
Nukleon 2020. július XIII. évf. (2020) 231 

Kontakt: hegyi.gyorgy@energia.mta.hu  Beérkezett: 2019. november 11. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2020  Közlésre elfogadva: 2020. június 2. 

A VVER-1200 reaktoron végzett indítási mérések szimulációja 
a KARATE-1200 programmal 

Hegyi György, Maráczy Csaba, Temesvári Emese 

Energiatudományi Kutatóközpont 
1525 Budapest, 114, Pf.: 49. 

 

A reaktor fizikai indítása nagy körültekintést igénylő mérési sorozat, melynek során az új zóna technikai, technológiai és 
reaktorfizikai paramétereit vizsgálják. A sikeres teszt szükséges feltétele az energiatermelés elindításának. Különösen izgalmas 
egy új típusú reaktor első kampánya, ahol az új technika, technológia minden elemét részletesen tesztelni kell, továbbá a mért és 
a számolt fizikai jellemzők összevetése is nagyobb körültekintést igényel. 
Az utóbbi években több új VVER-1000 és VVER-1200 típusú blokkot kapcsoltak a hálózatra, és az ezeken végzett fizikai indítási 
mérésekről számos cikk jelent meg. Figyelembe veendő, hogy ezeken a blokkokon az eddiginél hosszabb kampányokra alkalmas új 
típusú kazetták jelentek meg az induló töltetben. Ezzel a tervezéssel kapcsolatos számítási apparátusok is szélesebb adatbázison 
váltak ellenőrizhetővé.  

A cikkben először egy hazai példát, egy VVER-440 típusú blokkon végzett indítási mérést mutatunk be. Ezután a publikációk 
alapján először röviden ismertetjük az új reaktor tulajdonságait, majd a közölt méréseket. A kísérletek mellett néhány esetben az 
orosz, továbbá a saját szimulációink eredményeit is megadjuk. 

 

Bevezetés 
Az atomerőmű nem fizikai mérések végzésére tervezett 
kísérleti eszköz, feladata a biztonságos energiatermelés. 
Ehhez természetesen folyamatosan vizsgálni kell a 
technológiai paraméterek változását, de ezek inkább fizikai 
elveken alapuló technológia jellegű adatok gyűjtését és 
kontrolját jelentik. Amikor üzemanyag-berakás történik, az 
indítás során mérésekkel kell bizonyítani, hogy a 
reaktortöltet a megadott biztonsági korlátokat, tervezési 
paramétereket betartva a tervezett időtartam alatt a 
tervezett maximális energia megtermelésre képes a 
környezetre és az erőműre nézve is biztonságosan.  
A nyomottvizes reaktorok (ide tartoznak a VVER típusok is) 
esetében az indítási műveleteket általában három 
kategóriába sorolják: 

1.) A reaktor újraindítása normál üzem során. Időnként 
egy-egy reaktort átrakások között is le kell állítani. 
Ebben az esetben a reaktor indítása rutinfeladat, mivel 
az összes reaktivitásparaméter és a becsült kritikusság 
feltétele jól ismert. Az ilyen leállás (például egy turbina- 
kiesést követő újraindítás) nem igényli a reaktorzóna 

megbontását, és csak néhány órát vesz igénybe. 

2.) A reaktor üzembe helyezése átrakás után. Mivel ilyen 
esetben az üzemanyag egy részét friss kazettákra 
cserélik, a többit pedig áthelyezik, megváltozik a 
teljesítményeloszlás. A kiégés és a teljesítményeloszlás 
megváltozása befolyásolja a zóna paramétereit. Ezért az 
átrakás után mindig szükség van annak 
meghatározására, hogy a zóna reaktorfizikai 
paraméterei összhangban állnak-e a tervezési számítá-
sokkal. 

