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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

NMĐHN: Nhà máy điện hạt nhân 

TNLHN: Thanh nhiên liệu hạt nhân 

BNL: Bó nhiên liệu 

MCNP: Chương trình mô phỏng Monte Carlo (Monte Carlo N – Particle) 

WWER: Lò phản ứng hạt nhân dùng nước vừa là chất làm chậm vừa là chất 

làm mát (Water-Cooled Water-Moderated Energy Reactor) 

VVER: Là một cách viết khác của WWER 
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 MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ngày nay, khi chính sách năng lượng ở mỗi quốc gia đang trở thành vấn đề 

cấp thiết hơn bao giờ hết, bởi sự ảnh hưởng liên quan tới nhiều khía cạnh mang tính 

chất toàn cầu như chống biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang, an ninh hay chính 

trị… Trong khi các nguồn năng lượng mới chưa thể hiện được tính khả thi và hiệu 

quả thì năng lượng hạt nhân đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều quốc gia 

trên thế giới. 

Từ những năm 80 của thế kỷ XX cho đến nay, các thiết kế thanh nhiên liệu 

sử dụng trong lò phản ứng hạt nhân không ngừng được cải tiến nhằm tối ưu hóa các 

đặc trưng vận hành trong vùng hoạt lò phản ứng. Trong suốt quá trình cải tiến nhiên 

liệu, các thay đổi chủ yếu tập trung vào hình dạng của thanh nhiên liệu cũng như 

các đặc điểm của viên gốm nhiên liệu và lớp vỏ bọc như tăng độ làm giàu nhiên liệu 

(lên tới 5%), sử dụng các viên gốm nhiên liệu UO2-Gd2O3, sử dụng vỏ bọc làm 

bằng hợp kim Zr-1%Nb,… Các thay đổi về vật liệu, cấu trúc và kích thước này 

nhằm đáp ứng các điều kiện vận hành khác nhau của lò phản ứng như mức công 

suất cao (1000 - 1600 MWe), tăng giới hạn công suất 110% công suất danh định, 

tăng độ cháy nhiên liệu (60 - 70 MWd/kgU) và kéo dài chu kỳ nhiên liệu (chu kỳ 

nhiên liệu từ 12 đến 18 tháng). 

Tuy nhiên, các thí nghiệm trực tiếp trên các lò phản ứng hạt nhân rất tốn kém 

và tính an toàn không cao nên có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với 

con người và môi trường tự nhiên như thảm họa Chernobyl xảy ra vào năm 1986. 

Do đó, việc sử dụng các chương trình máy tính để mô phỏng và tính toán là rất cần 

thiết cho nghiên cứu các quá trình vật lý xảy ra bên trong lò phản ứng hạt nhân, từ 

đó có thể đưa ra các dự đoán sát với thực tế trong việc thiết kế và đánh giá an toàn 

cho thanh nhiên liệu (TNLHN). Điều này cho phép vận hành nhà máy điện hạt nhân 

một cách hiệu quả và an toàn nhất; cũng như cải thiện biên dự trữ vận hành an toàn, 

tăng hiệu quả kinh tế và quản lý nhiên liệu một cách linh hoạt hơn. 

Trong khuôn khổ khóa luận này sẽ trình bày những hiểu biết cần thiết về các 

đặc trưng thiết kế của bó nhiên liệu (BNL) và phương pháp tính toán tới hạn cho 

BNL bằng phần mềm MCNP5 nhằm phục vụ cho việc vận hành, phân tích, đánh giá 

an toàn nhà máy điện hạt nhân mà cụ thể là về đặc trưng nhiên liệu sử dụng. 
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2. Mục đích nghiên cứu 

- Tìm hiểu đặc điểm công nghệ và thiết kế của BNL dùng trong lò phản ứng 

hạt nhân VVER-1000. 

- Mô phỏng gần đúng và tính toán tới hạn cho bó nhiên liệu hạt nhân của lò 

phản ứng VVER-1000 bằng chương trình MCNP5. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Các giá trị tới hạn (keff) của BNL với các độ giàu khác nhau được mô phỏng 

và tính toán bằng chương trình MCNP5.  

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Khóa luận nghiên cứu tập trung trong phạm vi đối với lò phản ứng nước áp 

lực (VVER-1000), trong đó các vấn đề liên quan chủ yếu đến các đặc trưng thiết kế 

của thanh nhiên liệu và bó nhiên liệu. Các tính toán cụ thể được áp dụng đối với bó 

nhiên liệu của lò phản ứng VVER-1000 bằng chương trình mô phỏng Monte-Carlo  

MCNP5. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

•  Phương pháp nghiên cứu tài liệu: thu thập tài liệu làm cơ sở lý luận cho nội 

dung nghiên cứu. Tài liệu thu thập gồm có: 

- Các tài liệu về sự phát triển của lĩnh vực điện hạt nhân trên thế giới, cũng 

như sự cải tiến của các thế hệ lò phản ứng hạt nhân;  

- Các tài liệu về công nghệ lò phản ứng hạt nhân VVER của Liên Bang Nga 

bao gồm VVER-1000, trong đó có đặc trưng thiết kế của thanh nhiên liệu.  

- Các công trình nghiên cứu về đặc trưng của thanh nhiên liệu trong lò phản 

ứng hạt nhân; 

- Các tài liệu cơ sở về cách sử dụng chương trình MCNP5. 

• Phương pháp trực quan: Sử dụng chương trình MCNP5 mô phỏng và tính toán các 

giá trị tới hạn của thanh nhiên liệu hạt nhân dùng trong lò phản ứng VVER-1000. 

Phân tích, đánh giá kết quả thu được. 
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Chương 1: NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN DÙNG CHO  

LÒ PHẢN ỨNG WWER-1000 

1.1: Giới thiệu công nghệ lò phản ứng hạt nhân WWER - 1000: 

Sau 60 năm nghiên cứu, khai thác và sử dụng kể từ khi NMĐHN thương mại 

đầu tiên được đưa vào vận hành trên thế giới (Obninsk - Liên Xô cũ (1954)), công 

nghệ lò phản ứng đã phát triển rất đa dạng và phong phú với nhiều loại lò như lò 

phản ứng nước áp lực (PWR/VVER), lò phản ứng nước sôi (BWR), lò phản ứng 

nước nặng (PHWR),… Trong đó, loại lò PWR được lựa chọn khai thác sử dụng phổ 

biến hơn cả. 

VVER hay WWER (Vodo-Vodyanoi Energetichesky Reactor, Water-Cooled 

Water-Moderated Energy Reactor) là loại lò phản ứng nước áp lực được các nhà 

thiết kế Liên Bang Nga nghiên cứu và chế tạo từ những năm 60 của thế kỷ trước. 

Trong các phiên bản của thế hệ lò WWER được thiết kế có mức công suất điện từ 

300 MWe đến 1700 MWe, sử dụng nước nhẹ là chất làm chậm và đồng thời là chất 

tải nhiệt, tương tự như loại lò phản ứng nước áp lực PWR. Tuy nhiên, WWER 

không phải là một phiên bản của lò PWR do mang những đặc trưng riêng khác biệt 

trong thiết kế và vật liệu sử dụng. 

 

Hình 1: Mô hình nhà máy điện hạt nhân dùng lò phản ứng nước áp lực 

(PWR/WWER) [8] 
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Một số đặc trưng riêng biệt của thế hệ lò VVER: 

- Sử dụng bình sinh hơi nằm ngang, đảm bảo an toàn tối ưu đối với các nguy 

cơ thường gặp như sự ăn mòn cơ học hay nứt gãy do ăn mòn ứng suất 

(SCC),… của các ống trao đổi nhiệt, một trong những nguyên nhân dẫn tới 

tai nạn mất chất tải nhiệt (LOCA); 

- Sử dụng các bó nhiên liệu hạt nhân có cấu trúc dạng lục lăng; 

- Không có các ống dẫn vào/ra ở đáy thùng lò; 

- Sử dụng bình điều áp loại lớn, đảm bảo khả năng an toàn của lò phản ứng do 

tích trữ lượng nước làm mát lớn. 

 

Hình 2: Mô hình lò VVER-1000 [8] 

Hiện nay, các thế hệ lò phản ứng VVER đang được vận hành, lắp ráp xây 

dựng và xem xét lựa chọn rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới với sự đảm bảo 

về mặt công nghệ như Ukraine, Iran, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus, 

Bangladesh, Bulgaria và Việt Nam.  
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1.2: Những khái niệm chung về nhiên liệu hạt nhân: 

Khác biệt căn bản của nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) so với các nhà máy 

điện truyền thống (như nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện,…) là ở chỗ, trong 

NMĐHN, nhờ phản ứng dây chuyền mà có được năng lượng. Do đương lượng năng 

lượng và mức độ nguy hiểm tiềm ẩn rất cao nên nhiên liệu cho NMĐHN được lựa 

chọn theo yêu cầu an toàn và theo các đặc tính kinh tế kỹ thuật của nhà máy. 

