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BÖLÜM - A

GÍRÍ§

Hadde A.I QÍHÍS

Bu teknilí yönetmelik; 7/91^1 karar sayxsx ile onayla-

narak, 6 Ocak 1975 tarihinde yürürlüge giren "Nükleer Reaktor Tesis-

lerine ve Diger Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine ili§kin Tüzük,,

ün 33. maddesi hükümlerine istinaden haziríanmi§txr.

A.2 GAYE VE KAPSAMI

Nükleer gü$ ünitelerinin emniyetle <jalx§masxnx temin

ifin, projelendirm« ve im?aatlarinda pek ?ok prensipler tanimlan-

mi^tir. Bu gekilde nükleer emniyet prensiplerinin derlenmesinden mak-

eat, nükleer gü$ ünitelerinin enmiyeti ile ilgili sistem ve bilegen-

ler iijin minimum olarak dü^ünülebilecek hususlar ve bunlarlf. ilgili

gereklerin nasil kar$ilanabileeeginden fazla, hangi emni'et gerekle-

rinin daha ?ok üzerinde durulmasini belirleT.ektir. Nük?¿er güq üni-

telerinin tatbikattaki endüstri emniyet kriterlerine tygun olarak

projelendirilecekleri dü§ünü§ü ile, normal endüstr^ emniyet kriter-

leri burada belirtilmerai§tir.

Bu yönetmelik, lisanslama yetkñlileri ile birlikte,

nükleer güf ünitelerinin projelendiriciler?, imalát^ilari ve i§let-

mecileri tarafmdan bir yöneltici olarak kullanxlabilmesi i<jin ha-

iirlanmx§txr.

tleri eürülen gerekler, termal nötron reaktörleri ile

te?hiz edilmif bütün nükleer gü$ ünitelerine genellikle tatbik edi-

lebilir.

Bu gereklerin, geli§meye devam edecegi ve ilerki tec-

rübelerin xgxgx altxnda bir takxm deei§ikliklere ugrayabilecegi

gözönünde bulundurulmalxdir.
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A.3 . TANIHLAMALAB

A.3«l Nükleer güc ünitesi

Bir nükleer gü$ ünitesi, elektrik güq üretimi igin

lüzumlu nükleer reaktör ve buna bagli teaisler demektir. Kamu ve

tesis personelinin saglik ve emniyetine bir zarar vermiyecek, ŝ ev-

reye en az radyol«jik.etki..ilè ieletilebileQek ve uygun-güvenligi

eagliyabilecek gekilde, gerekli yapilar, sisteraler ve bilesenleri

kapsamina alir.

A«3t2 Maydana gelmesi beklenen i§]etne olaylari

Heydana gelmesi beklenen i§letme olaylari, nükleer

güQ finitesinin ömrü boyunca tneydana gelebilecek durumlar demektir.

Bunlara örnek olarak, ana sogutucu devrelerine güq kaybi, türbin

generator gurubundaki yük dalgalanraalan ve bütün tesis dx§x güQ

kaybi gibi olaylar gösterilebilir. Böyle bir durumdan sonra, ünite-

nin tekrar normal i§letmeye girecegi beklenilir.

A«3»3 Kaza gartlari

ïïygun nühendislik emniyeti imkanlarxnxii te min edi-

lememe^i balinde, kabul edilebilir limitier üzerinde radyoaktivite
im

eizmasina sebep olabilecek normal isletme durumundan önemli ayrilxk-

lar, kaza «artlarinr belirler. (Kaza §artlari mühendislik emniyet

siatemleri i^in proje esasi olarak farzedilenlerden en az bir kazayi

lc.ine almalxdir.)

y Emniyetle ilgili hususlar

fiunlar, yapilar, sistemler ve bilesenlerin bozulma-

lari (veya arisalanmalari) halinde, tesis personell veya kamuyu rad-

yaeyona maruz birakaeak oían emniyetle ilgili hususlardir. (Nükleer

gti$ ünitelerinin mevcut endüstri emniyet tatbikatlarina göre proje-

lendirilip in§a edildikleri düsünülerek, endüstri emniyeti burada

dikkate
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A»3»3 Aktif ve pasif parcalar

Hareketli pargalar veya degi^ebilis? §ekilli kxsxn-

lar aktif panjalardir, Bir sabit §ekli .• oían ve sadece iglerinden

aki§kan veya elektrik ge? ti gin de de¿i$meye ugrayan kxsmlar pasif

par^alardir« .

A«3«6 Tek ariza, bir esasli parganm beklenen em-

niyet fonksiyonlarxni yerine getirmesinde, yeteneklerini kaybetme-

siyle neticelenen olaydir. Tek bir olaydan meydana gelen zincirleme

anzalar da, tek ariza olarak dü§ünülür. (1) Herhangi bir aktif par-

Canm (paeif parearían fonksiyonunu tam olarak yapti^a farzedile-

rek) veya (2) herhangi bir pasif parganm (aktif parganxn fonksi-

yonunu tam olarak yaptigi farze-dilerek) farzedilen tek arxzaya kar§i,

kazadan sonraki uzun bir sürede emniyet fonksiyonlarini yerine geti-

rebiloesi i?in, akxskan ve elektrik sistemlerinin yeteneklerini hi;

kaybetmeyecek tarada projelendirildikleri düsünülür.

u
|5;

L
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BÖLÜM - B

GENEI ESASLAR

Madde B.l Kalite gerekleri

Emniyet icin ó'nemli yapa, aietem ve bile$enler kullaai-

laeaklari yerdeki emniyet fankftiyoalarinm önemi ile ilgili kalite

standartlarina uygun olarak projeleadirilecek, imal re montaj edilip,

testlere tabi tutulacaklardir, Kabul edilois kod ve standardlar kulla-

aildigmda; tutbik imkialarlal, uygunluklarim ve yeterlilikleríni be-

lirlemek i<;in tanxmlanip degerlendirilecekler ve gerekli emniyet fonk-

siyonlara.ni cemind« kaliteli bir ürün elde etmek i<;in lüzumlu ek veya

degi^inlere tábi tutulae*klardir. Bu yapi, sistem ve bile§enlerio em~

niy«t fonksiyoQlanni uygua olarak yerine getirebilecekleri §ekilde

bir kalite uygunluk program! tesis edilecek ve bunlarin tatbiki sagla-

nacaktxr« ^oitenln örarü boyunca, nükleer gü? santrali licanelayacisi-

nin kontrolu altinda (rey* tarafindan), emniyet i?in önessli yapx,

siatem ve blle^enlerin, projelendirilmesi, inaláti montaJi ve denenme-

olne ait uygun kayitlar tutulaeaktir.

