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A gadolíniumos fűtőelemre és az ötéves ciklusra történő átállás tervezése során felmerült, hogy a paksi Teljesléptékű
Szimulátornak alkalmasnak kell lennie a még sok évig fennálló specifikus, kevert zónák térbeli viselkedésének oktatására.
A meglévő, még eredeti finn modellen alapuló egydimenziós neutronkinetikát és a vele csatolt kétfázisú, szintén finn eredetű
SMABRE programot lecseréltük tehát a KIKO3D neutronkinetikával csatolt RETINA kétfázisú termohidraulikával: mindkettő
az MTA EK jogelődjében, a KFKI AEKI-ben kifejlesztett kód. Az oktatáshoz elégséges tesztelésen túl a reaktivitás effektusok
hatásainak tanulmányozására megvizsgáltunk különböző rúdleesési, beszorulási stb. eseteket, a zóna felbillenését és egyes
részeinek jelentős túlterhelését, turbinakiesést és beállt egyturbinás üzemet, ATWS eseteket. A cél jelen vizsgálatnál kevésbé a
blokkok, inkább az új modellek viselkedésének tanulmányozása volt.

Bevezetés
Mind a KIKO3D neutronkinetikai kód [2, 3], mind a RETINA
kétfázisú termohidraulikai kód [1, 2] fejlesztése és tesztelése
intézetünkben hosszú múltra tekinthet vissza. A sikerek
ellenére az egymáshoz csatolt kódok szimulátorba illesztése
sok évig tartó, rendkívül nehéz feladat [4, 5, 6].
Az első, aránylag könnyebben uralható feladat a
szimulátorban futó programokra vonatkozó szabályoknak
történő megfelelés volt. A teljesléptékű oktató szimulátorba
telepített programoknak egy sor olyan funkciót kell
megvalósítaniuk, egy sor olyan követelménynek kell
megfelelniük, amelyek normál off-line kódok számára nem
szokásosak: kezdeti állapotok, pillanatfelvételek készítése, az
ezekhez való visszatérés, és újbóli futás másfajta operátori
beavatkozásokkal, vagy pedig az előző kezelések és hatásaik
megismétlése: a visszajátszás. Rengeteg, időben előre
programozott vagy más feltételektől függő meghibásodás
szinte tetszőleges kombinációban történő szimulálása.
Minden valós időben történik, a modellek időbeli
lépésközének „leaprózására” nincs mód akkor sem, amikor
az ábrázolt folyamatok igen gyorsakká és esetleg instabilakká
válnak. A szimulátorban a megoldásokat 0,2 mp-enként
állítjuk elő, ez a szimulátor rögzített lépésköze.
Még ennél is nehezebb a modelleket felkészíteni azokra a
kezelésekre és állapotokra, amelyekre normál elemzésekkor
sosem kerül sor. A neutronkinetikai modellnek képesnek kell
lennie az átrakott reaktor indítása során szokásos
neutonfizikai mérések hibátlan reprodukálására, tetszőleges
üzemzavarok és rúdmozgások következményeinek hiteles
ábrázolására. Nagyon nehéz feladat a termohidraulikai
modell számára az ún. „felkeményedés”, amikor az ábrázolt
térfogatokban sem gáz, sem gőz nincs; ilyen állapotban a
nyomás rendkívül erősen reagál a legkisebb tömeg-balansz
hibára is. Ez akkor fordulhat elő, amikor a hurkokat a fő
tolózárak segítségével kiszakaszolják – ilyenkor még a

Kontakt: janosy.janos.s@energia.mta.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2013

szervezett szivárgások és a kapcsolt víztisztító segíthet kissé a
nyomás meghatározásában – de még nehezebb a teljesen
feltelt primerkör nyomáspróbája, amikor a biztonsági
szelepeket közvetlenül a nyomáspróba céljaira szánt
szivattyú működése nyitogatja.
Régi tapasztalat, hogy ha komoly beavatkozás történik a
leglényegesebb modellek működésébe – a lecserélés persze
hogy ilyen – akkor jó esetben is legalább három hónapba telik
a szimulátor verifikálása és validálása. Ez rendszerint két
teljes körű tesztelést jelent, a második az első által részletesen
feltárt hiányosságok orvoslása után kezdődik. A teljes körű
tesztelés egyrészt egy teljes üzemeltetési körből áll – leállás,
lehűtés, természetes cirkuláció, felmelegítés, reaktorindítás,
teljesítményemelés, turbinaindítások, névleges üzem újra –
másrészt valamennyi ismert és oktatott lényeges üzemzavar
lefolyásának vizsgálatából – a teljes hűtőközeg vesztés, a
sziget üzemre állás, stb. próbáival együtt.