Khi lựa chọn dạng nhiên liệu và phương cách bố trí nhiên liệu trong lò phản 

ứng cần phải tính đến một số yêu cầu, thậm chí trái ngược nhau, ví dụ: 

 Tạo ra và duy trì một khối lượng tới hạn nhiên liệu cho phản ứng dây chuyền 

trong khoảng thời gian dài; 

 Tính công nghệ của quá trình thay và đảo nhiên liệu; 

 Đảm bảo sự tỏa nhiệt rất mạnh của nhiên liệu; 

 Giữ sản phẩm phóng xạ của quá trình phân hạch trong lòng nhiên liệu; 

 Tính kinh tế và các vấn đề khác; 

Những yêu cầu này cần phải được đáp ứng không chỉ khi nhà máy làm việc 

bình thường mà cả khi có sự cố. Quan trọng hơn cả là đảm bảo an toàn một cách tin 

cậy. Ở đây không bàn về các vấn đề chi tiết mà chỉ đề cập đến những vấn đề thiết 

thực nhất. 

Các kỹ sư và các nhà công nghệ đều biết đến nhiều hợp chất hóa học của 

urani và plutoni, như U, Pu ở dạng kim loại, các oxit U3O8, UO2, PuO2, các florit và 

clorit UCl3, UCl4, PuCl3, UF3, UF4, UF6 cũng như các nitrit, cacbit, uranyl, nitrat và 

các hợp chất khác. Rõ ràng, có nhiều sự lựa chọn. Các hợp chất này có những tính 

chất hóa lý và tính chất công nghệ khác nhau, mỗi hợp chất đều có những ưu thế và 

những khiếm khuyết. Phần lớn các hợp chất này đã được nghiên cứu và được coi là 

các nhiên liệu tiềm năng cho các lò phản ứng với các chất năng khác nhau. 

Sau khi dung hòa những yêu cầu đối với nhiên liệu và các khả năng thực tế, 

dioxit urani UO2 đã được chọn làm nhiên liệu hạt nhân cho các lò công suất. 

Bản thân nhiên liệu hạt nhân trong lò phản ứng được bố trí theo một kết cấu 

khá phức tạp của thanh nhiên liệu và BNL. Vì vậy các thanh này có ý nghĩa cực kỳ 

quan trọng nên chúng ta sẽ xem xét các tính chất và kết cấu của chúng một cách chi 

tiết và trình tự. 

 

 

 



 
 

13 
 

1.3: Thanh nhiên liệu hạt nhân: 

Thanh nhiên liệu dùng cho lò phản ứng WWER-1000 là một ống được nạp 

các viên UO2, được lèn chặt bởi các chi tiết dạng vòng và hàn kín (hình 3). Các viên 

UO2 trong ống này có khối lượng riêng 10,4 – 10,7 g/cm3, đường kính ngoài 7,73 

mm, cao 20 mm, lỗ ở tâm có đường kính 2,35 mm. 

Trong quá trình làm việc nhiên liệu sẽ nở ra, vì vậy cần tính trước khe hở cho 

khả năng tăng kích thước về phía ngoài (khe hở giữa vỏ bọc và viên) và về phía lỗ 

trong (lỗ giữa viên). Mép vát của viên được làm là để hạn chế tương tác giữa viên 

và vỏ bọc, giảm va chạm khi xếp các viên vào ống. Thông số nhám bề mặt của viên 

là Rα ≤ 3,2 m. Tổng chiều dài của cột chứa viên trong thanh nhiên liệu là 3530 

mm. Tổng chiều dài của thanh nhiên liệu là 3837 mm, vì thế, cột tạo bởi các viên 

trong thanh nhiên liệu được định vị bằng ống xẻ làm từ thép không gỉ và lò xo giúp 

điều hòa sự chuyển dịch của viên nhiên liệu do nhiệt.  

Các viên UO2 được chế tạo với độ giàu 235U khác nhau. Độ làm giàu tiêu 

chuẩn của nhiên liệu lò WWER-1000 là: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,0 – 3,6 – 4 – 4,4 – 5%. 

 

Hình 3: Thanh nhiên liệu và viên nhiên liệu trong WWER-1000 [1] 
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Dioxit uranium có nhiệt độ nóng chảy gần 2800 – 2900oC, không tương tác 

với nước và hơi nước thậm chí ở nhiệt độ cao, tương thích với vật liệu vỏ bọc thanh 

nhiên liệu. UO2 là vật liệu gốm, vì vậy nó có độ dẫn nhiệt rất thấp, tương đương với 

vật liệu chịu lửa. Khối lượng riêng của UO2 thay đổi trong khoảng 9,4 – 10,8 g/cm3, 

tùy thuộc vào công nghệ ép và thiêu kết. Trong nhiên liệu lò WWER thì UO2 có 

khối lượng riêng 10,4 – 10,7 g/cm3. 

Nền dioxit urani khá bền vững, cho phép lưu giữ 95 – 98% sản phẩm phóng 

xạ phân hạch. Như vậy, chính nền nhiên liệu là rào cản thực thể đầu tiên, ngăn chặn 

quá trình phát thải sản phẩm phóng xạ ra môi trường xung quanh.  

Vỏ bọc thanh nhiên liệu là rào cản thực thể thứ hai, được chế tạo từ hợp kim 

tái kết tinh zirconi, có hợp kim hóa 1% niobi. Việc chọn zirconi làm vật liệu kết cấu 

không phải là ngẫu nhiên – zirconi ít hấp thụ neutron nhiệt (ví dụ, so với thép không 

gỉ) của lò phản ứng, nhưng lại đủ bền. 

Zirconi không bị ăn mòn trong nước và trong các dung dịch nước (ví dụ như 

axit boric), những môi trường thông thường được dùng trong lò phản ứng, có tính 

công nghệ đủ tốt. Bổ sung niobi làm tăng tính dẻo của zirconi. Hợp kim zirconi 

chứa 1% niobi (hợp kim E-110) có khối lượng riêng 6,55 g/cm3, nhiệt độ nóng chảy 

1860oC. 

Đường kính ngoài của vỏ bọc thanh nhiên liệu là 9,1 ± 0,05 mm, đường kính 

trong 7,72 ± 0,08 mm. Khi hàn kín nắp hình vòng của thanh nhiên liệu, phần trong 

của thanh được điền đầy khí heli tới áp suất 20 – 30 kg/cm2. Heli là chất tải nhiệt 

dạng khí rất tốt, khi thanh nhiên liệu làm việc, nó tải nhiệt từ viên nhiên liệu urani 

đến thành vỏ bọc. 

Thể tích trong của thanh nhiên liệu khoảng 184 cm3, 70% thể tích này là các 

viên nhiên liệu, còn 30% là khí. Tổng chiều dài của thanh là 3837 cm, tổng khối 

lượng là 2,1 kg. Trên nắp đuôi dưới của thanh có lỗ ngang để bắt chặt với mạng 

chịu lực dưới của BNL. 

Khi phản ứng dây chuyền phân hạch urani xảy ra thì năng lượng nhiệt tỏa ra 

trong toàn bộ thể tích của viên nhiên liệu với cường độ khoảng 450 W/cm3. Năng 

lượng này được truyền từ viên nhiên liệu đến bề mặt của thanh nhiên liệu, do đó 

trong tâm của viên nhiên liệu sẽ có nhiệt độ cực đại. Khi lò làm việc với công suất 

danh định thì nhiệt độ trung bình trong tâm viên nhiên liệu vào khoảng 1500 – 
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1600oC, còn trên bề mặt của viên là gần 470oC. Như vậy có sự chênh lệch nhiệt độ 

rất lớn giữa tâm và bề mặt viên nhiên liệu. 

Gần 5% sản phẩm phân hạch của urani ở dạng khí. Trước khi hết tuổi thọ 

thanh nhiên liệu, ở trạng thái nóng, khi đó các sản phẩm phân hạch ở dạng khí làm 

tăng áp suất khí trong thanh nhiên liệu đến 8atm. Sau khi làm nguội, áp suất riêng 

phần của các khí phân hạch trong ống vào khoảng 50 atm. 

Trong khoảng 10 đến 15 năm gần đây, những nghiên cứu và thử nghiệm 

hoàn thiện nhiên liệu hạt nhân được liên tục tiến hành. Mục đích của những nghiên 

cứu hoàn thiện này là nhầm nâng cao độ cháy mà vẫn giữ nguyên mật độ của nhiên 

liệu và độ kín của thanh nhiên liệu, giữ kích thước của thanh và BNL ở một giới 

hạn nhất định. 

Trong nhiên liệu đã được hoàn thiện, đường kính lỗ giữa viên được giảm từ 

2,4 xuống 1,5 mm (trong nhiều trường hợp giảm xuống 1,2 mm, theo xu hướng 

giảm đến 0). Điều này làm tăng lượng nhiên liệu trong lò, mặc dù khi đó nhiệt độ ở 

tâm của viên nhiên liệu có thể tăng lên.  