8.8 Deneaebilm»

Bnaiyet l^ia öaemli olan yapx, sietem ve bilesenlert

aiikleer RÜQ totte»inin öorü boyunea ilim ve teknolojinin durumuna gö"

re« erislXebilea «a yükaek dereeedeki fonksiyonal yetenek ve güveni-

Lirlik 'ein* deneoe va teerübelere tabi tutulabilecek §ekilde proje-

Eaaiyet i?ia lUzumlu yapi, siotèm~vè~~bü«§inler, yeterli

denemeye tabi tutulamaslarea, önceden bilinmeyen arxzalari etkiai2

kjJLmak i?ia reaktöriia emaiyetl« durduruloaaiai, kritikaltx durunda

siubafaxasvtXt bocuaoa isieinia uzun bir sü're giderilmeeini ve haail

oían radyoaktif kpc»kl«rm oüakün oldugu kadar dügiik bir seviyede

tutuloaaias. ttaia edecek uygvia emniyet tedbirleri almacaktir.
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B.3 gevrede radyasyon korunnasi

Emaiyet i$ia önerali bütün yapi, Eistam ve bilegenler,

radyoaktif raaddelerin »erbest kalraaeinda oldugu kadar, direkt radyas-

yenun da miimküa mertebe dü?ük aeviyede tutulmasxni sagliyacak gekilde

projelendirilip korun*c»klardxr.

Heaktör tesiai ipinde radyasyon korunmaex

Normal ^al^ma ve beklenilen i$letne olaylari süreeia-

ee gereken iglerin yapilmaei i?in, radyoaktif maddeler ihtiva eden

bütün yapx« »latera ve bil«§ealer, personel üzerindeki radyasyoritl AUm-

kün en dü§ülc «eviyede tutaeak gekilde pro.ieleadirilecek, yerle$t>i#lle-

eekler ve xirhlandirilacaklardir.

Tabii afetlerden korunma icin proje eeaslariB.5

Èmniyet ifia önemli yapi, 6isteo ve bile§enler, dep-

rem, firtxn«, kasarg«, «eller v.b., gibi tabiLafetler esaasinda reak-

esin olarak durduruloasi, kritikaltx durumda tutulmasx, bozunma

utua bi» »Ure giderilmesi ve radyoaktif mdddelerin serbest

kalna imkioinia kabul edi!.ebilir limitier altxnda tutuloasini saglaya-

cak «eklldt prajelendirilvc^lerdir.

Bu tip yapx« Biatem vo bile^enler i?in proje eeaslari,

MntKlis kurultcag» y»re gb're agagidaki husualarx kapeayacaktir:

(1) tatatiatik bllgilerin aiiresi, miktarx ve dogru-

lv|utui da gtfcütUadc bulundurmak auretile kafi gtivenlik payx biraki-

larak geaodfte kajrdedilmts tabii afetleria ea §iddotiisi aeeiloelidir.

(2) Aynx samanda meydana gelme ihtinali aispetinde

buslarin koubtatseolar» da dikkate alxnmalxdxr«

Tabii aZetler tarafxndan olusturulmus kaza du-

runlarx ile, tabii aietlerin etkllerinia kombinasyonlarx dikkate

alxBoalxdxr«
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L

8.6 ínaanlar tarafindan yaratilan etkilere kargi proje
*

*fir1nn

Emniyet icin Önemli yapi, sistem ve bile§enlerj ugak

karala«, naden arastirmalarx yüssünden yikxlma, yakm gevredeki kim-

yasal patlamalar, xehirli' veya kolay alevlenebilen sxvi veya gazlar

ve patlayxci maddelerla ilgili ula^tirna kazalari gibi, bölgeye mah-

SUB olaylar sirasuda, reaktöriin e min olarak durdurulmasi, kritikalti

durumda tutulmasi, bosuoma leisinm uzun bir süre giderilmesi ve rad-

yoaktif maddeleria ssrbeat kaloa imkáninan kabul edilebilir limitler

alt&nda tutulmasiai aaglayacak gekilde projelendirileceklerdir*

Yapi, sistem ve bile§enler i<;in proje esaslari, ilgi-

li yerlerine gär« a^agidaki durumlari kapsayacaktir:

(1)- ína«nler tarafmdan yaratilan tesirler ve bun-

larin ayax zamanda olu^anlarinln kombinasyonlari da dikkate alxnmali-

dirj

(2)» tnsaalar tarafindan yaratilan etkilerle olu§mug

kaza durumlari il«, insanlar tarafindan yaratilan tesirlerin kombi-

nasyonlari düsünülmelidiri

(3). Tísisin hatali Í6letmesine ve endüstriyel sabo-

tajlara karsi uygun tedbirler alinmalidir.

B.7 Aflin xsl giderme siste ai

Bütüa sietenlar i?in emniyet fonksiyonlarxnin yerine

gttiriloesi, fisyon, bezunma ve artik isinm di§ari atilmasi da so-

gutraa sisteminin y*t*negine baglidir. Bu sebeple, a^iri isi giderme

sistemi, tesisin önrü boyunca devamli olarak serviste tutulacak;

tabii afetier v* insanlar tarafindan olu§turulan olaylarin tesirle-

riae ve etkili «alismasxni önleyecek diger tesirlere kar$i koruna-

caktir.

B«8 Yangindan korunma

Emniyet i?in önemli yapi, siatem ve bile§onler, yan-

gia v« patlaaalarin tecir ve meydana golme olasiliklarim, diger
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enmiyet gerekleri ile aym paraleide ve en dii§ük seviyede tuta-

eak gekilde projelendirllecek ve yerleetirï.leceklerdir. Onitenin

nümktin oían her tarafxnda vc özellikle kontt-ol oda si, dxr¿ güvenlik

kabugu gibi önemli yerlerinde, yanmayan ve xsxya dayanxklx malze-

neler kullanilacaktir. Uygun kapasite ve yetenekleri oían yangin

bildirme v« eöadiiroe sistemleri oaglanacaJctxr. Tangin söndüroe siu-

teml«rl, 7apat oltrtea te bile§enlerin emniyet yetenekleri bozulduk-

T«ya anormal calx§ma ballerinde kayda deger bir etkide bu-

tarad« projelendirileceklerdir.

gevreaei olaylar ve fxrlayan parcalar icin pro.|e

esaslai

B«9

Emniyet i$in önemli yapi, sistem ve bile^enler,

normal isletme, bakim, deneme, beklenen i^letme olaylari ve kassa-

larl* ilgili Qevre «artlarua uygun ve bunlarm tesirlerini karfi-

layacak tarada projelendirileceklerdir. Bu yapi, sietem ve bilc§en-

ler; teeisleria arizalarindan dogabilecek boru sxzdirmalari, akx§kan

kagaklari ve herhangi bir yerden koparak fxrlayan par^alarxn ?arpma

tesirlerini de icine alan dinamik etkilerle nükleer gü<j ünitesinin

disxodaki play ve §artlara kar§x uygun tarzda yerle§tirilecsk veya

korunmaya alxnacaklardxr.