A modellekben alkalmazott
közelítések
Ezek a hivatkozott irodalomban [1, 2, 3, 4] részletesen le
vannak írva, itt csak minimális ismertetésre van lehetőség.

KIKO3D – neutronkinetikai modell
Az egy processzorban futó valós idejű megoldás azáltal lett
lehetséges, hogy a megoldást két függvény szorzataként
állítjuk elő. Az egyik az amplitúdó függvény, a másik a
normált térbeli eloszlást adja meg a neutronfluxusokra és a
teljesítményre. A szimulátorban alkalmazandó KIKO3D kód
neutronfizikai modelljét az alábbi pontokban foglaljuk össze:
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 két energiacsoport alkalmazása,
 nodális módszer, a nódusok az axiálisan felosztott
üzemanyag kazetták,
 a nódusok határfelületein a neutronok repülési iránya
szerinti lineáris anizotrópia feltételezése,
 az egyenletek megoldásából kiszámítandó ismeretlenek a
nódus határoló lapokon vett skalár-fluxus felületi
integrálok,
 a homogenizált nódusokon belül a kétcsoport diffúziós
egyenlet analitikus megoldásának alkalmazása,
 a megoldandó egyenletek a nódus-határok két oldalán
számított nettó áramok egyenlőségéből adódnak,
 az időfüggő problémára és az időfüggő nodális
egyenleteknek megfelelő általánosított reszponz- mátrixok
alkalmazása,
 az általánosított reszponz-mátrixok származtatása kétcsoport hatáskeresztmetszetekből és diffúziós állandókból,
az általánosított reszponz mátrixok paraméterezése a
fűtőelem hőmérséklete, a hőhordozó termohidraulikai
jellemzői, a kiégés és a legfontosabb izotópkoncentrációk
szerint,
 az
időfüggő
nodális
egyenletek
faktorizálása;
alakfüggvény-egyenlet és a „pont-kinetikai egyenletek”
származtatása,
a
pont-kinetikai
egyenletekben
a
visszacsatolás figyelembevétele,
 az abszorbens és a reflektor nódusok előre számított albedó
határfeltételek formájában való figyelembevétele.
A 349 kazettát (1. ábra) 10 axiális részre bontva 3490 nódus
adódik, a reaktor körül lévő „reflektor” modellezését
figyelembe véve a nódusok száma ötezer feletti.