Loại nhiên liệu được gọi là nhiên liệu urani – gadolini đang được sử dụng 

rộng rãi. Trong loại nhiên liệu này, khoảng 5% trọng lượng oxit gadolini (Gd2O3), 

một chất hấp thụ rất mạnh, có khả năng cháy, được trộn với oxit urani tiêu chuẩn. 

Thanh nhiên liệu chứa các viên này được gọi là TNLHN chứa gadolini hay TNLHN 

dạng G. Việc bổ sung chất hấp thụ này cho phép làm giảm độ phản ứng dư của 

nhiên liệu, giảm nồng độ khởi động của axit boric, vì thế, tăng độ an toàn vận hành. 

1.4: Bó nhiên liệu hạt nhân: 

Về nguyên tắc có thể bố trí trực tiếp các thanh nhiên liệu trong lò phản ứng. 

Tuy nhiên, trong các lò công suất với lượng nhiên liệu tới hàng chục tấn, hàng chục 

nghìn thanh thì việc phải thay và đảo nhiên liệu khi lò làm việc dường như không 

thể thực hiện được. Ngoài ra, cần phải giải quyết các vấn đề về cách bố trí và khả 

năng hoạt động tin cậy của các bộ phận điều khiển. Do đó, để thuận lợi cho việc 

thay và đảo nhiên liệu và đảm bảo cho các bộ phận điều khiển làm việc tin cậy thì 

một số thanh nhiên liệu được tập hợp lại theo một kết cấu được gọi là bó nhiên liệu. 

Dạng kết cấu của BNL dùng cho lò WWER-1000 được mô tả trong hình 4. 
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Hình 4: BNL dùng cho lò WWER-1000 [1] 

Phần chính của BNL là mộ cụm các thanh nhiên liệu (hình 5). Các thanh này 

được đặt cách nhau 3,65 mm, bước phân bố các thanh nhiên liệu là 12,75 mm. 

Khoảng cách tối thiểu cho phép giữa các thanh nhiên liệu không dưới 0,8 mm để 

đảm bảo điều kiện làm nguội vỏ thanh. Trong mỗi cụm có 312 thanh, có 18 ống 

kênh dẫn hướng dành cho các thanh hấp thụ neutron của hệ thống điều khiển và bảo 

vệ, 1 ống trung tâm, 15 mạng định vị có đai, có mạng chịu tải dưới và có phần đầu 

bó nhiên liệu. 
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Hình 5: Cụm các thanh nhiên liệu [1] 

Hợp kim zirconi – 1% niobi và thép không gỉ 08X18H10T được dùng trong 

kết cấu BNL, như vỏ bọc của các thanh hấp thụ của hệ thống điều khiển và bảo vệ 

lò và các thanh hấp thụ cháy. Theo công nghệ chế tạo BNL thì chỉ có vỏ bọc và các 

chi tiết đầu thanh nhiên liệu, ống trung tâm, vỏ bọc và đầu dưới thanh hấp thụ cháy 

là được chế tạo từ hợp kim zirconi. Vật liệu làm lò xo – thép 12X18H10T, vật liệu 

vỏ các thanh điều khiển – thép 06X18H10T, còn các chi tiết khác (đầu, đuôi, mạng 

định vị, đầu thanh hấp thụ của hệ thống điều khiển và bảo vệ lò, đầu của cụm thanh 

hấp thụ cháy) được làm từ thép 08X18H10T. 

Việc lựa chọn thép không gỉ làm mạng định vị và kênh định hướng hệ thống 

điều khiển và bảo vệ lò của BNL tiêu chuẩn là dựa trên khả năng giữ đủ độ đàn hồi 

mạng tinh thể của vật liệu này trong suốt thời gian các thanh nhiên liệu làm việc, 

đảm bảo giữ  nguyên kích thước hình học của BNL khi chế tạo và vận chuyển. 

Khối lượng BNL là 756 kg, thể tích cả khối 80 lít. Kích thước ngoài của 

BNL: 
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 Chiều dài 4570 ± 1 mm; 

 Kích thước cụm các thanh, giữa các cạnh đối diện theo mặt ngoài đai là 234 

mm; 

 Thể tích phủ bì 170 lít; 

 Đường kính phần lắp ghép đuôi – 195 mm, chiều cao phần lắp ghép – 50 

mm; 

 Đường kính ngoài của phần động đầu BNL – 185 mm; 

Phóng xạ tự nhiên của mỗi BNL chưa sử dụng khoảng 0,5 Ci, bức xạ gamma 

trên bề mặt gần 20 Sv (với nhiên liệu thông thường, chưa qua bức xạ). Đối với 

nhiên liệu hạt nhân, trong BNL đã sẵn có các giới hạn an toàn hạt nhân – ba BNL 

làm giàu đến 4,4% (không có bộ phận điều chỉnh hệ thống điều khiển và bảo vệ 

hoặc các thanh hấp thụ cháy) trong nước sạch, đặt sát nhau, chỉ tạo nên khối lượng 

tới hạn tối thiểu. 

Khi các BNL được sắp xếp có khe hở thì hệ số nhân của nhiên liệu giảm đi, 

còn khi khoảng cách giữa các BNL là 0,4m (và lớn hơn) thì cả khi có nhiều BNL 

ngập nước cũng không tạo ra khối lượng tới hạn. Trong container vận chuyển các 

BNL chưa sử dụng thì khoảng cách này, theo thiết kế kết cấu container, là an toàn 

đối với mọi cách sắp xếp. 

Trong bể lưu giữ, các BNL được sắp xếp cách nhau 0,4m (tức là khoảng 

cách giữa các cạnh của các BNL lân cận là 166mm). Cách sắp xếp BNL như vậy sẽ 

không thể tạo ra các điều kiện cho phản ứng dây chuyền, thậm chí đối với các BNL 

đã cháy, ở trong nước sạch (không có axit boric). Đối với các BNL chưa sử dụng thì 

số lượng các bó này trong bể là hạn chế. Việc hạn chế này phụ thuộc vào độ làm 

giàu của BNL và các điều kiện sắp xếp. 

Theo thuật ngữ của NMĐHN, BNL bên trong có chứa các thanh hấp thụ của 

hệ thống điều khiển và bảo vệ hoặc các thanh hấp thụ cháy được gọi là caset.  

Một chùm các thanh hấp thụ của hệ thống điều khiển và bảo vệ được gọi là 

cụm (hình 6). Cụm này bao gồm các thanh ngang (có lỗ để nối với các thanh khác) 

và 18 thanh hấp thụ được gắn với các thanh ngang bằng lò xo treo. Thanh hấp thụ 

tiêu chuẩn là một ống thép không gỉ đường kính 9,1 mm, dài 3,5 m, được điền đầy 

cacbit bor B4C (bột ép chặt). Khối lượng tổng của cụm này là 15 kg. 

Các thanh hấp thụ được đặt trong các kênh dẫn hướng của BNL (kênh dẫn 

hướng của hệ thống điều khiển và bảo vệ), khe hở giữa vòng xuyên tâm của thanh 

hấp thụ và mặt trong của ống dẫn hướng khoảng 0,9 mm.  
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Hình 6: Cụm các thanh hấp thụ của hệ thống điều khiển và bảo vệ [1] 

Một trong những khả năng làm tăng tuổi thọ của nhiên liệu là tăng độ làm 

giàu. Nhưng khi đó, ngoài việc tăng độ phản ứng dư, hệ số mất cân bằng giải phóng 

năng lượng bên trong BNL cũng tăng lên. Điều đó xảy ra ở những thanh nhiên liệu 

nằm gần các khe hở chứa nước, chịu tác động của chùm neutron bắn tóe, nghĩa là 

xảy ra trên biên của BNL và gần khoang chứa nước của kênh định hướng hệ thống 

điều khiển và bảo vệ. Vì vậy, để giảm hệ số mất cân bằng bên trong BNL cần phải 

áp dụng những giải pháp đặc biệt khi định hướng làm giàu nhiên liệu trong một 

BNL. 

Với độ giàu 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3% (theo đồng vị 235U) thì hệ số mất cân bằng 

được chấp nhận. Nhưng bắt đầu từ độ giàu 3,6 % trong thanh nhiên liệu, và sau đó 

là 4,0 – 4,4 – 5% thì phải dùng giải pháp điều hòa quá trình phát nhiệt trong cụm 

các thanh nhiên liệu. Để điều hòa quá trình phát nhiệt, các TNLHN có độ giàu thấp 

hơn được sắp xếp xung quanh caset (ví dụ, trong BNL có độ giàu 4,4% thì bố trí 
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những thanh có độ giàu 4% ở xung quanh), còn bên trong BNL sẽ đặt các thanh hấp 

thụ cháy. Thanh hấp thụ cháy có thể được làm ở dạng các thanh đặt biệt, hoặc ở 

dạng chất hấp thụ được trộn đều trong TNLHN dạng G. Sơ đồ lắp ghép BNL hạt 

nhân, sự phân bố các thanh nhiên liệu có độ giàu khác nhau, các kênh định hướng 

hệ thống điều khiển và bảo vệ và kênh đo đạc được đưa ra trên hình 7 và 8. 

