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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність роботи. Одна з найбільш важливих задач дослідження 

безпеки ядерних реакторів є вивчення кінетики реактора з просторово-

розподіленими параметрами. Тільки з використанням кодів просторової 

кінетики можуть бути адекватно виконані аналізи безпеки РБМК та ВВЕР в 

ряді перехідних та аварійних режимів експлуатації, що супроводжуються 

значними просторовими деформаціями поля енерговиділення. Зневага, або 

неможливість виконання таких аналізів, як показала Чорнобильська аварія, є 

неприпустимим. 

Актуальність даної роботи відносно реакторів РБМК полягала в 

необхідності створення програмного продукту, що дозволяє повномасштабне 

тривимірне моделювання активної зони РБМК для оцінки безпеки в швидких 

перехідних процесах і аваріях, та його застосуванні для виконання робіт з 

обгрунтування заходів щодо підвищення безпеки РБМК та можливості їх 

подальшої експлуатації в післяаварійний період.  

Крім того, зі зміною вектора розвитку атомної енергетики України в 

напрямку впровадження АЕС на базі ВВЕР-1000 виникає значне число завдань, 

пов'язаних з: 

 необхідністю періодичної переоцінки безпеки АЕС з ВВЕР; 

 обґрунтуванням впровадження нових типів палива та паливних циклів; 

 експлуатацією змішаних завантажень ВВЕР-1000 в умовах реалізації в 

Україні програми робіт з диверсифікації ядерного палива; 

 впровадженням різних модернізацій, спрямованих як на підвищення 

безпеки реакторів ВВЕР, так і поліпшення їх економічних показників.  

Вирішення цих завдань неможливе без власних обґрунтувань безпеки 

ВВЕР, або без проведення експертних оцінок зовнішніх обґрунтувань безпеки в 

рамках науково-технічної підтримки Органу Ядерного Регулювання України. 

Для вирішення цих завдань необхідна наявність сучасного валідованого 

програмного забезпечення, яке з точки зору вирішення завдань на підтримку 

Регулюючого органу має бути незалежним по відношенню до розрахункових 

кодів, використаних розробником наданого на розгляд обґрунтування. 

Тому розробка, впровадження та використання тривимірних математичних 

моделей і програм для вирішення зазначених вище завдань безпеки РБМК та 

ВВЕР-1000 є актуальною проблемою. 

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування безпеки експлуатації енергетичних реакторів України в 

перехідних та аварійних режимах, що супроводжуються значними 

просторовими деформаціями поля енерговиділення і є потенційно 

небезпечними. 

Досягнення поставленої мети забезпечується вирішенням наступних 

науково-дослідних задач: 

1. Розробка та вдосконалення математичних моделей і програм для:  
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 тривимірного повномасштабного розрахунку просторового розподілу 

енерговиділення і нейтронно-фізичних характеристик РБМК 

(коефіцієнти і ефекти реактивності) в стаціонарних станах експлуатації; 

 тривимірного повномасштабного моделювання ксенонових перехідних 

процесів в РБМК; 

 повномасштабного тривимірного моделювання швидких перехідних і 

аварійних процесів в РБМК. 

2. Виконання верифікації та валідації розроблених програм. 

3. Дослідження ксенонових перехідних процесів та обґрунтування безпеки 

РБМК-1000 ЧАЕС в умовах реалізації Заходів з підвищення безпеки в 

післяаварійний період. 

4. Розрахункове моделювання першої фази Чорнобильської аварії. 

5. Розробка та валідація бібліотеки НФК і тривимірної програми DYN3D для 

використання в аналізі безпеки реакторів ВВЕР. 

6. Моделювання режимів маневрування потужністю на ВВЕР-1000. 

7. Моделювання ряду швидких перехідних процесів і аварій на ВВЕР-1000. 

Об’єкт дослідження – нейтронно-фізичні та теплогідравлічні процеси в 

стаціонарних, перехідних та аварійних режимах експлуатації ядерних 

енергетичних установок з реакторами ВВЕР-1000 та РБМК. 

Предмет дослідження – моделі, алгоритми, програми та методи оцінки 

нейтронно-фізичних характеристик ядерних енергетичних установок на 

предмет виконання встановлених критеріїв прийнятності в перехідних і 

аварійних режимах експлуатації 

Методи дослідження 

В роботі були використані:  

 детерміністичні методи аналізу; 

 методи фізичного моделювання нейтронно-фізичних процесів в активних 

зонах, системах контролю і функціонуванняя СУЗ; 

 методи верифікації та валідації на основі рішення бенчмаркових задач, 

співставлення з результатами інших більш точних та атестованих 

програм, а також з експериментальними даними з українських АЕС; 

 статистичні методи оцінки відхилень розрахункових даних від 

бенчмаркових та експериментальних значень; 

 аналітичні методи оцінки стійкості реакторів до ксенонових коливань 

потужності та врахування зворотних зв´язків за температурами палива і 

графітової кладки, концентраціями ядер 135Хе та 149Sm з використанням 

аналітичного розв´язку відповідних диференціальних рівнянь; 

 методи консервативного аналізу з встановлення початкових та граничних 

умов, що забезпечують протікання досліджуваного процесу по 

найгіршому можливому сценарію з визначенням мінімального запасу 

параметрів до критеріїв прийнятності. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів підтверджується 

результатами з верифікації та валідації використаних розрахункових кодів на 

основі рішення бенчмаркових задач, співставлення з результатами інших більш 
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точних та атестованих програм, а також з експериментальними даними з 

українських АЕС та багаторічною практикою виконання робіт з узгодження 

поточних паливних завантажень енергоблоків АЕС України. 

 

Наукова новизна роботи та отриманих результатів. 

Наукове значення роботи полягає в тому, що отримані результати, наукові 

положення, висновки та рекомендації сприяють розвиткові й удосконаленню 

методичних основ аналізу безпеки ядерних установок. 

Розроблена вдосконалена версія тривимірної стаціонарної крупносіточної 

програми розрахунку просторового енерговиділення TREP з визначенням 

поканальних витрат теплоносія за умови однакового перепаду тиску на ТВЗ та 

відновленням поля енерговиділення на основі показів датчиків системи 

фізичного контролю розподілу енерговиділення (СФКРЕ). 

Вдосконалена тривимірна повномасштабна програма TREP-Х в частині 

врахування просторово-часової зміни густини теплоносія та температури 

графітової кладки при моделюванні ксенонових перехідних процесів в РБМК. 

Вперше на повномасштабній моделі активної зони досліджено вплив на 

розвиток аксіальних деформацій енерговиділення, що виникають при зниженні 

потужності РБМК, просторово-часової зміни густини теплоносія. 

Розроблена перша вітчизняна швидкодіюча програма тривимірної кінетики 

TREP для дослідження швидких перехідних процесів і аварійних режимів 

експлуатації РБМК на повномасштабній моделі активної зони з урахуванням 

зворотного зв'язку за теплогідравлічними параметрами, що розраховуються 

програмами DIKRUS (TREP/DIKRUS) або KOBRA (TREP/KOBRA), 

створеними відповідно у ВНДІ АЕС і РНЦ «Курчатівський інститут». 

Вперше при розробці програмних кодів просторової кінетики було 

реалізовано алгоритм функціонування системи локального автоматичного 

регулювання просторового розподілу енерговиділення та локального 

аварійного захисту РБМК (ЛАР-ЛАЗ). Робота ЛАР-ЛАЗ вперше врахована в 

аналізі протікання ряду проектних аварій. 

Проведено моделювання першої фази Чорнобильської аварії та 

встановлені причини її виникнення. 

Вперше на основі спектральної програми HELIOS створена бібліотека 

двогрупових дифузійних нейтронно-фізичних констант (НФК) всіх типів ТВЗ 

ВВЕР-1000, що використовуються в Україні. 

Вперше підготовлена бібліотека НФК ВВЕР-1000 для програми фізичного 

розрахунку DYN3D з урахуванням спектрального історичного ефекту 

вигорання. Вперше оцінено вплив НФК з урахуванням історичного ефекту на 

результати просторового розподілу енерговиділення в ВВЕР-1000. 

Вперше на основі підготовленого програмою HELIOS потвельного 

відносного розподілу енерговиділення в ТВЗ в програмі DYN3D реалізовано 

розрахунок об´ємного розподілу лінійних навантажень потужності твелів. 

Програма DYN3D модернізована в частині розрахунку складових 

реактивності та коефіцієнтів реактивності від зміни різних параметрів активної 
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зони на основі формул теорії збурень, аналогічно тому, як це зроблено в 

програмі TREP. 

Практична цінність роботи та отриманих результатів полягає в 

створенні інструментарію для проведення аналізу безпеки у сфері використання 

ядерної енергії.  

За допомогою розробленої програми TREP виконані різноманітні оцінки 

безпеки РБМК-1000 в ряді проектних аварій з метою обґрунтування Заходів 

щодо підвищення їх безпеки, реалізованих в період після Чорнобильської 

аварії. Результати цих обґрунтувань ввійшли складовою частиною в 

післяаварійний ТОБ РБМК (технічне обгрунтування безпеки). 

З´єднана версія програми TREP з теплогідравлічними програмами DIKRUS 

і KOBRA вперше використана в дослідженнях максимальної проектної аварії на 

РБМК та моделюванні першої фази Чорнобильської аварії. 

Вперше виконана оцінка впливу функціонування системи ЛАР-ЛАЗ на 

протікання таких аварій як МПА, розрив роздаткового колектору (РГК) та 

“самохід” ОР СУЗ. 

На основі тривимірної кінетичної програми DYN3D та підготовленої за 

допомогою програми HELIOS бібліотеки НФК ТВЗ ВВЕР-1000 створений 

розрахунковий комплекс (DYN3D+HELIOS) для виконання в Україні 

незалежних оцінок безпеки реакторів цього типу.  

Створений розрахунковий комплекс DYN3D+HELIOS валідовано на 

численних даних експлуатації ВВЕР-1000, результатах перехідних ксенонових 

процесів, пускових експериментів. Він використовується: при виконанні 

незалежних оцінок безпеки експлуатації поточних завантажень енергоблоків 

українських АЕС, в дослідженнях безпеки реактивнісних аварій та 

обґрунтуваннях впровадження модернізацій. 

Виконані консервативні оцінки безпеки реакторів ВВЕР-1000 в ряді 

проектних аварій з використанням трьохвимірних нейтронно-фізичних програм 

та консервативного підходу, досліджена можливість безпечної реалізації 

режиму маневрування потужністю, що є важливою умовою використання 

ВВЕР-1000 при роботі в мережі з добовою зміною навантаження. 

Особистий внесок автора. У роботі представлені основні результати 

досліджень проблем фізики РБМК і ВВЕР, проведених автором та під його 

керівництвом. Надано опис розроблених для проведення цих досліджень 

математичних моделей, реалізованих в комплексі тривимірних 

повномасштабних програм для розв´язку нестаціонарних задач. 

Особисто автором виконана розробка математичних моделей для рішення 

стаціонарної і нестаціонарної задач просторового розподілу поля нейтронів в 

РБМК та реалізація моделей в програмі TREP. Вивчено причини деформації 

аксіального розподілу енерговиділення в режимах зниження потужності РБМК. 

Виконано розрахункові оцінки безпеки РБМК-1000 в ряді проектних аварій в 

умовах реалізації після Чорнобильської аварії Заходів щодо підвищення їх 

безпеки та подовження терміну експлуатації. Здійснено зв'язок програми TREP 

з теплогідравлічними програмами DIKRUS та KOBRA і проведено 
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моделювання першої фази Чорнобильської аварії з визначення причин її 

виникнення. 

Здійснена постановка задач з: розробки бібліотеки малогрупових 

нейтронних перерізів для розрахункового комплексу ВВЕР-1000 

DYN3D+HELIOS, модернізації програми DYN3D в частині розрахунку 

складових реактивності та коефіцієнтів реактивності від зміни різних 

параметрів активної зони на основі формул теорії збурень та з реалізації 

розрахунку об´ємного розподілу лінійних навантажень потужності твелів.  

Автором виконана частина досліджень з валідації комплексу в ксенонових 

перехідних процесах. Теоретично і розрахунковим шляхом обґрунтований 

характер ксенонових коливань потужності протягом кампанії реактора. 

Визначена область стійкості ВВЕР-1000 до цих коливань і проаналізовані дії 

щодо забезпечення режиму маневрування потужністю з мінімальним 

відхиленням осьового офсету потужності реактора від початкового значення. 

Автор роботи взяв активну участь в обговоренні та розробці 

консервативних сценаріїв для моделювання проектних аварій ВВЕР-1000, а 

також в аналізі отриманих результатів. 

Апробація роботи. Результати дисертації представлялися у вигляді 

доповідей на семінарах і конференціях: 

 Четвертий всесоюзний семінар з проблем фізики реакторів, м. Москва, 2-5 

вересня 1984 р .; 

 Всесоюзна науково-технічна нарада «Вдосконалення методів контролю і 

управління реакторів РБМК-1000», Смоленська АЕС, січень 1986 р.; 

 Наукові конференції ІЯД АН УРСР 1986-1991 р.р. 

 Всесоюзний семінар з проблем фізики реакторів «Внутрішня безпека 

ЯЕУ», м. Москва, 1991 р .; 

 Міжнародна конференція по динаміці і контролю на ядерних реакторах, 

Великобританія, м Лондон, 1991 р .; 

 Семінар секції динаміка «Безпека та системи управління установками з 

ядерними реакторами», м. Гатчина, ЛІЯФ, 1995 р .; 

 Семінар МАГАТЕ «3D COMPUTER CODES FOR RBMK CORE AND 

SYSTEM ANALYSIS», Мюнхен, 1996 р .; 

 BMU-Workshop on VVER-Reactor Physics "New Aspects and Developments 

of Calculations, Evaluations and Assessments in the Field of Reactor Physics". - 

GRS, Garching. - 06.07. - 10.07.2009. 

 The International Research to Practice Conference twenty five Years after 

Chornobyl Catastrophe. Safety for the Future, Kiev, April 20-22, 2011 

 7-ма міжнародна науково-технічна конференція «Забезпечення безпеки 

АЕС з ВВЕР». – м. Подольськ, Росія. - 17-20 травня 2011 року. 

 Міжнародні симпозіуми з фізики реакторів ВВЕР «Proceedings of the 

Symposiums of AER», 2000, 2002 ÷ 2015 р.р. 

Публікації. Матеріали, наведені в дисертації, містяться в 42 публікаціях, з яких 

28−у спеціалізованих фахових виданнях, що входять до переліку, 

затвердженого ДАК МОН України. 
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Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п‘ятьох 

розділів, висновків, чотирьох додатків та списку літературних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 346 сторінок, містить 133 рисунків та 10 

таблиць. Список літературних джерел містить 151 посилання. 

