárni.

Analýza požiarnych udalostí

819. Požiarne udalosti, ktoré sa na elektrárni vyskytli, musia byť vhodne analyzované a preskúmané s ohľadom na
možnosť poučenia. Nápravné opatrenia, ktoré sú na základe takejto analýzy považované za potrebné, sa musia
okamžite prijať.
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Dodatok I

Halonové požiarne hasiace zariadenia

1.101 Halogenovaný hydrokarbón (halon) sú požiar hasiace činidlá, ktorč hasia požiar prerušením chemickej
icataie hoícnia. Tieto fcimtttá sa -vyparia preú, atebo v priebehu aplikácie a nenechávajú tiaůne nánosy. Hatony sa
skladujú ako hustá kvapalina a majú pomerne vysoký slupeň účinnosti na jednotku váby. Z týchto dôvodov bývajú
používané hlavne na hasenie požiarov elektrických zariadení v priestoroch počítačová v dozorniach. Nepriaznivým
faktorom týchto činiteľov je uvoľňovanie prchavých bromidov ktoré majú nepriaznivý vplyv na zemskú atmosféru
a ich používanie je už zakázané v niektorých členských Štátoch. Požiadavky na projektovanie halonových hasiacich
systémov preto nie sú uvedené v hlavnej časti bezpečnostného návodu. Nakoľko tieto zariadenia existujú
v prevádzkovaných elektrárnách, alebo sa môžu po istú dobu používať v budúcich elektrárnách, zodpovedajúce
bezpečnostné aspekty udáva tento Dodatok.

1.102. Všeobecné požiadavky musia sa uplatniť rovnako, ako je uvedené pre oxid uhličitý v par. 538 a 539.

1.103. Musí sa určiť požadovaná koncentrácia na uhasenie požiaru vrátane prípustného úniku z priestoru.

1.104. Nakoľko plyn je približne päťkrát ťažší ako vzduch, v dôsledku čoho je riziko rozvrstvenia v priestore, alebo
úniku z chráneného priestoru, musí sa dosiahnuť rýchle a rovnomerné rozdelenie plyriu v celom priestore (napr.
v priebehu 10-30 sekúnd), použitím špeciálnych trysiek, vhodnej konštrukcie ich rozloženia a potrubného
napájania.

1.105. Zariadenia majú byť skúšané pred uvedením elektrárne do prevádzky a koncentrácia halonu zmeraná
v rôznych výškach v chránenom priestore (minimálne jedno meranie na najvyššom mieste) tak, aby sa preukázali
projektované koncentrácie. Mali by sa však uvážiť aj alternatívne metódy skúšok (bez vypúšťania halonu), ak sú
také metódy dostupné.

1.106. Pri výbere halonových zariadení ako hasiaceho média tam, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s filtrami
s aktívnym uhlím treba postupovať zvlášť opatrne, nakoľko halony môžu uvolňovať rádioaktívny jód z filtrov.

1.107. Zariadenia pre oPnovu halonu po skúške, znovunaplnenie a pod. sú k dispozícii a mali by sa používať všade
kde to je možné tak, aby sa vyhlo nežiadúcemu úniku do atmosféry.

1.108. Ak sa halon zamýšľa použiť v priestoroch, do ktorých má personál prístup, musia byť prijaté príslušné
opatrenia.
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Dodatok II

Únikové trasy

11.101. Pre zamestnancov musia byť zabezpečené príslušné únikové trasy so zohľadnením Štátnych noriem pre
stavbu budov, predpisov požiarnej ochrany a pravidiel prevencie havárií, rovnako ako požiadaviek jadrovej
bezpečnosti. Každá úniková trasa má splňovať nasledovné všeobecné podmienky:

(1) Minimálne dve únikové trasy by sa mali zabezpečiť z každej budovy.
(2) Únikové trasy by mali byť chránené (ak je to prakticky možné) proti účinkom rizika spojeného s únikom alebo

záchranou. Únikovými trasami sú hlavne schodištia a chodby. Tieto chodby vedú ku chráneným schodištiam,
alebo z chránených schodíšť von.

(3) Na únikových trasách by nemal byť skladovaný žiaden materiál.
(4) Hasiace zariadenia by mali byť umiestnené pozdĺž únikových trás, ako to vyžadujú štátne predpisy.

(5) Únikové trasy by mali byť zreteľne a trvale značené a ľahko rozoznateľné. Značkovanie by malo ukazovať
najkratšie možné bezpečné trasy.

(6) Výška podlažia, alebo číslo poschodia, by malo byť jasne vyznačené na všetkých schodištiach.
(7) Mal by byť inštalovaný spoľahlivý osvetľovací systém, zálohovaný núdzovým systémom osvetlenia.

(8) Vhodné prostriedky na vyhlásenie poplachu (napr. poplachové tlačítka) musia byť dostupné na všetkých
miestach, ktoré sú stanovené analýzou rizika (môže byť analýzou požiarneho rizika).

(9) Mala by byt možnosť vetrať únikové trasy mechanickými, alebo inými spôsobmi, aby sa odstránil dym a uľahčil
prístup.

(lO)Dvere vedúce na schodištia by mali byť samouzatváracieho typu a otvárať sa v smere úniku.
(ll)Mali by sa prijať technické opatrenia na rýchlu evakuáciu cez hermetické uzávery väčšieho množstva zamest-

nancov z kontainmentu počas obdobia opravy.
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Príloha I

Dodatočný návod na prípravu analýzy požiarneho rizika

Nasleduje navrhovaná metóda prípravy analýzy požiarneho rizika. Malo by byť zrejmé, 2e takáto analýza je
iteratívny proces a detaily závisia na informáciách prístupných v období projektovania.

1.1. Zber údajov

Prvým potrebným krokom pri príprave analýzy požiarneho rizika je zber informácií o situačnom pláne
elektrárne, zariadeniach a materiáloch.

V tejto fáze analýzy rizika sa odporúča, aby obecný popis fyzikálnych vlastností energetických zariadení a
a priestorov elektrárne obsahoval:
a) Plán budovy, konštrukčné a architektonické parametre (steny, podlahy, strechy)
b) Zásoby vody, požiarne čerpadlá, ďalšie hasivá
c) Požiarne vodovody, hydranty, armatúry, skrine s hadicami
d) Prístupové a únikové cesty
e) Identifikácia, opis, umiestnenie systémov dôležitých pre jadrovú bezpečnosť.

f) Identifikácia, popis a lokalizácia priestorov, v ktorých môžu požiare ovplyvniť systémy alebo prvky tak, že dojde
k úniku rádioaktívnych materiálov

g) Stanovenie navrhovaných požiarnych úsekov a požiarnych podúsekov a navrhovaná požiarna odolnosť
požiarne deliacich konštrukcií,

h) Inventár horľavých materiálov v požiarnom úseku a požiarnom podúseku,
i) Zoznam navrhovaných systémov požiarnej detekcie a systémov požiarnej represie podľa typu a podľa požiar-

nych úsekov a požiarnych podusekov,
j) Popis ventilačných systémov pre každý požiarny úsek.