3.) A reaktor első indítása. Ilyen esetben az indítás nem 
csak a zónára vonatkozó méréseket tartalmazza, 

számos egyéb tesztet is el kell végezni, például 
hidraulikus és nyomáspróbákat. Újszerű feladat a mért 
adatok hibájának megállapítása, a mérések és a 
számítások összevetése, és a realizált különbségek 
megvizsgálása a biztonsági kérdések vonatkozásában. 

Magyarországon majdnem 40 éve volt az első atomerőművi 
reaktor indítása, melyet több éves szakmai munka és a 
hasonló (csehszlovák, bolgár) blokkokon történt 
próbamérések előztek meg. Közismert, hogy Pakson volt az 
első alkalom a VVER-440-esek történetében, ahol a fizikai 
indítás méréseit elektronikusan folyamatosan rögzítették és 
kiértékelték, lehetőséget adva az esetleges újraértékelésre is 
[1]. A kísérletek technikája és a kiértékelési módszerek 
folyamatosan fejlődnek jelenleg is [2-3], és a Paksi 
Atomerőmű rendszeresen lehetőséget biztosít az MTA EK 
számára, hogy a KARATE kódrendszer – figyelembe véve 
például az újabb kazetta típusok megjelenését – ezeken a 
méréseken keresztül is validált legyen [4-10]. 

A cikkben először egy VVER-440-n végzett indítási mérést 
és annak szimulációját mutatjuk be. Ezután röviden 
ismertetjük a paksi telephelyen tervezett új típusú reaktor 
tulajdonságait, majd a közölt méréseket a publikációk 
alapján. A kísérletekre néhány esetben az orosz, továbbá a 
saját szimulációnkat is megadjuk. Bár a mérések nem 
minden részlete ismert, megállapítható hogy az 
intézetünkben az előző évek során kifejlesztett KARATE-
1200 program verifikációjára alkalmas adatokat sikerült 
találni. 

Egy példa VVER-440 esetére  
Az 1. ábrán egy paksi blokk fizikai indítása során mért 
rúdhelyzeteket és bórsav-koncentráció változásait láthatjuk. 
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A zóna adatait (kazettatípusok és kiégettségük) és a 
hiányzó, a mérés során állandó értéken tartott paramé-
tereket (forgalom, belépési hőmérséklet, a hiányzó 
szabályzó és biztonságvédelmi (SZBV) csoportok helyzete) 
a mérési jegyzőkönyvből ismertük. A mérés során az 
operátor lassan hígította a bórsavat, és a reaktivitásváltozást 
a 6. SZBV csoporttal kompenzálta. Az időben változó 
adatok, beleértve az ionizációs kamrák (Ionization 
Chamber) áramát is, rendelkezésünkre álltak. 

 
1. ábra: A fizikai indítás egy szakasza a Paksi Atomerőmű egyik 

zónáján. 

A bórsav-koncentráció változása a mérések alatt homogén 
módon érte el a zónát, és a kritikusságközeli állapotot az 
operátor a munkacsoport lassú, szakaszos mozgatásával 
tartotta fent. A KIKO3D program ([6], [9]) segítségével 
modelleztük a mérést. Az ionizációs kamrák jelét is 
kiértékeltük az MCNP programmal korábban számított 
magfüggvények segítségével [21], amelynek eredményét az 
1. ábrán tüntettük fel. A 2. ábrán a számított detektoráram 
és a számított amplitúdófüggvény összevetése látható. Az 
időfüggésben észrevehető különbség oka az alakfüggvény 
változása a mérési folyamat során. 

 
2. ábra: A KIKO3D kóddal számított detektoráram és 

amplitúdófüggvény a fizikai indítás során. 

Az időfüggő adatokból az inverz pontkinetika (IPK) 
segítségével határoztuk meg a reaktivitást (3. ábra). 
Megfigyelhető, hogy a kétfajta jelből számított reaktivitások 
mintegy 10 százalékos eltérést mutatnak azokban az 
időpontokban, amikor a rúdmozdítások után megváltozott 
alakfüggvény még nem stabilizálódott.  Illesztéses módszert 
dolgoztunk ki arra vonatkozóan, hogy a detektorjelek IPK 
transzformációját követően hogyan ne vegyük figyelembe a 
még nem stabilizálódott alakfüggvényű időinterval-
lumokat. Az illesztéses eljárást statikus és dinamikus 
reaktivitásszámításokkal verifikáltuk.  

