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Въведение в мониторинг на риска 

• Специфичен аналитичен инструмент на блока, в реално 
време, използван за определяне на моментния риск на 
основата на актуалното състояние на КСК;  

• Специализирани компютърни програми за количествен 
анализ на риска (вече случили се събития/конфигурации, за 
текущи, за планирани) и за качествена оценка на Защита в 
дълбочина 

• Количествен анализ 
 CDF/FDF, LERF/LRF  
 Значимост на оборудването (RIF, RWF) 

• Качествена оценка: Защита в дълбочина (Defence-in-Depth) 
 Проверка на Технологичния регламент (ТР): Предели и условия 

на експлоатация 
 Допълнителна обосновка (информираща за риска) за вземане на 

решение (Risk Informed Decision Making - RIDM)  
 



• Управление на риска и надеждността; 
• Създаване на удобен интерфейс за подпомагане вземането 

на решение от операторите: 
 Проследяване на нивото и измененията на риска (профил на 

риска); 
 Използване на прагове, “високо”, “предупредително” и “ниско” 

ниво за границите на риска, показване на текущия риск; 
• Подобряване на мениджмънта и намаляване на разходите за 

техническо обслужване и ремонт; 
• Осигуряване на информация за значимите за риска 

компоненти, които са в работа, както и тези които са 
изведени от работа; 

• Позволява изпълнение на анализ “Какво ако?”  
 
 

Защо мониторинг на риска? 



• Количествен анализ на безопасността за всички режими на 
работа на блока  

• Обосновка на графика на дейностите за техническа 
поддръжка  

• Обосновка при избор на конфигурации (по-голяма гъвкавост) 
при работа на блока  

• Риск мониторът отразява текущата конфигурация във всеки 
един момент, например изведено оборудване за тест или ТО; 
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Защо мониторинг на риска? (прод.) 
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Компютърна програма за мониторинг на риска 

Risk Watcher 
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• Моделът на Риск монитора е 
основан на и съгласуван с ВАБ 
модела на АЕЦ;  
 

• RiskWatcher анализира качествено 
и пресмята количествено влиянието 
на отделните режими 
(характеризиращи се с определени 
параметри) на ЯЕЦ върху 
безопасността/риска при 
експлоатацията й.  
 

Компютърна програма за мониторинг на риска 



• „Off-line“ при планиране: 
 Предстоящи дейности за техническа поддръжка 
 Профил на риска за продължителен период 
 Анализ на „натрупания“ риск  
 Оценка на събития 
 Важността на КСК (значение за безопасността при извеждане и 

въвеждане) 
 

• „On-Line“ от персонала на БЩУ за: 
 Въвеждане на информация  
 Мониторинг на риска (количествено и качествено) 
 Пресмятане на разрешеното време за извеждане (AOT) и „натрупания“ 

риск 
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Как се използва мониторинга на риска?  



 Основен риск (Baseline risk) - (CDF) от модела на ВАБ при 
работоспособни всички компоненти (RM) 
 

 Среден риск – риск при изведено от работа оборудване (КСК) в 
модела на ВАБ (ВАБ) 
 

 Моментен (точков) риск – текущото ниво на риска, съответства на 
текущата конфигурация на блока (RM). 

Показатели на риска 
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Показатели на риска 



• Кумулативен риск – сумата от единичните стойности 
(нарастване) на риска (CDF/FDF), получени за даден период от 
време  
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Показатели на риска 



• Промяна на CDF/FDF:  
• нарастване/намаляване (∆CDF/FDF) на CDF/FDF 

заради промяна в конфигурацията на блока 
(неготовност или въвеждане на дадено 
оборудване): 

 ΔCDF/FDFconfig = ΔCDF/FDFconfig x Tconfig 
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Показатели на риска 



• Значимост на оборудването (информация за значимите за 
риска компоненти, които са в работа, както и тези които са 
изведени от работа). 
 