K písomnej kompilácii horeuvedenej informácie je užitočné sumarizovať informáciu v tabuľkách a obrázkoch
( Pozri schématické príklady v tabuľke 1 a na obrázkoch I.1-I.3)

1.2 Kvantifikácia požiarnych rizík

Pre hodnotenie požiarnych rizík je užitočné kvantifikovat pre potreby porovnania relatívne riziká. Zatiaľ čo
Špecifické prostriedky na vykonanie tejto kvantifikácie sa môžu líšiť, všeobecný popis navrhovanej metódy je
nasledovný:
a) Zabezpečiť zoznam dátových údajov používaných na hodnotenie fyzikálnych vlastností pre výpočty horenia a

prestupu tepla. Zabezpečiť zoznam špeciálnych vlastností materiálov, používaných vo výpočtoch. Napríklad
zabezpečiť pre hodnotené materiály zoznam hodnôt pre spalné teplo, koeficient rýchlosti odhorievania,
rýchlosť uvoľňovania tepla, špecifické teplo, absorptivitu a pod., pre hodnotené materiály.

b) Stanoviť základné predpoklady a limity ktoré môžu mať vplyv na aplikovateľnosť výsledkov hodnotenia.
Napríklad údaje o šírení plameňa a uvoľňovaní tepla možno aplikovať len za tých podmienok, v ktorých boli
skúšané, káble však sú skúšané len na vertikálnom izolovanom výložníku, čo sa nedá priamo aplikovať vo
všetkých prípadoch.

c) Stanoviť prístup k využitiu kvantifikácie požiarneho rizika. Kvantifikáciu možno vykonať subjektívnym hod-
notením, výpočtovými metódami, alebo kombináciou oboch prístupov.

d) Tam, kde sa použije subjektívne hodnotenie, je treba vytvoriť zoznam požiarnych úsekov a podusekov podľa
požiarneho zaťaženia, očakávanej rýchlosti uvoľňovania tepla a možnej škody na zariadení Táto informácia
môže byť najlepšie sumarizovaná v tabuľkovej forme. Hodnotenie by malo zahrňovať diskusiu, aké relatívne
parametre majú byť hodnotené pri zvážení adekvátnosti zabezpečenia požiarnej ochrany.

e) Tam, kde sa použij ú výpočtové metódy, môžu zahrňovať ručné výpočty, počítačové výpočty, alebo oboje. Ručné
výpočty by mali zahrňovať zoznam všetkých základných použitých rovníc a zoznam prameňov ako zdroj týchto
rovníc. Tam, kde sa na výpočet použijú výpočtové programy pre modelovanie požiaru, hodnotenie má
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zahrňovať popis programu, prehľad dokumentácie metódy, diskusiu overenia správnosti programu, príklad
vstupných a výstupných údajov a výsledky výpočtu vykonané zvlášť pre analýzu ri/ika požiaru.

Tabuľka 1 Príklad plánu požiarneho zuťatenia
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Poznámky:

(1) 2Wroje vznietenia v týchto priestoroch by sa nemali nachádzať. Ak je však ubezpečená požiarna signalizácia
a hasenie, možno počítať s nahodilým a iným nespecifikovaným požiarnym zaťažením.

(2) Dymové hlásiče/ručné hasenie (napr. prenosné has.prístrojc) pre nespecifikované nahodilé horľaviny.

1.3 Hodnotenie primeranosti požiarnej ochrany
Primeranosť požiarnej ochrany je potrebné hodnotiť. Pri takomto hodnotení je potrebné odpovedať na

nasledovné otázky:

a) Bude požiar udržaný v jednom požiarnom úseku, alebo podúseku s jednoduchou, bezpečnou poruchou
signalizačného, alebo hasiaceho zariadenia, alebo požiarne deliacej konštrukcie?

b) Bude požiar v požiarnom úseku alebo podúseku zislcný skôr, ako dôjde k neprijateľnému poškodeniu?

c) Bude požiar v požiarnom úseku alebo podúseku uhasený skôr, ako dôjde k neprijateľnému poškodeniu?

d) Aké budú následky požiaru, dymu a ďalSích produktov horenia na priľahlé požiarne úseky a podúseky?

e) Nachádza sa v požiarnom úseku alebo podúseku zariadenie dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti, pre kiorč
bezpečnostná funkcia nemôže byť vykonaná iným bezpečnostným zariadením v iných požiarnych úsekoch alebo
priestoroch, ktoré nebudú poškodené požiarom?

g) Musí byť hodnotené nejaké zariadenie dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti, ktoré je umiestené mimo
požiarneho úseku, alebo podúseku, ako ovplyvnené, priamo, alebo nepriamo, požiarom vo vnútri požiarneho
úseku?

h) Aký bude vplyv hasiva na zariadenia dôležité z hľadiska bezpečnosti?

i) Aké následky možno očakávať v dôsledku náhodného nežiadúceho spustenia hasenia?

j) Bude únik rádioaktivity spôsobovať obmedzenie prístupu, alebo spôsobí nežiaduci únik do životného prostre-
dia?

1.4. Modifikácia navrhovanej ochrany

Ako výsledok procesu hodnotenia môže byť potrebné doporučiť zmeny v navrhovanej úrovni požiarnej
ochrany s cieľom dosiahnuť stanovené bezpečnostné ciele. Navrhované zmeny majú byť prehodnotené v analýze
požiarneho rizika. Následné zmeny a modifikácie elektrárne z akýchkoľvek dôvodov v priebehu života elektrárne
majú byť hodnotené v analýze požiarneho rizika vo vhodných termínoch.
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Ako pokračuje vykonávací projekt celej elektrárně (napr. nepožiarnych zariadení), môže dôjsť k zmenám, ktoré
môžu ovplyvniť analýzu požiarneho rizika (napr. návrh dodatočných priechodick v požiarnych deliacich
konštrukciách pre potrubia, alebo káble). Je preto potrebné vo vhodnom bode (bodoch) v programe projektu
a výstavby vykonať previerku platnosti skutočnosti oproti projektu, aby sa zabezpečilo zachovanie projektových
cieľov. Toto by malo tvoriť časť programu zabezpečenia akosti (pozri časť 7).

1.5. Výsledky

Analýza požiarneho rizika by mala definovať a dokumentovať tie časti systémov požiarnej ochrany, vrátane
systémov dôležitých pre požiarnu ochranu a programov požiarnej ochrany, ktoré musia byť vykonané na zacho-
vanie bezpečnej prevádzky elektrárne. Dokumentácia musí obsahovať informácie o podkladoch, prepoklady
a popis, ako sa doporučuje v časti 1.1-1.3 tejto prílohy.

39



^^dieselgenerátor C % » B

horľaviny:
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Obr. í. I Typické rozmiestnenie horľavín a zdrojov vznietenia
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hlásiče:

[ D tepelné

IA| infračervené
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automatické vodné
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/ * \ ručné penové
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Obr. 1.2 Príklad požiarnych signalizačných a hasiacich systémov
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požiarne odolná deliaca konštrukcia

Požiar zadržujúci prístup

1. Dieselgenerátoiy A, B, C sú oddelené požiarne deliacimi konštrukciami (a často vyzbrojené sprinkiermi), každý vo
svojom vlastnom požiarnom úseku.