A mért detektorjelekből a kiértékelési módszerünkkel 
származtatott reaktivitásgörbénk összehasonlítható volt a jó 

térbeli felbontású GLOBUSKA kvázistacionárius ([7], [10]) 
program segítségével számolt reaktivitásgörbével (4. ábra). 
A paksi blokkokon minden átrakás, fizikai indítás esetében 
egy sor hasonló összehasonlítás történik. 

 
3. ábra: Az IPK módszerrel számított reaktivitások a KIKO3D 

kóddal szimulált detektoráram és amplitúdófüggvény 
alapján a fizikai indítás során. 

 
4. ábra: A mért és a számolt differenciális reaktivitásérték a 

munkacsoportra. 

A novovoronyezsi 6. blokk   
2016 májusában, a novovoronyezsi 6. blokkon a minimálisan 
ellenőrizhető teljesítményen (MET) elért kritikussággal 
megkezdődött az első VVER-1200 típusú reaktor fizikai 
indítása. A vizsgált zóna – hasonlóan a VVER-1000 
zónákhoz – 163 darab hexagonális alakú, geometriailag 
azonos szerkezetű és hosszúságú kazettából áll, melyek 
rácsmérete 23,6 cm, magassága ~375 cm. A kazetták 235U 
dúsítása 1,3-4,9 % között változik, a legtöbb típus tartalmaz 
kiégő mérget (gadolínium) is. A zóna belső 121 kazettájában 
abszorbens pálcák mozoghatnak, melyeket 12 csoportba 
rendeztek. Az SZBV csoportok minden kazettájában 18 

abszorbens pálca mozog összecsatolt módon ([11] - [13]). 

Egy új típusú reaktor első kampánya esetén a fizikai indítás 
különösen sokrétű feladat. Ilyenkor ugyan nem 
szükségszerű, hogy a mérési metodikákban nagy változás 
legyen, de az új típusú üzemanyag-kazetták, reflektor-
anyagok, valamint geometriai paraméterek miatt a tervezés 
során számolt mennyiségek bizonytalansága és a biztonsági 
korlátok teljesülése körültekintő, megfontolt kiértékelést 
igényel. A 2010-es évek óta megnőtt az új VVER-1000 
blokkokon végzett mérésekkel kapcsolatos cikkek száma, 
jelenleg pedig már rendelkezünk információkkal a VVER-
1200-as reaktor fizikai indításával kapcsolatban is ([14] - 
[16]).  

Mivel a megadott kampány nukleáris töltete 60 fokos 
szimmetriát mutat, a könnyebb átláthatóság kedvéért a 
kazetták elrendezését ebben a formában adjuk meg. A teljes 
zóna és a 60 fokos szektor számítási térképét mutatja az 5. 



Nukleon 2020. július XIII. évf. (2020) 231 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2020  3 

ábra. A berakott friss kazetták pozícióját a 6. ábra mutatja, 
az adott típus adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze. Az 
első töltet zónában töltött ideje jóval rövidebb, mint a 
tervezett egyensúlyi kampánynál, amit a berakott kazetták 
átlagdúsítása is jelez. A szabályozó rúdcsoportok aszim-
metrikus elhelyezkedése miatt (lásd 7. ábra) a mérések 
szimulációjához szükséges a teljes zónára vonatkozó 

számítás.  

 
5. ábra: A kazetták számozása a 360 fokos számolásnál (a 

hatszög tetején) és a 60 fokos szimmetrikus esetben (a 
hatszög alján). A 60 fokos szimmetrikus számolási szektort 

vastag vonallal jelöltük ki. 