ЗМІСТ РО БОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність дослідження перехідних процесів 

експлуатації і реактивнісних аварій в ядерних енергетичних реакторах з 

використанням розрахункових кодів трьохвимірної кінетики. Подаються 

відомості про наукову новизну одержаних результатів та їхнє практичне 

значення, про особистий внесок здобувача у результати досліджень, про 

публікації, апробацію результатів дисертації, структуру та основний зміст 

дисертації. 

Перший розділ містить аналіз ролі трьохвимірних розрахункових кодів в 

оцінках безпеки як в стаціонарних станах експлуатації енергетичних 

реакторів, так і в перехідних та аварійних режимах, особливо в ряді 

реактивнісних аварій, що супроводжуються асиметричною поведінкою 

активної зони.  

Розглянуто стан та етапи розвитку і створення як стаціонарних 

трьохвимірних програм розподілу енерговиділення, так і програм просторової 

динаміки енергетичних реакторів. Виконана оцінка ролі вперше розроблених в 

рамках даної роботи програм просторової кінетики РБМК для обгрунтування 

впроваджених заходів з забезпечення безпеки експлуатації реактора цього типу 

після Чорнобильської аварії. 

Виходячи з аналізу нинішнього стану ядерної енергетики України, 

реалізації на реакторах ВВЕР програми з диверсифікації ядерного палива та з 

урахуванням попереднього досвіду аналізу безпеки РБМК-1000, акцентована 

увага на необхідності створення незалежного розрахункового комплексу для 

аналізу безпеки АЕС України з реакторами ВВЕР. Вирішення цієї проблеми є 

важливим як з точки зору діяльності Державного органу ядерного регулювання 

України, так і необхідності виконання в Україні аналізів безпеки використання 

нових видів ядерного палив та паливних циклів на основі власних оцінок 

безпеки за допомогою незалежних розрахункових кодів, створення яких є 

важливою задачею. Описано шлях, яким була вирішена ця проблема в рамках 

даної роботи. 

Розділ 2. Наведено опис розроблених математичних моделей 

нестаціонарних процесів, покладених в основу першої вітчизняної 

повномасштабної, швидкодіючої програми TREP для моделювання динаміки 

РБМК-1000 в тривимірній геометрії як в ксенонових, так і швидких перехідних 

процесах. Виходячи зі стану обчислювальної техніки в кінці 80-х і початку 90-х 

років і нагальної потреби проведення робіт з оцінки Заходів щодо підвищення 

безпеки РБМК-1000 в період після Чорнобильської аварії, в якості моделі 

транспорту нейтронів в програмі TREP було використано одногрупове 

дифузійне рівняння. Наводиться опис двох версій програми TREP, що 

враховують по 18 груп запізнілих нейтронів (по шість для кожного з трьох 
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подільних ізотопів: 235U, 239Pu і 241Pu) і реалізованих на двох різних формах 

запису одногрупового рівняння дифузії: 

a) з постійним коефіцієнтом дифузії -TREPmod1: 
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b) зі змінним коефіцієнтом дифузії - TREPmod2, яке в даній роботі 

представлено у вигляді: 
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У рівняннях (1) і (2): Ф – щільність потоку теплових нейтронів; L –  

довжина дифузії, D – коефіцієнт дифузії, V – швидкість теплових нейтронів; τ - 

вік нейтронів,  Σа – макроскопічний переріз поглинання теплових нейтронів, К∞ 

– коефіцієнт розмноження нескінченного розмножуючого середовища. Сi
j - 

концентрація попередників запізнілих нейтронів групи i від ділення ізотопу j, λi
j 

- постійна розпаду попередників групи i від ділення ізотопу j і 
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11 i
f

j

fj

i

m

j

- загальна ефективна частка запізнілих нейтронів, осереднена 

по всім 3-м подільним ізотопам (m =1÷3; 1 - 235U; 2 - 239Pu; 3- 241Pu ). Kо
eff - 

ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів у вихідному стаціонарному 

стані реактора.  

Нейтронно-фізичні константи в рівняннях (1) для TREPmod1 і рівняннях (2) 

для TREPmod2 визначаються з двогрупових дифузійних констант у відповідності 

з наступними виразами: 
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Обидві версії програми TREP в ході перехідного процесу дозволяють 

розраховувати реактивність за формулами теорії збурень, що у відповідності 

з рівняннями (1) та (2) визначаються наступними виразами:  
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де Фо визначається з рівнянь (1) або (2), записаних для стаціонарного стану 

реактора, Ф = Ф (r, t) є безпосередньо рішенням нестаціонарних рівнянь (1) 

або (2), а V - об'єм активної зони. 

Крім істинної реактивності, яка визначається формулами (5) або (6), в 

програмі виконується також розрахунок реактивності, виходячи з оберненого 

рішення рівнянь “точкової” кінетики: 
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Тут N(t) − щільність потоку нейтронів в будь-якій точці активної зони або 

сумарний потік нейтронів у всіх розрахункових нодах, N0 - відповідає щільності 

потоку нейтронів в цій же точці активної зони в стаціонарному стані, а l - час 

життя миттєвих нейтронів. 

Оскільки рівняння (7) використовується в реактиметрі, то задаючи в якості 

N(t) розрахункове значення в місці розташування датчика реактиметра, 

програма реалізує можливість виконувати порівняння експериментально 

виміряної реактивності з розрахунковим значенням. 

Крім цього в програмі TREP реалізовано розрахунок просторового 

розподілу локальної реактивності. Локальна реактивність визначається 

виразами (5) або (6), в яких інтеграли в чисельнику беруться по об‘єму окремої 

частини ΔVi  активної зони. Дана характеристика зручна при аналізі 

просторової поведінки поля нейтронів в перехідних процесах. Вона 

характеризує поведінку поля нейтронів в окремих частинах активної зони. 

Якщо локальна реактивність додатна, то в цій частині має місце зростання 

потоку нейтронів, а якщо від‘ємна - зменшення потоку нейтронів. Поведінка ж 

активної зони в цілому визначається загальною реактивністю. Якщо загальна 

реактивність дорівнює нулю, то потужність реактора постійна. Але, якщо при 

цьому має місце зміна локальної реактивності, це означає, що в активній зоні 

відбувається просторовий перерозподіл щільності потоку нейтронів при 

збереженні незмінним його інтегрального значення і загальної реактивності, що 

дорівнює нулю. 

Програма TREP дозволяє розраховувати значення коефіцієнтів 

реактивності на будь-якому часовому інтервалі перехідного процесу. При 
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цьому вирази (5) і (6) застосовуються для обчислення малих збурень 

реактивності та визначення зміни реактивності Δρ за рахунок збурення 

розглянутого параметра активної зони. Величина збурення в довільний момент 

часу будь-якого параметру ΔХ(r) осереднюється по всій активній зоні 

наступним чином: 
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Відносячи зміну реактивності Δρ до середньої по активній зоні величини 

збурення цього параметру (
_
xΔ ), визначається інтегральне значення того чи 

іншого коефіцієнта реактивності. 

Крім інтегральних значень коефіцієнтів реактивності, програма дозволяє 

оцінювати і місцеві значення коефіцієнтів реактивності х(r). У цьому 

випадку значення Δρ і Δх визначаються з використанням (5), (6) і (8), але 

інтеграли в чисельнику беруться по об’єму, що розглядається. Тоді для 

локальних значень коефіцієнтів реактивності повинно забезпечуватися 

виконання наступного співвідношення: 
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Рішення рівнянь переносу нейтронів (1) та (2) в програмі TREP реалізовано 

на крупній сітці з одним розрахунковим вузлом на макрочарунку розміром 

50×50 см. Одногрупові нейтронно-фізичні константи (НФК) макрочарунок 

готуються відповідно до виразів (3) або (4) шляхом виконання послідовної 

гомогенізації з використанням аналітичного розрахунку макрочарунки в 

одногруповому дифузійному наближенні. При цьому використовується 

бібліотека НФК для реальних чарунок РБМК. Дана процедура у вигляді 

спеціально розробленого блоку реалізована в тілі програми TREP. 

Таким чином, програма TREP завдяки наявності бібліотеки НФК, що 

відображає їх залежність від параметрів активної зони, дозволяє враховувати 

просторово-часову залежність коефіцієнта реактивності за густиною 

теплоносія (r,t) в ході досліджуваного перехідного процесу, а також 

розраховувати  для реактора )(   і місцеві значення (r) на будь-якому 

часовому інтервалі, знання яких є також зручним інструментом в аналізі 

просторової поведінки поля нейтронів в перехідних процесах. 

Це істотно відрізняло програму TREP від програми TRIADA, розробленої 

в організації Головного конструктора РБМК, в якій зворотні зв'язки 

враховувалися за допомогою відповідних коефіцієнтів реактивності, що не 

дозволяло відстежувати їх зміну в ході перехідного процесу.  

Іншою відмінністю TREP від TRIADA була наявність в TREP спеціально 

розробленого блоку відновлення поля енерговиділення за показами датчиків 
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СФКРЕ. Завдяки цьому стало можливим досягати максимальної згоди 

розрахункового та експериментального розподілів енерговиділення шляхом 

корекції макроскопічного перетину поглинання. що забезпечує компенсацію 

існуючих невизначеностей вхідної інформації. 

Врахування зворотних зв'язків за теплогідравлічними параметрами в 

версіях програми TREPmod1 і TREPmod2, призначених для дослідження швидких 

перехідних процесів, здійснено перерахунком НФК в залежності від об'ємного 

розподілу теплофізичних параметрів, а в ксеноновій версії TREPmod1- шляхом 

коригування К кожної розрахункової ноди з використанням відповідних 

коефіцієнтів реактивності. Розрахунок об'ємного розподілу теплофізичних 

параметрів реалізовано наступним чином.  

Для визначення об´ємного розподілу температури палива в програмі 

передбачено два шляхи. Є можливість визначити температуру палива з рішення 

рівняння теплопровідності в одновимірній радіальній геометрії за допомогою 

спеціально розробленого блоку програми TREP. Інший, спрощений, підхід 

полягає у визначенні температури палива, осередненої по радіусу паливної 

таблетки, виходячи з рівняння балансу тепла в об‘ємі твела, оточеного шаром 

теплоносія, яке представлено наступним чином: 

d T 1
(W T )

dt

~
~ ~


  ,  (10) 

де 
НОМW

W
W
~
 , П ТН

ТНП,НОМ

(T T )
Т

(Т T )





, номW  і Tп,ном  - відповідно середня по 

активній зоні потужність об'ємного енерговиділення в твелі і середня 

температура палива на номінальному рівні потужності реактора, τ - постійна 

часу розігріву палива, Ттн - температура теплоносія (дорівнює температурі 

насичення відповідно до тиску в активній зоні). 

Для визначення об'ємного розподілу температури графітової кладки 

використовується також нестаціонарне рівняння, отримане з розгляду балансу 

тепла в об‘ємі V графітової кладки однієї з розрахункових нод. Прийнято, що 

тепло, яке виділяється в об‘ємі графіту V за одиницю часу, частково 

відводиться від графітової кладки до теплоносія, а інша його частина йде на 

зміну температури графіту. Це балансне рівняння може бути записане у 

вигляді:                      
―

o

1 1
W

t ( )

θ
θ

τ τC C
t


 


. (11) 

Тут індекс "0" відноситься до стаціонарного стану,
0W

t)W(r,
W
___

 ;
0THC

THC

)T(T

TT
θ




 , 

де індекс "0" позначає різницю температур в стаціонарному стані, W – 

енерговиділення в одиниці об´єму графітової кладки, τс – постійна часу 

розігріву графіту в стаціонарному стані ”0” та в поточний момент часу. 

Розподіл густини теплоносія в об‘ємі активної зони в стаціонарному стані 

розраховується в кожному каналі за допомогою, розробленої в рамках даної 

роботи стаціонарної програми TEGA. У цій програмі теплогідравлічна модель 
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активної зони представляється системою паралельних каналів. У кожному 

каналі розподіл параметрів теплоносія по висоті залежить від розподілу тиску, 

який в свою чергу залежить від параметрів теплоносія, тому розрахунок в 

кожному каналі виконується ітераційно. Витрата теплоносія для кожної ТВЗ 

визначається виходячи з умови досягнення однакового перепаду тиску на 

кожній ТВЗ, що здійснюється також ітераційним способом. 

Зміна густини теплоносія (тн) по висоті активної зони в перехідному 

процесі на початковому етапі використання програми TREP визначалась, 

виходячи зі стаціонарного розподілу (розрахунок по TEGA) і оцінки характеру 

зміни тн(h,t) в розглянутому перехідному процесі за допомогою зовнішньої 

програми, або використовувались різні варіанти зміни тн(h,t) для отримання 

консервативних оцінок безпеки в досліджуваних режимах. В подальшому 

програма TREP була зв'язана з двома теплогідравлічними нестаціонарними 

програмами DIKRUS і KOBRA. Зв'язок теплогідравлічного і нейтронно-

фізичного блоків в стаціонарному стані було виконано в обох програмах по 

неявній схемі, а на часових кроках − по явній схемі. 

Математична модель реактора для дослідження ксенонових перехідних 

процесів основана на використанні адіабатичного наближення, суть якого 

полягає в тому, що просторова складова щільності потоку теплових нейтронів 

визначається з рішення стаціонарного рівняння транспорту нейтронів, а часова 

залежність зводиться до зміни параметрів рівнянь транспорту нейтронів 

відповідно до зміни концентрацій 135Xe, 149Sm, температури графітової кладки 

та потужності. Така модель реалізована на основі алгоритму програми 

TREPmod1. У цій моделі врахування зворотних зв'язків здійснено шляхом 

введення поправок в К∞ за допомогою відповідних коефіцієнтів реактивності і 

величини зміни розглянутого параметра. Концентрація ядер ксенону і самарію 

визначається з рішення рівнянь кінетики цих ізотопів, а температура графітової 

кладки – з рівняння (11). Швидкі зворотні зв'язки по температурі палива і 

щільності теплоносія враховуються як такі, що проявляються миттєво через 

коефіцієнт реактивності за потужністю і її миттєвою зміною на розрахунковому 

кроці.  

Математична модель реактора для дослідження швидких перехідних 

процесів реалізована на використанні програм TREPmod1 і TREPmod2, заснованих 

на розв´язку рівнянь (1) і (2) з їх незначною модифікацією, що було пов'язане зі 

специфікою існуючої на той час бібліотеки констант і скороченням часу 

розрахунку. У цьому випадку вплив густини теплоносія і переміщення 

стрижнів СУЗ враховувався завдяки перерахунку констант (тобто 

враховувалась просторово-часова залежність ), а зміна температури палива, 

графітової кладки і концентрації ксенону (в разі необхідності) враховувались, 

як вплив зворотного зв'язку через відповідні коефіцієнти реактивності. У цьому 

випадку рівняння (1) і (2) трансформуються відповідно в: 
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де член δК∞ враховує вплив перерахованих вище зворотних зв'язків. 