2. Základné rozvádzače A, B, C sú oddelené požiarne deliacimi konštrukciami (a často vybavené COz hasiacim
zariadením), každý vo svojom vlastnom požiarnom úseku.

3. Všetky tri havarijné čerpadlá sú umiestnené v oddelených požiarnych úsekoch.

Požiar ovplyvňujúci prístup

1. Obe káblové stúpačky A a B sú v jednom požiarnom úseku, oddelené jedna od druhej vzdialenosfou v individuálnom
požiarnom podúseku a chránené rôznymi sprinklerovými hasiacimi zariadeniami.

2. KabinetXaY s nízkym požiarnym zatažením sú separované vzdialenosfou a chránené COz Každý predstavuje osobitný
požiarny podúsek.

3. Vo vnútri reaktorového kontainmentu je prijatý požiar ovplyvňujúci prístup.

Obr. 1.3 Príklad požiar zadržujúceho a požiar ovplyvňujúceho prístupu
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Příloha II

Požiarne deliace konštrukcie

Prvoradý účel zabezpečenia požiarnych deliacich konštrukcií v jadrových elektrárnách je zabezpečiť pasívne
ohraničenie priestoru so zaručenou schopnosťou odolať a udržať možný požiar bez toho, aby sa rozšíril, alebo inak
spôsobil priame, alebo nepriame škody materiálom, alebo zariadeniam na strane požiarnej prepážky, ktorá nie je
vystavená pôsobeniu požiaru. Predpokladá sa, že požiarna deliaca konštrukcia splní svoju funkciu nezávisle na
akomkoľvek hasebnom zásahu.

II. 1 Odolnosť požiarne deliacich konštrukcií

Skúšky požiarnej odolnosti požadované normami pre požiarne deliace konštrukcie sa uskutočňujú vystavením
vzorku konštrukcie požiarnej skúške alebo povrchovej skúške s použitím rôznych palív. Krivka teploty v závislosti
na čase popísaná v ISO 834 zabezpečuje normované teplotné zaťaženie na povrch, ale nie je zameraná na
reprezentáciu, alebo modelovanie žiadnych konkrétnych požiarnych podmienok v miestnosti. Táto skúška tiež
nezabezpečuje zodpovedajúce ohrievacie podmienky, nakoľko pôsobiaci tepelný tok sa mení s povrchovými
podmienkami.

Bolo by mimoriadne užitočné, ak by bolo možné racionalizovať skúšky zaťaženia povrchu pre požiarne deliace
konštrukcie tak, aby ich bolo možné využiť pre očakávané zaťaženia pri požiaroch konkrétnych miestností. Súčasné
predpovedacic, výpočtové metódy pre modelovanie požiaru káblov dovoľujú odhadnúť časovú závislosť podmie-
nok oteplovania v miestnosti na základe požiarneho zaťaženia, typu paliva a jeho rozloženia, geomeirie miestnosti,
hodnôt izolačných vlastností miestnosti, rýchlosti odvetrávania a dalších činiteľov. Poznajúc predpokladané
podmienky závislosti teploty na čase očakávané v určitom požiarom uzavretom priestore, existuje požiadavka nájsť
súvislosť tohlo zaťaženia k závislosti teploty na čase podľa údajov v ISO 834.

Navrhovaná metoda hľadania súvislostí rôznych kriviek závislosti teploty na čase k normovaným povrchovým
krivkám bola po prvýkrát navrhovaná S.H. Inbergom z Národného úradu pre normalizáciu USA po roku 1920.
Roku 1989 niektoré výpočtové modely pre požiare na jadrových elektrárnách použili Ingbcrgovu metódu na
predpoveď vzťahu medzi následkami požiaru a odolnosťou požiarnych deliacich konštrukcií. Ingbergova hypotéza
spočíva v tom, že ak je integrovaná plocha pod krivkou závislosti teploty na čase pre určitý požiar menšia ako
integrovaná plocha pod krivkou závislosti teploty povrchu na čase, na ktorú je požiarne deliaca konštrukcia
skúšaná, potom požiarne deliaca konštrukcia vyhovuje pre očakávané požiarne nebezpečie.

Indbergova hypotéza, hoci vyhovujúco jednoduchá v prístupe a v aplikácii, nevyhovuje úplne niektorým veľmi
základným zákonom, čo vyžaduje, aby bola používaná len po starostlivom zvážení a s pozornosťou k jej obmed-
zeniam. Indbergov prístup používajúci integrované priestory, nepočíta s rýchlosťou horenia alebo s rýchlosťou
rastu teploty v materiáloch.

Ďalší navrhovaný pokus o koreláciu medzi požiarmi v miestnostiach a skúškami požiaru vzdor nosí i je známy
ako "Normalizované tepelné zaťaženie". Definuje požiarne namáhanie v pojmoch náhodného tepelného toku
a odozvu požiarne deliacej konštrukcie v pojmoch tepelnej zotrvačnosti, ktorá je funkciou vodivosti, špecifického
tepla a hustoty požiarne deliacej konštrukcie. Koncepcia "Normalizovaného tepelného toku" je aplikovateľná na
relatívne hrubé izolačné materiály, ale nemožno ju aplikovať dobre na vodivé požiarne deliace konštrukcie, ako
napr. na oceľové dvere alebo klapky, alebo priechodky, ktorými prechádzajú potrubia alebo káble.

Súčasný stav v požiarnom inžinierstve dovoľuje predikciu tepelného namáhania v požiarnych úsekoch s dobrou
úrovňou presnosti. Pri aplikácii informácie o skúškach požiarnych deliacich konštrukcií je však treba použiť veľké
množstvo rozhodovaní. Priama presná matematická korelácia medzi nebezpečenstvom požiarneho namáhania
a vlastnosťami požiarnej deliacej konštrukcie v súčasnosti nieje možná.

Predpísané požiadavky v národných normách pre minimálne hodinovú požiarnu odolnosť pre požiarne deliace
konštrukcie v určitých priestoroch elektrárne môžu zabezpečiť zodpovedajúcu požiarnu separáciu tam, kde sa
očakáva, že predvídané podmienky pri požiari v elektrárni budú podobné, alebo menej nebezpečné, ako pod-
mienky normalizovaného povrchového požiaru. Tam, kde očakávané požiarne podmienky môžu byť výrazne
odlišné, môže byť potrebná ďalšia analýza vlastností požiarnej deliacej konštrukcie. Výpočtové metódy na
stanovenie tepelného prestupu, tepelnej expanzie, hrúbky materiálov, alebo ďalších fyzikálnych vlastností pri
očakávanom požiarnom namáhaní môžu byť dostatočné na vytvorenie dôvery v schopnosť požiarne deliacej
konštrukcie plniť požadovanú funkciu. V niektorých prípadoch, keď takáto dôveryhodnosť nemôže byť zabezpeče-
ná, môžu byť potrebné špeciálne požiarne skúšky.
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11.2 Priechodky v požiarne deliacich konštrukciách
Ideálna požiarne deliaca konštrukcia by bola taká, ktorá by bola trváca a úplne pasívna v prevádzke. Akonáhle

vzniknú nejaké otvory v takejto požiarne deliacej konštrukcii, dokonca aj keď tieto otvory sú chránené, predpokla-
daná spoľahlivosť a účinnosť požiarne deliacej konštrukcie klesá.