 
6. ábra: A kazetták elrendezése a zóna 60 fokos 

forgásszimmetrikus szektorában. A hatszögekben a felső 
szám a kazetta sorszámát jelenti, az alsó szám a típust jelöli 

az 1. táblázatnak megfelelően. 

Bár a zóna reaktorfizikai paraméterei a referenciák alapján 
jól ismertek, a termohidraulikai adatok, amelyek ugyancsak 
befolyással vannak a kritikusságra, nincsenek megadva. A 
MET állapot elérésekor a moderátor hőmérséklete és 
sűrűsége fontos paraméter. Az is igaz, hogy egy 
tudományos cikk nem feltétlenül a mérési jegyzőkönyv 
precizitásával adja meg a mérések összes paraméterét. A 
cikkek (lásd [16], [17]) alapján megállapítható, hogy a 
mérések nagy valószínűséggel a 15,0 MPa – 16,2 MPa 
nyomás- és a 260 °C - 285 °C hőmérséklettartományban 
történtek. 

1. táblázat Kazetta típusok a zónában és a darabszám a teljes 
zónára (minden kazettában 18 darab vezetőcső és 1 
darab mérő csatorna is található) 

Típus darab Üzemanyag típusa 

1 48 312 darab 1,3% dúsítású pálca, nincs Gd 
abszorbens 

2 42 312 darab 2,4% dúsítású pálca, nincs Gd 
abszorbens 

3 12 312 darab 4,0% dúsítású pálca, nincs Gd 
abszorbens 

5 13 300 darab 3,3% dúsítású pálca, 12 darab 2,4 % 
dúsítású pálca 8 % Gd abszorbenssel 

7 24 303 darab 3,3% dúsítású pálca, 9 darab 2,4 % 
dúsítású pálca 8 % Gd abszorbenssel 

10 24 300 darab 4,4% dúsítású pálca, 12 darab 3,6 % 
dúsítású pálca 5 % Gd abszorbenssel 

 
7. ábra: A szabályozó (9-12) és a biztonságvédelmi (1-8) 

rúdcsoportok elhelyezkedése a zónában. A kazetták 
számozása a hatszög tetején, az SZBV csoportok számozása 
alatta található. Az üzemvitel során leggyakrabban használt 

(11. és 12.) csoportok 60 fokban szimmetrikusak, de a 
legtöbb csoportra ez nem jellemző. 

A 8. ábrán feltüntettük a sűrűség hőmérsékletfüggését a 
mérés feltételezhető tartományában. Látható, hogy a 
feltételezhető nyomásparaméterek mellett a változás a 
sűrűség függvényben nem számottevő, ám szisztematikus. 
A közölt mérésekkel egy másik probléma az, hogy nem 
teljes körű az SZBV rudakkal kapcsolatos adatszolgáltatás. 
A 7. ábra alapján feltételezhető ugyanis, hogy azon SZBV 
csoportok, melyek egymáshoz közel helyezkednek el, 
befolyásolják egymás hatékonyságát.  

A mérések szimulációjához egy új kódrendszert 
használtunk, a KARATE-1200-at, amely a VVER-440 
reaktorokra évtizedek óta alkalmazott szoftvereszközeink 
továbbfejlesztett és az új szabályozási eszközökhöz alakított 
változata. A programrendszer az ENDF/B-VI nukleáris 
adatkönyvtárat használja. Magában foglalja az összes 
könyvtárat és számítógépes programot ([18], [19]), 
amelyekre szükség van a kampányszámítás és -tervezés 
során. 
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8. ábra: Vízsűrűség a hőmérséklet függvényében a reaktorban 

előforduló néhány nyomásnál. 

A fizikai indítás során mért kritikus 
bórsav értékek  
A fizikai indítás első mérése a reaktor kritikusságának 
elérése minimális teljesítmény szint mellett (Hot Zero Power 
állapot), miközben a reaktor többi paramétere (hőmérséklet, 
nyomás, forgalom, SZBV-k helyzete) változatlan. Ezt a 
feladatot különböző rúdhelyzetek és termohidraulikai 
paraméterek mellett megismétlik. A mérés hibája több 
forrásból adódik: az SZBV rudak pontos helyzete és annak 
hibája, a hőtechnikai adatok mérése és a bórsav 
meghatározása módszerének pontossága. A mérésről 
részleteket a [17] referenciában találunk, ahol csak a bórsav 

koncentrációjának bizonytalanságát adják meg: 0,1 g/kg. 