Врахування в рівняннях(12) і (13) зворотного зв'язку за концентрацією 135Хе є 

необхідним тільки в тому випадку, якщо в швидкому перехідному процесі 

Ф(r,t) змінюється дуже швидко і на значну величину, що тягне за собою 

миттєве випалювання 135Хе і додаткове введення додатної реактивності. 

Наведено систему кінцево-різницевих алгебраїчних рівнянь, отриману з 

диференціальних рівнянь (1) і (2) шляхом дискретизації за часом на основі 

неявної схеми. Представлена блок-схема математичної моделі, що полегшує 

розуміння функціонування різних модулів програми при розрахунку швидких 

перехідних режимів експлуатації. 

Розглянуто результати валідації програми TREP. Тестування 

стаціонарного блоку програми виконано шляхом порівняння: 

a) результатів "чистого" (без відновлення) тривимірного фізичного 

розрахунку стаціонарних станів з більш точними моделями; 

b) відновлених полів енерговиділення з експериментальними. 

Наведені в роботі результати валідації за пунктом а) свідчать про те, що 

характер просторового розподілу передбачається програмою TREP задовільно, 

хоча в деталях розподілу поблизу радіального і аксіального відбивачів 

відмінності можуть бути помітними і в основному пов'язані з впливом 

відбивачів, коректне врахування яких в одногруповому наближенні неможливе. 

Результати валідації за пунктом b) коротко розглянуті нижче. Під час 

фізичного пуску 1-го енергоблоку Чорнобильської АЕС (після аварії) було 

проведено вимір просторового розподілу Ф(r) за допомогою активації мідного 

дроту в 41 ТВЗ. Відновлене програмою TREP поле нейтронів з використанням 

експериментальної інформації в 21-й ТВЗ порівнювалось в інших 20-ти ТВЗ з 

експериментально виміряним. Приклад такого порівняння в одній з 20-ти ТВЗ, 

які не брали участі в процедурі відновлення, наведено на рис. 1. 
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Рис. 1 Порівняння відновленого 

програмою TREP аксіального 

розподілу Фт з експериментальним 

Рис. 2 Порівняння розрахункового 

і експериментального Ф(z) в 

ксеноновому процесі 
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Дані на рис. 1, а також наведені в роботі порівняння відновлених полів 

енерговиділення за програмою TREP та програмою ПРИЗМА з СФКРЕ РБМК-

1000 за результатами експлуатації декількох станів блоків ЧАЕС вказують на 

прийнятність TREP до моделювання стаціонарних станів РБМК-1000. 

Тестування нестаціонарного блоку програми виконано шляхом порівняння 

розрахункових НФХ з експериментальними в: 

 ксенонових перехідних процесах; 

 швидких перехідних процесах. 

Результати тестування TREP на експериментальних даних одного з 

ксенонових перехідних процесів, що мав місце на 1-му енергоблоці ЧАЕС при 

проведенні фізичного пуску (після аварії), представлені на рис. 2.  

Результати тестування TREP на експериментальних даних швидких 

перехідних процесів, що мали місце також на 1-му енергоблоці ЧАЕС при 

проведенні фізичного пуску (після аварії), представлені на рис. 3 і 4. 
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 Рис. 3 Рис. 4 

На рис. 3 порівнюються розрахункові та експериментальні результати 

моделювання швидкого перехідного процесу з визначенням ефективності 21 

стрижня АЗ, що мав місце на енергоблоці №1 Чорнобильської АЕС 

(експеримент 13.10.86 - 16 годин). Розрахункові значення реактивності в 

даному випадку визначалися блоком програми TREP на основі рівняння (7) при 

використанні вхідного сигналу, рівного розрахунковим значенням сумарного 

потоку теплових нейтронів в місцях розташування бічних іонізаційних камер. 

Крім цього, на рис. 4 порівнюються експериментальні та розрахункові значення 

токів іонізаційних камер реактиметра ПІР під час виміру ефективності 45 

стрижнів ОР СУЗ на блоці №1 ЧАЕС.  

Наведені результати розрахунків перехідних процесів підтверджують 

обґрунтованість прийнятих методичних спрощень в програмі TREP і вказують 

на високу ймовірність достовірності отримуваних з її допомогою оцінок 

безпеки РБМК в досліджуваних нестаціонарних режимах експлуатації. 

У заключній частині розділу 2 представлені дослідження з оцінки 

застосування нодальних алгоритмів для рішення двогрупових дифузійних 
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рівнянь транспорту нейтронів для реактора РБМК-1000. Розроблені ітераційні 

блоки, засновані на нодальному методі з поданням щільності потоку нейтронів 

в межах розрахункової ноди поліномами певного виду (аналогічно 

використаним в програмі DYN3D, що розглядається в розділі 4 даної роботи) і 

методі Аскью-Такеда (метод міжвузлової нодалізації). Порівняльними 

розрахунковими дослідженнями і зіставленням з експериментальними даними 

продемонстрована перспективність використання для РБМК нодальних 

алгоритмів, що підвищують точність визначення коефіцієнта розмноження 

нейтронів та просторового розподілу поля енерговиділення. Розроблений 

алгоритм розрахунку на основі методу Аскью-Такеда у вигляді окремого 

ітераційного блоку стаціонарного розрахунку був реалізований в сучасній 

програмі фізичного розрахунку РБМК-1000 "STEPAN". Надалі цей алгоритм 

був застосований розробником програми "STEPAN" і в її нестаціонарній версії. 

Розділ 3. Представлені результати прикладного застосування розроблених 

версій програми TREP для дослідження різних режимів експлуатації реакторів 

РБМК-1000 Чорнобильської АЕС. 

Дослідження аксіальних деформацій енерговиділення в режимі 

зниження потужності РБМК. Встановлено, що головною причиною істотного 

зміщення аксіального розподілу щільності потоку теплових нейтронів вверх в 

режимах глибокого зниження потужності реактора РБМК є внесення від´ємної 

реактивності та компенсація її вилученням з активної зони стрижнів РР та 

ПКАЗ. Головним джерелом від´ємної реактивності є переотруєння активної 

зони 135Хе. Підтримуючи в режимі зниження потужності середню температуру 

графіту в активній зоні незмінною, забезпечується неможливість додаткового 

введення від´ємної реактивності (за рахунок додатного коефіцієнта 

реактивності за температурою графіту). Зворотний же зв´язок за густиною 

теплоносія може мати різний знак в залежності від зміни густини. В разі 

зменшення витрати теплоносія через активну зону цей вплив незначний і зі 

зменшенням парового коефіцієнту реактивності стає ще меншим. Таким чином, 

в режимах глибокого зниження потужності необхідно компенсацію 

реактивності проводити одночасно стрижнями УСП і РР, ПКАЗ; збільшувати 

вміст азоту в продувці графітової кладки, підтримуючи середню температуру 

графіту незмінною та встановлювати витрату теплоносія через активну зону у 

відповідності з рівнем потужності ректора. 

Дослідження МПА  

Огляд попередніх досліджень МПА 

Розрахункові дослідження МПА в період після Чорнобильської аварії 

повинні були підтвердити достатність введених Заходів з підвищення безпеки 

реакторів РБМК і, тим самим, аргументувати їх подальшу експлуатацію. Для 

виконання подібних досліджень в той час можливим було використання двох 

відомих програм TREP та TRIADA реалізованих на моделі переносу нейтронів 

в одногруповому дифузійному наближенні на розрахунковій сітці з крупним 
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кроком. Але методично ці програми, як відмічалось були реалізовані по 

різному. Зважаючи на це та враховуючи відсутність досвіду використання 

програм трьохвимірної кінетики в аналіз безпеки РБМК, на цьому етапі 

необхідно було розглянути ряд питань, вирішення яких дозволило б отримати 

максимально достовірну оцінку безпеки РБМК в МПА. Серед цих питань 

найважливішими були питання, пов´язані з: вибором трьохвимірної кінетичної 

програми; вибором способу врахування зворотних зв'язків за температурою 

палива і густиною теплоносія; оцінкою впливу на результати досліджень 

величини просторового кроку та кроку за часом.  

Щоб дослідити вплив цих чинників на чисельні значення фізичних 

характеристик реактора в МПА, був вибраний наступний сценарій протікання 

МПА. Передбачалось, що густина теплоносія зменшується на обезводнюваній 

половині активної зони від початкового розподілу до нуля за час 1,5с з моменту 

початку обезводнення по лінійному закону (z,t)=(z,0)-[(z,0)-0.03]·t/1.5. 

Початковий розподіл (z,0)·визначався зі стаціонарного розрахунку за 

програмою TEGA. Часова поведінка аксіального розподілу (z,t), прийнята в 

дослідженнях МПА, показана на рис. 5. 
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Рис. 5 Розподіл (z,t), прийнятий в 

розрахункових дослідженнях МПА 

Рис. 6 Аксіальний розподіл 

щільності потоку теплових 

нейтронів в вихідному стані перед 

МПА 

На необезводнюваній половині активної зони (z,t) залишалась незмінною. 

Передбачалося також, що у момент часу t=4 с (z,t) на зневоднюваній половині 

починає збільшуватися в результаті дії системи аварійного охолодження 

активної зони (САОР). 

Виходячи з консервативних міркувань, у вихідному стані досліджувався 

вплив на поведінку активної зони двох аксіальних профілів енерговиділення, 

що наведені на рис. 6. Вибір аксіального розподілу з максимумом внизу (крива 

1 на рис. 6) обумовлений тим, що при прийнятому законі обезводнення в 

нижній частині активної зони відбувається найбільше збільшення 
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розмножуючих властивостей (К). Крім того, при зануренні стрижнів СУЗ в 

початковому аксіальному розподілі щільності потоку теплових нейтронів, що 

має двогорбий вигляд (крива 2 на рис. 6), відбувається швидке зміщення 

максимуму в нижню частину активної зони, що веде також до зниження 

ефективності ОР СУЗ і отриманню консервативних результатів моделювання 

МПА. 

Шляхом адаптації програми TREPmod1 до TRIADA була створена версія 

програми 
adapt

mod1TREP  без урахування просторово-часової залежності  , 

розрахунки за якою добре узгоджувались з TRIADA, що розглядалось як етап 

взаємної верифікації обох програм. Подальше співставлення розрахунків по 

TREPmod1 та TREPmod2 з 
adapt

mod1TREP обґрунтувало необхідність використання в 

аналізі МПА версій TREP (TREPmod1 та TREPmod2), що враховують просторово-

часову залежність коефіцієнта реактивності за густиною теплоносія. Такий 

вибір пов´язаний з тим, що  зменшується за модулем зі зменшенням густини 

теплоносія. Тому розрахунки за 
adapt

mod1TREP зі сталим значенням  завищують 

вибіги нейтронної потужності в ході МПА (більш ніж в 1.5 разів) і є значно 

менш реалістичними. Таким чином, була встановлена необхідність врахування 

в розрахунках МПА просторово-часової залежності . 

Оскільки результати розрахунків за версією TREPmod2 більш консервативні 

у порівнянні з TREPmod1, то програма TREPmod2 та методологія, що в ній 

реалізована, була вибрана для виконання багатоваріантних досліджень МПА. 

Крім цього, виконані на цій стадії дослідження МПА показали, що 

використання в розрахунках часового кроку 0.35с є допустимим. З іншого боку, 

було показано також, що для моделювання МПА на РБМК-1000 достатнім є 

використання 16-ти розрахункових вузлів по висоті активної зони. 

Таким чином, за результатами попередніх досліджень було показано, що 

обезводнення супроводжується зміщенням максимуму нейтронного розподілу в 

нижню по висоті частину зневоднюваної половини. Цей факт не є несподіваним 

і пояснюється від´ємним ефектом обезводнення верхньої по висоті частини 

активної зони (оскільки тут знаходиться значна кількість частково введених в 

реактор стрижнів СУЗ). Крім того, абсолютна величина зменшення густини 

теплоносія [оцінюється згідно з формулою (8)] більша в нижній частині 

активної зони. Надалі після спрацювання АЗ на висотний розподіл поля 

нейтронів впливає також і те, що стрижні аварійного захисту вводяться зверху. 

На основі багатоваріантних розрахунків МПА було прийняте рішення 

щодо встановлення в активну зону 80 додаткових поглиначів (ДП) та 

обмеження мінімального значення оперативного запасу реактивності 

величиною в 30 стрижнів РР. Крім цього, в якості інших першочергових 

Заходів була змінена конструкція ОР СУЗ (збільшена довжина штанги між 

витискувачем і поглиначем до 240см для виключення “кінцевого” ефекту ОР 

СУЗ – дивись розділ моделювання Чорнобильської аварії) і збільшена 

швидкодія стрижнів СУЗ в цілому та стрижнів АЗ зокрема. При формуванні 
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сигналу аварійного захисту АЗС збільшена уставка по періоду реактора з 10 до 

20с. Результати дослідження МПА з урахуванням запроваджених Заходів 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1  

Нейтронна потужність та реактивність РБМК-1000 в МПА 

Ч
ас

, 
с 

Після модернізації До модернізації 

Характеристика вихідного стану: Кz=1,6; 

оп=30 стрижнів РР; 80 додаткових 

поглиначів; =1,5 еф 

 

Характеристика стану: Кz=1,6; оп=30 стрижнів 

РР; без додаткових поглиначів; =3,1 еф 

, еф 

 

Нейтронна потужність, від. од. 

 

, еф Нейтронна потужність, від..од. 

N NВ NН NЛ NП N NВ NН NЛ NП 

0,25  0,09 1,07 1,05 1,07 1,03 1,10 0,21 1,14 1,13 1,15 1,07 1,23 

0,50  0,13 1,14 1,12 1,15 1,07 1,21 0,41 1,41 1,37 1,44 1,20 1,64 

0,75  0,07 1,15 1,10 1,16 1,04 1,25 0,50 1,88 1,75 1,95 1,43 2,37 

1,00  0,01 1,12 1,06 1,14 0,99 1,25 0,76 2,78 2,51 2,91 1,88 3,75 

1,25 0,03 1,09 1,01 1,13 0,92 1,26 0,93 4,88 4,28 5,18 2,90 7,01 

1,50  0,08 1,15 1,00 1,22 0,89 1,42 1,04 10,15 8,56 10,91 5,33 15,30 

1,75 0,13 1,05 0,87 1,13 0,80 1,30 0,56 9,62 7,88 10,46 5,48 14,07 

2,00 0,40 0,85 0,66 0,94 0,66 1,05 0,25 7,25 5,72 7,99 4,50 10,22 

N, NВ , NН  нейтронна потужність: інтегральна, верхньої та нижньої половини активної зони відповідно; 

NЛ, NП  нейтронна потужність лівої (незневодненої) та правої (зневодненої) половини реактора. 

