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В даний час розвиток атомної енергетики в усьому світі характеризу-

ється інтенсивним впровадженням комп'ютерних технологій в процеси пла-

нування, управління і науково-технічного супроводу роботи атомних станцій. 

Створюються все більш складні комплекси комп'ютерних програм, що охо-

плюють всі етапи ядерного паливного циклу. По суті вони представляють 

собою комп'ютерні бази знань в галузі ядерної фізики та атомної енергетики, 

що містять також набір сертифікованих методик і програмних інструментів 

для практичної реалізації цих знань. Використання повномасштабних триви-

мірних динамічних моделей дозволяє істотно підвищити безпеку роботи 

атомних станцій, знизити зайвий консерватизм в режимах експлуатації 

окремих вузлів, неминучий при використанні спрощених моделей, підвищити 

економічність і маневреність роботи АЕС. 

Перехідні та аварійні режими експлуатації реакторів РБМК і ВВЕР су-

проводжуються значними просторовими деформаціями поля енерговиділен-

ня, і для обгрунтування безпеки таких реакторів з просторово-розподіленими 

параметрами важливе значення мають роботи по створенню і впровадженню 

моделей просторової кінетики. 

Крім того, в процесі розвитку атомної енергетики України виникає 

значне число завдань, пов'язаних з:  

 необхідністю періодичної переоцінки безпеки АЕС з ціллю про-

довження терміну їх експлуатації; 

 впровадженням нових типів палива та паливних циклів;

 експлуатацією змішаних завантажень ВВЕР-1000 в умовах роз-

гортання робіт з диверсифікації ядерного палива; 

 модернізацією, спрямованою на підвищення безпеки реакторів

ВВЕР і поліпшення їх економічних показників.  

Ці завдання можуть бути адекватно виконані тільки з використанням 

кодів просторової кінетики. 

В рамках науково-технічної підтримки Органу Ядерного Регулювання 

України для проведення експертних оцінок зовнішніх обґрунтувань безпеки 

необхідна наявність сучасного валідованого програмного забезпечення, яке 

має бути незалежним по відношенню до розрахункових кодів, використаних 

розробником наданого на розгляд обґрунтування.  



Тому розробка, впровадження та використання тривимірних матема-

тичних моделей і програм для вирішення завдань безпеки РБМК та ВВЕР є 

актуальною проблемою. 

В дисертаційній роботі Халімончука В.A. представлені узагальнені ре-

зультати таких досліджень, що виконувалися протягом більш ніж 20 років в 

Інституті Ядерних Досліджень НАН України та у Державному підприємстві 

"Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" 

Державної інспекції ядерного регулювання України та НАН України.  

Тому, можна говорити про безсумнівну актуальність теми дисертацій-

ної роботи Халімончука В.A. та важливість отриманих результатів для роз-

витку та удосконалення методичних основ аналізу безпеки ядерних устано-

вок, що необхідні для практичного застосування при проведенні експертних 

оцінок в рамках науково-технічної підтримки Органу Ядерного Регулювання 

України. 

Зокрема, предметом дослідження Халімончука В.A. були актуальні 

проблеми, такі як:  

 отримання оцінок та впровадження Заходів з підвищення безпеки 

РБМК-1000 в період безпосередньо після Чорнобильської аварії;  

 дослідження максимальної проектної аварії, для розробки технічного об-

ґрунтування безпеки РБМК-1000 Чорнобильської АЕС в післяаварійний 

період ; 

 обґрунтування безпеки проведення випробувань з маневрування потуж-

ністю ВВЕР-1000 на блоці №2 ХАЕС ; 

Ступінь обґрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Наукові положення, висновки і рекомендації, що наведені в роботі Ха-

лімончука В.A. базуються на значному масиві результатів, отриманих та ін-

терпретованих дисертантом на протязі 1990-2015 рр. при виконанні держ-

бюджетних, пошукових та міжнародних програм і проектів 

Достовірність та обґрунтованість наукових положень і висновків роботи 

досягається глибиною проведення досліджень, теоретичними засадами та 

використанням комплексу методик комп’ютерного моделювання, об’ємом 

розрахунків, а також порівнянням одержаних результатів з широким спектром 

літературних даних.  

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів підтверджу-

ється результатами з верифікації та валідації використаних розрахункових 

кодів на основі рішення бенчмаркових задач, співставлення з результатами 

атестованих програм, а також з експериментальними даними з українських 

АЕС.  

Наведені результати верифікації та валідації програми TREP базуються 

на порівнянні з даними експериментальних досліджень та з результатами 

стаціонарних розрахунків за більш точними програмами. 



Порівняння розрахункових і експериментальних даних в ксенонових і 

швидких перехідних процесах переконливо свідчить про достовірність отри-

маних з використанням TREP оцінок безпеки.  