RETINA – a kétfázisú termohidraulikai modell
A kétfázisú termohidraulika modellezése igen számítás
igényes,
és
csak
nagyon
ügyesen
kiválasztott
kompromisszumok
árán
sikerült
elérni,
hogy
a
termohidraulikai modell programja is valós időben fusson a
számítógép egy másik processzorában úgy, hogy azért a
számítás a legrosszabb esetekben is elegendően pontos
maradjon. Ahhoz, hogy a megoldás stabil, aperiodikus és ne
lengő beállású legyen, nem alkalmazhatunk túl kis
nódusokat. Kellemetlen eredményekhez jutunk, ha a nódus
olyan kicsi, hogy a rajta áthaladó forgalom lépésközönként
nagyobb tömeget visz ki vagy hoz be, mint ami a nódus
térfogatában elfér. Ilyenkor a lépésköz csökkentése és több
iteráció kellene, de a szimulátorban a valós időben történő
megoldás és a korlátozott számítástechnikai teljesítmény
miatt erről le kell mondanunk. Nódusaink tehát eléggé
nagyok. Ugyanezen okok miatt a forgalmak sem lehetnek
akármilyen nagyok: a csőtörések során kialakuló kétfázisú,
hangsebességű kiáramlások modelljei által szolgáltatott
forgalmakat néha limitálnunk kellett, de ez nem olyan durva
beavatkozás, mint gondolnánk, mert aminek nem sikerült az
első lépésköz során kiáramlani, majd kiáramlik a további
lépésközök során, ez a megoldásban még néhány
másodpercnyi késést sem okoz, és a vezénylőtermi műszerek
által mutatott értékekben nem okoz pontatlanságot.
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1. ábra: A neutronfizikai és termohidraulikai nodalizáció
bemutatása
A termohidraulikai nodalizáció az 1. ábrán látható. A zóna
egy központi (piros, 13 kazetta), hat belső (zöld,
6 x 16 kazetta) és hat külső (különböző színű, 6 x 40 kazetta)
radiális nódusra van osztva, ez összesen hét nódus.
Függőlegesen az „emeletek” száma itt nem tíz, mint a
neutronkinetika esetén, hanem csak öt. A reaktor nódusainak
száma tehát mindössze 13 x 5, azaz 65. Könnyen felismerhető
a logika: a hat külső nódus jól reagálhat a különböző
hűtőhurok állapotaira, míg a belső hét tartalmazza az 5. és 6.
szabályozó csoport valamennyi rúdját, egyesével. Ezek a
nódusok képesek ábrázolni a normál üzemben működő
rudak
különállásából,
megszorulásából,
leeséséből,
kilökődéséből származó aszimmetriákat. Mivel a neutronkinetikához jól illeszkedni fontosabb volt, mint a tartály
csonkjainak geometriájához, megtartottuk a 60°-os
szimmetriát.
A szűkös kapacitások és a valós idejű megoldás igénye
behatárolják az alkalmazott termohidraulikai megközelítést
is. A RETINA off-line kódként használva alkalmas a
hategyenletes megoldásra (energia-, tömeg- és momentum
megmaradási egyenletek mind a gőz, mind a víz fázisra).
A legtöbb gondot a momentum egyenlet okozza: a megoldás
igen felgyorsul, ha csak egy közöset írunk fel a gőz-víz
elegyre (ötegyenletes megoldás). Ebben az esetben azonban a
víznek és gőznek ugyanaz a sebessége, ez csak emulziós
áramlások esetén engedhető meg, ami egy szimulátornak
kevés. A gyakorlat az ún. öt- és félegyenletes megoldás, ahol
egy közös momentum egyenlet van a vízre meg a gőzre, de
ezt korrigáljuk az ún. slip korrelációkkal, amelyek az áramlás
típusa, sebessége és az alkalmazott geometria (függőleges,
vízszintes) függvényében megadják, hogy a két fázis között
mennyi az elcsúszás, azaz a sebességek különbsége.

Az integrálás során használt megjelenítők
A programok integrálása során a neutronkinetikai modell
térbeli működésének megfigyelésére a VERONA programot
használtuk, ennek képeivel mutatjuk most is be az
eredményeket. A termohidraulikai modellhez ilyen eszköz
nem állt rendelkezésre, ezt külön ki kellett dolgozni [4].
A reaktor egy metszete két hurokkal és egy hurok
nodalizációja a gőzfejlesztővel látható a 2. ábrán.
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2. ábra: A termohidraulikai modell integrálása során használt szoftver eszköz

Integrálás, csatolás
Mint láttuk, a nódusok száma a két modellben nem egyezik
meg, ezért interpolációs és kiterjesztő algoritmusokat is ki
kellett dolgozni. A neutronkinetikai modell adja át a zóna
3490 termikus és gyors neutronfluxusát, hőteljesítményét,
amely a leállt reaktor esetében a maradványhő. A fluxusokból
kamraáramokat számítunk, a hőteljesítményeket „kiosztjuk”
a termohidraulika 65 zóna nódusa között, valamint
meghajtjuk vele a VERONA zónamonitorozó rendszert is. A
termohidraulika 65 nódusban számítja ki a víz, az esetleges
gőz paramétereit, valamint a fűtőelem belső-külső
hőmérsékleteit. Ezeket a 65 nódusban kiszámított értékeket
kell – a teljesítmény megkapott térbeli eloszlása és egyéb
megfontolások alapján – kiterjesztenünk a neutronika
3490 nódusára, ami nem egyszerű feladat. Át kell adnunk
természetesen a bórkoncentrációt is, valamint a 37 szabályozó
rúd pontos, aktuális pozícióját.
Valamennyi itt vázolt adatforgalom egyesével leállítható,
konstanssal
vagy
táblázatolt
időfüggő
adatokkal
helyettesíthető. Ezzel tudtuk tesztelni a neutronkinetikai
modell által kiszámolt reaktivitás együtthatókat is, amelyek
jól
egyeztek
a
nagyobb
programrendszerekkel
kiszámoltakkal, és mint látni fogjuk, az oktatás számára
nagyon fontosak lettek.