• Коефициент на нарастване на риска (RIF) – определя 

нарастването на риска, ако оборудването е изведено от работа; 
 

• Степен на намаляване на риска (RWF) – определя намаляването 
на риска, ако изведеното оборудване е въведено в работа. 
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Показатели на риска 



• Качествени показатели на риска 
 Разрешено време за престой (AOT) и Разрешено време за 

конфигурация (ACT) – максималното допустимо време за което 
компонент/канал може да е изведен или блокът да е в специфична 
конфигурация преди привеждането му в по-сигурно състояние, 
напр. да се въведе в работа компонент/канал или да се изключи 
блока;  
 

 Защита в дълбочина (Defence-in-Depht - DiD) – осигуряване на 
необходимия брой канали на СБ и СВБ за изпълнение на функциите 
на безопасност (Мониторинг на ТР). 
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Показатели на риска 



Допълват се: 
 Качествените показатели показват за деградация в състоянието на 

оборудването 
 Количествените показатели показват степента на деградация (напр. в 

горната граница на малкия риск или в областта на приемливия риск 
 Намалява неопределеността в CDF/FDF and LERF/LRF 
 Съвременните добри практики: съвместно използване и на 

качествени и на количествени показатели в процеса на вземане 
на решение (integrated risk-informed decision making) 
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Количествени и качествени показатели на риска 



• Модел на блока 
 Модел на ВАБ 
 Качествен модел (Defence-in-Depth) 
 Конфигурация на КСК 
 Запис на събития 
• Събития, които са планирани  и които са се случили 
 Промяна на конфигурация  
 Неготовност на оборудване 
 Експлоатационни режими 
• Въвеждане на информация от други системи 
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Мониторинг на риска – входни данни 



• Информирано за риска решение 
• Статус на риска 
• Количествен анализ 
• Качествен анализ 
• Разрешено време за извеждане на КСК в текущата конфигурация 

(АОТ) 
• Профил на риска 
• Значимост на КСК 

• Планиране 
• Статус на риска 
• Количествен анализ 
• Качествен анализ 
• Сравнение на различни конфигурации 
• Запис на риска (Risk Log) 
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Мониторинг на риска – изход (резултати) 



Област на недопустим риск 
Необходими са незабавни действия за намаляване на 
риска.  

Област на висок риск 
Дейностите по поддръжката на изведеното 
оборудване трябва да бъдат завършени максимално 
бързо, като се налага и ограничение за времето. 
Възможно е определяне на компенсиращи мерки.  
Деградиране на защитата в дълбочина (ТР). 

Област на среден риск 
Дейностите по поддръжката на изведеното 
оборудване трябва да бъдат завършени бързо, като е 
възможно налагане на ограничения за времето.  

Област на нормален риск 
Нормално функциониране на блока.  

• Оценката на 
риска сe 
сравнява с 
референтни/це
леви значения 
и на базата на 
това сравнение 
се определят 
стратегии и 
коригиращи 
мерки. 
 

• Целеви 
показатели: 
Вероятностни 
критерии за 
безопасност  
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Качествена оценка на риска 



• Количествени критерии и диапазони  
• Експлоатационни критерии за безопасност 

1E-3/year  
Недопустима област  

1E-4/year 
Допустима област 

2.7E-5/year 
Горна граница:  малък риск  

Основен риск (ВАБ) 
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Качествена оценка на риска 

Presenter
Presentation Notes
What does RED mean? Immediate Shut-Down?! What limitations on operations shall apply.?What about Orange and Yellow?!As outlined in NUMARC 93-01 configurations with a CDF >1E-3 should be carefully considered before voluntarily entering such conditions. If such conditions are entered, it should be for very short periods of time and only with a clear detailed understanding of which events cause the risk level. Also, ICDP and ILERP may be considered to establishing risk management actionsSo what do we think?
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Примери за оценка на риска 
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Примери за оценка на риска 



Примери за оценка на риска 
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Примери за оценка на риска 
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Примери за оценка на риска 
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Примери за оценка на риска 
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Примери за оценка на риска 



25 

Примери за оценка на риска 
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Примери за оценка на риска 
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