Створений розрахунковий комплекс DYN3D+HELIOS валідовано на 

численних даних експлуатації ВВЕР-1000, результатах перехідних ксеноно-

вих процесів та пускових експериментів. Висновок. що вплив історичного 

ефекту незначний підтверджується валідацією цього комплексу на основі 

експериментальних даних з українських АЕС і вирішення бенчмаркових за-

дач.  

Достовірність результатів роботи В.A. Халімончука забезпечена ком-

плексним характером виконання досліджень, а також багаторічною практи-

кою виконання робіт з узгодження поточних паливних завантажень енерго-

блоків АЕС України.  

Наукова новизна дисертаційної роботи 

Вважаю, що оригінальність та наукова новизна результатів роботи В.A. 

Халімончука полягає в тому, що  

 Розроблена вдосконалена версія тривимірної стаціонарної крупносіточної 

програми розрахунку просторового енерговиділення TREP з відновленням 

поля енерговиділення на основі показів датчиків системи фізичного кон-

тролю розподілу енерговиділення.  

 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 

просторово-часової зміни густини теплоносія на розвиток аксіальних де-

формацій енерговиділення, що виникають при зниженні потужності 

РБМК.  

 Розроблена перша вітчизняна швидкодіюча програма тривимірної кіне-

тики TREP з урахуванням зворотного зв'язку за теплогідравлічними па-

раметрами, що розраховуються програмами DIKRUS або KOBRA, для 

дослідження швидких перехідних і аварійних режимів експлуатації РБМК  

 Вперше при розробці програмних кодів просторової кінетики було реалі-

зовано алгоритм функціонування системи локального автоматичного ре-

гулювання просторового розподілу енерговиділення та локального ава-

рійного захисту РБМК. 

 На основі моделювання першої фази Чорнобильської аварії встановлені 

причини її виникнення.  

 Вперше на основі спектральної програми HELIOS створена бібліотека 

двогрупових дифузійних нейтронно-фізичних констант всіх типів ТВЗ 

ВВЕР-1000, що використовуються в Україні.  

 Вперше в програмі DYN3D реалізовано розрахунок об’ємного розподілу 

лінійних навантажень потужності твелів.  



 Вперше підготовлена бібліотека НФК ВВЕР-1000 для програми фізичного 

розрахунку DYN3D з урахуванням спектрального історичного ефекту 

вигорання та оцінено його вплив на результати просторового розподілу 

енерговиділення в ВВЕР-1000.  

Практична цінність роботи та отриманих результатів полягає в 

створенні інструментарію для проведення аналізу безпеки у сфері викорис-

тання 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 післяа-

варійний ТОБ (технічне обґрунтування безпеки) РБМК. 

На основі моделювання першої фази Чорнобильської аварії встановлені 

причини її виникнення.  

З’єднана версія програми TREP з теплогідравлічними програмами 

DIKRUS і KOBRA вперше використана в дослідженнях максимальної прое-

ктної аварії на РБМК та моделюванні першої фази Чорнобильської аварії.  

Створений розрахунковий комплекс DYN3D+HELIOS використову-

ється при виконанні незалежних оцінок безпеки експлуатації поточних зава-

нтажень енергоблоків українських АЕС. 

Досліджена можливість безпечної реалізації режиму маневрування по-

тужністю, що є важливою умовою використання ВВЕР-1000 при роботі в 

мережі з добовою зміною навантаження.  

Результати дисертаційної роботи знайшли досить широке застосування 

в регулируючей діяльності Державної інспекції ядерного регулювання 

України щодо забезпечення безпеки реакторних установок в стаціонарних, 

перехідних і аварійних режимах експлуатації. Так, в практику розробки Звітів 

з аналізу безпеки реакторів ВВЕР-1000 України впроваджена вимога вико-

нання аналізу таких вихідних подій, як падіння чи “самохід” ОР СУЗ, з ура-

хуванням роботи автоматичного регулятора потужності. 

В практику Регулюючого органу України обґрунтований і впровадже-

ний принцип, що вимагає виконання аналізу безпеки ВВЕР-1000 в реактив-

нісних аваріях тільки на основі використання тривимірних кінетичних про-

грам.  

Загальна характеристика змісту роботи. 

Дисертація складається зі вступу, п‘ятьох розділів, висновків, чотирьох 

додатків та списку літературних джерел.  

У вступі обґрунтовується актуальність дослідження перехідних про-

цесів з використанням розрахункових кодів трьохвимірної кінетики. Пода-

ються відомості про наукову новизну одержаних результатів та їхнє практичне 

значення. 