Reaktivitás kompenzálás
A paksi atomerőműben ez eddig csak a vízben oldott
bórsavval történt, most megjelentek a zónában a kiégő
neutronmérget, a gadolíniumot tartalmazó fűtőelemek is (a
szabályozó rudak csak az operatív irányításhoz szükségesek,
stacioner esetben – megfelelő bóradagolással – gyakorlatilag
állandó, azonos helyzetben vannak tartva). A kampány
végén, amikor az aktív zónában már se bór, se gadolínium
nincsen, a viselkedés nem mutat különbséget. A kampány
elején viszont alapvető különbség, hogy a bórsav
koncentráció együtt változik a víz sűrűségével (amelyben
ugye oldva van), a gadolínium neutron elnyelése viszont nem
függ semmilyen hőtechnikai paramétertől. A reaktor
szabályozókörei gondosan össze vannak hangolva a reaktor
önszabályozó képességével, amely, mint láttuk, a kétféle
zónára így már más és más. Amíg a különbség kicsi, ez nem
okoz zavart, de bizonyos tranzienseknél az egyik zónánál
keletkeznek pl. határértéksértések a gyengébb önszabályozás
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miatt, míg a másiknál nem. Ezen jelenségek tanulmányozása
volt a modellek integrálása, verifikálása és validálása során a
legérdekesebb és legtanulságosabb.

További tanulmányok
Mivel e munkák idején ténylegesen még nem volt gadolínium
a paksi reaktorokban, a némileg megváltozott önszabályozás
meglepetést keltett. Született tehát ezt a kérdést részleteiben
is taglaló tanulmány, és készül belőle publikáció is. Felmerült
bennünk az az igény is, hogy e jelenségeket extrém esetekre is
tanulmányozzuk, olyanokra, amelyek a gyakorlatban nem
várhatók. Nem valószínű, hogy tartósan fennálljon olyan
állapot, amikor a szabályozó csoport hat rúdja teljesen lent
van, egy pedig teljesen fent. Az sem életszerű, hogy mind a
hat fő keringtető szivattyú kiesik, de a 37 szabályozó rúdból
mégis mindegyik fent marad. Ezeket az eseteket vizsgálva
azonban tanulságos megállapítások tehetők mind a modellek
mutatott viselkedésére, mind a reaktor így előállt állapotaira
vonatkozóan.
Az érdeklődést az is növelte, hogy most először van olyan jól
és könnyen kezelhető rugalmas eszköz a birtokunkban,
amellyel csatolt modellek ilyen vizsgálatait el lehet végezni.
A közismert RELAP termohidraulikai kódban is be lehet
kapcsolni egy neutronkinetikai modellt, de az csak egy
pontmodell, térbeli viselkedés ezzel nem tanulmányozható.
Neutronkinetikai kódokban – mit a KIKO3D-ben is – egészen
fejlett termohidraulikai modell is van, de a reaktor belépő
hőmérsékletet – mint konstanst vagy időfüggvényt – meg kell
adni. Ez gyors tranziensek elejéhez megfelelő, de hurkok
térbeli billegése így nem áll elő. Ezen kívül a szimulátorban
majd minden berendezés tetszőleges kombinációban és
végállapottal meg tud hibásodni, ami rendkívül sok
lehetőséget kínál. Ezekből választottunk ki néhány
érdekesebbet.

Szimulációs eredmények
A modellek működését, a csatolások hatását az alábbiakban
mutatjuk be. Az első ilyen rúdejtéses tranziens része a
modelleket ellenőrző programnak is. Utána „művi”
operációk következnek: félállásban lévő szabályozó
kazettákkal nem illik hosszan üzemelni, ez érvényes az
egyturbinás üzemre is. Az, hogy hat szivattyú kiesése esetén
a rudak fent maradjanak, nehezen elképzelhető: ha mással
nem, a tápfeszültségek kikapcsolásával a rúdejtés kiváltható.
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Rúdleesés tranziens
Nyilván ez a legelső próba. Az egyik, a zóna szélén
elhelyezkedő szabályozó kazettát „ejtettük” le. Amíg a
nevezett kazetta le nem ért, a szabályozó húzta felfelé a
szabályozásra kijelölt 6. csoportot, hogy a teljesítményesést
kompenzálja. Mikor az elejtett kazetta leért, ÜV-IV
biztonságvédelmi jel keletkezett, amely bármelyik szabályozó
kazetta felfelé húzását blokkolja. A teljesítményre jellemző
„kazetta ΔT” érték, amit a 3. ábra zónatérképére
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választottunk, jól mutatja a teljesítmény térbeli elbillenését.
A leesett kazetta fekete színű, mert a neutronelnyelő rész alatt
lévő követő, amely hőt termelhetne, kiszorult a zónából.
A teljesítmény beállt 95 %-ra, a szabályozó ezzel már
tehetetlen az ÜV-IV miatt.
Itt még erős túlterhelés nem látszik, mert a leesett kazetta
környékén hiányzó teljesítményt az egész zóna pótolja, a
teljesítmény igény még eléggé eloszlik.