A mérések adatait ugyancsak a [17] referenciából vettük (ott 
a 3. ábra), az onnan leolvasott értékek láthatók a 2. 
táblázatban és a 9. ábrán. A táblázat első öt oszlopa az 
általunk feltételezett rúdcsoport helyzeteket tartalmazza, a 
számításaink során ugyanis csak a 8-12 csoport mozgott. A 
táblázatban megtalálhatók még a zóna általunk feltételezett 
termohidraulikai paraméterei, a számolt és a mért bórsav -
koncentrációk. 

Annak oka, hogy a rudak vonatkozásában különböző 
feltevésekkel éltünk, a mérési adatok ismeretének a hiánya. 
Látható, hogy a feladat nincs egyértelműen megadva, az 
input adatokat sokféle módon meg lehet adni. Ez a mérés 
így verifikációs célokra alkalmatlan. Ugyanakkor 
megadtunk egy reális paraméterhalmazt, amelyen a 
reaktivitásmérés (lásd a következő pont) szimulálható. 
Érdekes megfigyelni, hogy a nagy bórsav-koncentráció 
esetében „beszűkül” az SZBV csoportokra vonatkozó 
mozgatási tartomány. 

Másik fontos észrevétel (ami minden nyomott vizes erőmű 
esetében fennáll): HZP esetben feltételezhető, hogy az 
izotermikus reaktivitás-együttható csak a bórsav-

koncentrációtól függ. 

 

2. táblázat Mért és számított kritikus bórsav-koncentráció a 
fizikai indítás alatt   

Eset 
H8  

[cm] 

H9  

[cm] 

H10  

[cm] 

H11  

[cm] 

H12  

[cm] 

Nyomás 

[MPa] 

Tbe 

[oC] 

Kritikus Cb 
[g/kg] 