             

Hình 7: Sơ đồ sắp xếp các thanh trong BNL không định dạng  

theo độ làm giàu [1] 

       

Hình 8: Sơ đồ sắp xếp các thanh trong BNL định dạng theo độ làm giàu [1] 
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Chương 2: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO 

TRONG TÍNH TOÁN TỚI HẠN VÀ CHƯƠNG TRÌNH MCNP 

2.1: Phương pháp Monte Carlo trong tính toán tới hạn: 

2.1.1: Giới thiệu phương pháp Monte Carlo: 

Phương pháp Monte Carlo được sử dụng nhiều trong các ứng dụng hạt nhân 

như che chắn, vận chuyển bức xạ và phân tích vật lý neutron. Phương pháp Monte 

Carlo đề cập đến phương pháp thống kê trong đó các đặc tính mong đợi của các hạt 

(ví dụ như thông lượng hạt) được ước tính bằng cách lấy mẫu một số lượng lớn lịch 

sử của từng hạt mà quỹ đạo của chúng được mô phỏng bằng máy tính điện tử.  

Trong một số trường hợp, có các phương trình mô tả hành vi của các hệ hạt 

và có thể được giải bằng các phương pháp phân tích đại số hoặc số học, tuy nhiên 

giải các phương trình phức tạp (như phương trình vận chuyển Boltzmann) bằng 

phương pháp phân tích đại số thông thường sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi 

đó, phương pháp Monte Carlo có ưu điểm đó là cho ra các kết quả dữ liệu chính xác 

hơn và có thể được sử dụng trên các dạng hình học phức tạp và dữ liệu tiết diện 

năng lượng liên tục. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp Monte Carlo là dựa 

trên các quy luật thống kê tự nhiên và không cung cấp một lời giải chính xác cho 

vấn đề.  

2.1.2: Tiếp cận phương pháp Monte Carlo: 

Khi neutron đi vào vật liệu, chúng sẽ tương tác với các nguyên tử thành phần 

của vật liệu. Neutron có thể bị tán xạ hoặc hấp thụ tùy thuộc vào tiết diện phản ứng 

của vật liệu. Các quá trình này tuân theo các quy luật thống kê tự nhiên với xác suất 

của biến cố được xác định bởi tiết diện phản ứng. Không ai có thể tiên đoán chính 

xác hạt sẽ di chuyển được bao xa bên trong vật liệu trước khi tương tác; tuy nhiên, 

có thể tiên đoán phân bố của các độ dài quãng chạy của neutron theo hướng chuyển 

động của nó đến va chạm đầu tiên với hạt nhân môi trường.  

Sử dụng các số ngẫu nhiên, máy tính có thể tạo ra lịch sử thống kê cho mỗi 

chu kỳ sống của hạt (phân tích bước ngẫu nhiên). Vì thế, với mỗi hạt có thể trải qua 

nhiều tương tác tán xạ trước khi bị hấp thụ hoặc bị rò rỉ. Các số ngẫu nhiên được sử 

dụng tại mỗi tương tác để xác định quá trình nào sẽ xảy ra (hấp thụ, phân hạch, tán 

xạ đàn hồi, …), bao nhiêu năng lượng bị mất, hướng đi mới của hạt bị tán xạ như 

thế nào, hoặc là bao nhiêu neutron được sinh ra trong một sự kiện phân hạch. 
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Chu kỳ sống của neutron bắt đầu từ lúc sinh ra, hoặc từ một nguồn neutron 

bên ngoài hoặc từ phản ứng phân hạch, và kết thúc bằng việc bị hấp thụ hoặc bị tán 

xạ khiến cho neutron di chuyển ra ngoài BNL. Các sự kiện xảy ra trong chu kỳ sống 

của hạt được sắp đặt và trở thành lịch sử của hạt đó. Bởi vì một hạt thường không 

thể đại diện cho toàn bộ hệ thống, một số các lịch sử phải được đánh giá để mô tả 

chính xác điều gì xảy ra. 

2.1.3: Tính toán tới hạn: 

Trong tính toán tới hạn, một nhóm các lịch sử neutron thường được xem như 

là một chu kỳ 𝑘𝑒𝑓𝑓 với hệ số nhân của hệ được cho bởi tỷ số của số neutron được 

sinh ra tại cuối chu kỳ 𝑘𝑒𝑓𝑓 và số neutron mà có các lịch sử được đánh giá trong chu 

kỳ 𝑘𝑒𝑓𝑓. Giá trị kỳ vọng của hệ số nhân được ước tính bởi trung bình của tất cả các 

sự kiện trong chu kỳ 𝑘𝑒𝑓𝑓. Tương tự, giá trị kỳ vọng của xác suất rò rỉ hoặc tỷ lệ của 

các sự kiện dẫn đến việc bắt neutron có thể đạt được. Quá trình tính toán tới hạn 

bằng phương pháp Monte Carlo cho một chu kỳ từ khi neutron được sinh ra đến khi 

neutron bị mất đi được viết chi tiết trong [6 trang 126] và [7 trang 163 - 185]. 

Sai số tương đối trong tính toán hệ số nhân hiệu dụng luôn luôn giảm khi số 

chu kỳ của 𝑘𝑒𝑓𝑓 tăng lên. Ngoài ra, các chu kỳ đầu tiên không chính xác bởi vì 

nguồn neutron không gian không được hội tụ. Vì sự phân bố của nguồn neutron 

trong hệ thống phụ thuộc vào giá trị riêng của hệ và dạng hình học của nguồn, phải 

mất một số lượng các chu kỳ không hoạt động đối với sự phân bố neutron trong 

không gian Monte Carlo để tiệm cận đến phân bố hội tụ. Vì lý do đó, một ít các chu 

kỳ đầu tiên sẽ bị bỏ qua trong ước tính cuối cùng của 𝑘𝑒𝑓𝑓. Các ước tính của 𝑘𝑒𝑓𝑓 từ 

các chu kỳ còn lại được tính trung bình để thu được giá trị trung bình cho hệ số 

nhân hiệu dụng.  

Ví dụ, chúng ta sẽ đánh giá G chu kỳ và bỏ đi D chu kỳ đầu tiên. Với điều 

kiện rằng 𝐺 − 𝐷 > 100 để thu được bất kỳ các chiều hướng trong tính toán. Khi đó 

ước tính hệ số nhân hiệu dụng của một hệ được cho bởi công thức sau: 

�̅� =
1

(𝐺 − 𝐷)
∑ 𝑘𝑖

𝐺

𝑖=𝐷+1

                            (1) 

Trong đó �̅� là ước tính hệ số nhân hệ thống và 𝑘𝑖 là hệ số nhân được xác 

định từ chu kỳ thứ i. Sự lặp lại của ước tính trên được xác định từ ước tính độ lệch 

chuẩn của giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn được tính toán như sau: 
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𝜎 = √
1

(𝐺 − 𝐷 − 1)
∑ (𝑘𝑖 − �̅�)

2
𝐺

𝑖=𝐷+1

                     (2) 

Để tính toán có hiệu quả, một phạm vi từ �̅� − 𝜎 đến �̅� + 𝜎 bao hàm sự chính 

xác của kết quả 𝑘𝑒𝑓𝑓 khoảng 68%. Kết quả cuối cùng của tính toán Monte Carlo 

như sau: �̅� ± 𝜎 cho khoảng 68% độ tin cậy, �̅� ± 2𝜎 cho 95% và �̅� ± 2,6𝜎 cho 99% 

độ tin cậy đối với một số lượng lớn chu kỳ. Trong MCNP có ba ước tính khác nhau 

cho 𝑘𝑒𝑓𝑓: va chạm (collision), hấp thụ (absorption) và chiều dài quãng đường (track 

length) giữa các va chạm. Trung bình kết hợp thống kê chính là kết quả 𝑘𝑒𝑓𝑓 cuối 

cùng.  

2.2: Giới thiệu về chương trình MCNP: 

MCNP (Monte Carlo N – Particle) là chương trình ứng dụng phương pháp 

Monte Carlo để mô phỏng các quá trình vật lý hạt nhân đối với neutron, photon, 

electron (các quá trình phân rã hạt nhân, tương tác giữa các tia bức xạ với vật chất, 

thông lượng neutron …). Chương trình ban đầu được phát triển bởi nhóm Monte 

Carlo và hiện nay là nhóm Transport Methods Group (nhóm XTM) của phòng 

Applied Theoretical and Computational Physics Division (X Division) ở trung tâm 

thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (Los Alamos National Laboratory – Mỹ).  

Chương trình MCNP có khoảng  45000 dòng lệnh được viết bằng 

FORTRAN và 1000 dòng lệnh C, trong đó có khoảng 400 chương trình con. Đây là 

một công cụ tính toán rất mạnh, có thể mô phỏng vận chuyển neutron, photon, và 

electron, giải các bài toán vận chuyển bức xạ không gian 3 chiều, phụ thuộc thời 

gian, năng lượng liên tục trong các lĩnh vực từ thiết kế lò phản ứng đến an toàn bức 

xạ, vật lý y học với các miền năng lượng neutron từ 10-11 MeV đến 20 MeV, photon 

từ 1 keV đến 100 GeV và electron từ 1 keV đến 1GeV. Chương trình được thiết lập 

tốt cho phép người sử dụng xây dựng các dạng hình học phức tạp và mô phỏng dựa 

trên các thư viện hạt nhân. Chương trình điều khiển các quá trình tương tác bằng 

cách gieo số ngẫu nhiên theo quy luật thống kê cho trước và mô phỏng được thực 

hiện trên máy tính vì số lần thử cần thiết thường rất lớn. 