Systémy zabezpečujúce uzatvorenie, alebo ochranu otvorov v požiarne deliacej konštrukcii často zahrnujú
aktívne prvky, závislé na nejakom vonkajšom prívode iia zabezpečenie ich funkcie. Takéto prvky môžu zahrňovať
elektrické vodiče, elektrotepelné vodiče, magnetické alebo tepelné uzávery, klapky, dymové a tepelné detektory
a ďalšie zariadenia. Každý aktívny prvok predstavuje zdroj potenciálnej poruchy systému požiarne deliacej
konštrukcie. Systém zabezpečujúci uzatvorenie otvorov by mal splňovať požiadavky radiačnej ochrany.

V niektorých prípadoch, uzatváracie, alebo ochranné prístroje pre otvory môžu zodpovedať menej prísnym
normám nežsú tie, ktoré platia pre samotné požiarne deliace konštrukcie. V niektorých národných normách môže
byť pre požiarne deliace konštrukcie požadované splnenie istých kritérií pre rast teploty, pre náraz vodného prúdu
z prúdnic, alebo prestup plameňa, ale pre požiarne dvere, klapky a upchávky nemusí byť požadované dosiahnutie
rovnakej úrovne pri skúškach.

Kým požiarne deliace konštrukcie okolo požiarnych úsekov sú všeobecne súvislé, uzatváracie zariadenia okolo
otvorov nezaručujú úplné uzatvorenie. Dvere a klapky vyžadujú vôľu pre prevádzku i pre tepelnú rozťažnosť.
Upchávky priechodiek môžu obsahovať neutesnené otvory medzi prechádzajúcimi zariadeniami. Takéto otvory
môžu umožniť prienik dymu, plameňa alebo horúcich plynov v prípade požiaru.

Uzatváracie zariadenia pre otvory v požiarnych deliacich konštrukciách vyžadujú údržbu na zabezpečenie
funkčnosti v prípade požiaru. Dvere, predmet, ktorý často používa personál, môže byť poškodený používaním.
Požiarne klapky, ktoré sa mimo požiarnej udalosti používajú zriedka, vyžadujú periodickú prevádzku, nastavenie
alebo údržbu. Prehliadky, skúšky, alebo bežná údržba sa majú určiť pre uzatváracie prístroje na prieslupy
a priechodky požiarnymi deliacimi konštrukciami.

Pasívny ventilačný systém do a z požiarneho úseku neizolovaný požiarnymi klapkami, ktoré by patrili k požiarne
deliacej konštrukcii, vyžaduje inšpekciu, skúšky a údržbu. (Pozri par. 607-608).

Nakoľko otvory v požiarne deliacich konštrukciách znižujú celkovú spoľahlivosť a efektívnosť požiarne
deliacich konštrukcií, takéto otvory majú byť obmedzené na minimum potrebné pre prevádzku elektrárne. Tam,
kde otvory musia byť kvôli prístupu obsluhy alebo pre mechanické a elektrické potreby, treba starostlivo vybrať
prostriedky na ochranu otvorov a inštalovať ich tak, aby sa minimálne znížila požiarna odolnosť požiarne deliacich
konštrukcií vplyvom otvorov. Prostriedky ochrany môžu vyžadovať časté skúšanie a údržbu na zabezpečenie ich
správnej funkcie v prípade požiaru.
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Príloha III

Zoznam kontrol

Program zabezpečenia kvality by mal zahŕňať predpisy na kontroly, aby bola zachovaná funkcieschopnosf
požiarneho ochranného systému a personálu pracujúceho na elektrárni. Typický zoznam takýchto kontrol
doporučovaných na zváženie je nasledovný:

1. Zákaz skladovania väčších objemov horľavých materiálov vo vnútri, alebo pri budovách so zariadeniami
dôležitými pre bezpečnosť počas prevádzky alebo opráv.

2. Dozor nad bezpečnou manipuláciou a obmedzením používania obvyklých horľavých materiálov, horľavých
a vznietlivych plynov a kvapalín, vysokoefektívnych vzduchových filtrov a filtrov s aktívnym uhlím,suchých
iontomeničov, alebo ďalšie horľavé zásoby v priestoroch dôležitých pre bezpečnosť.

3. Dozor nad manipuláciou a obmedzenie náhodného požiarneho zaťaženia, ako napr. horľavé materiály v bu-
dovách obsahujúcich systémy dôležité pre bezpečnosť, alebo zariadenia počas všetkých fáz prevádzky a Špe-
ciálne počas opráv, rekonštrukcií, alebo výmeny paliva.

4. Overenie, že navrhované práce sú účelne sledované príslušne kvalifikovaným personálom, aby bolo identifi-
kované možné náhodné požiarne riziko a stanovené dodatočné požiadavky na požiarnu ochranu v predpisoch
pre práce.

5. Overenie, že systém príkazov na prácu vhodne riadi užívanie zdrojov vznietenia, ktoré môžu pochádzať zo
zvarovania, plamenného rezania alebo spájkovania.

6. Sledovanie, že z priestorov budú odstránené všetky odpadky, zvyšky zo zváracích a iných prác, olejové Skvrny,
alebo ďalšie horľaviny, potrebné pre pracovnú činnosť okamžite po jej ukončení, alebo na konci každej
pracovnej smeny, podľa toho, čo nastane skôr.

7. Dozor nad skúškami tesnosti: Podobné procedúry, akou je stanovenie prietoku vzduchu, by sa mali vykonávať
niektorou z komerčne dostupných metód.

8. Sledovania používania špeciálnych horľavín v priestoroch so zariadeniami dôležitými pre bezpečnosť. Všetko
drevo používané v takýchto priestoroch počas opráv, rekonštrukcií, alebo výmeny paliva (ako podvaly alebo
leSenie), by sa malo ošetriť ohňovzdorným materiálom.

9. V miestnosti prípravy paliva preveriť, že všetok nepotrebný horľavý materiál z konlainerov je odstránený
okamžite po vybalení.

10. Preveriť, že pracovné priestory sú vybavené dostatočným hasiacim zariadením a prístrojmi.

11. Zabezpečiť smernice pre požiarnu bezpečnosť prevádzkového personálu.
12. Preveriť, že všetky požiarne bezpečnostné systémy, aktívne i pasívne sú kontrolované a ich funkcia pravidelne

kontrolovaná v súhlase s limitami a podmienkami.
13. Zabezpečiť pravidelné inšpekcie poriadku na zabezpečenie trvalého súladu s týmito úradnými kontrolami.
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Príloha IV

Systémy požiarnej signalizácie

Paragrafy 503-509 tohto návodu pojednávajú o výbere požiarnych hlásičov vzhľadom na zabezpečenie ich
špecifikovanej funkcie požadovanej analýzou požiarneho rizika. Táto príloha dáva ďalší návod pre faktory, ktoré
je treba zohľadniť pri výbere hlásičov pre určité aplikácie.