Számolt Mért 

1 
375,0 375,0 375,0 375,0 187,5 15,0 260,0 7,99 

8,0 
375,0 375,0 375,0 375,0 187,5 16,2 280,0 7,90 

2 

375,0 375,0 375,0 162,5 25,0 15,0 260,0 7,68 

7,7 
375,0 375,0 337,5 112,5 337,5 15,0 260,0 7,69 

375,0 375,0 375,0 162,5 25,0 16,2 280,0 7,55 

375,0 375,0 337,5 112,5 337,5 16,2 280,0 7,59 

3 

375,0 375,0 375,0 75,0 37,5 15,0 260,0 7,43 

7,43 
375,0 300,0 137,5 100,0 337,5 15,0 260,0 7,44 

375,0 375,0 375,0 75,0 37,5 16,2 280,0 7,27 

375,0 300,0 137,5 100,0 337,5 16,2 280,0 7,32 

4 

375,0 62,5 75,0 75,0 350,0 15,0 260,0 6,72 

6,74 
75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 15,0 260,0 6,72 

375,0 62,5 75,0 75,0 350,0 16,2 280,0 6,54 

75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 16,2 280,0 6,51 

5 

375,0 62,5 37,5 37,5 25,0 15,0 260,0 6,23 

6,24 
100,0 25,0 25,0 25,0 337,5 15,0 260,0 6,23 

375,0 62,5 37,5 37,5 25,0 16,2 280,0 5,96 

100,0 25,0 25,0 25,0 337,5 16,2 280,0 5,96 

Az izotermikus reaktivitás -
együttható mérése  
A reaktivitásmérések során technológiailag az a 
legegyszerűbb eljárás, hogy a reaktor paramétereit állandó 
értéken tartjuk, kivéve egyet, mely az időben lassan 
változik. Ilyen lehet pl. a zóna belépő hőmérséklete. Ekkor a 
reaktivitásváltozás egyetlen oka a zóna hőmérsékletének 
változása (nincs energiatermelés). Bár a szakirodalomban 
ezt az együtthatót MTC (Moderator Temperature 
Coefficient) néven használják, a folyamatra inkább a zóna 
egyenletes hőemelkedése jellemző, ezért használatos a 
belépő hőmérséklet szerinti reaktivitás-együttható 
elnevezés is. A mérés bizonytalansága a reaktivitásmérés 
mellett a hőmérsékletmérés bizonytalansága és a bórsav 

pontos értéke. 

A mérést könnyű számítással is megadni. A VVER-1200-ra 
a [17] referenciában találunk adatokat, de néhány további 
részlet a [14], [16] anyagokban található. A mért adatokat és 
a fent említett kritikus bórsav értékek mellett végzett 
számításaink eredményeit a 9. ábra szemlélteti. A 9. ábrán 
az orosz adatokra a legkisebb négyzetek módszerével 
illesztett másodrendű polinomot is ábrázolunk a [17] 
referencia alapján. A meglehetősen korlátozott számú 
mérési adat ellenére is némi tendencia megfigyelhető: 
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 Általában mi is és az orosz számítások is alábecsülik a 
kísérleteket (hasonló eredményeket találunk [16] és [15] 
hivatkozásban) mind az orosz zónaszámító program 
BIPR, mind a KARATE-1200 esetében. 

 Az ugyanazon SZBV csoportok mellett számított kritikus 
bórkoncentráció kissé kisebb a választott második 
termikus paraméterkészletben (16,2 MPa/280 °C), és 

hasonlóképpen a reaktivitás-együttható is kisebb. 
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9. ábra: Mért és a különböző kódokkal számolt izotermikus 

reaktivitás-együttható a bórsav függvényében. 

A differenciális rúdcsoport-
értékesség mérése  
A differenciális rúdcsoport-értékesség mérése ugyancsak a 
VVER-440-nél megszokott módon történhetett, a [17] 
referencia (lásd a 4. ábra) alapján. A mérés során a 
rúdhelyzet függő kritikus állapotok és a hozzájuk tartozó kis 
reaktivitásváltozások sorozatából indult a kiértékelés. Nincs 
pontos információnk a mérési sorozat kezdő állapotáról és 
irányáról (fentről lefele vagy fordítva). A mérés és a 

számítás összevetése szempontjából ez nem is lényeges.  
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10. ábra: Mért és a KARATE-1200-zal számított differenciális 

rúdcsoport-értékesség HZP állapotban. 

 

 

 

A mi számításunk a következő módon történt: 

 A kezdő állapotban a 9-12. SZBV rúdcsoportok be voltak 
tolva a zónába. 

 Az SZBV csoportokat az előírt módon csoportonként 
felfelé húztuk ki a 9. SZBV csoporttal kezdve. 

 Az SZBV csoportok mozgatása során – ugyancsak az 
előírt módon, – amikor a csoport a zóna feléhez ért, a 
mozgásba bekapcsolódott az eggyel magasabb csoport is. 

A 10. ábrán látható a szimuláció és a mért adatok 
összevetése. Meglehetősen jó egyezés figyelhető meg a 
mérés és a számolásunk között. Ugyanakkor néhány 
szignifikáns eltérés is látszik a szimuláció során az átfedő 
tartomány körül. Az, hogy a rendelkezésre álló irodalom 
szerint az SZBV csoportok végén bizonyos mechanikus 
vezérlőkapcsoló található, megfelelő magyarázat lehet 

ezekre a különbségekre. 

