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ZÁKLADNÍ Ú EL FME (ZAVCIP) OPAT ENÍ

Cizí p edm t je jakákoliv cizí ástice, která není sou ástí za ízení dle projektu nebo
není na projektovém míst .

Otev ená technologie je stav technologického za ízení, kdy je mo nost nekontrolovaného
vniknutí (pádu) cizího p edm tu.

Zkratka FME (ZAVCIP) znamená zamezení vniknutí cizího p edm tu.

el FME (ZAVCIP) opat ení (popsána v EZ_ME_1077) je zabránit pádu cizího p edm tu
do otev ené technologie

FME (ZAVCIP) opat ení jsou nedílnou sou ástí kultury bezpe nosti. Ka dý pracovník svým
chováním p ispívá k p edcházení vniknutí cizích p edm  do technologie.

Metodika je závazná pro všechny zam stnance, kte í vstupují do míst a do objekt , kde se
e vyskytovat otev ená technologie. Všichni tito zam stnanci musí absolvovat školení

FME (ZAVCIP), a to p ed zahájením práce a následn  1x ro .

BEZPE NOSTNÍ ASPEKTY
Cizí p edm t v technologii m e zp sobit poškození jaderného paliva, mechanické ásti,
anebo zp sobit zkrat na elektrických za ízeních. Všechna tato poškození mohou vést ke
zhoršení jaderné bezpe nosti nebo k ekonomickým ztrátám.

KATEGORIE FME (ZAVCIP) PRACOVIŠT

FME (ZAVCIP) pracovišt  kategorie 1 je pracovišt , kdy pádem p edm tu m e dojít k
ohro ení jaderné bezpe nosti. Ostatní FME (ZAVCIP) pracovišt  jsou kategorie 2.
Kategorie pracovišt  je uvedena na tabulce.

ÍPRAVA PRÁCE

Vedoucí práce provede p ed zahájením práce pou ení len  pracovní skupiny z FME
(ZAVCIP) opat ení na daném pracovišti.

FME (ZAVCIP) pracovišt  musí být uspo ádané a uklizené. P i práci je toto pot eba trvale
zajistit. Kontrolu provádí vedoucí práce.

Vymontované díly, pot ebný spojovací materiál a pracovní pom cky musí být ulo en tak,
aby nemohlo dojít ke vniknutí do otev ené technologie.

PR H PRÁCE

i vymontování jakýchkoliv ástí technologie je pot eba kontrolovat úplnost
vymontovaných díl .

Na FME (ZAVCIP) pracovišt  je zakázáno vnášet jakékoli obalové i jiné materiály
v bezbarvém provedení.
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U díl , které jsou p ekryty originálním p ekrytím od výrobce, je t eba provád t zm nu
ekrytí, jen pokud jsou tato p ekrytí z bezbarvého materiálu.

i práci na otev ené technologii se zakazuje nosit p edm ty osobní pot eby jako hodinky,
náramky, etízky, náušnice, klí e apod. Telefony mo no vnášet, pokud jsou ulo eny v obalu
s úvazkem.

ilbu i brýle je nutno p ipevnit k nositeli emínkem, š rou nebo podobným bezpe ným
zp sobem, pokud je otev ení v tší ne  p ilba nebo brýle.

i práci na FME (ZAVCIP) pracovišti je nutno zajistit vynesení všech vnesených p edm
(s ohledem na to, co se vyprodukuje i spot ebuje p i práci).

Jsou zakázány jakékoliv práce se sklen nými p edm ty na otev ené technologii bez úpravy
zabezpe ující, v p ípad  poškození, zachycení sklen ných st ep .

Pracovat s náramky, etízky, hodinkami, prstýnky, náušnicemi, apod. je na otev ené
technologii zakázáno. Pracovat s nesnímatelnými snubními prsteny je povoleno.

Úvazek pro zajišt ní ná adí musí být tak
pevný, aby vydr el síly vzniklé pádem

ipevn ného p edm tu.

ERUŠENÍ PRÁCE

erušením práce se rozumí to, kdy na FME (ZAVCIP) pracovišti není p ítomen ádný
pracovník z pracovní skupiny, která práci provádí.

Pro zakrytí otev ené technologie se p ednostn  pou ívá speciální p ípravek i FME
(ZAVCIP) prost edek. Pokud pro zakrytí nelze pou ít speciální p ípravek i FME (ZAVCIP)
prost edek, lze pou ít pro zakrytí oran ovou fólii.

Sejmout do asné p ekrytí lze pouze se souhlasem p íslušného vedoucího práce.

Zakryty musí být té  všechny otvory do technologie, na kterých neprobíhají práce.

ekrytí otev ené technologie usadit tak, aby nedošlo k poškození dot eného za ízení.

Za zajišt ní zakrytí a zabezpe ení proti vniknutí cizího p edm tu do otev ené technologie
i p erušení práce odpovídá vedoucí práce.

ekrytí pou itá pro zakrývání ventila ních otvor  nádr í, které jsou vystaveny tlakovým
zm nám, nesmí ohrozit vlastní nádr  p i zm nách tlaku, a proto je nutné pou ívat prodyšné
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ekrytí, aby p i zm nách tlaku nedošlo k jejímu porušení.

ekrytí otev ené technologie je nutné zajistit i v p ípad , e v pr hu prací hrozí vniknutí
cizího p edm tu.

UKON ENÍ PRÁCE

ed uzav ením za ízení nutno provést

záv re né kontroly, zda nedošlo ke vniku jakéhokoliv p edm tu do otev ené
technologie.

kontrolu úplnosti a celistvosti pou ívaných nástroj , ná adí a p ístroj .

kontrolu odstran ní všech pou itých ZAVCIP prost edk  a dalších p ípravk .

POVINNOSTI NA FME (ZAVCIP) PRACOVIŠTÍCH KATEGORIE 1

Vnášený materiál a ná adí

nesmí být poškozený.

musí mít vlastnosti bezpe ného p edm tu (bu  je v tší ne  velikost otev ení, anebo je
zajišt n úvazkem).

V blízkém okolí ZAVCIP pracovišt  se nesmí nacházet nezajišt né lehké p edm ty.

Ka dé dlouhodobé p erušení prací je nutno nahlásit vedoucímu reaktorového bloku.

ed uzav ením technologie musí prob hnout komisionální prohlídka na nep ítomnost
cizích p edm .

ed vstupem na tyto pracovišt  je povinnost odlo it identifika ní kartu.

INNOSTI P I VNIKU CIZÍHO P EDM TU DO TECHNOLOGIE

Jakékoliv vniknutí cizího p edm tu do otev ené technologie musí být neprodlen
nahlášeno vedoucímu reaktorového bloku (VRB).

Po  vniku  cizího  p edm tu  do  otev ené  technologie  je  nutné  ihned  p erušit
nebo nezahajovat práce, spojené s pohybem za ízení i kapalin.

i vyjímání cizího p edm tu z aktivní technologie je t eba monitorovat radia ní situaci
dozimetristou.