B.10 Yapx. aiatem ve bilesenlerin ortak kullanxlmasx

Euniyet iijin önemli yapx, sistem ve bile§en 1 erin

dagxlimx, bir ilnitedeki bir kaza halinde, diger iinitelerin birbi-

rini takip «den durdurulmasinx ve sogutulmasinx da igiae alan em-

niyet fonkaiyonlarxnxn yerine getirilmesi yeteneklerine, bu dagx-

Ixmxn bariz etkisi gösterilmedikse, nükleer güe ünitelerinde ya-

pilaxyacaktxr.

B.ll Reaktor tesiaine girisin kontrolü

Yapi elemanlarxnxn uygun konumu ile reaktb'r tesiei,

girlsi devanlx olarak kontrol edilebilecek tarzda cevreeinden tee-

rit edilecektir« özellikle reaktör yerinin tanziwinda ve binalarxn



konumunda tesis« müsaadeeiz personal ve esyalarxn girigini her

«aman koatrol altanda tutabilecek sekilde projelendirmege önem

v«ril«elidir,

Emniytt igin Önemli yapx, sistem ve bile^enler nük-

le»r güc üniteleri arasxnda ortak kullanilmamalidxr, taki, bir

ííniUdeki blr kaia hálinde, dígor üniielefín dardurulmasxnx ve

«ogutulttaexm da i^ide alah #nmiyót fonksiyonlarxnin yerine geti*

rilmesi yeten«klerinin ttosulnáyacags. gö«t«riloii§ olsun.
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BÖLÜM - C

REAKTOR KALBÍ (Cere)

Hadde C,l Reaktor projelendirmoai

Reaktor kalbi ve ilgili oogutraa, kontrol, korunma

•lstemleri beklenilen isletme olaylarxnxn tesirlerini ds i$ine alan

herhangi bir normal isletme süresince belirlenmi§ olarak kabul edilen,

proje lioitlerinin asxlmamasxnx saglxyacak tarzda, kafi güvenlik pays,

bxrakilarak projelendirilecektir.

Ka«a halinde reaktivite a§xrx derecede ar^mayaeak,

reaktörün enniyetle durdurulmasx ve sogutulmasx (uzunca bir süre kal-

bin bozunum xsxsxnxn alxnmasx da dahil) eaglanacak ve tesbit edilmi§

olan yakxt eleaanlarx proje linitleri a§xlmayacaktxr.

C.2 Reaktor tabii kerunmasx

Reaktor kalbi (nötron yava§latxcx, sogutucu, yansx-

txcx T.s, dahil), öz «oi nükleer geri tesis karakteristiklerinin net

tesirleri, beklenilen hxslx reaktivite artxslarxnx teláfi edebilecek

tarsda projelendirilecektir.

C3 Setron akx titregimlerinin sondürülmesi

Reaktor kalbi ve kontrol siatemi, belirli yakxt

proje limitlerinin a^xlmasx gartlarxndan dogacak, nötron akx titr«-

Bimlerinin mey_daina_Bej!nem«sini veya güvenilir« hemen tesbit edilebi-

lir, ve «öadürülebilir elnasxnx saglxyacak setcilde projslendirilecek-

tir.

C»k Yakxt elemanlarx

Yakxt elemanlarx, diger yapx, sictem ve bile?«nler

proje esasx olarak kullanxldxgxnda, reaktör kalbinde kullanxl-

malarx esnasxndm, belirlenmis yakxt proje linitlari aaxloayacak tarz-

da projelendirilec«klerdir»

J
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ïakxt elcmanlarinin projelandirilmeeinde, malzem«

ösellikleri, 'malseme Uzerine radyaayonun etkileri, kimyaeal proses-

Ier, statik vé dlnamik yüklemeler« v« hesaplardaki belirsizlikler

gibi hususlar gösöaüs^e tutuiaeaktir.

C.5 Kalbin mekanik projelepdirilaesi

Seaktör kalbini meydana getiren veya cavresine yer-

Ie9tirilea esasli parcalar, tasisin iginde veya digmdaki kazalardan

ba*il olaa §»rtlarda oldugu kadar, beklenilen i^letme olaylarini da

kapsamina alan normal i^letm« sartl&rxnda meydana gelmesi beklenilen,

•tatiic v# dinaoik yüklere dayaaacak t rzda projelendirilip monte cdi-

lcceklerdir»
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BÖLUM-D

ötQME ALETLERl VE KONTROL

Kadd« D.l ölqme alttltri v kontrol

Normal i^letoe kademelerin.de, beklenileo isletme

olaylarinda v* kaza eartlarrada, y«*«rli .. enuxiyeti saglamak üzere»

degi§ken parametraitri ve sistealeri takip etnak i?in elgo« aletleri

tenia «dil*c«ktir.

reaksiyonu ile, reaktör gövdesi, kalp sogutma '

eistemi vt di§ güvealik kabugu kacxrmazligina etkide bulunabilecek ƒ

degi$kea paraaetre re sistemleri izleniek Uzere de öl?me aletleri bu-/

lundurulaeaktxr* Bu tur degi^ken parámetro va aietera karakteristiklcH

rihJa tesbit e4ilmi§ bulunan i§letme smirlari i^inde kalmasim temió

•deeek uygun kontrollar saglaaaeaktir.

D.2 panolarmio konumu

aletlerinin konumu ve bilgileri sunu§

niikleer güg Siaitesinin haliai ve cals-$°a durumunu, i§letme pereclne-

line her samaa uygun tarxda aksettirebilmeyi aaglxyacaktir* /

Alara »jatead. ¡

i

Noraalden ayrxlaa i$letme partían ve iglemlerin

belirtilerini duyurabileceit, v«/veya gösterebilecek tarzda aletier

temin edil«c*ktir.