IV. 1 Typy požiarnych hlásičov

Hlavné kategórie požiarnych hlásičov sú:
(1) Tepelné hlásiče - tieto zahrňujú
(a) krehké baňky a tavivé drôtiky, ktoré sa obvykle používajú ako aktivátory vodných sprinklerových zariadení,

(b) na strop montované bodové typy, lineárne káblové tepelné hlásiče, teplotné sondy termočlánkového alebo
odporovoteplomerového typu, ktoré sa používajú v systémoch elektrickej požiarnej signalizácie.

(2) Dymové hlásiče (alebo hlásiče produktov horenia) - najrozšírenejším typom dymových hlásičov sú ionizačné
komory a optické hlásiče. Nasávací dymový detekčný systém možno použiť, keď atmosferické vzorky sú
kontinuálne privádzané z rôznych priestorov trubkami, ktoré vedú k ústrednému dymovému hlásiču, ale také
systémy môžu mať väčšie riziko falošných zapracovaní. Dymové hlásiče sa niekedy používajú ako aktivátory
pre vodné sprchové systémy.

(3) Infračervené a ultrafialové hlásiče - tieto sa obvykle používajú na detekciu plameňa.
(4) Plamenné plynové hlásiče - tieto sa používajú na monitorovanie uzavretého priestoru, kde sa môže vyskytovať

zmes vznietlivých plynov a vzduchu.

IV.2 Diskusia

Dymové hlásiče budú dctekovať vznik požiaru v počiatočnom štádiu a preto sú preferované pre väčšinu situácií.
Hlásiče s ionizačnými komorami by sa však nemali používať v priestoroch, kde sa môže vyskytnúť vysoká úroveň
ionizujúceho žiarenia, iba ak sú pre toto prostredie náležité kvalifikované a existuje plánovaná údržba pre
previerku ich pokračujúcej citlivosti. Treba tiež venovať pozornosť umiesteniu dymových hlásičov, aby sa zabez-
pečilo, že ich činnosť nebude nepriaznivo ovplyvnená ventilačným systémom.

Tepelné hlásiče sú obvykle umiestnené bezprostredne nad alebo okolo rizikového zariadenia a používajú sa
tam, kde atmosferické podmienky môžu spôsobiť náhodné zapracovanie dymových hlásičov, napríklad tam, kde
sa môžu vyskytovať olejové výpary. Tepelné hlásiče sa tiež používajú na zabezpečenie včasného varovania
teplotného rastu horľavých kvapalín na nebezpečnú úroveň. Dalším vývojom aplikácie tepelných hlásičov je
lineárny káblový tepelný hlásič, ktorý môže byť uložený blízko k zdroju rizika (napr. na káblové výložníky) a ktorý
bude v činnosti ak ľubovoľný bod dosiahne istú hodnotu a môže aktivovať hasiaci systém.

Infračervené a ultrafialové hlásiče majú schopnosť detekovat plamene a byť aplikované v priestoroch, ako napr.
v miestostiach dieselgenerátorov, kde kombinácia rotačných strojov a horľavých kvapalín môže viesť k požiaru.

Hlásiče horľavých plynov by sa mali vyberať len pre priestory, kde sa môže vyskytnúť zmes horľavých plynov
a vzduchu.

IV.3 Umiestnenie hlásičov

Chránenie priestoru hlásičmi sa môže IKiť v závislosti od umiestenenia zariadení v priestore. I keďštátne normy
môžu stanoviť chránenie podľa určitého typu hlásičov18, individuálne riziko by malo byť hodnotené v každom
prípade a je potrebné uvažovať umiestnenie dodatočných hlásičov nad zariadeniami dôležitými pre bezpečnosť.

Výber a umiestnenie požiarnych hlásičov sa musí vykonať starostlivo, aby sa zabezpečilo, že hlásiče zapôsobia
tak, ako sa očakáva v súvislosti s požiarom. Odozvu požiarnych hlásičov na rastúci požiar ovplyvňuje viacero
faktorov. Patria k nim:
- Rýchlosť horenia
- Rýchlosť zmeny rýchlosti horenia
- Výška stropu
- Pozícia a umiestenie hlásičov
- Umiestnenie stien
- Pozícia akýchkoľvek prekážok prúdenia plynov
- Ventilácia miestnosti
- Charakteristiky odozvy hlásičov

" v niektorých členských Štátoch maximálne vzdialenosti hlásičov od rubovofného bodu plochého horizontálneho stropu sa
rovnajú mreži so 7,5 m dĺžkou strany pre tepelné hlásiče a 10,6 m pre dymové hlásiče.
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Ilustrácia metódy aplikujúca niektoré z týchto faktorov v predikcii odozvy hlásičov umiestnených na strope
k rastu požiaru je znázornená na obr. IV.1.
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Obr. IV.1 Predikcia odozvy hlásičov na rastúci požiar

Pri výbere signalizačných systémov treba zvažovať potrebu rôznorodých systémov signalizácie v priestoroch,
kde požiar môže začaf z rozličných príčin. Napríklad v miestnosti obsahujúcej dieselgenerátor môže byť vhodná
kombinácia dymových, tepelných a infračervených hlásičov (pozri obr. 1.2 Prílohy L). Spoľahlivejšiu požiarnu
signalizáciu možno dosiahuť rastom počtu hlásičov, použitím rôznych typov hlásičov v jednej slučke, alebo väčším
množstvom hlásičových slučiek.

Pre ventilované systémy by sa mali používať dymové hlásiče vo vzduchovodoch, vzhľadom na ich rýchlejšiu
odozvu v porovnaní s tepelnými hlásičmi.
Pre ustálené požiare rýchlosť uvoľňovania tepla (q)

je funkciou rýchlosti odhorievanej hmotnosti (m)

a spalného tepla (he)

q =mhe

Požiare, ktoré sa môžu vyskytnúť na jadrovej elektrárni obvykle rastú s časom parabolicky:

q = aŕ

(1)

(2)

kde a je proporcionálna konštanta závislá na type horľavého materiálu a jeho umiestnení a x = 2 pre radiálne
sa šíriace požiare.