 

Як слідує з даних табл. 1 реалізація Заходів з підвищення безпеки РБМК-

1000, унеможливила розгін реактора на миттєвих нейтронах, ядерна безпека 

РБМК-1000 в МПА істотно підвищена. У описаному стані з мінімально 

допустимим оперативним запасом реактивності 30 стрижнів ручного 

регулювання (РР) і прийнятому сценарії розвитку аварії максимальні вибіги  і 

N після модернізації РБМК-1000 склали відповідно 0,13 еф і 1,15 номінальної 

потужності (табл. 1). 

Дані, що представлені в цьому розділі не є положеннями, що виносяться на 

захист. Вони були отримані раніше з використанням заданого закону 

просторово-часової зміни густини теплоносія в ході МПА і наведені тут для 

більш детального сприйняття та оцінки результатів, отриманих в розділі 

«уточнені дослідження МПА», які є предметом захисту в даній роботі. 

Уточнені дослідження МПА 

В результатах попереднього моделювання МПА не враховувався вплив 

функціонування системи ЛАР-ЛАЗ на початковій фазі розвитку аварії. За 

результатами цих досліджень встановлена значна чутливість величин вибігу 

реактивності та нейтронної потужності від часу обезводнення, часу затримки в 

проходженні сигналу АЗ-5 від датчиків виміру до виконавчих механізмів СУЗ, 
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а також часової ефективності ОР СУЗ, що залежить від їх розгінних 

характеристик. Слід зазначити, що найбільш інтенсивне введення додатної 

реактивності спостерігається на останній фазі випарювання води, а саме в 

діапазоні зміни густини теплоносія від 0.25 до 0 г/см3, що пов´язане з 

відхиленням залежності розмножуючих властивостей ТВЗ від лінійного закону 

і їх більш інтенсивним збільшенням у вказаному діапазоні. 

Незважаючи на доволі значний об´єм попередніх досліджень МПА, ряд 

питань зостались в тіні і вимагали додаткового вивчення. Зокрема, реактор в 

інтервалі часу від моменту розриву напірного колектора ГЦН до початку 

занурення стрижнів ОР СУЗ по сигналу АЗ-5 працює в автоматичному режимі 

за допомогою системи ЛАР-ЛАЗ і додатній вибіг реактивності на цьому 

інтервалі частково компенсується роботою ЛАР. Тобто, не був оцінений влив 

роботи системи ЛАР-ЛАЗ на час вироблення сигналу АЗ-5, що є важливим, 

оскільки більш пізнє формування сигналу АЗ-5 могло співпасти з моментом 

інтенсивного випарювання води. При цьому стрижні СУЗ згідно зі своїми 

розгінними характеристиками будуть мати малу ефективність і в момент 

повного обезводнення досягнуть менших глибин занурення. Згідно цих 

міркувань врахування роботи системи ЛАР при моделюванні МПА може 

призвести до збільшення вибігів реактивності та нейтронної потужності. 

Крім цього, раніше виконані дослідження базувались на заданому законі 

зміни (z,t), не враховувалась зміна густини теплоносія на необезводнюваній 

половині активної зони, тобто були відсутні поєднані нейтронно-фізичні та 

теплогідравлічні розрахунки МПА. 

Аналіз впливу урахування функціонування ЛАР-ЛАЗ. 

Представлені тут результати моделювання були отримані вперше 

розрахунковим кодом TREP, в якому був реалізований алгоритм 

функціонування системи ЛАР-ЛАЗ. 

У наведених тут оцінках впливу роботи системи ЛАР на поведінку 

реактора в МПА розглядалася 12-ти зонна система ЛАР-ЛАЗ, яка 

використовується на реакторах РБМК-1000 другої черги. Кожна зона ЛАР 

складається з одного стрижня ЛАР і двох стрижнів ЛАЗ (ЛАЗ1 і ЛАЗ2 - 

стрижні локального захисту). Система ЛАР-ЛАЗ забезпечує захист кожної зони 

від локальних сплесків потужності, відпрацьовуючи відхилення токів 

локальних датчиків від початкового значення у відповідності з алгоритмом 

функціонування ЛАР-ЛАЗ (детально описано в самій роботі). 

Виконані дослідження показали, що в МПА збурення реактора велике і 

робота системи ЛАР-ЛАЗ не призводить до більш пізнього формування сигналу 

"АЗ-5". Результати відповідних розрахунків наведені в табл. 2. Тут  

N – нейтронна потужність реактора; Nоб.пол  -  нейтронна потужність 

обезводнюваної половини;  – реактивність, варіант 1 – ЛАР-ЛАЗ не працює; 

варіант 2 – ЛАР-ЛАЗ функціонує; варіант 3 – ЛАР-ЛАЗ функціонує, але канал 

формування сигналу АЗМ відключено (без спрацювання АЗ-5). 
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Таблиця 2  

Врахування в МПА функціонування системи ЛАР-ЛАЗ 

Вихідний стан:    αφ=1.1 β;     ρоп= 30 стр. РР;   Кz=1.3 

Час, 

с 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

,  β N Nоб.пол. ,  β N Nоб.пол. ,  β N Nоб.пол. 

0.25 0.05 1.04 1.06 0.04 1.04 1.06 0.04 1.04 1.06 

0.50 0.09 1.11 1.15 0.06 1.08 1.12 0.06 1.08 1.12 

0.75 -0.01 1.09 1.17 -0.04 1.06 1.13 0.05 1.10 1.17 

1.00 -0.12 1.01 1.10 -0.15 0.97 1.07 0.03 1.11 1.20 

1.25 -0.25 0.91 1.08 -0.28 0.88 1.00 0.07 1.15 1.29 

1.50       0.24 1.32 1.56 

1.75       0.20 1.40 1.67 

2.00       0.15 1.41 1.68 

2.25       0.09 1.3 7 1.63 

2.50       0.04 1.32 1.55 

Порівняння варіантів 1 і 2 вказує, що робота ЛАР-ЛАЗ приблизно на 5% 

зменшує вибіг нейтронної потужності. В варіантах 1 і 2 сигнал АЗМ 

сформувався в 0.4с і з затримкою 0.2с спрацював аварійний захист. Навіть у 

випадку, коли сигнал АЗМ не виробляється і спрацювання аварійного захисту 

(АЗ-5) не відбувається (варіант 3 табл. 2), функціонування ЛАР-ЛАЗ пом´якшує 

умови протікання МПА.  

У всіх варіантах (табл. 2) теплогідравлічний розрахунок не виконувався. 

Зважаючи на позитивну дію ЛАР-ЛАЗ, в дослідженнях МПА з використанням 

нейтронно-фізичного розрахункового коду TREP, поєднаного з просторовим 

теплогідравлічним кодом KOBRA, робота системи ЛАР-ЛАЗ не враховувалась. 

Аналіз МПА з використанням нейтронно-фізичного розрахункового коду 

TREP, поєднаного з просторовим теплогідравлічним кодом KOBRA 

За допомогою зв´язаних кодів TREP+KOBRA вперше виконана оцінка 

впливу в МПА зміни густини теплоносія на необезводнюваній половині 

активної зони на вибіги нейтронної потужності та реактивності.  

Не зупиняючись на деталях взаємодії програми KOBRA з нейтронно-

фізичною програмою TREP, що більш детально наведено в самій дисертаційній 

роботі, на основі результатів розрахунків, наведених в табл. 3, можна 

констатувати наступне. Врахування зворотних зв'язків за теплогідравлічними 

параметрами трохи збільшує максимальні вибіги реактивності і нейтронної 

потужності, що, очевидно, пов'язане як з просторово-часовим характером зміни 

густини теплоносія в зневоднюваній половині (рис. 7), так і з урахуванням 

зміни густини теплоносія на незневоднюваній половині реактора. При цьому, 

як і без теплогідравлічних розрахунків, сигнал АЗ формується внаслідок 

перевищення допустимого рівня потужності (АЗМ) у момент часу 0.5 с з 

затримкою в 0.2 с. 



20 

Таблиця 3 

Нейтронна потужність та реактивність РБМК-1000 в МПА без врахування та з 

врахуванням теплогідравлічних розрахунків 

Ч
ас

, 
  
с 

Характеристика вихідного стану: Кz=1,3; оп=30 стрижнів РР; 80 додаткових поглиначів; 

=1,1 еф 

Розрахунок без теплогідравліки Розрахунок з теплогідравлікою 

, 

еф 

Нейтронна потужність, від..од. 

 

, 

еф 

Нейтронна потужність, від..од. 

N NВ NН NП N NВ NН NП 

0,25 0,05 1,04 1,02 1,06 1,06 0,08 1,05 1,03 1,07 1,07 

0,50 0,09 1,10 1,06 1,14 1,14 0,13 1,13 1,12 1,15 1,18 

0,75 0,09 1,13 1,08 1,20 1,21 0,15 1,19 1,16 1,23 1,28 

1,00 0,05 1,07 0,99 1,17 1,17 0,04 1,16 1,09 1,23 1,28 

1,25 0,12 1,01 0,90 1,13 1,14 0,07 1,07 0,96 1,19 1,23 

1,50 0,12 0,97 0,80 1,16 1,18 0,30 0,91 0,75 1,07 1,08 

1,75 0,36 0,84 0,65 1,05 1,03 0,70 0,69 0,50 0,89 0,83 

2,00 0,67 0,67 0,50 0,89 0,83 1,20 0,50 0,33 0,69 0,60 

2,25 1,11 0,51 0,36 0,69 0,62 1,94 0,35 0,21 0,49 0,42 

Аналогічні поєднані нейтронно-фізичні та теплогідравлічні розрахунки для 

варіанту з Кz=1.6 в початковому стані, показують, що максимальні вибіги 

реактивності і нейтронної потужності при максимальній проектній аварії 

більші, ніж в стані з Кz=1.3, і досягають 0,2 еф і 1,3 номінальної потужності, 

незважаючи на більш раннє (при t=0.25 с) формування сигналу "АЗ-5". 
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Рис. 7 Усереднений аксіальний 

розподіл густини теплоносія в 

розрахунку МПА з використанням 

блоку нестаціонарної 

теплогідравліки 

 

Рис. 8 Зміна К∞ по висоті активної 

зони (с) при зануренні стрижня РР з 

крайнього верхнього положення (а) 

(“кінцевий” ефект реактивності) 
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Порівнюючи дані на рис. 7 та 5, зазначимо, що прийнятий лінійний закон 

зміни густини теплоносія в попередніх дослідженнях трохи завищує швидкість 

зменшення  в нижній частині активної зони і при постійній густині теплоносія 

на половині реактора, що не зневоднюється, збільшує вибігання  і N. 

Таким чином, впроваджений комплекс Заходів з підвищення безпеки 

РБМК-1000 унеможливлює при МПА некерований розгін реактора на миттєвих 

нейтронах. Наявна система СУЗ забезпечує короткочасність вибігу 

реактивності і нейтронної потужності. Їх максимальні значення не 

перевищують відповідно 0.2еф та 1.3 номінальної потужності. Ці оцінки 

приблизно на 15% більші, ніж отримані без врахування просторово-часового 

розподілу теплогідравлічних параметрів, але вони не можуть призвести до 

руйнування активної зони. Навіть у разі украй маловірогідної події – 

одночасного розриву обох петель циркуляції теплоносія і обезводнення усієї 

активної зони – максимальні значення вибігу реактивності і нейтронної 

потужності не перевищать 0.3 еф і 1,6 номінальної потужності. 

Оцінка в МПА максимальних температур палива та оболонки твела 

В даних дослідженнях використовувалася програма TREPmod2, в якій для 

визначення температури палива був використаний температурний блок 

програми, оснований на розв´язанні рівняння теплопровідності в радіальній 

геометрії із заданими граничними умовами тепловідводу.  

Розглядались початкові стани, в яких за рахунок зміни кількості 

додаткових поглиначів в активній зоні забезпечувались значення  , що лежать 

в діапазоні 0,51,5 еф  При цьому аксіальний розподіл енерговиділення 

консервативно формувався з максимумом в нижній частині активної зони з 

Кz1,6. Оцінювався вплив величини парового коефіцієнта реактивності, що 

проявляється у збільшенні питомих енерговиділень за рахунок додатного 

вибігу нейтронної потужності в перші секунди аварії. Приймалося, що при 

роботі реактора на потужності коефіцієнт тепловіддачі від твела до теплоносія 

складає 5,8 Вт/(см2·град). В процесі обезводнення він дещо падає і на інтервалі 

1,54,0с (повне обезводнення) його величина зменшується на два порядки і 

складає 0,058 Вт/(см2·град). Починаючи з t4c після подання води з САОР, 

коефіцієнт тепловіддачі поступово зростає і відновлюється до початкового 

значення. 

Розрахунки показали, що в усіх варіантах максимальні значення вибігу 

лінійних навантажень твелів, що досягаються на часовому інтервалі 01,5 с, 

відрізняються не більше ніж на 100150 Вт/см, що пояснюється різним часом 

формування сигналу аварійного захисту, по якому стрижні СУЗ занурюються в 

активну зону. До моменту подання води з САОР (t=4c) максимальні лінійні 

навантаження твелів для усіх розглянутих варіантів практично однакові (біля 

50 Вт/см). З розрахунків виходить, що на інтервалі t = 01,5 с температура 

палива зростає (її максимальне значення в центрі паливної таблетки не 

перевищує 1350оС), а на периферії паливної таблетки падає завдяки 
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поліпшенню передачі тепла через контактний шар (за рахунок розширення 

палива). Основне зростання температури оболонки твела відбувається після 

повного обезводнення (1,5ct4c) і супроводжується зменшенням температури 

палива в результаті передачі тепла від палива до оболонки. З урахуванням 

короткочасності вибігу нейтронної потужності на момент часу 4с, коли в 

активну зону починає поступати вода з САОР, температури оболонок твелів 

для усіх розглянутих варіантів лежать в діапазоні 550  580 оС. 

Слід зазначити, що в розрахунку з урахуванням теплогідравлічного 

зворотного зв´язку, незважаючи на меншу швидкість падіння густини 

теплоносія в нижній частині активної зони у порівнянні з лінійним законом 

(див. рис. 7 та 5), в окремих областях активної зони обезводнення наступає 

значно раніше і в момент часу 0.5с має місце практично повне обезводнення в 

декількох каналах. В цих каналах в момент подачі води із САОР (4с) 

температура оболонок твелів може досягати ~670оС. 

Таким чином, зниження парового коефіцієнта реактивності від значення 

1,5еф до 0,5еф не має істотного впливу на максимальну температуру оболонки 

твела в МПА, яка значно нижче граничного значення в 1200оС, що відповідає 

максимальній проектній межі пошкодження твелів, а також нижче температури 

в 700оС, яку прийнято вважати в якості межі можливої розгерметизації твелів. 

При цьому максимальна температура палива не перевищує 1350 оС, що також 

значно нижче температури плавлення двоокису урану. 

Результати дослідження МПА використані Головним конструктором 

РБМК і ІАЕ ім. І.В. Курчатова при розробці технічного обґрунтування безпеки 

(ТОБ) РБМК-1000 Чорнобильської АЕС в післяаварійний період. 