Kontrol paraaetrelerinin kaydi

eiir-MUkleer gil? üniteainin eraniyet analizind« b

lvnen, eauiyet igin Bnomli kontrol parametrelari, devamlx olarak

kayid «dilecfktir» /
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ReaktivJte kontrol sisteminin yetenegi ve yedegi

Normal calisma ve kaza sartlarxnda reaktivite kont-

rolü iein ysterli tedbirler saglanmalxdxr. Reaktivite kontrol siste-

nif beklenilen iijletme olaylarinx da igine alan normal isjletme §art-

lannda« yakit i?in teebit edilmi§ bulunan proje sxnxr degerleriniu

ge^ilmesine müsaade etmeyecek ve güvenilir bir gekilde, reaktivite

degi§ikliklerini kontrol etme yeteneklerine sahip olmalxdxr*

Reaktivite kontrol sistema, yeterli bir emniyet

payx ile, projelendirmeye esas aliñan biitün §artlarda reaktörü dur-

durabilme yetenegine sahip olmalidir. Bu durdurma fonksiyonu i§letme

§artlarxnda iki bagimsiz ve degi§ik sistemle temin edilmelidir. Dur-

durma sistemleriaden biri uzun sure soguk §artlarda reaktör kalbini

kritikalti durumunda tutabilme yetenegine sahip olmalidxr.

Durdurma sistemlerinia yeterliligi, nükleer güq

eantralinin kueur ve kaza analizi <;er?evesi i^inde iyice gösteril-

melidir.

Kontrol odasx

Normal sartlarda nükleer gü? Unites! emniyetini

tesis etmek ve kaza sartlarxnda bunun emniyetini saglamak igin, ge-

rekli tedbirlerin alxnabilecegi bir kontrol odasx tesis edxlecektir.

Personelin beynelminel olarak kabul edilen limitlerden fazla radyas-

yon etkisine marus kalmayacagx tarzda, kaza halinde kontrol odasxna

gecis ve orada ?alx§ma igin uygun radyasyon korunmasx temin edile-

cektir.

Ana kontrol odasx kullanilamaz hale geldiginde, kont-

rol odasxaxn dx§xnda uygun yerlerde, reaktörün güvenilir bir tarzda

durdurulup emniyet altxnda tutulabilmesi igin, lüzumlu sistem ve tec>

hizat temin edilocoktir.
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D.7 Kaga ölgme al«tleri

Kaaa halind» asagidaki husuelarda yeterli bllgileri

rorecek 81$mt v* kaydetmeye uygun teaisler aaglacaeaktxr:

(1)* Beaktb'rdei persone 1 re reaktör t*sisi i?in uy-

gun keruyucu tedblrlcri alabilmede.

(2>» Herbansi bir olay esaaamda,

(3)* ïesi« disanda, olaganüstü tedbirler alinaaeinx

ieabettir*bil*e«kf kazanxn Öngörillen gidisindvn ciddi ayrxliklar bu-

lundugunu teapit etoede.
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KORUNMA. SÍSTEMÍ

Madde B.l Korunma siateminin görevleri

Korunma sistemi:

(1) Beklenilen i§letme olaylarxnxt. sonucu olarak,

tespit edilen proje sxnxr degerlerinin gegilmesxni önlemek Uzere,

reaktiv!te kontrol sistemlerini de kapsayan ilgili bütün sistemle-

rin otomatik islemesini' saglayacak ve,

-» -V ^2) Kaza sartlarxnx erken duyarak, güvenlik yönü'n-

den önemli olan sistera ve kxsxmlarxn gali§masinx ba§latacak nitelik-

te projelendirilmelidir.

E.2 Korunma sistemi güvenilirlik ve denenebilirligi

.Korunma sistemi, öngörülen emniyet fonksiyonlarina

uygun olarak, yüksek i§letme güvenligi ve serviste denenebilirligi

saglayacak gekilde projelendirilecektir. Korunma sistemindeki bagim-

sizllgi ve emniyet payx a§agidaki hususlan saglayacak nitelikte ol-

oalidir.

(1) Korunma fonksiyonunun kaybolmasi ile neticelenecek

bic bir tek ariza meydana gelmemesi; ve,

(2) Korunma sistemi i§letme güvenliëinin ba§ka bir yol-

la temin edilmis oldugu tatmin edici bir §ekilde gösterilmis olrnadxk-

eat herhangi bir esasli parganxn veya kanalxn servisten Qikarxlmasx

ile gerekli minimum emniyet payx yitiriïmesic,

Korunma sistemi, meydana gelebilecek arxza ve emniyet

payi kaybxnx belirlerack igin kanallarx bagxmsxz olarak tecrübe ede-

bilmeyi de kapsamma alan, bütün fonksiyonlarxn reaktör galxsxrken

poriyodik .olarak denenmeaine imkan eaglayacak tarzda projelendirile-

eektir.
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Korunma alsteminin bagimsizligi

Korunma sistemi, tabii afet, normal galisma, bakin, de-

nem« ve kasa sertlarxnxn, emniyet payx olarek düsünülmüs fazla kanal-

lar tiserindeki teslrieri ile, korunma fonksiyonunun yitirilmesine se-

bebiyet vermeyecek bir sekilde projelendirilmelidir; veya bu hususun.

iyiee tarif edilmis dlger bir yolla temin edilmis oldugu tatmi.n edici

bir sekilde gösterilmelidir»

Fonksiyonda, parcalarin projelendirilmesinde ve prensip-

lerde degi§iklik getiren proje teknikleri, ancak, güvenlik fonksiyonu~

nun yitirilmesine sebep olmamak sarti ile kullanxlabilirler.

E»^ Kontrol sistemi ariza durumlara.

; Korunma sistemleri, sistemlerin baglantilarxnin kesil-

mesi, enerji kaybi, (elektrik, oihazlarm havasi) veya asín ?evre

eartlarina maruz kalinmasi (fazla xsx veya soguk, yangxn, basxn?, buhar,

su ve radyasyon), halinde arizalandxklarinda, emniyetli bir duruma veya

diger belirlenmis esaslarda kabul edilebilirligi gb'sterilebilecek duru-

ma gececek sekilde projelendirileceklerdir*

E.5 Korunma ve kontrol sistemlerinin ayrilmasa

Korunma ve kontrol sistemlerinin birbirine giri§imlerin-

den aakinxlmalidir. Eger bit mümkün olmazsa, bagliligin kapsami sinir-

landxrilacak ve emniyetin acxk bir tehlikeye dü§medigi gösterilecektir.