3. ábra: Zóna elbillenése egy szabályozó kazetta leejtése után

A zóna egyhatodának túlterhelése
Ehhez elég sok művelet szükséges. Először bórkivonással
elérjük, hogy valamennyi, a 6. csoporthoz tartozó szabályozórúd középső állásba kerüljön. Ezután érvényesítjük a „rúd
megszorulás” meghibásodást a 6. csoport 3. rúdjára, ami
baloldalt van. Ez a rúd most már középen marad. Bórkivonás
következik, aminek hatására a 6. csoport (a 3. rúd kivételével)
lefelé haladva kompenzálja a keletkező pozitív reaktivitást.
Amikor a működő rudak kb. 50 cm-es pozícióba kerülnek,
megszüntetjük a bórkivonást. (lejjebb érve beindulna az
5. csoport is, erre most nincs szükség). Nem sok idő múlva
beáll a 4. ábrán látható állapot.
Jól látható, hogy a majdnem leért elnyelőket követő kazetták
már majdnem teljesen kikerültek a zónából (kék hatszögek).
A jobboldali, axiális eloszlást mutató zöld görbe erős
túlterhelést mutat a félállásban megszorult szabályozó
kazettára (12-31-es pozíció), ennek követője alulról csak félig
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ér bele a zónába, középtől felfele nincs hőfejlődés.
A legjobban terhelt normál pozíció (16-29) is csúnyán belelóg
a pirosba, a zónának ezen a részén bizony van forrás.
A görbék „hasa” szerint a teljesítmény alul koncentrálódik,
amint az elvárható. Az is megfigyelhető, hogy bár radiálisan
csak hét termohidraulikai nódusunk van, a 349
hőteljesítményen is alapuló kiterjesztő algoritmusok
látványosan jól működnek.
Külön érdekesség – amire elemzések során gyakran nem
gondolunk – hogy néha az események nem a vizsgált
terjedelemben lépnek fel. A zóna baloldala van erősen
túlterhelve, ennek a hűtéséért az 5. hurok a felelős. A többlet
teljesítmény elviteléhez a normál tápvíz rendszer teljesen
nyitott szabályozó szelepek esetén sem tud elegendő tápvizet
szolgáltatni és a gőzfejlesztő vízszint esésére különböző
reteszelések és védelmek lépnek be.
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4. ábra:

Egyturbinás üzem

5. ábra: Egyturbinás üzem
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A zóna egyhatodának jelentős túlterhelése
Ha az egyik turbina kiesik, három gőzfejlesztő gőze csak
hosszabb úton juthat el a működő turbinához (5. ábra). Ennek
az lesz a következménye, hogy e három gőzfejlesztő nyomása
és e három hurok hidegági hőmérséklete magasabb lesz. Ez a
hőmérséklet-különbség a reaktor alsó keverő terében nem tud
kiegyenlítődni, és ez a VERONA ábráján (6. ábra, belépő
hőmérsékletek) jól látható. Az ábra igen szélsőséges
színezésű, de ha a függőleges tengelyt megfigyeljük, látható,
hogy a piros színnek 266 C, a feketének 264 C felel meg, a
legnagyobb belépő hőmérséklet különbség is csak 2 C, ami
azért nem olyan vészes. Azt várjuk, hogy a melegebb belépő
hőmérsékletű
szektorok
teljesítménye
csökken,
a
hidegebbeké pedig nő, tehát a különbség a kazetta kilépő
hőmérsékletében már alig észlelhető. Valóban, a 7. ábrán már
csak alig látszik az egyes szektorok kilépő hőmérsékletének
különbsége (hol is vannak a piros kazetták?), igaz, itt már a
hőmérséklet tengely két vége 274,3 C és 295,2 C az eltérő
kazetta kiégések és teljesítmények miatt.