Моделювання аварії, пов'язаної з розривом роздаткового групового 

колектора 

Моделювання даного аварійного процесу з урахування роботи системи 

ЛАР показало, що цей процес виявляється неконтрольованим за допомогою 

нейтронних датчиків, задіяних в системах захисту АЗМ і АЗС. Незалежно від 

того, відбувається зневоднення периферійного або центрального РГК, внесене в 

активну зону збурення відпрацьовується системою ЛАР і максимальне 

збільшення лінійних навантажень в районі зневоднюваних технологічних 

каналів не перевищує 5-6%. При цьому розбаланси в бічних іонізаційних 

камерах, задіяних в захистах АЗМ і АЗС, не досягають встановлених меж. Це 

веде до того, що кількість реєструючих дану подію каналів скорочується до 

одного (по перевищенню тиску в міцно-щільному боксі). У випадку не 

спрацювання цього каналу захисту вже на 100-й секунді обезводнення 

температури палива та оболонок твелів можуть досягти відповідно 2000 і 1300 
оС.  

Дослідження аварії, пов'язаної з "самоходом" ОР СУЗ. Представлені 

результати отримані також з урахуванням роботи системи ЛАР-ЛАЗ. Вони 

показали, що при "самоході" в центральній частині активної зони лінійні 

навантаження потужності можуть досягати 400 Вт/см, а в периферійній частині 

перевищувати встановлені межі. Крім того, було показано, що функціонування 
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системи ЛАР-ЛАЗ може призводити до неспрацювання аварійного захисту за 

потужністю (АЗМ) у зв'язку з блокуванням стрижнями ЛАР бічних 

іонізаційних камер, задіяних в АЗМ. Результати цих досліджень разом з 

дослідженнями, виконаними в ІАЕ ім. І.В. Курчатова і НДІКІЕТ, стимулювали 

розробку комплексної системи контролю управління і захисту (КСКУЗ), 

впровадженої на РБМК в даний час, яка з використанням розгалуженої системи 

внутрізонних датчиків забезпечує захист від “самоходів” ОР СУЗ. 

Дослідження аварії, пов´язаної зі зневодненням автономного контуру 

охолодження СУЗ (КоСУЗ). Наводяться результати оцінки в даній аварії вибігу 

реактивності і нейтронної потужності, що виникають у зв‘язку з наявністю у 

РБМК додатного ефекту зневодненням КоСУЗ, величина якого на потужності 

згідно з розрахунковими оцінками становить +3.6 еф. Одна з основних причин 

додатного ефекту зневоднення КоСУЗ − зменшення поглинаючих властивостей 

каналів з ОР СУЗ внаслідок відходу охолоджувальної води, особливо з 

проміжку, де знаходиться штанга. Результати моделювання, виконані в умовах 

реалізації Заходів щодо виключення стовпів води під витискувачами в нижній 

частині активної зони, прийнятої швидкості зневоднення 13 см/с і з 

урахуванням підкипання теплоносія в ТВЗ, прилеглих до ОР СУЗ, показали, що 

дія аварійного захисту (сигнал "АЗ -5" виробляється в момент часу 8 с) обмежує 

вибіг нейтронної потужності величиною 1,15. Однак в разі неспрацювання АЗ, 

безпека реактора не забезпечується. Надалі для підвищення безпеки реактора в 

даній аварії були впроваджені стрижні СУЗ типу КРО (кластерне регулювання, 

що дозволило знизити ефект зневоднення КоСУЗ до значення меншого 1.0 βеф. 

Моделювання першої фази Чорнобильської аварії 

Аварія на 4-му енергоблоці ЧАЕС сталася перед зупинкою блоку на 

плановий ремонт під час проведення електротехнічного експерименту, якому 

передував ксеноновий перехідний режим на знижений рівень потужності до 

~200МВт, що супроводжувався зміною величини оперативного запасу 

реактивності (ОЗР), а також просторового розподілу щільності потоку теплових 

нейтронів. 

Відповідно до записів приладів обладнання РУ під час проведення 

експерименту працювало нормально і незадовго до закінчення (1 год 23 хв 40 с) 

був зареєстрований сигнал "АЗ-5" (аварійна зупинка реактора). Зауважимо, що 

сигнали аварійних захистів по періоду реактора АЗС (менше 10 с) і по 

перевищенню потужності АЗМ (понад 530 МВт), що формують сигнал "АЗ-5", 

були зареєстровані в момент часу 1 год 23 хв 43 с. Таким чином, появу сигналу 

"АЗ-5" в момент часу 1 год 23 хв 40 с можна пояснити тільки натисканням 

кнопки "АЗ-5" на пульті реактора з метою його зупинки. Як свідчать записи 

приладів, до натискання кнопки АЗ-5 зростання нейтронної потужності було 

відсутнє. Самописці ж зафіксували безпосередньо перед появою сигналу АЗ-5, 

пов'язаного із зростанням потужності, невеликий провал потужності, який міг 

бути викликаний введенням ОР СУЗ при натисканні кнопки АЗ-5. Було 

припущено, що зниження потужності було викликане рухом стрижнів вниз, які 
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потім зупинилися, а наступне стрімке зростання потужності було викликане 

іншими ефектами.  

Тільки пізніше стало зрозумілим, що така поведінка нейтронної 

потужності була викликана “кінцевим” ефектом реактивності стрижнів СУЗ – 

введення додатної реактивності стрижнями ОР СУЗ при їх зануренні в активну 

зону з крайнього верхнього положення (див. рис. 8). Про цей ефект було відомо 

ще до аварії, але, нажаль, його роль не була своєчасно і адекватно оцінена. 

Таким чином, наявні дані показів приладів вказують на те, що версія про 

визначальну роль в цій аварії "кінцевого" ефекту стрижнів СУЗ найбільш 

імовірна. Другою негативною особливістю конструкції РБМК був значний за 

величиною додатний паровий ефект реактивності. Роль цих двох ефектів в 

розвитку аварії досліджена в даному розділі. 

Слід зауважити, що адекватне моделювання Чорнобильської аварії 

можливе лише за допомогою зв'язаних тривимірних розрахункових кодів 

нейтронної кінетики і теплогідравліки активної зони. Це визначається істотною 

гетерогенністю активної зони, складною конструкцією стрижнів СУЗ і 

просторово-часовою залежністю парового коефіцієнта реактивності.  

Перші дослідження аварії за допомогою зв'язаних тривимірних кодів 

нейтронної кінетики і теплогідравліки активної зони були проведені на початку 

90-х років трьома групами дослідників з: ІАЕ ім. І.В. Курчатова 

(використовувався розрахунковий код STEPAN/KOBRA); НДІКІЕТ 

(розрахунковий код TRIADA); ІЯД АН УРСР і ВНДІ АЕС (розрахунковий код 

TREP+DIKRUS). Результати цих досліджень були узагальнені і викладені в 

доповіді радянської делегації на Міжнародній конференції «Ядерні аварії і 

майбутнє ядерної енергетики», Париж, квітень 1991р. У всіх моделях сценарій 

аварії починався з введення стрижнів СУЗ по сигналу АЗ-5. Розраховане 

збільшення потужності виявилось недостатнім як для досягнення уставок АЗМ 

і АЗС через 3с після початку процесу (що мало місце в дійсності), так і для 

подальшого руйнування реактора. Такий результат дозволяв висунути гіпотезу, 

що аварія сталася не тільки через додатний вибіг реактивності від введення 

стрижнів СУЗ, що діяли ще якісь невідомі ефекти. Однак, інший можливий 

висновок полягав у тому, що моделі недостатньо адекватні реальним фізичним 

процесам. Слід зазначити, що остання експериментальна інформація про 

положення ОР СУЗ та розподіл енерговиділення за показами ДКЕ по радіусу та 

висоті активної зони були зареєстровані за 70 секунд до натискання кнопки  

АЗ-5, коли вже на протязі 40с здійснювався вибіг ГЦН. 

Оскільки експериментальна інформація про просторовий розподіл поля 

нейтронів могла містити істотну відносну похибку вимірювання (низький 

рівень потужності), то доцільним є розрахункова перевірка достовірності цієї 

інформації. 

Результати виконаного моделювання ксенонового перехідного процесу 

підтвердили експериментально зафіксоване значення оперативного запасу 

реактивності (ОЗР) 68 стрижнів РР, що склався на момент аварії (див. рис. 9). 

Розрахункова форма аксіального розподілу щільності потоку теплових 
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нейтронів на момент аварії набуває двогорбого виду з максимумом вгорі і 

досить добре узгоджується з відповідним експериментальним розподілом (див. 

рис. 10).  
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Рис. 9 Зміна ОЗР і Кz в ксеноновому 

перехідному процесі 

Рис. 10 Аксіальний розподіл поля 

нейтронів протягом перехідного 

процесу 

Однак, розрахункове значення верхнього максимуму аксіального 

розподілу менше в порівнянні з експериментальними даними, тобто 

розрахунковий аксіальний розподіл має більше зміщення в нижню частину 

активної зони. Зазначимо, що експериментальні значення аксіального розподілу 

відомі за 70с до натиску кнопки АЗ-5, коли на протязі 40с здійснювався вибіг 

ГЦН. За оцінками розрахунків внаслідок зниження витрати теплоносія та 

збільшення вмісту пару мало місце додаткове занурення в активну зону 

стрижнів АРП. Це призвело до зменшення верхнього максимуму та 

додаткового зміщення аксіального розподілу вниз. Таким чином можна 

стверджувати, що вірогідність існування розрахункового аксіального розподілу 

(див. криву для 24 год 30 хв на рис. 10) на момент аварії достатньо висока. 

Оцінка вибігу реактивності і нейтронної потужності за рахунок 

кінцевого ефекту ОР СУЗ (без врахування зворотного зв´язку за 

теплогідравлікою) здійснювалась в двох вихідних висотних полях нейтронів. 

Висотний розподіл "1" було отримано відновленням з використанням 

експериментальних показів датчиків ДКЕ(Н), а вихідний висотний розподіл "2" 

− відновленням з використанням в якості показів ДКЕ(Н) розрахункових 

значень в момент t = 24 години 30 хв, який точно відповідає моменту 

натискання кнопки АЗ-5 (рис. 10). Виправданням для такої варіації, крім 

сказано вище, є також і те, що свідчення внутрізонних детекторів на малій 

потужності мають похибку близько 15%. 

Отримані оцінки “кінцевого” ефекту при зануренні ОР СУЗ в початковий 

аксіальний розподіл поля нейтронів “1” та “2”, наведені на рис. 11. 
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Вихідний аксіальний розподіл 

щільності потоку теплових 

нейтронів “1” 

Вихідний аксіальний розподіл 

щільності потоку теплових 

нейтронів “2” 

Рис. 11 Розрахункова оцінка “кінцевого” ефекту реактивності ОР СУЗ в 

стані перед аварією з ОЗР ~7 стрижнів РР (No=200 MBт). Розрахунок по TREP. 

Можна бачити, що при зануренні ОР СУЗ в активну зону спостерігається 

додатний вибіг реактивності. Його величина істотно залежить від початкового 

аксіального розподілу щільності потоку теплових нейтронів. У разі вихідного 

розподілу “2”, додатний вибіг реактивності становить 1.1 eff  і, починаючи з 

моменту часу t3.5c, має місце розгін реактора на миттєвих нейтронах. 

Як показують результати розрахунків (див. рис. 11), при зануренні 

стрижнів СУЗ відбувається суттєве зміщення максимуму нейтронного поля в 

нижню частину активної зони. Очевидним є те, що вибіги нейтронної 

потужності та реактивності наступають в момент часу, коли максимум в 

розподілі щільності потоку теплових нейтронів зміщується в нижню частину 

активної зони, звідки відбувається виштовхування "стовпів" води 

витискувачами СУЗ. Видно, що у випадку вихідного аксіального розподілу "1" 

в момент часу 3÷3.5с рівень потужності реактора (на відміну від вихідного 

аксіального розподілу "2") є недостатнім для спрацювання АЗ-5. 

Тут зазначимо, що вихідний аксіальний розподіл щільності потоку 

теплових нейтронів "1" використовувався і в перших дослідженнях 

Чорнобильської аварії розрахунковим комплексом TREP+DIKRUS. Як уже 

відзначалось, результати цього моделювання подібно даним, наведеним на  

рис. 11, також виявились недостатніми як для досягнення уставок АЗМ і АЗС, 

так і подальшого руйнування реактора. 

У стані з вихідним висотним полем нейтронів "2" варіювалась величина 

оперативного запасу реактивності. Лише при величині оперативного запасу в 

18 стрижнів РР максимальне значення вибігу реактивності було менше 1.0 ßеф і 

склало ~ 0.9 ßеф. Відзначимо, що згідно з регламентом оперативний запас 

реактивності не повинен був знижуватись до величини менше 15 стрижнів РР. 

Слід зауважити, що розрахунок додатного вибігу за програмою TREP в 

вихідному аксіальному полі "1", отриманому відновленням за показами ДКЕ(Н) 
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і форма якого дуже схожа з аксіальним профілем, отриманим в блоці 

відновлення двогрупової програми STEPAN, дає оцінку “кінцевого” ефекту ОР 

СУЗ +0.5 β. При цьому оцінка цього ефекту по STEPAN склала ~1 β. Ця різниця 

може бути пояснена відмінностями фізичних моделей. Зокрема, причиною 

цього може бути різний опис впливу на реактивність заміни стовпа води на 

витискувач при зануренні поглинаючих стрижнів. Одногрупове дифузійне 

наближення (програма TREP) неточно описує хід щільності потоку нейтронів 

поблизу стовпа води. У цьому наближенні стовп води трактується як поглинач, 

тоді як в дійсності він є джерелом теплових нейтронів. Двогрупове ж 

наближення (STEPAN) враховує цей ефект. Однак, застосування сіткової схеми 

розрахунку може вносити похибку в оцінку цього ефекту і в двогруповому 

наближенні, яка може складати ± 0.5 β. 

Таким чином, розрахунки, виконані тривимірними програмами з 

використанням фактичної інформації про передаварійний стан реактора без 

урахування зворотного зв'язку за теплогідравлікою, показують, що величина 

додатного вибігу реактивності на стрижнях з урахуванням впливу можливих 

невизначеностей на форму аксіального розподілу поля нейтронів і ефективність 

заміни стовпа води на витискувач, становила величину близько 1.0 β. 

Моделювання першої фази Чорнобильської аварії за допомогою 

зв'язаних версій програми TREP з програмами нестаціонарної 

теплогідравліки. 

Порівняння результатів розрахунку першої фази аварії по TREP+DIKRUS і 

TREP+KOBRA з використанням вихідного висотного розподілу "2" показало, 

що при однаковому вибігу реактивності в 1.1β вибіг нейтронної потужності по 

TREP+KOBRA значно більший, що пов'язано з більшою швидкістю падіння 

густини теплоносія в розрахунках по TREP+KOBRA. У цих розрахунках 

використовувалась рання бібліотеки НФК, яка не враховувала інтенсивного 

збільшення розмножуючих властивостей (К∞) при малих значеннях густини 

теплоносія ("загину" в розмножуючих властивостях).  