Korunma sietemi il« kontrol sisteminin baglilik derecesi, bu iki sis-

temde müsterek olan herhangi bir korunma sistemi parqasi veya kanalinm

arizalaamasx veya servisten Qikarilmasi, veya kontrol sisteminin herhan-

gi bir parca veya kanalimn arizalanmasi ile korunma sisteminin biitiin

giivenlik, yeetek dururau ve bagxmsizlik sartlarini yerine getirebilen

bir eistemi hiqb'ir tarar gSruremis haltie-birakacak__c.inst£n_olmalidxr«

E.6 Reaktivite kontrolu bozukluklari igin korunma sistemi

gerekleri

Korunma sistemleri, kontrol gubuklarinin (ani gekme veya

dÜ8Ürme hari«) hatali veya gereksiz cokilmelerinde oldugu gibi» reaktivit
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kontrol ei«teml«rinin berhangi bir bozuklugunda, belirlenmi§ yakxt

proje limitiert aexlttayaeak tarzda projelendiriloceklerdlr.

E,7 Korunma eiatemi karga. davramgi

Koruama si et e ml pro je yetenegi ve tepki siiresi, kaza

eartlarxnxn neticesi olarak belirlenmi? proje liaiitlerinin a^ilmama

sagXxyaeaktir«

Beklenilen lgletme olaylanna kargi korunma

Korunma ve raaktivite kontrol sistemleri, bekleailen

ieletne olaylarx esnasinda.« emniyet fonksiyonlarmin yerine getiril-

mesi olasxlxl;x son d«rece yüksek olacak gekilde projelendirilecekler-

dir.
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BÖLUM - P

REAKTOR SOÓÜTHA SÍSTEMLERÍ

Madd* P,l ReaktSr aogutma sistealeri pro Jelen dime

Reaktör sggutma aistemi ve ilgili yardxaei par?alarx,

kontrol ve korunma aistemleri, bekleailen isletme olaylarx dahil nor-

mal lsletmenin herbangi bir anxnda, reaktör basingli sogutma devresi»

nia proje sartlarxnxn asxlmamasxnx saglamak iein, yeterli emniyet payx

ile projelepdirileeeklerdir,

Reftktö'r sogutueusunu teskil eden, reaktör gövdesi, bo-

rular ve baglantxlarx, mesaetleri ve doaatxmx, pompalarx ve xsx degis"

tiricileri gibi kxsxalar ile bunlarx güvenlik altxna alacak sistemler,

kaea ve aoroal isletme durumlarxnda beklenilen statik ve dinamik yük-

lere dayaaaeak sekilde projeleadirileceklerdir*

Reaktör basxnclx sogutma devresi, anormal ka$aklar,

hxzla geli$en c&tlaklar ve büyuk keeitli kopmalar meydana gelme olasx-

lxgxnxn son dereee ufak olsaaxnx saglayacak sekilde projelendirilmeli,

imal «dilmell, monte edilmeli ve denenoelidir.

P^2 Birincil reaktöy sogutma aistemi gerekleri

Reaktö'r basxnclx sogutraa devresi pargalarx müokün olan

ea yüksek kellte »tandardlanna göre projelendirilip, imal ve monte

•dileeek ve deaeaelere tabi tutulacaktir. Normal eartlar altxnda kabul

ediloeyen reaktör aogutucu ka^aklarxnx erken haber veren ve pratik ola-

rak mümkUn oldugu kapsamda ka^ak yerini tespit edeeek tedbirler sagla-

naoaktxrt

Reaktör basxncli sogutma devresi, isletme, bakxm, de-

nent ve kara durumlarinda baexnea marus kaldigx zaman, a§agidaki hu-

sualarx «aglayacak yeterli bir emniyet payx ile projelendirilecektir.

(1)» Cidar gevrek (Brittle) olmayan tarzda kalabilsin;
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- Hisla gelieen catlaraamn ihtimali on dü§iik se**

viyeye indirilebilain;

Projelendirmede servia sicakliklarini ve sogutraa dev-

rest malzemelerinin i$l«tmet bakxm, deneme ve kaza §artlarindaki di-

g«r davrannjlari gösönünä« bulundurulmali ve:

(1)

(2)

Kalzem» özellikleri;

Padyasyonun malzeme üzerindeki etkileri;

Kalici gerilneler, dengeli rejim ve degiekea

reJim gerilmeleri; ve

Ka?ak miktarlan büyUklügüaü tespit etmekteki

beliraitlikler de yansitilmi§ olmalidir.

F.3 Birlnstl reaktör sogutma sisteml muayenesi

Birlneil 60gutma sistemi pargalari, güvenlik igin ge-

rekXi nuayone ve deaeyleria, santralia ömrü boyunea belirli aralik-

larla yapilmasiaa imkaa tereeek gekilde planlanip imal edilmelidir.

Bu maksatia a^agidakiler rnUokün olabilmelidir:

(1) Keaktör basineli gövdeainin boru baglantilari kay-

nak dikigleri ve boru dirsekleri icabettigi takdir-

d* yapi elemanlari kaldirilarak muayene edilebilmesi;

(2) Tahribatsiz muayeae met odian il-e basxa?li gövdenin

saglaoliginin gösterilebilmesi»

Reaktör softutucusunun tamamlanmasi.

Anormal ka<;akl«r ile kaybolan reaktör sogutucusunu ta-

mamlamak v» bu auretle teepit edilmi? olan yakxt proje sxmr degerle-

rinia g#cti«e8lni öalemek i?in bir sogutucu besleme sistemi temin edi-

lecftktir, Uu sisten« tehlike hali yedek elektrik gücü ile beslenecek-

tir. Bu maksatia, normal i§letrao esnasinda sogutucu stokunu idame etti-

ren borulor, pompa ve «irkülatörler ve valfler kullanilabilir.
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Art ik xsxnxn atxlmasx

• Artik xsxnxn atxlmasx icin bir sistem saglanaeaktxr.

Bu sistomln gtivenlik görevi, tespit edilen y&kxt proje sxnxr deger-

lerinia''ver«4k_ti>r baexn$lx sogutma devresi proje sartlarxnxn gegil-

mesin« meydan veraeyVcelr~Bi«|i£tte, fisyon iirünleri bozunaia xsxsx ve

diger artxk xaxlarx reaktör kalbiñdeS~Tii§§rx transfer etmek olmalxdxr.