У першому розділі дисертації акцентується увага на необхідності вико-

нання аналізу безпеки енергетичних реакторів України у ряді проектних ава-

рій, що супроводжуються значними просторово-часовими деформаціями 



об‘ємного розподілу енерговиділення, з використанням трьохвимірних дина-

мічних кодів. Використання "точкової" моделі кінетики активної зони для 

виконання подібних аналізів безпеки можуть стати чинниками, що переш-

коджають з'ясуванню прихованих дефектів конструкції реактора і його систем 

безпеки, які в певних ситуаціях можуть призводити до виникнення проектних 

аварій і навіть катастроф. Фундаментальним підтвердженням цього, як  по-

казано в даній роботі, є Чорнобильська аварія та причини її виникнення, які за 

відсутності таких програм не були своєчасно виявлені та ліквідовані.   

Розглянуто стан та етапи розвитку і створення як стаціонарних трьох-

вимірних програм розподілу енерговиділення, так і програм просторової ди-

наміки енергетичних реакторів. Виконана оцінка ролі вперше розроблених в 

рамках даної роботи програм просторової кінетики РБМК для обґрунтування 

впроваджених заходів з забезпечення безпеки експлуатації реактора цього 

типу після Чорнобильської аварії.  

В умовах реалізації на реакторах ВВЕР програми з диверсифікації яде-

рного палива, виникає необхідність виконання в Україні аналізів безпеки ви-

користання нових видів ядерного палив та паливних циклів на основі власних 

оцінок безпеки за допомогою незалежних розрахункових кодів. Виходячи з 

аналізу нинішнього стану ядерної енергетики України та з урахуванням по-

переднього досвіду аналізу безпеки РБМК-1000 в реактивнісних аваріях, ак-

центована увага на необхідності створення незалежного розрахункового 

комплексу для аналізу безпеки АЕС України з реакторами ВВЕР, що є важ-

ливим з точки зору діяльності Державного органу ядерного регулювання 

України. Описано шлях, яким була вирішена ця проблема в рамках даної ро-

боти.  

У другому розділі роботи розглянуті особливості розрахунку просто-

рово-часового розподілу енерговиділення в РБМК-1000. Детально наводиться 

опис вперше розробленої швидкодіючої програми ТREP для дослідження 

безпеки РБМК-1000 в реактивнісних аваріях і ксенонових перехідних проце-

сах з повномасштабним описом активної зони в тривимірному поданні. 

Представлені результати верифікації та валідації цієї програми. Такі особли-

вості програми TREP, як наявність блоку відновлення поля енерговиділення за 

показами датчиків системи фізичного контролю розподілу енерговиділення 

визначили використання її для отримання консервативних оцінок безпеки в 

умовах реалізації Заходів з безпеки РБМК-1000 в період після Чорнобильської 

аварії. Протягом часу, пов'язаного з оцінкою та впровадженням заходів щодо 

підвищення безпеки РБМК в період після Чорнобильської аварії, програма 

TREP нарівні з програмою Головного конструктора РБМК «TRIADA» була 

основним інструментом цих досліджень. Була розроблена бібліотека одног-

рупових НФК макрочарунок, використовуваних в TREP. Це дозволило реа-

лізувати в TREP схему розрахунку з урахуванням зворотних зв'язків і, таким 

чином, забезпечити просторово-часове врахування зміни парового коефіціє-

нта реактивності протягом розглянутих перехідних і аварійних режимів екс-

плуатації РБМК-1000. Це, разом з використовуваним в TREP блоком віднов-

лення поля енерговиділення, істотно відрізняло розроблену програму від 



TRIADA, забезпечило можливість формування різних просторових розподілів 

енерговиділення в початкових станах для вивчення їх впливу на параметри 

безпеки в досліджуваних подіях з оцінкою виконання критеріїв прийнятності.   

У третьому розділі представлені результати практичного використання 

програми TREP для дослідження ксенонових перехідних процесів та ряду 

проектних аварій в РБМК. Вперше виконана оцінка безпеки РБМК-1000 в 

максимальній проектній аварії з урахування просторово-часової залежності 

парового коефіцієнту реактивності та з використанням зв‘язаної версії про-

грами TREP з трьохвимірною нестаціонарною програмою теплогідравліки 

активної зони KOBRA, розробки ІАЕ ім. І.В. Курчатова. Виконані розрахун-

кові дослідження також в ряді інших аварій, як: “самохід” ОР СУЗ, розрив 

роздаткового колектору з урахуванням роботи системи локального автома-

тичного регулювання та захисту, обезводнення контура охолодження СУЗ, що 

були включені в післяаварійний ТОБ РБМК-1000.  

Наведені результати дослідження з моделювання Чорнобильської аварії, 

які переконливо свідчать про те, що її причинами стали додатний паровий 

ефект реактивності і додатний вибіг реактивності на початковому етапі за-

нурення поглинаючих стрижнів СУЗ. Причому, останній ефект, згідно з ре-

зультатами моделювання, зіграв роль спускового механізму.  