Оцінка вибігу реактивності, нейтронної потужності та просторово-

часового розподілу густини теплоносія, які отримані зв'язаною версією 

програми TREPmod2+KOBRA з використанням НФК, що враховують "загин" в 

розмножуючих властивостях, представлені на рис. 12 і 13. 

Таким чином, виконані розрахункові оцінки показали, що ефект додатного 

вибігу на стрижнях СУЗ (“кінцевий” ефект СУЗ) в стані 4-го енергоблоку 

ЧАЕС перед аварією становив близько 1.0 β. Причинами такої величини є 

велике число виведених з активної зони стрижнів СУЗ і нестійке аксіальне поле 

нейтронів, що утворилося в результаті ксенонового перехідного процесу 

зниження потужності. Розрахункове моделювання підтвердило, що 

оперативний запас реактивності в передаварійному стані знизився до величини 

6÷8 стрижнів, що нижче встановленої регламентом межі в 15 стрижнів. 
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Рис. 12  Зміна реактивності і 

нейтронної потужності (1-реактивність; 

2-інтегральна потужність; 3-потужність 

нижньої половини АЗ; 4-потужність 

верхньої половин; No=200МВт) 

Рис. 13 Просторово-часова зміна 

густини теплоносія Розрахунок по 

TREP+KOBRA 

Дослідження першої фази Чорнобильської аварії за допомогою 

TREP+KOBRA в порівняні з аналогічними дослідженнями за комплексом 

програм STEPAN/KOBRA показали, що незалежно від відмінностей в моделях 

транспорту нейтронів, характери зміни нейтронно-фізичних характеристик в 

ході першої фази аварії, які визначаються обома розрахунковими комплексами, 

досить добре узгоджуються як між собою, так і з експериментальними даними. 

Розрахункове моделювання аварії за допомогою тривимірних 

нестаціонарних програм з використанням докладної інформації про 

передаварійний стан реактора показало, що причинами катастрофічного 

розгону реактора стали додатний паровий ефект реактивності і додатний вибіг 

реактивності на початковому етапі занурення поглинаючих стрижнів СУЗ. 

Причому, останній ефект, згідно з результатами моделювання зіграв роль 

спускового механізму. Ці два ефекти досить адекватно пояснюють розгін 

реактора без залучення будь-яких додаткових припущень про зовнішні дії, що 

призвели до появи пару в активній зоні. 

Розділ 4. Наведено опис сучасного розрахункового комплексу для аналізу 

безпеки РУ з ВВЕР-1000 і забезпечення науково-технічної підтримки Органу 

регулювання ядерної та радіаційної безпеки України в оцінках поточної 

безпеки АЕС. Основою розрахункового комплексу є сучасний тривимірний 

кінетичний код DYN3D і спектральна програма HELIOS. 

Програма DYN3D, що розроблена в Дослідницькому центрі Німеччини 

"Rossendorf", є багатоцільовою програмою і призначена для виконання таких 

розрахунків активних зон реакторів ВВЕР, як: вигоряння паливних завантажень 

та НФХ в стаціонарних станах реактора; розрахунок нестаціонарних процесів 

(повільних і швидких) і аварійних режимів експлуатації. У програмі 

просторово-часовий розподіл енерговиділення в об´ємі активної зони 

визначається на основі двохгрупової дифузійної моделі транспорту нейтронів за 
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допомогою нодального алгоритму розрахунку. Переваги нодального методу 

розрахунку розглянуті в розділі 2. Теплогідравлічна модель програми DYN3D 

розраховує тільки активну зону реактора з використанням моделі одно- або 

двофазної течії теплоносія, забезпечує моделювання різних режимів 

тепловіддачі аж до закризисних, дозволяє виконувати оцінку поведінки 

тепловиділяючих елементів до початку плавлення матеріалів. Визначаються: 

запас до кризи тепловіддачі, паровміст, температура палива і оболонки твелів, 

ступінь окислення оболонки при високих температурах. Описана процедура 

врахування зворотних зв'язків за концентрацією ядер135Хе і 149Sm. Програма 

проводить розрахунок реактивності і коефіцієнтів реактивності, виходячи з 

формул оберненого рішення рівняння “точкової” кінетики і теорії збурень, 

подібно до того, як це описано в розділі 2 для РБМК. Представлено опис 

методики підготовки бібліотеки двогрупових дифузійних нейтронно-фізичних 

констант (НФК) для гомогенних розрахункових нод. 

Для підготовки бібліотеки двогрупових НФК гомогенних розрахункових 

нод обрано сучасний спектральний код HELIOS. За допомогою цього коду 

виконується детальний розрахунок розподілу щільності потоків нейтронів в 

реальній структурі ноди (ТВЗ), виходячи з рішення транспортного рівняння 

теорії переносу нейтронів в двовимірній геометрії в багатогруповому 

наближенні з урахуванням термалізації нейтронів і резонансної структури їх 

взаємодії. На підставі отриманих розподілів щільності потоків нейтронів 

виконується "конденсація" і гомогенізація нейтронних перерізів реальних нод, 

що відповідають різним типам ТВЗ. Двогрупові  НФК представляються у 

вигляді поліноміальної залежності від глибини вигорання палива, температури 

палива і теплоносія, густини теплоносія і концентрації борної кислоти. 

Прийнятність програми HELIOS для підготовки бібліотеки НФК підтверджена 

розрахунками К∞ і концентрації ізотопів різних елементів в залежності від 

глибини вигорання палива ТВЗ в порівнянні з даними бенчмарків (див. рис. 14 і 

15). 
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Рис. 14 Зміна коефіцієнта 

розмноження на початку 

вигоряння ТВЗ 

Рис. 15 Залежність концентрації 

ізотопів урану від глибини 

вигорання палива в ТВЗ 
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Розглянуто результати валідації DYN3D і підготовленої бібліотеки НФК 

на основі порівняння розрахункових значень відносного енерговиділення ТВЗ 

(Kq) по радіусу активної зони з відповідними експериментальними 

(відновленими) величинами за даними експлуатації другого блоку 

Хмельницької АЕС. Показано, що максимальне відносне відхилення 

розрахункових Kq від експериментальних знаходиться в районі57%, а 

середньоквадратичне відхилення, оцінене на численних даних експлуатації 

енергоблоків АЕС України з ВВЕР-1000, не перевищує 3%. Відповідно до 

численних оцінок розрахункових і експериментальних полів енерговиділення 

максимальне відхилення між розрахунком і експериментом для аксіального 

розподілу не перевищує 10%.  

Комплексні результати тестування програми DYN3D за результатами 

експлуатації та даними пускових експериментів показали, що розбіжність між 

розрахунковими і експериментальними даними по концентрації борної кислоти 

становить ±0.3г/кг, коефіцієнтам реактивності по температурі і густині 

теплоносія відповідно ± 3*10-5 1/оС і ±1*10-2 1/(г/см3). Таким чином, можна 

констатувати, що алгоритм цієї програми і підготовлена для неї бібліотека 

двогрупових НФК (включаючи константи відбивача) є прийнятними з точки 

зору забезпечення необхідної точності розрахунку НФХ ВВЕР в стаціонарних 

станах. 

Прийнятність програми DYN3D і підготовленої бібліотеки НФК для 

моделювання повільних і швидких перехідних процесів обґрунтована в цьому 

розділі порівнянням розрахункових характеристик активної зони в цих 

процесах з експериментальними даними. 

Для підтвердження придатності розрахункового комплексу до 

моделювання повільних перехідних режимів представлено порівняння 

розрахункових значень концентрації борної кислоти, радіального і аксіального 

розподілів енерговиділення з відповідними експериментальними даними в ході 

зареєстрованого на ВВЕР-1000 Хмельницької АЕС ксенонового процесу. 

Нижче на рис. 16 представлені результати чисельного моделювання 

швидкого перехідного процесу ПРБ (прискореного розвантаження блоку до 

рівня потужності 40-50% Nном), що стався на 2-му енергоблоці ХАЕС при 

експлуатації 3-го паливного завантаження. Після скидання групи ПРБ ОР СУЗ в 

активну зону через ~3с системою АКНП було зареєстровано зростання 

нейтронної потужності в реакторі з періодом менше 10с, в результаті чого 

відбулося спрацьовування аварійного захисту реактора по періоду.  
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Рис. 16 Зміна нейтронної потужності реактора при спрацюванні ПРБ на 2-му 

блоці ХАЕС 

Слід зауважити, що при спрацюванні ПРБ, маюче місце зростання 

нейтронної потужності, відбувається в підкритичному стані і пов'язане зі 

збільшенням розмножуючих властивостей через дію негативних зворотних 

зв'язків, а не з введенням додатної реактивності. Має місце лише зменшення 

підкритичності реактора і поступовий вихід на новий зменшений рівень 

потужності. Таким чином, даний режим є повністю безпечним. Спостережувані 

на рис. 16 відхилення розрахункової поведінки нейтронної потужності (в 

розрахунках моделювання здійснювалося без спрацьовування АЗ) від 

експериментального, зареєстрованого 6-ма каналами УНО (пристрій 

накопичення та обробки) з датчиками, розташованими за корпусом реактора, 

можуть бути пов'язані з: можливими неточностями часової реєстрації 

нейтронної потужності та положень ОР СУЗ; відмінностями в розрахункових і 

експериментальних значеннях "ваги" стрижнів ПРБ і коефіцієнтів реактивності; 

відмінністю реального значення ефективної частки запізнілих нейтронів від 

використаного в розрахунку; відсутністю адекватного опису руху кожного ОР 

СУЗ групи ПРБ. 

Виходячи з необхідності виключення в режимі ПРБ як з точки зору 

безпеки, так і економічної доцільності явища не бажаного спрацювання АЗ, 

представлені результати досліджень з визначення оптимального шляху 

вирішення цього практично важливого завдання. На основі даних, наведених на 

рис. 16, була виконана оцінка максимально можливої розбіжності у величині 

періоду реактора, що визначається на підставі розрахункової та 

експериментальної поведінки нейтронної потужності. З урахуванням цієї 

похибки і виконання детальних досліджень була рекомендована і здійснена 

модернізація алгоритму визначення періоду в АКНП, яка полягає в збільшенні 

інтервалу часу, на якому він обчислюється. Безпека рекомендованої 

модернізації була доведена додатковим аналізом протікання визначних 

проектних аварій в умовах виконаної модернізації. Результати моделювання 

цього швидкого перехідного процесу вказують не тільки на можливість 

застосування розрахункового коду DYN3D для оцінки просторово-часової 
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поведінки поля нейтронів в швидких перехідних процесах, а й підтверджують 

високу якість підготовленої за допомогою коду HELIOS бібліотеки НФК. 

Важливими характеристиками безпеки експлуатації реактора і 

тепловиділяючих елементів є лінійне енерговиділення твела і його інтегральна 

потужність. Для цих величин в технічному обґрунтуванні безпеки (ТОБ) 

реактора встановлюються обмеження, виходячи з недопущення як локальної 

кризи теплообміну, так і кризи, яка виникає через зростання потужності твела в 

нормальних режимах експлуатації, порушеннях нормальних режимів 

експлуатації та ряді проектних аварій. Безпосередньо алгоритм програми 

DYN3D не дозволяє розраховувати ці величини. Розрахунок цих величин в даній 

роботі вирішено таким чином. За допомогою наявного в DYN3D блоку 

реконструкції щільності потоку нейтронів в поперечному перерізі кожної 

гомогенної ноди можна отримати макророзподіл щільності потоку нейтронів за 

об‘ємом ноди  Φ(r). На основі цього розподілу і, виходячи з гомогенних 

перетинів ділення ноди Σf, можна визначити макророзподіл потужностей твелів 

в розглянутій ноді P(r). Розподіл P(r) не враховує мікроструктуру щільності 

потоку нейтронів за поперечним перерізом ноди (ТВЗ), яка визначається як 

різною глибиною вигоряння твелів, так і наявністю в складі ноди твелів і твегів 

різного збагачення. Мікроструктура потвельного розподілу енерговиділення в 

вигляді відношення потужності розглянутого твела до середньої потужності 

твела в даному перерізі ноди в залежності від глибини вигорання ноди і її 

складу К(r) готується за допомогою коду HELIOS для різних типів ТВЗ в 

залежності від глибини вигорання і є доповненням до бібліотеки НФК. 

Потужність твела в розглянутій ноді може бути визначена добутком 

макророзподілу P(r) на мікророзподіл К(r). Такий підхід був додатково 

реалізований в DYN3D для розширення функцій програми. Прийнятність 

розрахунку потвельного розподілу енерговиділення за допомогою методології, 

додатково реалізованої в DYN3D, підтверджена шляхом відповідного 

порівняння з рішенням бенчмаркової задачі (середньоквадратичне відхилення в 

потужностях твелів ТВЗ склало 1.5%) та з потвельним розподілом 

енерговиділення, отримуваним російським експлуатаційним кодом PERMAK 

(середньо квадратичне відхилення склало 4.5% по всьому перерізу ТВЗ і 6% по 

периферійній області). 

На закінчення в цьому розділі розглянуто вплив врахування історичного 

спектрального ефекту при підготовці бібліотеки НФК на об'ємний розподіл 

енерговиділення. Даний ефект пов'язаний з тим, що при підготовці НФК 

використовується ізотопний склад, який відповідає спектру нейтронів, що 

розраховується в HELIOS при використанні середніх параметрів активної зони 

по кампанії. Насправді ж ці параметри змінюються по кампанії, а значить в 

різних частинах активної зони ізотопний склад для однієї і тієї ж глибини 

вигорання палива не буде однаковим. Наведені результати дослідження, 

зокрема за оцінкою впливу історичного ефекту тільки за рахунок аксіальної 

зміни густини теплоносія, показали, що помітний вплив на радіальний розподіл 

відносного енерговиділення ТВЗ практично відсутній. Врахування цього 

ефекту лише на ~2÷2.5% покращує згоду розрахункового та 
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експериментального аксіального розподілу енерговиділення і, завдяки цьому, 

веде також до зменшення похибки у визначенні диференціальної ефективності 

ОР СУЗ. Таким чином, врахування цього ефекту можливо є доцільним при 

дослідженні "тонких" ефектів, а описана підготовка бібліотеки НФК 

стандартним чином прийнятна для переважної області досліджень. 