Teploty plynov pri požiari (0) v strede nad požiarom sa menia podľa veľkosti požiaru (rýchlosť uvoľňovaného
tepla) a výšky požiaru

8o=flqyhz

(3)

kde/J je konštanta úmernosti a y a z boli empiricky určené y=0,66 a z »-1,67 pre relatívne ustálené uvoľňovanie
tepla vo veľkých objemoch.
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Pre hladké, nedělené, nezatarasené stropy sa teploty budú meniť radiálne nepriamo úmerne so štvorcom
vzdialenosti od stredu požiaru

(4)

kde bolo empiricky stanovené, že y = 0,66 a z = -1,0 pre r=0,18h.
Keď poznáme rast požiaru pre horľavé materiály na základe empirických dát z požiarnych skúšok, je možné

pre danú geometriu miestnosti odhadnúť očakávanú teplotu stropu ako funkciu času (alebo veľkosti požiaru) ako
odozvu na rastúci požiar. Je teda možné vybrať a umiestniť požiarne hlásiče tak, aby zodpovedali určitej veľkosti
požiaru.
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Příloha V

Automatické sprinklerové a vodné sprchové zariadenia

Automatické sprinklcrovč a vodnč sprchové zariadenia, kloré používajú ako hasiace médium vodu, zabezpe-
čujú efektívny prostriedok na ochranu pred väčšinou požiarnych rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť na jadrovej
elektrárni. Voda je obvykle považovaná za najefektívnejší prostriedok na hasenie požiarov pri obvyklých horľavých
materiáloch a horľavých kvapalinách. Zistilo sa, že je zvlášť vhodná na hasenie hlboko uložených požiarov, ako
sú požiare v zväzkoch elektrických káblov. Plnorozmerové požiarne skúšky preukázali, že plynové hasiace
zariadenia neuhasia hlboko uložené požiare v zväzkoch elektrických káblov, ak sa nepoužije rozšírená doba
aplikácie plynu, nakoľko dovolia požiaru znovu sa vznietiť, keď vzduch prenikne opäť k palivu. Sprinklery a vodné
sprchové zariadenia preukázali účinnosť v hasení požiarov spôsobených kvapalnými horľavinami vrátane bazé-
nových požiarov a požiarov striekajúcich horľavých kvapalín. Vhodne konštruované vodné sprchové a sprin-
klcrové zariadenia môžu byť bezpečne aplikované na hasenie pod napätím.

Sprinklerový a vodný sprchový systém sú súčasťou systému požiarnej ochrany, ktorý riadi dodávku vody pre
zvládnutie a uhasenie požiarov. Existujú dva druhy systémov, s uzatvorenými hlavicami a s otvorenými hlavicami.
V systémoch s uzatvorenými hlavicami jednotlivé sprchové hlavice majú poistkové, kovové prvky alebo krehké
sklenené baňky, ktoré bránia vypusteniu vody, kým sa nedosiahne určitá teplota. V systémoch s otvorenými
hlavicami sa vypúšťanie vody riadi otváraním armatúry v potrubnom systéme, buď manuálne, alebo automaticky.

Typ sprinklcrov a usporiadanie sprinklerového zariadenia musí byť konštruované špeciálne pre chránené
požiarne nebezpečie objektu. Pri návrhu sprinklerového zariadenia majú byť mimo požiarnej expozície, stanove-
nej v analýze požiarneho rizika, uvažované rôzne iné faktory. K týmto faktorom patrí umiestnenie a vzdialenosti
medzi sprinklerovými hlavicami, rýchlosť teplotnej zmeny a doba tepelnej odozvy sprinklerových hlavíc a prietok
vody potrebný na hasenie.

Požadované vzdialenosti medzi sprchovými hlavicami by mali byť určené na základe prietokových charakteristík
jednotlivých sprinklerových hlavíc a očakávanej závažnosti požiarneho rizika, pred ktorým chránime tak, ako bolo
stanovené v analýze požiarneho rizika. Vzdialenosti medzi sprinklerovými hlavicami založené len na predpísaných
normách nemusia vytvárať požadovanú úroveň požiarnej ochrany pre všetky požiarne riziká. Umiestnenie
sprinklerových hlavíc musí byť starostlivo vybrané, aby sa optimalizoval účinok požiarnych hlavíc na požiar a
rozdelenie vodného sprchovania a tiež aby sa minimalizovalo narušenie v dodávke vody.

Teplotné rozmedzie sprinklerových hlavíc má byť vybrané tak, aby maximálna okolitá teplota bola vhodne
nižšia ako stanovená teplota zapracovania sprinklcrovcj hlavice. Tam, kde analýza požiarneho rizika vyžaduje
rýchle zapracovanie sprinklerového hasiaceho zariadenia, majú sa použiť sprinklerové hlavice s krátkou reakčnou
dobou, napr. zaplavovacie systémy spúšťané dýmovými hlásičmi systému požiarnej signalizácie.

Prietok vody, alebo hustota sprchy je kritický parameter určujúci, či sprinklerové zariadenie bude účinné pri
hasení konkrétneho požiaru. Hustota prietoku zo sprinklerového zariadenia je funkciou rozmeru hrdla sprin-
klcrovcj hlavice, množstva a tlaku vody zo zásoby vody a veľkosti a usporiadania sp.inkleroveho potrubného
systému. Očakávaná hustota prietoku môže sa stanoviť hydraulickými výpočtami. Vykonanými skúškami sa zistilo,
že výtoková hustota 6,5 I min 'm 2 je dostatočná na uhasenie požiaru zväzkovaných elektrických káblov19. Ďalší
výskum stanovuje, že výtokové hustoty od 6,5 do 81 min'm uhasia bazénové požiare tekutých uhľovodanov .
Tento výskum určuje tiež, že výtoková hustota 12 I min 'm 2 bude chladiť, avšak neuhasí požiare striekajúceho
tlakového oleja. Na zabezpečenie uhasenia striekajúceho tlakového oleja je potrebné dosiahnuť hustotu vody asi
40 až 60 1 min"1 m"2. Konštrukčnú výtokovú hustotu treba starostlivo voliť s ohľadom na očakávanú intenzitu
požiaru.

Výtok vody zo sprinklerového zariadenia, či už v dôsledku požiaru, alebo ako následok náhodného zapraco-
vania sprinklerového zariadenia, môže vyvolať náhodnú činnosť elektrických systémov, ktoré sú citlivé na vlhkosť.
V analýze požiarneho rizika by mali byť vyhodnotené aj možnosti a prípadné následky náhodného zapracovania
sprinklerových zariadení. Citlivé prvky môžu vyžadovať zvláštnu ochranu pred vniknutím vody. Tam, kde sú
zabezpečené hasiace zariadenia s vodným hasivom, treba zabezpečiť prostriedky na zachytenie možnej kontami-
novanej vody a musí byť zabezpečená potrebná kanalizácia.

Na zabezpečenie rýchlej odozvy na požiarne nebezpečie, mali by sprinklerové zariadenia byť prednostne
v režime automatického spúšťania. Ručne spúšťané sprinklerové zariadenia by sa mali používať len v prípade, že
analýza požiarneho rizika jasne preukázala, že oneskorená činnosť sprinklerového zariadenia počas požiarneho
nebezpečenstva neohrozí bezpečnosť elektrárne.

"(Názov referencie bude dodaný neskôr)
20 Willbcrg, L. E., and Noria, A. K., "Sprinkler Protection of Oil Filled Equipment in Finnish Nuclear Power Stations", Fire

Protection and Fire Fighting in Nuclear Installations, IAEA, Vienna, 1989.