"Tek arxza,, meydana geldigi zaroan, bu"~sistemin güvea-

lik fonksiyonunu yerln« getirebilmesini temia etmek üzere, pár^a^ve

özelliklerda gerekli emniyet payi, uygun baglantxlar, ka?ak detektör-

leri ve tecrit lnkanlarx aaglanmalxdxr.

F.6 Tehlikeli halleráe kalp eogatmasx

Kaza sartlarxnda kalbin sogutulmasxnx temin edecek

bir sisten bulunoalxdxr. Bu sistenin güvenlik görevi reaktör sogutu-

eusunun kaybxndan sonra asagadaki hususlarx temin edecek nispette,

reaktör kaibinden xsxyx ¿xsarx transfer etnek olacaktxr.

(1) Devamlx ve tesirli kalp sogutmasxna mani olacak

sekilde yakxt elemanlarxnxn ve ic aksamxn bozul-

mas*?a aebebiyet vermemek, ve *

(2) Miimkün kimyasal reaksiyonlarxn önem6x2 bir seviyeye

dügürUlmeai,

Tek arxza raeydana geldigi zaman, bu sistemin güvenlik

fonfcsiyonunu yarine getirebilmeaini temin&t altxna almak iizere, par?a

ve b'zelliklerde gerekli yedek ve eraniyet payx, uygun baglantxlar, ka-

Cak dotektörleri, tecrit ve dx6 giivenlik kabugu yeterliligi eaglanacak-

txr.

P.7 Tehlikeli bal kalp eogutma sistemi tecriti

Teblikeli bal kalp aogutna sietemi ve diger yüksek

oiiteolerdcn tecritit aktif bir parganxn tek bir anzasx

halind«, teblikeli hal kalp aogutma sietetninin proje basxncxndan daha

yüksek bir basxnea maruz k&lmamasxnx saglayacak §ekilde olacaktxr«
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Tehlikeli hal kalp sogutma eistemi muayenesi ve

denenmeai

Tehlikeli hal kalp sogutma sistemi, önemli kisxmlarxn

uygun fasilalarla muayene edilebilmesini ve asagxdaki hususlarxn uygun

fasxlalarla denenmesini t«nin edebilecek nitelikte projelendirilecektir.

(1) Yapx ve bilesenlerinin sizdirmazlxk yetenegi

(2) Siatenin aktif pargalatinin, normal i§letme suresin-

ce, mümküD oldugu nispette galx^txrilabilmeei ve ve-

riaililiginin kontrol edilmesi.

(3) Korunma sisteoinin ilgili kisxmlarx da dahil olmak

üzere, bu sistemi harekete gegiren bütün i§letme ka-

dcneleriain görev yapma yetenegi, normal gü$ kayna-

gindan tehlike hau yedek gü? kaynagina baglanabil-

mes! ve bu sisteme baglx. sogutma suyu sisteminin kul-

Zanilabilirligi gibi i?lemleri de i?ine alan, sistenin

bir bütün olarak pratikte mümkün oldugu kadar dizayn

cartlanna yakin

r.9 Yardimei aegutma sistemleri

Güvenlik bakxmindan önemli olan yapx, sistem ve kxsxm-

lardan xsxnin oihai bir soguk kaynaga atxlabilraesi iqin sogutma sistem-

leri temin edilecektir» Bu sistemlerin güvenlik fonksiyonu, normal is-

letme ve kaza sartlarinda bahis konusu olan yapx, sistem ve kxsxmlann

lax ySkünü dxsarx transfer etmek olaeaktxr.

"Tek arxsa"meydana' geldigi zaman, bu sistemin güvenlik

fonksiyonuau yerin» getirebilmesini temin etmek Uzere parca ve özellik-

lerde gereklt yedek ve eoniyet payx, uygun baglantilar, ka;ak detektör-

l«ri v* tecrit imkani saglanacaktir«

-J
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BLEKTBÍK TEMlN SÍSTEMÍ

Prenaipler6,1

gü? Unitesinin güvenlik bakiraxndan önemli olan

elektrik aistea ve parcalarx, uygun bir kaynak ve dagitim aistemine

baglanaeaktxr« Bu dagit&m siatemi, santral yerindeki kaza hall yedek

gii$ jeneratörviaden veya dia $ebekeden beslenebilecektir ve dagxtim

sieteminin cali§ma yetenegi bu kaynaklardan herhangi birinin mevcut

olmasi ?artxna bagli olmayacaktir. Bahis konusu olan dagitxm sistemi-

nin türaü, "tek arxza" §artlarxnda dafai besledikleri sistemleria öne-

mine uygun bir güvealige sahip olacaktir.

6#2 Enerji[ dagxtxm gebekesine baglanma

Staktörün «aa» elektrik sistend, normal galxeoa sart-

larxnda, ana jeneratör ve/veya dxs $ebeke ile beslenecektir« Normal

i$letme vaya kaza §artl»rxnda ana jeneratör arxzalandxgx zaman esas

elektrik siateni dxa sebekeye baglanabilmelidir.

0,3 Tehlike hali yedek güc jeneratörleri

Normal elektrik ceryanxnxn kesilmesi ve dagxtxm §ebe-

keainia arisalanaaai balinde« reaktörün esas elektrik sistemi, santral

yerindeki kaxa ball yedek elektrik jeneratörleri ile beslenecektir. Bu

aaretl«, reaktöriin guvenlik cihaslarxnxn normal calx§ma ve kaza §art-

larxnda, tek arica hallada daal fonksiyonlarxnx yapabilmeleri temin
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- BÖLÜM - H

DI§ GOVENLÍK KABüäü

Kadde H.I Dig gi ivenlik kabuftunun gaye ve ön e mi

Bi* kaza balinde, radyoaktiviteain qevreye sizmasini

önlemek •• bu sizmanxn ka bul edilebilir limitier altmda kaloaeini

temin i?in, bu miktarlardaki radyoaktivite sizmaeinm ba§ka y o liarla

öalenebilecegi gösterilmodikce bir reaktör di§ güvenlik kabugu aag-

lanaeaktar#

H.2 gÜTealik kabugu projelendirme emniyet kriterleri

Reaktor di§ güvenlik kabugu, maksimum kabul edilebilir

siztaa oraaxnaA, kaza esnasiada ve sonrasinda a§ilmaraaexnx teaia edebi-

leeek tarzda projelesdirilecektir.