Четвертий розділ є складовою другої частини дисертації, присвяченої 

дослідженням безпеки ВВЕР-1000. В ній обґрунтована необхідність викори-

стання для аналізу ряду аварій і перехідних режимів експлуатації тривимірних 

кінетичних кодів, як інструменту, що забезпечує адекватність моделювання і 

консерватизм отриманих результатів. На основі сучасного тривимірного кі-

нетичного коду DYN3D (розробки дослідного центру Німеччини 

"Rossendorf") і спектрального коду HELIOS створено розрахунковий комплекс 

для аналізу безпеки РУ з ВВЕР-1000 і забезпечення науково-технічної підт-

римки Органу регулювання України в оцінках поточної безпеки АЕС України. 

Розділ містить опис розробленої бібліотеки нейтронно-фізичних констант для 

ТВЗ ВВЕР з оцінкою врахування в НФК історичного спектрального ефекту 

вигорання палива. Надано опис реалізованої в даному комплексі методики 

розрахунку потвельного розподілу енерговиділення. Представлені результати 

валідації розрахункового комплексу з використанням даних експлуатації 

українських АЕС та вирішення бенчмаркових задач, доведена прийнятність 

створеного комплексу для моделювання стаціонарних і перехідних режимів 

експлуатації РУ з ВВЕР-1000.   

У п‘ятому розділі аналітичним і чисельним способом досліджено стій-

кість ВВЕР-1000 до ксенонових коливань потужності. Показано, що при по-

токах в діапазоні 10
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-10
14

 н/см2сек є зона нестійкості для фундаментального 

розподілу однорідної одновимірної стаціонарної задачі. Числовими розраху-

нками встановлено, що на вигорілих станах активної зони через збільшення 

щільності потоку теплових нейтронів реактор знаходиться в зоні нестійкості, 

вільні ксенонові коливання потужності мають незатухаючий характер і стій-

кість аксіального розподілу енерговиділення може бути забезпечена тільки за 

допомогою цілеспрямованих дій по переміщенню стрижнів ОР СУЗ.  



Досліджені різні способи стабілізації ксенонових коливань потужності.  

За допомогою попереднього математичного моделювання виконано 

обґрунтування безпеки проведення випробувань з добового маневрування 

потужністю на блоці №2 ХАЕС для двох моментів другої паливної 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 по-

тужності без перевищення встановлених меж на відхилення аксіального оф-

сету від початкового значення. Отримані результати випробувань з добового 

маневрування потужністю підтвердили коректність виконаного розрахунко-

вого обґрунтування впровадження маневрених режимів в експлуатацію на 

українських АЕС, що в сукупності свідчить про можливість реалізації манев-

рів на ВВЕР-1000 за умови підтвердження проектного функціонування також 

іншого обладнання першого та другого контурів охолодження.  

Наводяться результати використання розрахункового комплексу у ви-

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

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

конання аналізу безпеки в реактивнісних аваріях.  

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

ряд вихідних подій з несиметричним розподілом енерговиділення в об‘ємі 

активної зони, які неможливо промоделювати без урахування зміни парамет-

рів 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.  

У додатках Б, В та Г наведені підтвердження використання результатів 

даної дисертаційної роботи, в експлуатаційній практиці НАЕК «Енергоатом» 

та регулюючій діяльності ДІЯРУ щодо забезпечення безпеки реакторних 

установок в стаціонарних, перехідних і аварійних режимах експлуатації.  

У висновках наводиться перелік основних наукових і практичних 

результатів, одержаних у дисертаційній роботі  

Об’єм виконаних досліджень та глибина їх проведення в поєднанні з 

теоретичними засадами дозволили автору сформулювати і обґрунтувати ос-

новні положення дисертаційної роботи, що захищаються. 

Таким чином, матеріали представлених досліджень мають цілісний 

характер, базуються на єдиному науковому та методологічному підході, що є 

цінним при аналізі складної та багатопланової теми дослідження. Зміст ди-

сертації логічно представляє проведений об'єм досліджень. Оформлення ди-

сертації відповідає вимогам ДАК України, робота написана доступною мо-

вою, з належним теоретичним обґрунтуванням із галузі фізики ядерних реа-

кторів і містить багатий ілюстративний та довідковий матеріал. 

Наукові здобутки В.A. Халімончука пройшли апробацію на профільних 

вітчизняних та міжнародних конференціях по фізиці ядерних реакторів, їх 

результати представлені у провідних світових журналах. Об'єм та якість на-

укових видань, забезпечує повноту публічного викладу матеріалу дисертації. 



 