Chương trình MCNP được cung cấp tới người dùng thông qua Trung tâm 

Thông tin An toàn Bức xạ (Radiation Safety Information Computational Center – 

RSICC) ở Oak Ridge, Tennessee (Mỹ) và ngân hàng dữ liệu của Cơ quan Năng 

lượng Nguyên tử (Nuclear Energy Agency – NEA/OECD) ở Paris (Pháp). 
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MCNP từ khi ra đời cho đến nay có rất nhiều phiên bản, mỗi phiên bản kế 

tiếp đều được cập nhật thêm các tính năng mới. Trong khuôn khổ của khóa luận 

này, phiên bản MCNP5 được sử dụng để mô phỏng và tính toán tới hạn cho BNL. 

Tại Việt Nam, trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, các tính toán mô phỏng 

bằng chương trình MCNP đã được triển khai ở nhiều cơ sở nghiên cứu như Viện 

Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công Nghệ Bức 

xạ thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân Hà Nội, Viện 

Năng lượng Nguyên tử Việt Nam,… và đặc biệt là tại khoa Kỹ thuật Hạt nhân 

(trường đại học Đà Lạt) chương trình MCNP đã được đưa vào giảng dạy như là một 

phần của môn học “Phương pháp Monte Carlo và ứng dụng” cho sinh viên năm thứ 

tư. Các nghiên cứu ứng dụng MCNP tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh 

vực như tính toán cho lò phản ứng, phổ ghi đo bức xạ, phân bố trường liều bức xạ, 

phân tích an toàn che chắn,…  

2.3: Chương trình MCNP5: 

2.3.1: Giới thiệu: 

Chương trình MCNP5, cũng như các phiên bản khác, sử dụng việc gieo số 

ngẫu nhiên tuân theo các quy luật phân bố, ghi lại quá trình sống của một hạt khi nó 

được phát ra từ nguồn. Chương trình có nhiều ứng dụng như thiết kế lò phản ứng, 

an toàn tới hạn, che chắn và bảo vệ, vật lý y học,… Trong phạm vi của khóa luận 

chỉ sử dụng chương trình này để mô phỏng và tính toán tới hạn cho BNL dùng cho 

lò WWER-1000. 

2.3.2: Cấu trúc một tập input của MCNP5: 

Phần tập input của chương trình MCNP5 được xác định như sau: 

Tiêu đề và thông tin về tập input (nếu có) 

Cell Cards 

<dòng trống> 

Surface Cards 

<dòng trống> 

Data Cards 

(Mode cards, material cards, source cards, tally cards,…) 
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2.3.3: Hình học trong MCNP5: 

Hình học của MCNP5 thể hiện là hình học có cấu hình ba chiều tùy ý. 

MCNP5 xử lý các hình học trong hệ tọa độ Descartes. MCNP5 có một chương trình 

dựng sẵn để kiểm tra lỗi của dữ liệu đầu vào, thêm vào đó khả năng vẽ hình học của 

MCNP5 cũng giúp người dùng kiểm tra các lỗi hình học. Sử dụng các mặt biên 

được xác định trên các cell card và surface card, MCNP5 theo dõi sự chuyển động 

của các hạt qua các hình học, tính toán các chỗ giao nhau của các quỹ đạo vết với 

các mặt biên và tìm khoảng cách dương nhỏ nhất giữa các chỗ giao. Nếu khoảng 

cách tới lần va chạm kế tiếp lớn hơn khoảng cách nhỏ nhất, hạt sẽ rời khỏi cell đang 

ở. Sau đó tại điểm giao thu được trên bề mặt, MCNP5 sẽ xác định cell tiếp theo mà 

hạt sẽ vào bằng cách kiểm tra giá trị của điểm giao (âm hoặc dương) đối với mỗi 

mặt được liệt kê trong cell. Dựa vào kết quả đó, MCNP5 tìm được cell đúng ở phía 

bên kia và tiếp tục quá trình vận chuyển. Hình học trong MCNP5 được thể hiện qua 

các cell card và surface card [4]. 

2.3.4: Cell card: 

Cell là một vùng không gian được hình thành bởi các mặt biên (được định 

nghĩa trong phần surface card). Nó được hình thành bằng cách thực hiện các toán tử 

giao, hội và bù (các toán tử Boolean) các vùng không gian tạo bởi các mặt. Mỗi mặt 

chia không gian thành hai vùng với các giá trị dương và âm tương ứng. Khi một cell 

được xác định, một vấn đề quan trọng là xác định được giá trị của tất cả những điểm 

nằm trong cell tương ứng với một mặt biên. Giả sử rằng 𝑠 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0  là 

phương trình của một mặt trong bài toán. Đối với một điểm (𝑥, 𝑦, 𝑧) mà có 𝑠 = 0 

thì điểm đó nằm trên mặt, nếu 𝑠 < 0 thì điểm đó được gọi là ở bên trong mặt và 

được gán dấu âm, nếu 𝑠 > 0 thì điểm đó ở bên ngoài mặt và được gán dấu dương 

[4]. 

Cell được xác định bởi cell card. Mỗi cell được diễn tả bởi số cell (cell 

number), số vật liệu (material number), mật độ vật liệu (material density), một dãy 

các mặt có dấu (âm hoặc dương) kết hợp với nhau thông qua các toán tử giao, hội, 

bù để tạo thành cell. Cú pháp cho cell card như sau: 

j          m            d        geom        params 

 j là số cell, bắt đầu từ cột 1 – 5; 

 m là số vật liệu (bằng 0 nếu không có vật liệu); 
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 d là mật độ cell (nếu không có vật liệu thì bỏ qua), số dương nếu là 

mật độ nguyên tử (atoms/b-cm), số âm nếu là mật độ khối lượng 

(g/cc); 

 geom là một dãy các số của các mặt có dấu kết hợp với nhau theo toán 

tử Boolean để chỉ rõ cell; 

 params là các tham số riêng của cell. 

Các tham số cell trong params cho phép mô tả các đặc trưng riêng của mỗi 

cell thay vì phải khai báo trong data card. Ví dụ như thẻ tầm quan trọng (importance 

card) imp:n mô tả tầm quan trọng của cell đối với các hạt neutron.  

Đối với các dạng hình học có cấu trúc lặp, ngoài việc sử dụng like … but …, 

MCNP5 còn cung cấp một số các tính năng giúp chúng ta tránh việc phải sử dụng 

like … but … nhiều lần. Một trong những tính năng đó là mô tả hình học dưới dạng 

mảng thông qua việc sử dụng các card u, fill và lat. 

Khi một cell hoặc một nhóm cell được gán universe (thông qua u), các cell 

này sẽ được lắp đầy một cell khác khi fill được gọi. 

Cú pháp của universe và fill card (u và fill):  

 u = n 

 fill = n hoặc fill = i:i   j:j   k:k   m1   m2 … mj … 

Trong đó: 

n là kí hiệu bằng số được gán cho cell được chọn để lắp đầy; 

i:i   j:j   k:k là các tham số chỉ các mảng được lấp đầy; 

mj là các kí hiệu universe tương ứng với các mảng. 

Cú pháp của lattice card (lat): lat = n 

Trong đó n = 1 là mảng dạng khối vuông, n = 2 là mảng dạng khối lục giác. 

2.3.5: Surface card: 

Surface card được xác định bằng cách cung cấp các hệ số của các phương 

trình mặt giải tích hay các thông tin về các điểm đã biết trên mặt. MCNP5 cũng 

cung cấp các dạng mặt cơ bản chẳng hạn như mặt phẳng, mặt cầu, mặt trụ,… (có tất 

cả 30 loại mặt cơ bản) có thể được kết hợp với nhau thông qua các toán tử giao, hội 

và bù. Cú pháp cho surface card như sau: 
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j        n       a         list 

 j là chỉ số của mặt, bắt đầu từ cột 1 – 5; 

 n  bỏ qua nếu không có dịch chuyển tọa độ. Số dương khi sử dụng 

TRn card để dịch chuyển tọa độ. Số âm khi tuần hoàn theo mặt n; 

 a là ký hiệu loại mặt; 

 list là các tham số định nghĩa mặt. 