B.3 Dig eiirt kabuguBun projelendirilme esaslari

D19 gUv*alik kabugu strüktürümin, ge<;it agxzlan ve

diger ge^iQ deliklerini de ßöseten mukavemet heeaplari, eismik etkile-

ride igine alan, «evrede oümkün en §iddetli tabii afetlerle birlikte,

projoye esas •linas kaza ^artlarindaki agirx basing ve eicakliklara

dayanablleeek gekilde yapilacak ve yeterli emniyet payma sahip ola-

b«b»i geien emniyet paymin birakilnasmda

(1) Hümkün kiayasal î leraleri de iQine alan muhtemel

dlger »novjl kayaaklan ', ve

(2) Hercut ttcrübo verileri deney sonu^larina dayanan

hesap iMtedundaki ouhafazakárlik derecesi.
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'X'

Pxs güvenlik kabuftu kagak miktarxnxn deneyle teapit

•dilebilmesi yetenegi

güvenlik kabugu strüktürü ve kacirmazlxkla ilgili

diger b'nemll kxaxn ve cihazlar, bütü'n ge$i$lerin montajxndan sonra,

proj© baaiocinda deaey ile kacak raiktarinin tespitine imkan verecek

tareda projelandirilip in?a edilecektir. Seaktörün servis ömrü boyun"

ca, ka^ak niktarxnxn kontrol makoadi il« yeaiden tayin edilebilmeei

icin» proj« basinexndaki ka?ak miktarxnu tahmin edilebilmesini sagli-

yaeak daha al^ak bir basxncta veya proje basxncxnda, belirli aralxklar-

la denenebllmasi nümkün olmalxdxr» Elastik costa ve genle§me körügUae

eahip olaa gegi^lerin do pro je basiacuda deaenebilmesi gereklidir«

Dx§ güvenlik kabugu bolümlerinden tamirata maruz kalmi§ olaalarxn

proje basxaexnda kacxrmazlxk deneyine tabi tutulmasx zorunludur.

Dxg giivenlik kabugunun baexng denemesi yetenegiH.5

güvenlik kabugu« cervise sokulmadan once, saglam-

ligxnx kanitlamak Uzere, ewelce tespit edilni§ oían pro je basiucxndan

daha yükcek bir baexnQta denenebileeek tarzda projelendirilip in§a edi-

lecektir«

H«7

Diq güvnlik kabugunun muayenesi

güvenlik kabugu

(1) Giri^lerde oldugu gibi, raühim bb'lgelerin uygun ara-

lxklx denetimini saglayacak; ve

(2) Oygun bir kontrol programma elveri§li tarzda pro-

jelendirilecektir.

güvenlik kabugunu delip gegen boru sistemleri

Birlncil giivenlik kabugunu delip ge<;en boru sistemleri,

bualarxn isolasyonunua güvenlik yönünden önemini yansxtan igletae ye-

teneklerl, káfi «naiyet payx oían kabuk ve izolasyon yetenekleri ve

kaeak detektörleri il« te^his edileeektir. Bu tip boru sistemleri,

valf kagaklarxnxn kabul edilebilir exnxrlar iginde kaldxgxm. göatermek
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bakxmxndan,- tecrit valfleri ve ilgili cihazlarxn i §1 et me yetenekle-

rini belirli aralxklarla denenebilmesine imkán verecek tarzda pro-

Jelendirilwcektir,

H.8 güvenlik kabugu tecrit valfleri

güvenlik kabugunu delip gegen hatlardan, reaktörün

basineil sogutma devresine baglx olanlar veya dogrudan dogruya kabuk

atmosferine ac,ilaalar, «jevreye eizan radyoaktivitenin kabul edilebilir

einxrlar icinde kalmasxni tetnin etmek icin, di§ kabuk kacxrmazlxgxnxn

önem kazandxgx kaza halinde otomatik ve güvenilir bir gekilde tecrit

edilebilnelidir. Bu maksatla, bu eins hatlar, müstakil sisteralerle <;a-

lx§tirxlan, biri igeride digeri dx^arxda olraak iizere seri halinde ko^-

iki kabuk valfi ile te«hiz edilecektir.

Blrincil reaktör güvenlik kabugunu delip ge$en ve reak-

törün basxn?lx sogutma devresine baglx oloayan vcya kabuk atmosferine

a?ik olmayan hatlar ise en az bir adet tecrit valfi ile teghiz edilme-

lidi?. Bu valf güvenlik kabugunuo dx$xna ve miimkiin oldugu kadar yakx-

nxna konmalxdxr.

L

Dxg güvenlik kabugu hava bölmeleriE.9

güvenlik kabuguna personel ge^i^leri her seferinde

bir kapmin kapalx kalmasxnx saglayacak kapxlarla teghiz edilmi§ olan

hava bölnslerinden ge^erek yapxlacaktxr.

H.10 Dig güvenlik kabugunun ig yapxsx

Dig güvenlik kabugu, $e$itli !<; böliimler arasinda

y«terli akx§ kesitleri aaglayaeak sekilde projelendirilecektir. íc

böliimler arasxndaki agiklxklarxn keaitleri, kaza §artlanndaki gegici

rejlm basing dengelentneai eenasxnda meydana gelen basin? farklarxnxn,

baaxnca marus strüktürlerin veya kazanxn etkilerini sxnxrlamaya yara-

yan diger önemli siatemleri tahrip etmeyecek §ekilde boyutlandirxlmalx-

dir. '



H.ll Dig güvenlik kabugu xai atma sistemi

l_

Beaktör güvenlik kabugundan isiyi di§an atmak iqin bir

•istem temin edllecektir, Bu sistemin güvenlik görevi, diger ilgili

sistemlerle birlikte, kütle ve enerji a?iga cikmasma sebep olan bir

kazadan sonra, kabuk, basing ve sxcakligini hazla dü§ürmek ve bunlari

kabul edilebilir eanarlar i?inde tutmaktadxr. "Tek arxza" meydana gel-

digi saman, bu sistemin güvenlik fonksiyonunu yerine getirebilmesini

tenin etmek üsere, parga ve özelliklerde gerekli yedek ve emniyet paya,

uygun baglantilar, ka^ak dettrktörleri ve tecrit imkanx saglanacaktir.