Néhány integrális rúdcsoport-
értékesség  
Információt találtunk néhány SZBV csoport integrális 
értékességének mérésére a [20] cikkben. A mérés 
konvencionális módszerrel történt: az adott SZBV csoportot 
időben lassan, lépésről lépésre betolták a zónába a felső 
helyzetből az alsó végállapotig. A bemutatott adatok alapján 
a tranziensek lassúak voltak; tehát lépésről lépésre a 
dinamikus reaktivitás jól megközelítette a statikus értéket. A 
referenciaanyagban a mérést kinetikai programmal 
szimulálták, de a mérést (a reaktivitásváltozást) jól 
jellemezhetjük a kiindulási és a végállapot sajátértékeivel is. 
Nincs más paraméterváltozás a mérés leírásánál. Az 
ionizációs kamra jeléből kiszámított SZBV csoport 
értékessége nagyon közel állt a statikus számítások 
értékeihez (lásd még [21]). Nincs pontos információ, hol állt 
a mérés alatt a többi SZBV csoport, ezért a mérést a 

következőképpen szimuláltuk: 

 a vizsgált SZBV csoport értékét a KARATE-1200 kóddal 
számítottuk ki a két reaktorállapot (az SZBV csoport kint 
illetve benyomva a zónába) alapján, feltételezve, hogy 
nincs más reaktorparaméter-változás, 

 a kezdeti állapot részletes leírása hiányában feltételeztük, 
hogy a vizsgált csoport kihúzott helyzetben, a reaktor 
HZP (termohidraulikai adatok, bórsav-koncentráció, 

további SZBV csoportok) kritikus állapotban van, 

 a rúdértékességet a KARATE-1200 kóddal számítottuk ki, 
feltételezve, hogy csak a vizsgált kontrollcsoport helyzete 
változik meg, 

 A további SZBV csoportra vonatkozóan négy (ad hoc) 
különböző kezdeti állapotot vizsgáltunk: 

 kezdetben minden más csoport fent, de 
H12=337,5 cm, 

 kezdetben minden más csoport fent, de H12= 87,5 cm, 

 kezdetben minden csoport fent, kivéve 
H7/H12=0,0/337,5 cm,  

 kezdetben minden csoport fent, kivéve 
H10/H12=0,0/337,5 cm  

Meglehetősen jó egyezés figyelhető meg a mért, a BIPR és az 
általunk végzett első számítás között. A különböző input 
adatokkal végzett szimuláció jól tükrözik a pontos adatok 
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szükségességét egy ilyen kísérletben. Tanulság az is, hogy a 
VVER-1200 zóna esetében az SZBV csoportok reaktivitás-
értékessége erősen befolyásolja egymást. Ezért vettük 
figyelembe a számításainkban a mért SZBV csoportokhoz 
közeli 7. és 10. csoportot. Látható, hogy a környezet hatása 
nem elhanyagolható. 
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11. ábra: A 2., 6. és 9. SZBV csoportok mért, valamint a BIPR és 

a KARATE kódokkal számított integrális rúdcsoport-
értékesség HZP állapotban. 

Összefoglaló  
A fizikai indítás pontos és körültekintő végrehajtása fontos 
feladat, ez jól látható a VVER-440 reaktornál szerzett 
tapasztalatok alapján, hiszen az elvégzett mérések a majdan 
alkalmazandó kódok validálásához fontos adatokat fognak 
szolgáltatni. 

A közelmúltban több orosz tanulmány foglalkozott egy 
VVER-1200 reaktor üzembe helyezése előtt szokásos 
mérésekkel. Ezekből az anyagokból egy sor értékes 
információ nyerhető a zóna részleteivel kapcsolatban, 
valamint a különböző bemeneti és mért adatok 
vonatkozásában. A kísérletek ezen nem teljes körű adatok 
mellett is vizsgálhatók voltak, és a KARATE-1200 kóddal 
viszonylag jó eredményeket kaptunk. 

A mérések szimulációjához számos paramétert kellett 
feltételezni, mégis kijelenthetjük, hogy a kapott információk 
hatékonyan felhasználhatók voltak az újonnan kifejlesztés 
alatt álló kódrendszer első ellenőrzéséhez, amit sikeresen 
elvégeztünk. 
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