2.3.6: Data card: 

Cú pháp của data card tương tự như cú pháp của cell và surface card. Tên 

của data card phải bắt đầu từ cột 1 đến 5. Ít nhất là phải có một khoảng trống giữa 

tên card và các dữ liệu nhập vào. Các nguồn tính toán tới hạn và thẻ vật liệu 

(material card) rất quan trọng trong phân tích tới hạn. Tất cả các tính toán tới hạn 

đều sử dụng thẻ kcode. Cú pháp của thẻ kcode như sau: 

kcode        nsrck     rkk     ikz       kct 

 kcode là tên thẻ tính toán tới hạn, bắt đầu từ cột 1 – 5; 

 nsrck là số neutron trên một chu kỳ; 

 rkk là giá trị 𝑘𝑒𝑓𝑓 ban đầu; 

 ikz là số chu kỳ bị bỏ qua trước khi tính toán tích lũy dữ liệu; 

 kct là tổng số chu kỳ. 

 Ngoài ra, trong các bài toán tới hạn thường sử dụng thẻ ksrc để mô tả vị trí 

của các nguồn phân hạch. Cú pháp của thẻ ksrc như sau: 

ksrc     x1 y1 z1    x2 y2 z2   …  xn yn zn 

 ksrc là tên của thẻ mô tả vị trí nguồn phân hạch, bắt đầu từ cột 1 – 5; 

 xk yk zk là tọa độ của điểm nguồn phân hạch thứ k. 

Tất cả các tọa độ của nguồn phân hạch đều phải ở trong vị trí có tầm quan 

trọng lớn hơn 0, và ít nhất phải có một điểm nằm trong vùng vật liệu phân hạch.  

Tiếp theo, cú pháp của thẻ vật liệu như sau: 

mn  zaid1  fraction1  zaid2  fraction2 … 

 mn là tên của thẻ vật liệu (m) và theo sau đó là số vật liệu (n), thẻ mn 

bắt đầu từ cột 1 – 5; 

 zaid là số hiệu xác định đồng vị, có dạng ZZZAAA.nnX với: 

o ZZZ là số hiệu nguyên tử 
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o AAA là số khối 

o nn là số chỉ của bộ số liệu tiết diện tương tác sẽ được sử dụng 

o X là kiểu dữ liệu  

 fraction là tỷ lệ đóng góp của đồng vị trong vật liệu. Số dương khi nếu 

là tỷ lệ số nguyên tử, số âm nếu là tỷ lệ khối lượng. 

Ngoài ra các vật liệu được định nghĩa trong mn card có thể được đi kèm với 

một mtn card để xác định bộ dữ liệu tương tác 𝑆(𝛼, 𝛽) đi kèm (Phụ lục G, MCNP 

manual). Trong trường hợp đó, MCNP sẽ sử dụng mô hình tán xạ tự do (free gas 

treatment) cho đến khi năng lượng của hạt xuống tới mức tán xạ nhiệt 𝑆(𝛼, 𝛽) 

(thông thường khoảng dưới 4eV) và sử dụng tương tác tán xạ nhiệt này thay thế 

trong mô phỏng. 

Cú pháp:    mtn    x1    x2   … 

Trong đó: 

 n là chỉ số của vật liệu được định nghĩa trong mn card; 

 xi là chỉ số của phản ứng 𝑆(𝛼, 𝛽) tương ứng với vật liệu được định 

nghĩa. 

2.3.7: Output file: 

MCNP cung cấp nhiều loại file dữ liệu đầu ra (output) tùy thuộc vào từng 

yêu cầu cụ thể. Trong khuôn khổ của khóa luận này chỉ xem xét đến hai loại file 

output đặc trưng sau: 

OUTP flie dữ liệu đầu ra chuẩn của MCNP, file này cung cấp các thông tin 

về quá trình mô phỏng cũng như các kết quả của nó. Các thông tin mặc định của file 

OUTP gồm có: 

 Nội dung tập input 

 Các bảng tóm tắt các thông tin về cell, mặt, hạt nguồn, các tương tác 

trong quá trình mô phỏng 

 Các thông tin chu kỳ kcode (nếu có) 

 Các kết quả tally 

 Bảng kiểm định thống kê các kết quả tally 

 … 

RUNTPE file nhị phân chứa các thông tin diễn biến của quá trình mô phỏng, 

được sử dụng để chạy lại (hay chạy tiếp) MCNP. 
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Chương 3: MÔ PHỎNG VÀ TÍNH TOÁN TỚI HẠN CHO BÓ NHIÊN 

LIỆU CỦA LÒ WWER–1000 BẰNG MCNP5 

3.1: Xây dựng tập input mô phỏng và tính toán tới hạn cho bó nhiên liệu 

không định dạng theo độ làm giàu: 

3.1.1: Đặt vấn đề: 

Với những đặc tính vật lý và hình học của BNL cùng với các loại vật liệu cấu 

tạo nên BNL được mô tả ở chương một, ta có thể viết tập input để mô phỏng và tính 

toán tới hạn cho BNL bằng MCNP5. Trong phạm vi của khóa luận này, BNL được 

giả định đặt trong môi trường chất làm chậm là nước nhẹ (H2O). Các thông số vật lý 

và hình học của BNL được tóm tắt lại trong bảng 1. BNL không định dạng theo độ 

làm giàu là BNL được tạo thành từ các thanh nhiên liệu có cùng độ giàu (hình 7 

chương 1). 

Bảng 1: Các đặt tính vật lý và hình học của bó nhiên liệu 

Thanh nhiên liệu 

Nhiên liệu  Các viên UO2 

Độ làm giàu 235U (%) 1,6 - 5  

Khối lượng riêng của viên (g/cm3) 10,7 

Đường kính ngoài viên nhiên liệu (mm) 7,73 

Đường kính lỗ trong viên nhiên liệu (mm) 1,5 

Đường kính ngoài vỏ bọc (mm) 9,1 

Đường kính trong vỏ bọc (mm) 7,75 

Độ dài của thanh nhiên liệu (m) 3,837 

Độ cao cột nhiên liệu ở trạng thái nguội (m) 3,53 

Vật liệu vỏ bọc thanh nhiên liệu Hợp kim Zr + 1%Nb 

Bó nhiên liệu 

Số BNL trong vùng hoạt 163 

Độ cao của BNL (m) 4,57 

Hình dạng BNL Lục lăng sáu mặt 

Số thanh nhiên liệu trong BNL 312 

Bước xếp các thanh nhiên liệu (mm) 12,75 

Số mạng định vị 15 

Kênh định hướng 

Số kênh  18 
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Đường kính ngoài (mm) 12,6 

Đường kính trong (mm) 11 

Vật liệu Hợp kim Zr + 1%Nb 

Ống trung tâm 

Đường kính ngoài (mm) 12,6 

Đường kính trong (mm) 11 

Vật liệu Hợp kim Zr + 1%Nb 

Như vậy, để mô phỏng BNL, đầu tiên, thanh nhiên liệu,ống trung tâm và các 

kênh dẫn hướng sẽ được mô phỏng trước, rồi mới sử dụng cấu trúc mạng lục giác 

để vẽ BNL, phần đầu và đuôi của BNL được mô phỏng sau cùng. 

3.1.2: Thẻ vật liệu (material cards): 

Đầu tiên, giả sử UO2 có độ giàu là 3% và chỉ có duy nhất một đồng vị oxy là 

16O, ta có thể tính toán được tỷ lệ khối lượng của các đồng vị đóng góp trong viên 

nhiên liệu UO2. Với 1g UO2 ta có 0,97g 238UO2 và 0,03g 235UO2 từ đó khối lượng 

của 238U , 235U và 16O lần lượt là: 

𝑚U238 =
𝑚238UO2

𝑀238U + 𝑀O2

× 𝑀238U =
0,97

238 + 16 × 2
× 238 ≈ 0,855𝑔 

𝑚U235 =
𝑚235UO2

𝑀235U + 𝑀O2

× 𝑀235U =
0,03

235 + 16 × 2
× 235 ≈ 0,0264𝑔 

𝑚𝑂 = 1 − (𝑚U238 + 𝑚U235) = 0,1186𝑔 

Như vậy ta có thể khai báo thẻ vật liệu của UO2 độ giàu 3% như sau: 

 

Vì là tỷ lệ khối lượng nên sẽ lấy dấu âm và “.66c” là thư viện tiết diện phản 

ứng của các đồng vị. Với các tính toán tương tự ta có thể tính được tỷ lệ khối lượng 

của UO2 với các độ giàu từ 1,6 đến 5% và viết khai báo thẻ vật liệu tương ứng. 

Tiếp theo, các vỏ bọc thanh nhiên liệu, ống trung tâm và các kênh dẫn hướng 

được làm từ vật liệu Zr + 1%Nb nên ta có: 
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Phần đầu và đuôi của BNL cùng với cái định vị trong thanh nhiên liệu được 

chế tạo từ thép không gỉ 08X18H10T. Ta có thể tra cứu tỷ lệ phần trăm khối lượng 

của các nguyên tố cấu tạo nên vật liệu trên trang web http://superalloys.net . 

           

Ngoài ra, trong thanh nhiên liệu được bơm đầy khí Heli tới áp suất 2MPa. 