6. ábra: Zóna belépő hőmérsékletek egy turbinás üzem esetén
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7. ábra:
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Kilépő hőmérsékletek: egy turbina maradt, a rudak félállás alatt vannak

ATWS – minden FKSZ kiesik, a rudak nem esnek le
Végül nézzünk meg egy ilyen esetet is. Először kihúzzuk
valamennyi rudat, majd letiltjuk a rúdmozgást és kiütjük
valamennyi fő keringető szivattyút. Itt a reaktor hűtése
jelentősen romlik, beindul a forrás és a fűtőelemek, valamint
a hőhordozó hőmérséklete jelentősen megnő, az utóbbi
sűrűsége pedig erősen lecsökken. Mindhárom változás
negatív reaktivitást és ezért erős reaktor teljesítmény
csökkenést eredményez. A szekunder körbe jutó teljesítmény
egy idő után már nem elegendő két turbina számára, a

konstans teljesítményre állított turbina kiesik, a másik
leszabályoz, a teljesítmény kb. 15-18 %-ra áll be, némileg
fluktuál. Jellemző, hogy a sűrűség reaktivitás tényezője
annyira erős, a teljesítményt annyira lecsökkenti, hogy az
intenzív forrás leáll, a gőztartalom kicsi, csak a legjobban
terhelt kazettákon forr a víz. A végállapot a 8. ábrán látható.
A színezés kissé megtévesztő: a piros színnek 353,4 C, a
feketének 281,8 C felel meg, tehát jó pár kazettában forr a
víz, de az átlag 313,7 C, ami azért jócskán alatta van a
forráspontnak.

8. ábra: Önszabályozás természetes cirkulációra
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Joggal merülhet fel a kérdés: mi szükség van forrás
tanulmányozására
(egy
szektor
túlterhelés,
ATWS
természetes cirkulációra állással), amikor a részletesen
tesztelt LOCA (hőhordozó vesztéses) üzemzavaroknál igen
magas hőmérsékletek és gőztartalmak is fellépnek, amelyeket
a modell a tesztek szerint sikeresen ábrázol? Az ellenőrzés
mégsem felesleges, mert a LOCA esetekben a rudak leesnek,
a láncreakció leáll, a hőteljesítmény csak töredéke az üzemi
állapotokénak, és a hőátadást meghatározó korrelációk
egészen más tartományban működnek. Az ellenőrzés tehát
ebben a ritkán előforduló tartományban is hozhat
meglepetéseket. A legnagyobb teljesítmények az „egy szektor
túlterhelése” üzemmódban lépnek fel, a szektor
átlagteljesítménye túllépi a 120 %-ot.

Összefoglalás és további tervek
Elkészült a KIKO3D és RETINA kódok csatolása,
szimulátorba építése. Elértük, hogy e kódok a
négyprocesszoros számítógép egy-egy processzorában futva
annak idejét legfeljebb 70 %-ban kössék le. A kódokat
alkalmassá tettük a blokk valamennyi üzemállapotának
szimulációjára, a reaktorfedél zárásától a fűtőelemek
geometriájának (zóna rácsosztás) lényeges változásáig
(sérülés, olvadás). Valamennyi oktatott üzemzavar és baleset
jól működik, a kevert zónák oktatása is folyik. Kipróbáltuk és
működőképessé tettük a modell rendszert extrém

VI. évf. (2013) 137

állapotokban is. A fellelhető – mért és számított – adatokkal
összevetettük az eredményeket, és jó egyezést találtunk.
Egy ilyen rendszer sohasem tekinthető késznek, új adatok
keletkeznek, remélhetően tudásunk is fejlődik, a
számítógépek teljesítményéről nem is beszélve. Mindig van
mit tenni, ezt csak a (nem műszaki) lehetőségek korlátozzák.
Vannak tervek a szimulátor üzemállapotainak, a szimulációs
terjedelmek kiterjesztésére, a reaktorral egybenyitott
pihentető medence és üzemállapotai bevonására, a súlyos
baleset (zónaolvadás) ábrázolására is. Az is biztos, hogy a
szimulátor jelenlegi operációs rendszerével, fejlesztő
eszközeivel nem lehet végigcsinálni az üzemidő
hosszabbítással előttünk lévő periódust.
Az eddigi eredmények nem jöhettek volna létre a paksi
Szimulátor Központ dolgozóinak áldozatos munkája nélkül.
Borbély Sándor főszakértő, Nagy György üzemeltetés- és
fejlesztés vezető, valamint a tapasztalt ügyeletes
mérnökökből lett instruktorok munkája egyszerűen
nélkülözhetetlen volt. Ismereteink, tudásunk, tapasztalatunk
kitűnően kiegészítette egymást. Minden ilyen további
fejlesztés is csak hasonló együttműködés kereteiben
képzelhető el.
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