H.12 güvenlik kabugu atmosferinin temizienmeei

Kabuk atmosferi i^ine yayxlmasa miimkün olan fieyon ar-

txklari, hidrojen, oksijen ve diger oaddeleri kontrol etmek i^in bir

Bietern temin edileeektir« Bu sistemin görevi, diger ilgili sistemlerle

birlikte, projeye esas alxnan kazadan. sonra <;evreye sxzacak olan fieyon

ertiklarmin, konsantrasyon ve kalitesini kontrol etmek suretiyle tesi-

rini azaltmaktir; ayraca, farzedilen kazadan sonra kabuk i?ine yayilan,

hidrojen, oksijen ve diger maddelerin koneantrasyonlarxna. kontrol etmek

suretile kabuk saglamligini korumaktir.



BÖLÜM - I

BADYOAKTIViTE KONTROLU

Madd« I.I Radyoaktivita Kontrolu

^adyoaktivite kontrolunun gayesi, tesis personell ve

halkx, a§xrx radyasyon tesirlerinden korutnayx temindir. Bu husus,

santraldeki radyoaktif iiriinlerin dxgarx atxlraadan önce usulüne göre

ölcülmesi ve uygun isleolere tábi tutulmasx lie temin edilir«

1.2 Radyasyon tesbit ediciler

Uygun radyasyon korunma ve kontrolunu saglamak igin

tesieler saglanacaktxr. Bunun icin asagxdaki bususlar temin edile-

cektir.

(1) isletme personelinin devamli bulundugu yerlerde

T© reaktör binasx iqinde, radyasyon seviyesinin gercjek doz oranxnxn

terasil edildigl noktalarda, mevzii radyasyon doz oranxnxn ölcülmesi

i$±n sabit dozimetreler bulundurulacaktxr. Bu aletler, istenildigin-

de, isletmeeiler tarafxndan diizeltici tedbirlerin alxnabilmesi i?in,

kontrol odasxna yeterli bilgileri vermelidir.

(2) teletme personelinin sürekli iginde bulundugu veya

radyoaktivite sxzmalarxnxn erken tespitine lüzum görülen bina kxsxm-

larxnda, radyoniiklidin navadaki konsanti ̂  OP ...a ol̂ niek icin hava

monitb'rleri bulundurulacaktxr. Bu sis tem, sant ral atmosferinde yiiksek

radyonüklid konsantrasyonu bulundugunu ikontrol odasxna bildirmelidir.

(3) Merzii radyasyon doz oranlan ile, hara ve sudaki oad-

yonUklia konsantrasyonunun belirlenmesi icin tasxnabilir aletler.

(k) Sadycaktivite ile yiizey kirleninesini ölcnek icin

aletler.

(5) Personel dozimetrelerl.

Tecie icindeki bu ölcmelere ek olarak, eger varsa,

niiklecr giic iinitosl cevrasindeki etkileri belirlcmek icin de tedbirler

alxnacaktxr»



1.3 Radyoaktif raaddelerin cevrqye atxlmasxnxn kontrolü

Hükleer gü$ ünitesiade, beklenilen isletme olaylarxnx

da icine alan normal isletme süresince meydana gelen, gaz vc sxvx

htlindekl radyoaktif maddelerin gevreye atxlmasxnx uygun bir gekilde

kontrol »tmek ve koneantre veya kati haldeki radyoaktif artxklarx

uauliine gör« igleme tábi tutmak iizere tedbirler almmalidir.

ka<;xrxlan radyoaktivite miktarxnx asgariye in-

dirmek maksadx ile, radyoaktif maddeler ihtiva eden gaz ve sxvx hal-

deki akx§kanlarxn, dxsarx bxrakxlmadan önce gerekli i§lemlere tabi

tutulmasx <filtr«den ge^iroek gibi) veya bir süre depo edilmesi i?in

yetenekli tedbirler alxnmalxdxr.

I»4 Hayalandxrma eistemleri

Aaagxdaki huauslar icin bir havalandxrma sisteni bu-

lunmalxdxr.

(1) Havada askxda bulunan radyoaktif maddelerin kont-

rolsuz sxamalarx ve yayxlmalarxnx önlemek ve ayrxlabilir radyoaktif

maddeleri belirli iimitlerde tutnak i?in muhtevasxnx azaltmada ted-

birler almak;

(2) Normal isletme ve beklenilen isletme olaylarx sü-

resince reaktör tesisi i^iadeki atmosfer sartlarxnx belirli sxnxrlar

ici&de tutmak isin,

(3) Durgun gaz ihtiva eden odalarx havalandxrmak i<;in

Havalandxrma sistemi, kaza sartlarxnda dxs güvenlik

kabugundan radyonüklit axzmalarxnx kontrol etmek, normal Qalxsma e6-

naoinda reaktör binasxnxn hav« §artlarxnx belirli sxnxrlar i?inde kal-

maaxnx temin etm»k üzere projelendirilecek ve diger sisten ve panja-

larla dengelendirilecektir,

Filtreler, hüküm siirea sartlarxn herbirinde, gerekli

tutma y«tenegine sahip olacak sckilde yeterli güvenligi teoiin etraek

User« projelendirilecektir»
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BÖLÜM - J

YAKIT DEPOLAMA VE MUAMELE SÍSTSMLERÍ

Madde J . l depolama ve tnuamele sistemleri

Herhangi bir bölünebilir veya radyoaktif maddeleri

kapaamiaa alan eiatemlerde oldugu gibi, yakxt depolama ve i§lem sis-

teoleri normal re kaza ^artlarmda uygun emniyeti saglayacak tarzda

proJAlendirilteektir«

Kullanilmataig yakxt depolama ve iglemleri

yakit depolama ve i^lem sisteoleri:

J,2

(1) Fiziksel igleci veya aebeplerle kritik olmayi öa-

lemek iisere uygun geometrik gakillerde; ve

(2) Güvenlik i<;in önemli olan kiaimlarin uygun fasx-

lalarla muayene •• denemelerine muaaade edecek yetenekte projelendiri-

Xeeoklerdir«

J»3 Kullanxlmig yakit depolama ve lglemleri

KullasilDi^ yakit depolaaa ve iglem sistemleri:

(1) Fiïiksel i§lem veya aebeplerle kritik olmayi ön-

lenek üzere uygun geometrik gekuierde; ve

(2) öygun bir xsx atma yetenegi

(3) Güvenlik i$in önemli kisimlann uygun aralikli

nuayene ve dea«aelerine izin verecek yeteneklerle

(4) Sadyasyon korunctasx if in uygun koruyucu zirh ile, ve

(5) Kaza fartlarxnda yakxt deposu sogutucu stokunda,

atalmayx ö'nleyecek gekilde projelendirileceklerdir.