Heli có hai đồng vị phổ biến trong tự nhiên là 4He và 3He với tỷ lệ nguyên tử được 

khai báo như sau: 

           

Bó nhiên liệu đặt trong môi trường nước nhẹ với tỷ lệ 2 nguyên tử H và 1 

nguyên tử O nên ta có: 

 

Trong đó lwtr.60t là thư viện 𝑆(𝛼, 𝛽) tương ứng với nước nhẹ. 

3.1.3: Hình học của thanh nhiên liệu: 

Để mô phỏng thanh nhiên liệu một cách đơn giản, ta chia một thanh nhiên 

liệu thành ba phần gồm: phần đầu, phần đuôi và phần giữa thanh nhiên liệu như 

trong hình 9.  

Như vậy, dạng hình học của phần giữa thanh nhiên liệu bao gồm: lỗ giữa 

viên nhiên liệu; cột nhiên liệu; vùng giữa viên nhiên liệu và vỏ bọc; vỏ bọc thanh 

nhiên liệu (hình 10).  

Ta có thể khai báo các mặt hình học như sau: 

 

           

http://superalloys.net/
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Theo như hình 10a khoảng cách từ mặt phẳng 1 đến mặt phẳng 2 bằng độ 

cao của cột nhiên liệu ở trạng thái nguội là 353cm. Mặt trụ số 3 có bán kính ngoài 

bằng bán kính ngoài của viên nhiên liệu là 0,3865cm. Hình trụ số 4 là lỗ trong của 

viên nhiên liệu với bán kính là 0,075cm . Bán kính của mặt trụ thứ 5 và 6 lần lượt 

bằng bán kính trong và ngoài của vỏ bọc lần lượt là 0,3875 cm và 0,455 cm. 

 

Hình 9: Các phần của một thanh nhiên liệu 
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Hình 10: Các bề mặt hình học (a) và các cell (b) cấu tạo nên phần giữa 

TNLHN 

Như vậy, thẻ cell mô tả phần giữa của thanh nhiên liệu đã có thể được khai 

báo. Đầu tiên, cột nhiên liệu bị giới hạn bởi phía ngoài mặt trụ số 4, trong mặt trụ số 

3, phía dưới mặt phẳng 2 và trên mặt phẳng 1; vật liệu là UO2 (thẻ m1) có khối 

lượng riêng là 10,7 g/cm3: 

 

Cell 2 phần lỗ giữa các viên nhiên liệu bị giới hạn bởi phía trong mặt trụ 4, 

trên mặt 1 và phía dưới mặt 2; vật liệu là khí Heli: 

 

Cell 3 là phần giữa các viên nhiên liệu và vỏ bọc thanh nhiên liệu giới hạn 

bởi phía ngoài mặt trụ 3, phía trong mặt trụ 5, trên mặt 1 và dưới mặt 2; vật liệu 

trong cell 3 là khí Heli: 

 

a b 
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Phần vỏ bọc thanh nhiên liệu được định nghĩa bởi cell 4, giới hạn bởi phía 

ngoài mặt trụ 5, phía trong mặt trụ số 6, trên mặt 1 và dưới mặt 2; vật liệu là Zr + 

1%Nb có khối lượng riêng là 6,55 g/cm3: 

 

Cuối cùng cell 8 mô tả phần không gian bên ngoài thanh nhiên liệu được tạo 

thành từ phía ngoài mặt trụ 6, trên mặt 1 và dưới mặt 2; vật liệu là nước: 

 

Tiếp theo, phần đầu thanh nhiên liệu sẽ được mô phỏng. Số các mặt hình học 

và các cell của phần đầu thanh nhiên liệu được thể hiện trong hình 11. 

    

 

Hình 11: Các mặt hình học (a) và các cell (b) phần đầu thanh nhiên liệu 

a 
b 
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Vì trong MCNP5 không có một dạng hình học nào để có thể mô phỏng lò xo 

(nằm trong phạm vi giữa mặt phẳng 32 và mặt phẳng 30 trên hình 11a) nên chi tiết 

này bị bỏ qua. Ngoài ra, do không có thông tin chính xác về kích thước của các 

thành phần phía trên của mặt phẳng 31 và cái định vị của phần đầu thanh nhiên liệu 

nên các phần này chỉ được vẽ một cách tượng trưng gần giống như trong hình 9. 

Phạm vi giữa các mặt phẳng số 30 và 31 trong thực tế là mối hàn, tuy nhiên do 

không có thông tin chính xác về các thành phần vật liệu liên quan đến mối hàn, nên 

giả sử phần đó có vật liệu là Zr + 1%Nb. 

Theo như hình 11a, ngoài các mặt 2, 3, 5 và 6 đã được khai báo, các bề mặt 

hình học còn lại cấu thành nên phần đầu thanh nhiên liệu sẽ được khai báo trong tập 

input của MCNP5 như sau: 

      

 

 

 

Trong đó, các mặt 35 và 38 là hình nón cụt (trc); các mặt 34, 36 và 37 là hình 

trụ (rcc).  

Sau đó, các thẻ cell được khai báo. Cell 40 được cấu tạo từ phần phía trên 

của mặt phẳng số 32, phía dưới mặt phẳng số 30 và bên trong mặt trụ số 5. Vật liệu 

của cell 40 là khí Heli (thẻ m2): 

 

Cell 42 bị giới hạn bởi bên ngoài mặt trụ 5, bên trong mặt trụ 6, phía trên mặt 

phẳng 2 và phía dưới mặt phẳng 30; vật liệu là Zr + 1% Nb (thẻ m3): 

 

Cái định vị được định nghĩa bởi cell 44. Cell 44 bị giới hạn bởi bên trong 

mặt trụ 3, phía trên mặt phẳng 2 và phía dưới mặt phẳng 32; vật liệu là thép không 

gỉ (thẻ m6). Cell số 39 bị giới hạn bởi bên ngoài mặt trụ số 3, bên trong mặt trụ số 

5, phía trên mặt phẳng 2 và phía dưới mặt phẳng 32 là vùng không gian giữa cái 

định vị và vỏ bọc thanh nhiên liệu chứa khí Heli: 
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Cell 41 bị giới hạn bởi phía bên trong mặt tru số 6, phía trên mặt phẳng 30 và 

phía dưới mặt phẳng 31; vật liệu của cell 41 là Zr + 1%Nb: 

 

Cell số 45 bị giới hạn bởi bên trong các hình nón cụt 35; 38, bên trong các 

hình trụ 34; 36; 37 và giao với phần trên mặt phẳng số 31; vật liệu của cell 45 là Zr 

+ 1%Nb. Cell 46 được tạo thành bởi phía bên trong mặt trụ 6 giao với phần bù của 

cell 45, vật liệu là nước (thẻ m4): 

 

Cuối cùng, phần đuôi thanh nhiên liệu sẽ được khai báo trong tập input của 

MCNP5. Các mặt hình học và các cell của phần đuôi thanh nhiên liệu được thể hiện 

trong hình 12. 

           

 

Hình 12: Các mặt hình học (a) và các cell (b) phần đuôi thanh nhiên liệu 

a b 
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Tương tự như phần đầu thanh nhiên liệu, do không có thông tin chính xác về 

kích thước cho nên phần đuôi thanh nhiên liệu chỉ được vẽ một cách tượng trưng 

gần giống như hình 9. Tất cả phần đuôi của thanh nhiên liệu đều được làm từ vật 

liệu Zr + 1%Nb. 

Dựa vào hình 12a, ngoài mặt phẳng số 1 và mặt trụ số 6 đã được khai báo ở 

trên, các mặt còn lại được khai báo như sau: 

 

Trong đó mặt 40 và 42 là các mặt trụ, các mặt 41 và 43 là các hình nón cụt. 

Cell 43 là phần đuôi của thanh nhiên liệu bị giới hạn bởi bên trong các mặt 

40; 41; 42 và 43. Cell 47 bị giới hạn bởi phía dưới mặt phẳng số 1, bên trong mặt 

trụ số 6 và giao với phần bù của cell 43; vật liệu là nước: 

 

Trong tất cả các cell định nghĩa thanh nhiên liệu trên đều thuộc universe 1 

(u=1) và đều có tầm quan trọng đối với neutron là 1 (imp:n=1). 

3.1.4: Hình học ống trung tâm và kênh dẫn hướng: 

Trong một BNL có một ống trung tâm và 18 ống kênh dẫn hướng dành cho 

các thanh hấp thụ neutron của hệ thống điều khiển và bảo vệ. Các ống này đều có 

kích thước giống nhau và có cùng một cấu trúc hình học được mô tả trong hình 13. 

Dựa vào hình 13, ống trung tâm và kênh định hướng được tạo thành từ hai 

hình trụ đơn giản được định nghĩa như sau: 

 

Các cell mô tả ống trung tâm và kênh định hướng bao gồm cell 9 bị giới hạn 

bởi phần không gian bên trong mặt trụ số 20, cell 10 bị giới hạn bởi phía bên ngoài 

mặt trụ 20 và bên trong mặt trụ 19 với vật liệu là Zr + 1%Nb. Cell 11 là phần không 

gian phía bên ngoài mặt số 19 với vật liệu là nước (H2O). 
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Hình 13: Các mặt hình học và các cell của 

 ống trung tâm và kênh định hướng 

Các cell 9; 10 và 11 được khai báo trong tập input như sau: 

 

Tất cả các cell mô tả kênh dẫn hướng và ống trung tâm đều thuộc universe 3 

(u=3) và tầm quan trọng đối với neutron là 1. 