У розділі 5 представлені результати дослідження стійкості реактора ВВЕР 

до ксенонових коливань потужності. Показано, що при потоках в діапазоні 

10131014 н/см2сек є зона нестійкості для фундаментального розподілу 

однорідної одновимірної стаціонарної задачі і стійкість в цьому діапазоні може 

бути забезпечена за рахунок досить великого негативного коефіцієнта 

реактивності за потужністю. Чисельними розрахунками встановлено, що на 

вигорілих станах активної зони через збільшення щільності потоку теплових 

нейтронів реактор знаходиться в зоні нестійкості. У цих станах, незважаючи на 

зростання по модулю значення негативного коефіцієнта реактивності за 

потужністю, вільні ксенонові коливання потужності мають незатухаючий 

характер і стійкість аксіального розподілу енерговиділення може бути 

забезпечена тільки за допомогою цілеспрямованих дій з переміщення стрижнів 

ОР СУЗ. 

Досліджено різні способи гасіння ксенонових коливань потужності. 

Визначено, що найкращий спосіб підтримки аксіального офсету в заданих 

ТРБЕ рамках при переході реактора на новий рівень потужності за допомогою 

зміни концентрації борної кислоти полягає в наступному. Після досягнення 

необхідного рівня потужності ОР СУЗ встановлюються в положення, що 

забезпечує початкове значення аксіального офсету на момент початку 

перехідного процесу і підтримання цього значення офсету в рамках незначного 

відхилення шляхом тривалої дії робочої групи ОР СУЗ. В цьому випадку, 

незважаючи на незатухаючий характер вільних ксенонових коливань 

потужності в кінці кампанії реактора, за допомогою існуючої системи ОР СУЗ і 

борного регулювання забезпечується можливість підтримки в ксенонових 

перехідних процесах аксіального офсету в межах, обумовлених вимогами 

регламенту безпечної експлуатації. 

За допомогою попереднього математичного моделювання виконано 

обгрунтування безпеки проведення випробувань з добового регулювання 

потужності (ДРП) на блоці №2 ХАЕС для двох моментів експлуатації другої 

кампанії. Продемонстрована здатність системи управління і захисту реактора 

ВВЕР-1000 з урахуванням реальних умов роботи технологічного обладнання 

блоку забезпечити гасіння виникаючих при цьому ксенонових коливань 

потужності без перевищення встановлених в ТРБЕ меж на відхилення 

аксіального офсету від початкового значення. Тим самим доведено 

забезпечення термо-механічної надійності експлуатації твелів. Отримані 

результати випробувань з добового регулювання потужності підтвердили 

коректність виконаного обґрунтування впровадження маневрених режимів на 

українських АЕС, що з точки зору експлуатації активної зони свідчить про 

безпеку реалізації режиму ДРП на ВВЕР-1000.  
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Результати розрахункового обґрунтування проведення випробувань з ДРП 

на блоці №2 ХАЕС та експериментальні дані свідчать, що найкращим способом 

підтримки аксіального офсету в заданих ТРБЕ межах при підйомі 

потужності є одночасне введення чистого конденсату і вилучення ОР СУЗ для 

компенсації виникаючого при цьому зміщення осьового офсету вниз. Однак, 

такий режим суперечить вимогам діючих правил з ядерної безпеки (ПБЯ) 

ВВЕР, що забороняють одночасне введення додатної реактивності двома 

незалежними способами впливу на реактивність. Реалізований на реакторах 

ВВЕР-1000 захід для виконання вимоги ПБЯ, не виключає повністю 

можливість введення додатної реактивності двома різними способами.  

Оскільки виконані дослідження показали, що максимальна швидкість 

введення реактивності від подачі чистого конденсату на порядок менша 

максимальної швидкості від вилучення ОР СУЗ, а одночасний їх максимальний 

вплив на реактивність має місце на МКР потужності і він як мінімум в 4 рази, а 

на номінальній потужності в 10 разів, менший максимально допустимої 

швидкості введення додатної реактивності в 0.07β/с, регламентованої в ПБЯ, то 

можливе пом'якшення заборонної дії вимоги ПБЯ РУ АЕС чи взагалі її 

скасування за рахунок введення обмеження на максимальну величину витрати 

чистого конденсату або встановлення більш жорстких вимог за контролем 

періоду реактора в функціонуванні попереджувального захисту (ПЗ-2). Варто 

зауважити, що така заборонна дія відсутня в нормативних документах з безпеки 

експлуатації реакторів PWR. 

Виходячи з досвіду дослідження безпеки РБМК-1000 в післяаварійний 

період, в практику Регулюючого органу України обґрунтований і впроваджений 

принцип, що вимагає виконання аналізу безпеки ВВЕР-1000 в реактивнісних 

аваріях тільки на основі використання тривимірних нестаціонарних програм. 

Обґрунтовано показано, що тільки в цьому випадку можливе отримання 

адекватних оцінок безпеки. Використання підходу, заснованого на 

використанні моделі "точкової" кінетики активної зони в поєднанні з оцінкою 

пікінг-факторів з тривимірних стаціонарних розрахунків одного із станів, не дає 

можливості оцінити чисельні значення локальних ефектів в об‘ємі активної 

зони і вплив на величину цих локальних ефектів властивостей активної зони, 

що змінюються протягом перехідного (аварійного) процесу. Показано, що вибір 

стану для оцінки пікінг-фактора нетривіальний. Він може бути однозначно 

обґрунтований тільки на основі результатів моделювання реактивнісних аварій 

в тривимірній геометрії. Тільки тривимірна методологія може розраховувати на 

адекватність отриманих результатів, для будь-якої іншої, більш спрощеної 

методології тривимірна методологія є критерієм оцінки можливості її 

використання. 

З урахуванням особливостей моделювання реактивнісних аварій з 

використанням тривимірних кінетичних кодів розроблено методологію 

консервативного аналізу. Суть цієї методології полягає в розробці підходів до 

завдання вихідного просторового розподілу енерговиділення і інтегральних 

параметрів реактора, які визначаються нейтронно-фізичними і теплофізичними 

властивостями активної зони і не можуть бути задані безпосередньо, для 
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отримання консервативних оцінок температур палива, теплоносія і оболонки 

твела в різних перехідних процесах. За допомогою даної методології 

проаналізовано безпеку ВВЕР-1000 в ряді реактивнісних аварій, що 

супроводжуються асиметричною поведінкою активної зони. Виходячи зі 

співставлення результатів консервативного аналізу з дослідженнями на 

реальних станах активної зони ВВЕР-1000 і в реальних умовах експлуатації, 

оцінені існуючі запаси до критеріїв прийнятності. Результати чисельних оцінок 

параметрів активної зони ВВЕР-1000 в розглянутих початкових подіях, що 

протікають в реальних умовах експлуаттаціі реактора, дозволяють 

прогнозувати умови, при яких можуть мати місце порушення експлуатаційних 

меж безпеки. 

Зокрема, в період експлуатації ВВЕР-1000, коли мало місце викривлення 

ТВЗ і неповне введення ОР СУЗ в активну зону за сигналами АЗ, 

розрахунковим аналізом були оцінені ризики експлуатації блоків українських 

АЕС в цих умовах, що забезпечило технічно грамотні дії фахівців регулюючого 

органу щодо забезпечення безпеки. 

На основі досвіду моделювання ряду проектних аварій на РБМК-1000 і 

оцінки впливу на їх перебіг роботи системи локального автоматичного 

регулювання просторового розподілу енерговиділення запропоновано, 

обґрунтовано та впроваджено в практику розробки звітів з аналізу безпеки 

реакторів ВВЕР-1000 України виконання аналізів таких вихідних подій, як 

падіння або “самохід” ОР СУЗ, з урахуванням роботи автоматичного 

регулятора потужності (АРП). Результати моделювання цих вихідних подій з 

урахуванням роботи АРП показали, що в даних сценаріях оцінка локальних 

змін потужності, коефіцієнтів запасу до кризи теплообміну, температур палива 

і оболонок твелів/твегів є необхідною, принципово важливою і може бути 

визначальним показником безпеки. Надання таких аналізів в складі Звіту з 

аналізу безпеки стало обов'язковою вимогою Регулюючого органу України. 

Представлені результати аналізів безпеки ВВЕР-1000 в реактивнісних 

аваріях з використанням тривимірного кінетичного коду і розробленої 

методології консервативного аналізу показали, що умови прийнятності в цих 

вихідних подіях виконуються. Одночасно вони вказують на необхідність 

застосування обґрунтованого консерватизму. Розрахунками, наприклад, 

показано, що виділення "гарячого" каналу в початковому стані з аксіальним 

профілем, зміщеним в верхню частину активної зони в ТВЗ, що розташована в 

безпосередній близькості до частково зануреного ОР СУЗ, повинно бути 

додатково аргументовано. 

ВИСНОВКИ 

Перша вітчизняна швидкодіюча повномасштабна тривимірна програма 

TREP, що розроблена для вирішення нестаціонарних задач фізики РБМК-1000, 

зіграла значну роль в різноманітних дослідженнях щодо підвищення безпеки 

РБМК-1000 в період безпосередньо після Чорнобильської аварії. 

В рамках даної роботи виконано удосконалення цієї програми в частині 

виконання в стаціонарному стані відновлення поля енерговиділення на основі 



36 

показів датчиків системи фізичного контролю розподілу енерговиділення 

(СФКРЕ) та визначення поканального розподілу витрат теплоносія через кожну 

ТВЗ активної зони, виходячи з умови однакового перепаду тиску на активній 

зоні. 

Версія програми TREP-Х, що призначена для моделювання ксенонових 

перехідних процесів, модернізована в частині врахування зміни просторового 

розподілу густини теплоносія і температури графітової кладки у вигляді 

врахування зворотного зв'язку через нейтронно-фізичні константи, на відміну 

від попередньої версії, коли зміна цих параметрів враховувалась за допомогою 

заданих значень коефіцієнтів реактивності. 

Розроблена перша вітчизняна швидкодіюча тривимірна програма TREP 

для дослідження швидких перехідних процесів і аварійних режимів 

експлуатації РБМК з урахуванням зворотного зв'язку за теплогідравлічними 

параметрами. Це здійснено завдяки зв'язку швидкодіючої програми TREP з 

нестаціонарними повномасштабними теплогідравлічними програмами 

«DIKRUS» і «KОBRA» (100-канальна модель), що істотно розширило 

можливості використання отриманих програмних комплексів. 

Вперше при розробці програмних кодів просторової кінетики РБМК був 

реалізований алгоритм функціонування системи локального автоматичного 

регулювання просторового розподілу енерговиділення і локального аварійного 

захисту РБМК (ЛАР-ЛАЗ). 

В рамках даної роботи в розрахункових дослідженнях РБМК вперше була 

виконана оцінка використання нодальних алгоритмів розрахунку на точність 

фізичного розрахунку стаціонарного стану РБМК-1000 при використанні 

двогрупової дифузійної моделі переносу нейтронів в порівнянні зі звичайною 

кінцево-різницевою схемою. Результати цих досліджень визначили 

перспективність реалізації в програмах двохгрупового дифузійного розрахунку 

РБМК розробленого методу міжвузлової нодалізаціі. У вигляді окремого 

ітераційного блоку стаціонарного розрахунку цей метод був реалізований в 

сучасній програмі фізичного розрахунку РБМК-1000 "STEPAN", що є в Росії 

одним з основних інструментів в аналізі аварій РБМК. 

Наведені результати верифікації та валідації програми TREP на даних 

експериментальних досліджень і порівнянні результатів стаціонарних 

розрахунків з більш точними програмами, а також порівнянні розрахункових і 

експериментальних даних в ксенонових і швидких перехідних процесах 

переконливо свідчать про достовірність отриманих з використанням TREP 

оцінок безпеки. 

Вперше на повномасштабній моделі активної зони досліджено вплив на 

розвиток аксіальних деформацій енерговиділення, що виникають при зниженні 

потужності РБМК, просторово-часової зміни щільності теплоносія. Показано, 

що вплив зворотного зв'язку за густиною теплоносія незначний і ним можна 

знехтувати за умови встановлення витрати теплоносія відповідно до рівня 

потужності реактора. Крім того показано, що аксіальні деформації можна 

зменшити за рахунок збільшення паровмісту на зниженому рівні потужності. В 

цьому випадку внесена від‘ємна реактивність менша за модулем і для її 
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компенсації необхідне менше вилучення ОР СУЗ, яке зміщує аксіальне 

енерговиділення в верхню частину активної зони. Однак це можливо тільки за 

умови якісного контролю за поканальними витратами теплоносія. 

Робота ЛАР-ЛАЗ вперше врахована в аналізі перебігу ряду проектних 

аварій. Вперше оцінено вплив на протікання МПА та аварій, пов´язаних з 

розривом роздаткового групового колектору і “самоходами” ОР СУЗ, 

функціонування системи ЛАР-ЛАЗ. Показано, що робота цієї системи в МПА 

має позитивне значення, направлена на зменшення вибігів реактивності та 

нейтронної потужності і не призводить до більш пізнього формування сигналу 

аварійного захисту. Навпаки, в аварії з розривом РГК робота ЛАР-ЛАЗ 

повністю компенсує введену додатну реактивність. В результаті цього сигнал 

аварійного захисту за рівнем потужності чи періодом реактора може бути не 

сформованим, а сигнал АЗ за перевищенням тиску в міцно-щільному боксі 

формується пізніше і це діє в негативному напрямку. У разі неспрацювання 

захисту за зростанням тиску в міцно-щільному боксі може скластися ситуація, 

коли температура оболонки твелів перевершить 1200оС. Крім цього показано, 

що функціонування ЛАР-ЛАЗ при “самоходах” ОР СУЗ також має негативний 

вплив, а саме − в більшості випадків призводить до неспрацювання аварійного 

захисту за потужністю (АЗМ) у зв'язку з блокуванням стрижнями ЛАР бічних 

іонізаційних камер, задіяних в формуванні сигналу АЗМ. Ці дослідження 

стимулювали розробку комплексної системи контролю управління і захисту 

(КСКУЗ), впровадженої на РБМК в даний час, яка з використанням 

розгалуженої системи внутрізонних датчиків забезпечує захист від “самоходів” 

ОР СУЗ. 

Наведено результати вперше виконаного дослідження МПА версією TREP, 

зв'язаною з нестаціонарним теплогідравлічним кодом KOBRA. Це дозволило 

врахувати реалістичну зміну густини теплоносія в МПА, а також вплив 

необезводнюваної половини реактора на інтегральні та локальні (лінійне 

енерговиділення, температура палива і оболонки твела) характеристики 

активної зони в ході цієї проектної аварії. 

Виконані дослідження МПА використані Головним конструктором РБМК і 

ІАЕ ім. І.В. Курчатова при розробці технічного обґрунтування безпеки (ТОБ) 

РБМК-1000 Чорнобильської АЕС в післяаварійний період. 

Отримані результати моделювання аварії, пов´язаної з обезводненням 

контуру охолодження СУЗ в гарячому стані з ефектом обезводнення +3,6еф з 

урахуванням підкипання теплоносія в ТВЗ довколишніх СУЗ, показали, що 

спрацювання АЗ обмежує вибіг нейтронної потужності величиною 1.15, що 

менше ніж в МПА. Але надалі для підвищення безпеки реактора в даній аварії 

були впроваджені стрижні СУЗ типу КРО (кластерне регулювання), що 

дозволило знизити ефект зневоднення КоСУЗ до значення менше 1.0 βеф. 

