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“Риск Инженеринг” АД е участвал в разработването на Ръководства за
управление на тежки аварии (РУТА) за действащи АЕЦ в рамките на два
международни проекта:
 PHARE project 1010.01- “Phenomena investigation and development of Severe
Accidents Management Guidelines for Units 3& 4 (WWER 440) and for Units 5 & 6
(WWER 1000) of Kozloduy NPP” (RID-354), (Consortium between EDF, FORTUM,
Risk Engineering Ltd. EnproConsult Ltd.)
 U1.05/08 T1 - T2, 2010 - “Accident Management Guidelines and Procedures;
Improvement of the Emergency Documentation”, (RID-827), (Consortium between
TVONs, Risk Engineering Ltd, EnergoRisk Ltd)

May 16, 2013

Данни за проект PHARE BG01.10.01
“Phenomena investigation and development of Severe Accidents Management Guidelines
for Units 3& 4 (WWER 440) and for Units 5 & 6 (WWER 1000) of Kozloduy NPP”
Период на изпълнение: 2003-2005
Цел на проекта е изучаването на феномените и
разработване на РУТА за блокове ВВЕР-440 и
ВВЕР-1000 на АЕЦ “Козлодуй”.
Проектът се базира на проучване на
международния опит и определяне на найблагоприятния подход за АЕЦ „Козлодуй”.
Проектът включва извършване на анализи за
определяне на влиянието на ограниченията и
спецификата на блоковете, което да послужи
за създаване на ръководства за управление на
тежки аварии, и процедури за управление на
тежки аварии, които да се приложат към
оперативната документация на централата.

Данни за проект PHARE BG01.10.01
(2)

Специфични дейности:
• Анализ на международния опит: подходи;
• Анализ на аварийните инструкции и
процедури;
• Анализ на аварийните планове: авариен
план на АЕЦ и национален план за бедствия
и аварии;

Данни за проект PHARE BG01.10.01
(3)

• Създаване на модели и пресмятане на
физическите процеси;
• Анализ на измервателните устройства и
информационни системи за помощ на
оператора;
• Създаване на ръководства за управление на
тежки аварии;
• Създаване на процедури за управление а
аварии, поотделно за БЩУ (РЩУ) и за
Центъра за управление на аварии
Източник на финансиране: EBRD и др.

“U1.05/08 T1 - T2, 2010 - Accident Management Guidelines and Procedures;
Improvement of the Emergency Documentation”
Период на изпълнение:
Януари 2011 - Декември 2013
Проектът предвижда разработване на
методологични ръководства и осигуряване
на методологична помощ на всички
процедурни стъпки, необходими за
разработване и валидиране на РУТА и СОАИ
(на спрян блок) за всички работещи блокове
в Украйна.
Обект : Действащите блокове в Украйна
(ННЕГС Енергоатом, Украйна) с разработване
на РУТА за блок1 на АЕЦ “Ровно”, блок 1 на
Южно-Украйнска АЕЦ и блок 1 на Запорожка
АЕЦ.

Уникални черти:
• Проектът е насочен към оказване на
цялостно методологично и техническо
подпомагане на всички етапи на
разработване на РУТА.
Специфични дейности:
• Анализ на международен опит в
разработване на РУТА;
• Определяне на необходимите технически
средства, включително изменения и
модернизации за постигане на
максимална ефективност на РУТА;
• Участие в процеса на
разпространяването на РУТА върху
блокове и АЕЦ, невключени в обема на
проекта.

Етапи на изпълнение:
• Разработване на процедурни ръководства
за постъпково изпълнение на всеки етап
от разработване на РУТА;
• Разработване и валидиране на
компютърни модели за анализ на тежки
аварии;
• Анализ и определяне на ключови
параметри и средства за контрол на
процесите и информация на операторите;

Етапи на изпълнение (2):
• Разработване на ръководства за
написване и използване на РУТА;
• Разработване на процедури за РУТА на
БЩУ и Авариен център за управление на
аварии;
• Валидиране на РУТА.
Източник на финансиране: EC – INSC
PROGRAMME, EuropeAid/130025/C/SER/UA