49



Príloha VI

Príklad možnej dispozície systému zásobovania požiarnou vodou

Hlavná slučka požiarnej vody

Stúpačka vodného sprinklerového systému

Vonkajší požiarny hydrant

Vnútorná stúpačka, spojka hadice

Armatúra s indikáciou stavu

Hlavný okruh požiarnej vody

Požiarne čerpadlo

Nádrž požiarnej vody (alebo iný zdroj)
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Příloha VII

Príklad separácie požiarneho úseku (projekt ventilácie)

protidymové klapky

požiarne izolované potrubia

A, B, C, D Bezpečnostné zariadenia
FC Požiarny úsek
1. Závisí na pasívnej ochrane s požiarne izolovanými potrubiami, protidýmovými klapkami a tepelne tla-

kovými rozdielmi
2. Závisí na aktívnej ochrane, akou sú požiarne klapky pre každý požiarny úsek

FC

C+D

požiarne Mapky

- obyčajné potrubia

21Tewarson, A.,. Dobson, P.H.:"A Technique for the Quantification of Material Properties for Fire Hazard Assessment of Cables",
Fire Protection and Fire Fighting in Nuclear Installations, IAEA, Vienna, 1989
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Příloha VIII

Izolácia elektrických káblov

VIII. 1 Požiarne riziko
V jadrových energetických zariadeniach je mimo tekutých uhľovodíkov, používaných ako mazacie a izolačné

kvapaliny, veľké množstvo elektrických káblov s organickou izoláciou, čo predstavuje významný zdroj horľavých
materiálov. Požiare týkajúce sa týchto horľavých materiálov majú významný vplyv na zariadenia dôležité pre
bezpečnosť. Vplyv požiarov na zariadenia dôležité pre bezpečnosť má byť určený v analýze požiarneho rizika.

Rôzni projektanti použili rôzne prístupy na obmedzenie pravdepodobnosti, že káblový požiar bude mať
závažné následky. K týmto prístupom patria - obmedzenie celkového objemu horľavých materiálov v káblových
priestoroch, - obmedzenie relatívnej horľavosti káblovej izolácie, zabezpečenie separácie medzi káblami a bez-
pečnostnými trasami, ktoré by mohli'požiare ovpyvniť.

VIII.2 Požiarne zaťaženie
Vyskytuj ú sa rôzne prístupy k obmedzeniu celkového množstva horľavých materiálov v káblovom hospodárstve

s úmyslom obmedziť potenciálnu intenzitu požiaru prostredníctvom sledovania paliva. V niektorých prípadoch
je celkové množstvo polymérov v káblovom hospodárstve obmedzované Štátnymi predpismi tak, že nemá prekročiť
7 až 10 kg na meter dĺžky bez požiadavky na dodatočnú požiarnu ochranu. V ďalšom prípade až Šesť 24 - palcových
(61 cm) káblových lávok možno povoliť v požiarnom úseku bez stabilnej, automatickej požiarnej ochrany nezávisle
na množstve polymérovej izolácie obsiahnutej v káblovom hospodárstve.

Od požiaru káblov v JE Browns Ferry v roku 1975 sa rastúca pozornosť venovala oheň retardujúcej káblovej
izolácii na obmedzenie vznietivosti a rýchlosti Šírenia ohňa pri požiari káblov.

V1II.3 Požiarne skúšky
Kým podrobnosti predpísaných skúšok požiaruvzdornosti elektrických káblov sú v normách jednotlivých ítátov

rozdielne, veľkorozmerové skúšky Šírenia plameňa zväčSa vyžadujú vzorky vertikálnych káblov, ktorč sa vystavajú
pôsobeniu plamenného zdroja. Výskumníci prehlasujú, že plnorozmerovč skúSky nedefinujú adekvátne požiarne
riziko káblov21. Medzi dôležitými premenlivými faktormi spojenými so skúškami káblových po?iarov
sú:
1) Intenzita iniciačného zdroja vznietenia
2) Usporiadanie káblov
3) Odpor proti vznieteniu
4) Stupeň rozšírenia požiaru
5) Prietok vzduchu

Intenzita zdroja vznietenia pre skúšky požiaru káblov môže veľmi ovplyvniť výsledky skúšok. Preukázalo sa,
že veľkosť zdrojov vznietenia ovplyvňuje predpoveď vznictlivosli a šírenia plameňa vo vzorkoch káblov. Zdroje
vznietenia používané pri skúškach nemôžu reprezentovať potenciálne požiarne zdroje v skutočných zariadeniach.
Káble označované ako "ohňovzdorné" na základe podmienok skúšok podľa normy môžu v skutočnosti šíriť požiar,
ak sú vystavené pôsobeniu iných iniciačných zdrojov.

Usporiadanie káblov silne ovplyvňuje rýchlosť šírenia plameňa pozdĺž káblov. Množstvo aj geometrické
usporiadanie káblov ovplyvňujú požiarne vlastnosti. Orientácia káblov vzhľadom k dalším káblovým trasám,
stenám alebo stropom ovplyvňuje radiačný prenos tepla, a tak ovplyvňuje rýchlo;; šírenia plameňa. Káble sú na
elektrárni zriedka usporiadané tak, ako sú pri požiarnych skúškach.

Odolnosť voči vznieteniu a odolnosť voči šíreniu plameňa sú dôležité parametre, ktoré treba overir požiarnymi
skúškami káblov. Treba však vedieť, že odolnosť kábla voči vznieteniu a šíreniu plameňa neznamená, že kábel je
nehorľavý. Pri určitých podmienkach požiaruvzdorný kábel môže podporiť samostatné horenie.

Výskum požiarov káblov v USA preukázal, že káble so sníženou horľavosťou môžu podporovať horenie, ale
tiež že požiar vyvolaný takýmito káblami sa dá ťažšie uhasiť než požiar vyvolaný neretardovanými PVC káblami.

Skúšky požiarnej odolnosti káblov sa často vykonávajú v podmienkach bez vetrania, teda iných, než je
konvektívne prúdenie vyvolané požiarom samotným. Nútená ventilácia má veľký vplyv r.a rýchlosť šírenia
plameňa. Rýchlosť pri riadenej ventilácii v jadrových elektrárnách nebude asi rovnaká ako ventilácia počas
požiarnych skúšok.

Aj keď cieľom zdokonaľovania káblov s pomocou normovaných skúšok horľavosti je znížiť významný zdroj
horľavín v jadrovej elektrárni, výsledkom je, že sa redukuje, avšak neodstraňuje, potenciálne požiarne riziko
v elektrárni. Aj keď je elektráreň vybavená káblami so zníženou horľavosťou, možnosť zničenia zariadení dô-
ležitých pre bezpečnosť vplyvom požiaru káblov stále existuje.
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VI11.4 Požiarna ochrana

Keďže vieme, že určitč požiarne riziko existuje vSadc tam, kde sú prítomné organickými materiálmi izolované
káble, môže byť rozumné zabezpečiť určitú mieru požiarnej ochrany, ako to vyžaduje analýza požiarneho rizika.
Anorganické, ohňovzdorné nátery a nástreky sa smú priamo aplikovať na káble. Takéto pokrytie redukuje možnosť
v/nicienia a Šírenia plameňa, ale nespôsobuje premenu káblov na nehorľavé. V niektorých prípadoch nehorľavé
požiarne prepážky alebo požiarne nástreky môžu zabezpečiť uzavretie káblovej inštalácie, čím sa obmedzí lineárne
šírenie plameňa. Stabilné hasiace zariadenia môžu zabezpečiť uhasenie káblových požiarov skôr, ako príde
k poškodeniu zariadení dôležitých pre bezpečnosť.