Детально досліджені та обговорені в даній роботі результати моделювання 

Чорнобильської аварії зв´язаними кодами TREP+DIKRUS та TREP+KOBRA 

незаперечно вказують на те, що причинами розгону реактора були додатний 

паровий ефект реактивності та додатний вибіг реактивності на початковому 
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етапі занурення поглинаючих стрижнів СУЗ. Причому, останній ефект, згідно з 

результатами моделювання, зіграв роль спускового механізму. Ці два ефекти 

досить адекватно пояснюють розгін реактора без залучення будь-яких 

додаткових припущень про зовнішні дії, що призвели до появи пару в активній 

зоні. 

Вперше в Україні на основі коду тривимірної кінетики DYN3D (розробки 

дослідного центру Німеччини “Rossendorf”) і комерційного спектрального коду 

HELIOS розроблена власна бібліотека НФК для ВВЕР-1000 і створений 

незалежний розрахунковий комплекс DYN3D+HELIOS для використання в 

дослідженнях безпеки реакторів ВВЕР в стаціонарних і перехідних режимах 

експлуатації . Досліджена необхідність врахування при підготовці бібліотеки 

НФК історичного спектрального ефекту вигорання палива. Показано, що вплив 

історичного ефекту незначний і його можна не враховувати при підготовці 

НФК, що підтверджується валідацією цього комплексу на основі 

експериментальних даних з українських АЕС і вирішення бенчмаркових задач. 

Розрахунковий комплекс модифіковано в частині розробки та реалізації 

методики розрахунку потвельного розподілу енерговиділення, що є важливою 

умовою експлуатації ВВЕР-1000 з використанням в завантаженнях активних 

зон палива різних виробників, а також вирішення актуальної задачі з 

підвищення рівня потужності діючих енергоблоків. 

За допомогою створеного комплексу досліджено стійкість реактора до 

ксенонових коливань потужності і розглянуто режими гасіння цих коливань, а 

також вирішено низку експлуатаційних задач. Зокрема, обґрунтована 

модернізація алгоритму визначення періоду реактора, що виключає 

невиправдане спрацьовування в режимі ПРБ аварійного захисту в підкритичних 

станах реактора ВВЕР-1000. Виконано оцінку ризику експлуатації ВВЕР-1000 в 

умовах затирання ОР СУЗ і їх неповного введення в активну зону, визначена 

максимально можлива швидкість одночасного введення додатної реактивності 

двома засобами впливу на реактивність. Виконане обгрунтування безпеки 

експлуатації ВВЕР-1000 в режимі ДРП показало, що найкращим способом 

підтримки аксіального офсету в заданих ТРБЕ межах при підйомі потужності є 

одночасне введення чистого конденсату і вилучення ОР СУЗ для компенсації 

виникаючого при цьому зміщення аксіального офсету вниз. Виходячи з 

розрахункової оцінки швидкості введення додатної реактивності при 

одночасному вилученні ОР СУЗ і подачі чистого конденсату і з огляду на 

існуючу необхідність експлуатації блоків з ВВЕР-1000 українських АЕС в 

маневреному режимі, доцільним є пом'якшення заборонної дії ПБЯ РУ АЕС на 

одночасне введення додатної реактивності двома засобами впливу на 

реактивність, або взагалі його скасування за рахунок введення обмеження на 

максимальну величину витрати чистого конденсату або встановлення більш 

жорстких вимог за контролем періоду реактора в функціонуванні 

попереджувального захисту (ПЗ-2). 

В практику Регулюючого органу України обґрунтований і впроваджений 

принцип, що вимагає виконання аналізу безпеки ВВЕР-1000 в реактивнісних 

аваріях тільки на основі використання тривимірних кінетичних програм. 
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Обґрунтовано показано, що тільки в цьому випадку можливе отримання 

адекватних оцінок безпеки. З урахуванням особливостей моделювання 

реактивнісних аварій з використанням тривимірних кінетичних кодів 

розроблено методологію консервативного аналізу. За допомогою даної 

методології проаналізовано безпеку ВВЕР-1000 в ряді реактивнісних аварій, що 

супроводжуються асиметричною поведінкою активної зони. Проаналізовано 

вплив роботи автоматичного регулятора потужності на перебіг окремих 

вихідних подій з точки зору оцінки локальних деформацій потужності. 

Виходячи з цього аналізу, в практику розробки Звітів з аналізу безпеки 

реакторів ВВЕР-1000 України впроваджена вимога виконання аналізу таких 

вихідних подій, як падіння чи “самохід” ОР СУЗ, з урахуванням роботи АРП 

(автоматичного регулятора потужності) 

Ряд аварій і перехідних процесів в даній роботі проаналізовано як в 

консервативному наближенні, так і в реальних умовах експлуатації реальних 

станів активних зон ВВЕР-1000. Отримані результати вказують на значні 

запаси до критеріїв прийнятності. Результати численних оцінок параметрів 

активної зони ВВЕР-1000 в розглянутих вихідних подіях, що відбуваються в 

реальних умовах експлуатації реактора, дозволяють прогнозувати умови, при 

яких можуть мати місце порушення експлуатаційних умов безпеки. З іншого 

боку, це дає можливість оцінити ті запаси, які реалізуються в РУ після 

проведення модернізацій і впровадження різних удосконалень. 

У роботі відзначається, що в аналізі безпеки ВВЕР-1000 розглядається ряд 

вихідних подій, в яких можливе введення додатної реактивності з 

несиметричним впливом на розподіл енерговиділення в об‘ємі активної зони і 

які неможливо промоделювати без урахування зміни параметрів другого 

контуру охолодження. Тому для України актуальним є проведення подальших 

робіт зі створення зв'язаних розрахункових комплексів на основі системних 

(теплогідравлічних) кодів і кодів тривимірної кінетики. 
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експлуатувався в Україні, і ВВЕР-1000, що представляє собою в даний час 

основу атомної галузі. 

У першій частині дисертації розглянуті особливості розрахунку 

просторово-часового розподілу енерговиділення в РБМК-1000, наводиться опис 

розрахункових програм, розроблених автором для дослідження безпеки РБМК-

1000 в реактивнісних аваріях і ксенонових перехідних процесах з 

повномасштабним описом активної зони в тривимірному поданні. Детально 

представлені як результати верифікації та валідації розроблених програм, так і 

результати їх практичного використання в обґрунтуванні безпеки РБМК в ряді 

проектних аварій з урахування заходів, що були впроваджені на реакторі цього 

типу в післяаварійний період. Представлені результати моделювання 

Чорнобильської аварії, які переконливо свідчать про те, що її причинами стали 



44 

додатний паровий ефект реактивності і додатний вибіг реактивності на 

початковому етапі занурення поглинаючих стержнів СУЗ. Причому, останній 

ефект, згідно з результатами моделювання зіграв роль спускового механізму. 

В частині дисертації, присвяченій дослідженням безпеки ВВЕР-1000, 

обґрунтовано необхідність використання для аналізу ряду аварій і перехідних 

режимів експлуатації тривимірних кінетичних кодів, як інструменту, що 

забезпечує адекватність моделювання і консерватизм отриманих результатів. 

Надано опис створеного на основі тривимірного кінетичного коду DYN3D 

(розробки дослідного центру Німеччини "Rossendorf") і спектрального коду 

HELIOS розрахункового комплексу для виконання незалежних оцінок безпеки 

РУ з ВВЕР-1000 і забезпечення науково-технічної підтримки Органу 

регулювання України в оцінках поточної безпеки АЕС України. Представлені 

результати з валідації створеного розрахункового комплексу, доведена його 

прийнятність для моделювання стаціонарних і перехідних режимів експлуатації 

РУ з ВВЕР-1000. Виходячи з досвіду дослідження безпеки РБМК-1000 в період 

після Чорнобильської аварії і результатів моделювання самої аварії, в практику 

Регулюючого органу України обґрунтовано і впроваджено принцип, що 

вимагає виконання аналізу безпеки ВВЕР-1000 в реактивнісних аваріях, що 

супроводжуються значними деформаціями об'ємного розподілу 

енерговиділення, тільки на основі використання тривимірних нестаціонарних 

програм. Показано, що тільки в цьому випадку можливе отримання адекватних 

оцінок безпеки. 

Наводяться результати використання розрахункового комплексу у 

вирішенні низки практичних завдань з оцінки безпеки ВВЕР-1000 в умовах 

впровадження нових типів палива та паливних циклів, а також в частині 

виконання аналізу безпеки в реактивнісних аваріях. Наведено результати 

моделювання експлуатації ВВЕР-1000 в режимі маневрування потужністю.  

Ключові слова: водо-водяні реактори (ВВЕР), реактор канального типу 

(РБМК), кінетика ядерного реактора, перехідні процеси, математичне 

моделювання перехідних процесів, тривимірні нестаціонарні програми, 

коефіцієнти реактивності, аналіз причин аварії на Чорнобильській АЕС, оцінка 

безпеки ВВЕР в реактивнісних аваріях. 
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The work is devoted to safety analysis and safety justification of Ukrainian 

power reactors of two types: RBMK-1000, which was operated in Ukraine until the 

beginning of the 1990s, and VVER-1000, which is currently the basis of nuclear 

industry. 

The first part of the thesis considers peculiarities in calculating the space–time 

energy distribution in RBMK-1000 and describes the computer code developed by 

the author for safety analysis of RBMK-1000 in reactivity accidents and xenon 

transients with a full-scale three-dimensional description of the core. The results of 

verification and validation of the developed programs, as well as the results of their 

application in RBMK safety justification for a number of design-basis accidents, 

taking into account the measures implemented at this reactor type in the post-accident 

period, are addressed in detail. The results of Chornobyl accident simulation are 

presented; they convincingly show that the accident was caused by a positive 

reactivity vapor coefficient and reactivity increase when control rods began to move 

into the core. Moreover, the last effect, according to the simulation, played the role of 

a trigger mechanism. 

The thesis part devoted to VVER-1000 safety analysis justifies the need to use 

three-dimensional kinetic codes to analyze a series of accidents and transients to 

ensure adequate simulation and conservative results. The computer package prepared 

on the basis of the DYN3D three-dimensional kinetic code (developed by the German 

Research Center Rossendorf) and HELIOS spectral code is described. The computer 

package is intended  for independent safety assessments of VVER-1000 reactors and 

scientific and technical support to the Ukrainian regulatory authority in assessing the 

current safety of Ukrainian NPPs. Results from validation of the developed computer 

package are presented and its suitability for simulation of stationary and transition 

modes of VVER-1000 operation is proved. Based on the experience in RBMK-1000 

safety analysis in the period after the Chornobyl accident and accident simulation, the 

principle that requires application of only three-dimensional nonstationary programs 

for VVER-1000 safety analysis in reactivity accidents accompanied by significant 

distortions of volume energy distribution has been justified and implemented in 

practices of the Ukrainian regulatory body. It is shown that adequate safety 

assessments can be obtained only in this case. 

The results of using the computer package to solve a number of problems for 

VVER-1000 safety assessment in the introduction of new fuel types and fuel cycles, 

as well as in safety analysis in reactivity accidents, are presented. The results of 

VVER-1000 simulation in the load-follow mode are provided. 

Keywords: water-cooled water-moderated reactors (VVER), channel-type reactor 

(RBMK), nuclear reactor kinetics, transients, mathematical simulation of transients, 

three-dimensional nonstationary programs, reactivity coefficients, analysis of 

Chornobyl accident causes, VVER safety assessment for reactivity accidents. 
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Работа посвящена исследованию и обоснованию безопасности 

энергетических реакторов Украины двух типов: РБМК-1000, который в начале 

90-х годов эксплуатировался в Украине, и ВВЭР-1000, являющихся в 

настоящее время основой атомной отрасли. 

В первой части диссертации рассмотрены особенности расчета 

пространственно-временного распределения энерговыделения в РБМК-1000, 

приводится описание расчетных программ, разработанных автором для 

исследования безопасности РБМК-1000 в реактивностных авариях и 

ксеноновых переходных процессах с полномасштабным описанием активной 

зоны в трехмерном представлении. Подробно представлены как результаты 

верификации и валидации разработанных программ, так и результаты их 

практического использования в обосновании безопасности РБМК в ряде 

проектных аварий с учетом мероприятий, которые были внедрены на реакторе 

этого типа в послеаварийный период. Представлены результаты моделирования 

Чернобыльской аварии, которые убедительно свидетельствуют о том, что ее 

причинами стали положительный паровой эффект реактивности и 

положительный выбег реактивности на начальном этапе погружения 

поглощающих стержней СУЗ. Причем, последний эффект, согласно 

результатам моделирования, сыграл роль спускового механизма. 

В части диссертации, посвященной исследованию безопасности ВВЭР-

1000, обоснована необходимость использования для анализа ряда аварий и 

переходных режимов эксплуатации трехмерных кинетических кодов, как 

инструмента, обеспечивающего адекватность моделирования и консерватизм 

полученных результатов. Предоставлено описание созданного на основе 

трехмерного кинетического кода DYN3D (разработки исследовательского 

центра Германии "Rossendorf") и спектрального кода HELIOS расчетного 

комплекса для выполнения независимых оценок безопасности РУ с ВВЭР-1000 

и обеспечения научно-технической поддержки органа регулирования Украины 

в оценках текущей безопасности АЭС Украины. Представлены результаты 

валидации созданного расчетного комплекса, доказана его приемлемость для 

моделирования стационарных и переходных режимов эксплуатации РУ с 

ВВЭР-1000. Исходя из опыта исследования безопасности РБМК-1000 в период 

после Чернобыльской аварии и результатов моделирования самой аварии, в 

практику регулирующего органа Украины обоснован и внедрен принцип, 

требующий выполнения анализа безопасности ВВЭР-1000 в реактивностных 
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авариях, сопровождающихся значительными деформациями объемного 

распределения энерговыделения, только на основе использования трехмерных 

нестационарных программ. Показано, что только в этом случае возможно 

получение адекватных оценок безопасности. 

Приводятся результаты использования расчетного комплекса в решении 

ряда практических задач по оценке безопасности ВВЭР-1000 в условиях 

внедрения новых типов топлива и топливных циклов, а также в части 

выполнения анализа безопасности в реактивностных авариях. Приведены 

результаты моделирования эксплуатации ВВЭР-1000 в режиме маневрирования 

мощностью. 

Ключевые слова: водо-водяные реакторы (ВВЭР), реактор канального типа 

(РБМК), кинетика ядерного реактора, переходные процессы, математическое 

моделирование переходных процессов, трехмерные нестационарные 

программы, коэффициенты реактивности, анализ причин аварии на 

Чернобыльской АЭС, оценка безопасности ВВЭР в реактивностных авариях. 