Vhodne konstruované plynové hasiace zariadenia sa môžu použiť na kontrolu nad požiarmi vyvolanými
v zväzkoch elektrických káblov. Nakoľko však je známe, že požiare v káblových zväzkoch prechádzajú v hlboko
uložené požiare, ktoré je ťažko uhasiť plynnými hasiacimi médiami, môže byť žiadúce zabezpečiť vodné hasiace
zariadenie ako primárne hasiace zariadenie.

Skúsenosť s veľkými požiarmi káblov ukazuje, že voda uhasí také požiare rýchlo. Keďže rýchle uhasenie požiaru
môže byť životne dôležité pre jadrovú bezpečnosť, požiarom a vodou spôsobené Škody na bezpečnostné systémy
sa redukujú efektívnejšou aplikáciou vody zo stabilných sprchových zariadení priamo na požiar než spoliehaním
sa na ručné hasenie s požiarnymi hadicami. Tam, kde ručné hasenie je potrebné ako doplnok k stabilnému
hasiacem u zariadeniu, vhodné požiarne smern ice a požiarny výcvik majú zabezpečiť techniku, vybavenie a zdatnosť
v používaní vody v hasení elektrických zariadení na jadrových elektrárnách, zvlášť v priestoroch, ktoré obsahujú
vysokú koncentráciu elektrických káblov s plastickou izoláciou.

To neznamená, že stabilné vodné hasiace zariadenia majú byť instalované vSade. Zariadenia, ktoré môžu byť
poškodené vodou majú byť kryté, alebo premiestnené z miesta, kde je riziko požiaru alebo vody. Kanalizácia musí
byť zabezpečená na odvod vody použitej pri hasení, musí byť zabezpečené, že hromadenie vody neohrozí
prevádzkyschopnosť bezpečnostných zariadení.

Mimo znižovania následkov káblových požiarov znižovaním množstva horľavín, znižovaním horľavosti ma-
teriálov a zabezpečovaním rôznych foriem požiarnej ochrany, vplyv možných káblových požiarov možno redukovať
zabezpečením vhodnej separácie buď pomocou požiar zadržujúceho prístupu, alebo pomocou požiar ovplyvňu-
júceho prístupu (pozri par. 310-312).

V niektorých prípadoch priestorová separácia samotná, alebo v spojení s požiarnymi opatreniami, môže
vytvoriť dostatočnú separáciu na znemožnenie poškodenia redundantných bezpečnostných systémov vplyvom
jedného, najpravdepodobnejšieho požiaru. Nie je možné Špecifikovať jedinú bezpečnú vzdialenosť, ktorá môže
zabezpečiť bezpečnú separáciu vo všetkých prípadoch, potrebná separácia sa však musí určiť starostlivou analýzou
individuálnych podmienok. Pozri časť 3 tohto návodu na ďalSiu diskusiu o požiarnej analýze rizika.

Prednostným prístupom k separácii bezpečnostných trás je zabezpečenie neporušených, požiarne deliackh
konštrukcií na oddelenie bezpečnostných funkcií. Pozri Prílohu II na diskusiu o požiarne odolných deliackh
konštrukciách a ochrane priestupov.

Pri zvažovaní rôznych faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať chovanie elektrických káblov počas požiaru existujú
všeobecné prístupy, ktoré možno použiť na zamedzenie predpokladaných následkov takých požiarov. Oddelenie
káblových systémov možno vykonať na zabezpečenie toho, aby požadované elektrické funkcie boli zachované
počas požiaru. Celkové prítomné množstvo horľavého materiálu možno obmedziť, a tak obmedziť aj možnú
veľkosť požiaru. Očakávanú horľavosť káblových zariadení možno znížiť použitím káblov, o ktorých sa preukázalo
protokolmi z požiarnych skúSok, že sú menej nebezpečné. Hasiace zariadenia možno zabezpečiť tak, že ak sa káble
vznietia, požiar bude uhasený predtým, ako dôjde k nežiadúcemu poškodeniu. Analýza požiarneho rizika zabez-
pečí analýzu a optimalizáciu využitia týchto prístupov na obmedzenie následkov káblového požiaru.
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ČESKOSLOVENSKÉ PRIPOMIENKY
k 1. revízii bezpečnostného návodu
IAEA No 5G-SG-D2 "Fire Protection Safety Guide",
ktoré neboli zohľadnené vo verzií revidovanej technickou komisiou

K bodu:

307/5. Prosíme stanovit kritériá pre poškodenie zariadení dôležitých pre bezpečnosť v parametroch, akými sú napr.
teplota, tlak a pod.

502/3. Normálna, náhodná alebo nežiadúca prevádzka hasiaceho zariadenia nesmie poškodiť bezpečnostné
systémy nielen v čase požiaru. Naša pripomienka znela skrátene: "nielen v prípade požiaru".

SOS. Signalizačné zariadenie by malo vyvolať poplach (výstrahu), nielen v blokovej dozorni, ale aj u dispečera
požiarneho útvaru elektrárne s presným stanovením miesta požiaru.

512. Penové hasiace zariadenie by malo byť pojednávané v norme samostatne a nie spolu s vodným hasiacim
zariadením. Návrh pre bod 1: Vodné hasiace zariadenie (sprinklerovč a drenčerové zariadenia) (drenčer = vodné
sprchové zariadenie).

515. Pre každé hasiace zariadenie (s výnimkou sprinklerového) musí existovať možnosť ručného spustenia.

519. Prosíme stanoviť konkrétnejšie "významné množstvo horľavého materiálu" a "nepriateľná požiarna škoda".

520. V prvej vete je treba upraviť, čo znamená adekvátny.

529. Prečo by hlavné potrubie požiarnej vody nemohlo byť spojené s technickou vodou (pre cirkulačný chladiaci
systém bez slanej vody by to malo byť možné).

536. Tento paragraf nepatrí do kapitoly "Systém zásobovania požiarnou vodou".

558. a dodatok 2: ČSN vyžaduje núdzové osvetlenie len pre únikové trasy.

607. Tento paragraf sa zdá byť príliš prísny. Zlý druh testu možno použiť na overenie?

609. Bolo by vhodné dať návod, ako realizovať ad 1 a ad 2.

613. Prosíme definovať veľké požiarne zaťaženia (v ČSN sa definuje nad 180 kg.m"3).

616. Čo je dostatočná vzdialenosť medzi silovými káblami?

Príloha 1 Bolo by užitočné dať číselné kritéria pre navrhovanú metodiku.
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