3.1.5: Hình học phần giữa của BNL: 

Một BNL được tạo thành từ 312 thanh nhiên liệu chứa các viên nhiên liệu 

UO2 cùng với một ống trung tâm và 18 kênh dẫn hướng, BNL có dạng hình lục 

giác. Vì thế, để mô phỏng được cấu trúc của BNL bằng MCNP5 ta phải sử dụng cấu 

trúc mảng lục giác.  

Trước tiên, ta phải khai báo sáu mặt phẳng mà chúng có thể tạo thành hình 

lục giác đều. Phương pháp xây dựng các phương trình mặt phẳng để tạo mảng lục 

giác được viết chi tiết trong [6 trang 90 – 94]. 

Các mặt phẳng a, b, c, d, e, f (hình 14) tạo nên mảng lục giác trong tọa độ 

phẳng Oxy có dạng như sau: 

a: 𝑥 + √3𝑦 = 𝑝                             1   √3   0        𝑝 
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b: −𝑥 + √3𝑦 = −𝑝                 − 1   √3   0  − 𝑝 

c: 𝑥 + √3𝑦 = −𝑝                          1   √3   0    – 𝑝 

d: −𝑥 + √3𝑦 = 𝑝                    − 1   √3   0      𝑝 

e: 𝑥 =
𝑝

2
                        

𝑝

2
 

f: 𝑥 = −
𝑝

2
                     −  

𝑝

2
 

 

Hình 14 

Như vậy, dựa vào các phương trình trên cùng với khoảng cách giữa các 

thanh nhiên liệu p = 1,275 cm, sáu mặt phẳng tạo mảng lục giác (hình 15) được 

định nghĩa như sau:  
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Hình 15: Các mặt phẳng tạo thành mạng lục giác 

Khi đó cell 5 bị giới hạn bởi các mặt phẳng 7; 8; 9; 10; 11 và 12, vật liệu 

trong cell 5 là nước (m4). Sau đó, ta định nghĩa cell 5 như là một mạng lục giác 

(lat=2) và thuộc universe 2 (u=2). Ta sử dụng fill card để tạo ra một ma trận có 23 

phần tử theo phương x (phạm vi từ -11 đến 11 theo phương x), 23 phần tử theo 

phương y (phạm vi từ -11 đến 11 theo phương y) và 1 phần tử theo phương z (phạm 

vi từ 0 đến 0 theo phương z) để mô tả vị trí các thanh nhiên liệu, ống trung tâm và 

kênh định hướng trong BNL. Tầm quan trọng của cell 5 đối với neutron bằng 1 

(imp:n=1). 
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Ngoài ra, còn phải tạo thêm các bề mặt cửa sổ để giới hạn cell 5 có đúng 312 

thanh nhiên liệu, 18 kênh dẫn hướng, 1 ống trung tâm. Các mặt cửa sổ bao gồm 6 

mặt phẳng tạo thành hình lục giác đều mô tả hình dáng của BNL và hai mặt phẳng 

trên và dưới. Để viết sáu phương trình mặt phẳng song song với trục Oz tạo thành 

bề mặt cửa sổ (hình 16), chỉ cần biến đổi các phương trình mặt phẳng a, b, c, d, e, f 

được nêu ở trên bằng phương pháp xoay trục tọa độ Oz theo chiều kim đồng hồ một 

góc 90o ta sẽ được các phương trình như sau:  

a’: √3𝑥 + 𝑦 = 𝑝                            √3   1    0        𝑝 

b’: −√3𝑥 + 𝑦 = −𝑝                − √3   1    0  − 𝑝 

c’: √3𝑥 + 𝑦 = −𝑝                         √3   1    0    – 𝑝 

d’: −√3𝑥 + 𝑦 = 𝑝                    − √3   1    0      𝑝 

e’: 𝑦 =
𝑝

2
                              

𝑝

2
 

f’: 𝑦 = −
𝑝

2
                     −  

𝑝

2
 

 

Hình 16: Sáu mặt phẳng mô tả bề mặt cửa sổ 

Thay p=23,7cm trong các phương trình trên ta được sáu mặt phẳng mô tả bề 

mặt cửa sổ và được định nghĩa trong tập input như sau: 
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Cuối cùng là mặt phẳng trên và mặt phẳng dưới được khai báo trong tập 

input như sau: 

 

 

Như vậy, ta có cell 6 được lấp đầy bởi cell 5 với tầm quan trọng đối với 

neutron là 1. 

 

3.1.6: Hình học phần đầu bó nhiên liệu: 

Phần đầu BNL có một số chi tiết phức tạp và thiếu nhiều thông tin về kích 

thước, vì vậy trong khóa luận này chỉ mô phỏng một cách gần giống về hình dáng 

phần đầu BNL như trong hình 4 chương 1.  

Đầu tiên ta sẽ định nghĩa các bề mặt và các cell để mô phỏng lại một dạng 

hình học như trong hình 17. Trong hình 17 ta thấy ống trung tâm và các kênh dẫn 

hướng bị giới hạn bởi bên trong mặt trụ 44, trên mặt phẳng 47 và dưới mặt phẳng 

45. Ngoài ra, còn có một lớp vỏ bọc là vùng không gian bị giới hạn bởi bên ngoài 

mặt trụ 44, bên trong mặt trụ 46, trên mặt phẳng 50 và dưới mặt phẳng 45 với vật 

liệu là thép không gỉ. 

 

Hình 17: Các bề mặt hình học và các cell phần đầu BNL 1 



 
 

43 
 

Các bề mặt hình học trong hình 17 được định nghĩa như sau: 

 

Các cell 50; 51 và 52, mô tả ống trung tâm và các kênh dẫn hướng, tương tự 

như cell 9; 10 và 11 chỉ khác là chúng thuộc universe 9 nên ta có thể sử dụng cấu 

trúc lặp like … but …: 

 

Cell số 53 tương tự như cell 5 nhưng lại thuộc universe 10 và fill card được 

sử dụng để tạo ra một ma trận 15 phần tử theo phương x, 15 phần tử theo phương y 

và 1 phần tử theo phương z để mô tả vị trí của ống trung tâm và kênh định hướng. 

 

Cell số 54 bị giới hạn bởi bên trong mặt trụ 44, phía trên mặt phẳng 47 và  

phía dưới mặt phẳng 45 và được lấp đầy bởi cell 53, tầm quan trọng đối với neutron 

bằng 1. Cell số 55 mô tả vỏ bọc bằng thép không gỉ như đã nói ở trên. 

 

Tiếp theo, ta sẽ mô phỏng dạng hình học như trong hình 18.  
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Hình 18: Các bề mặt hình học phần đầu BNL 2 

Trước tiên, ta sẽ mô tả các dạng hình học nằm giữa mặt phẳng 48 và 49. 

Theo như trong hình 18, phần giữa mặt phẳng 48 và 49 chứa ống trung tâm và các 

kênh dẫn hướng và xung quanh các ống này được bao bọc bởi vật liệu thép không 

gỉ có dạng hình lục giác (hình 19). 

 

Hình 19: Mặt cắt ngang phần giữa mặt phẳng 48 và 49 
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Tất cả các bề mặt hình học đã cho trong hình 19 đã được định nghĩa ở trên, 

ngoại trừ mặt phẳng 49. 

 

Khi đó ta có các cell 56 và 57 tường tự như cell 9 và 10 nhưng chúng thuộc 

universe 11. Cell 58 nằm bên ngoài mặt trụ số 19 có vật liệu là thép không gỉ, thuộc 

universe 11 và tầm quan trọng đối với neutron bằng 1. 

 

Cell 59 tương tự như cell 53 nhưng có vật liệu là thép không gỉ và thuộc 

universe 12.  

 

Cell 60 bị giới hạn bởi bên trong mặt trụ số 44, phía trên mặt phẳng số 48 và 

phía dưới mặt phẳng 49, được lấp đầy bởi cell 59, tầm quan trong đối với neutron 

bằng 1. Cell 61 bị giới hạn bởi bên ngoài mặt trụ 44 và các mặt phẳng 13; 14; 15; 

16; 17; 18 tạo thành hình lục giác đều như hình 19, phía trên mặt phẳng số 48 và 

phía dưới mặt phẳng 49, có vật liệu là thép không gỉ và tầm quan trọng đối với 

neutron bằng 1.  

 

Tiếp theo, ta sẽ mô phỏng các dạng hình học nằm giữa mặt phẳng 47 và 51 

trong hình 18 (mặt cắt ngang được cho trong hình 20). Mặt phẳng số 51 được định 

nghĩa như sau:  
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Hình 20: Mặt cắt ngang vùng nằm giữa mặt phẳng 47 và 51 

Các cell 62; 63; 64 tương tự như các cell 9; 10 và 58 nhưng chúng thuộc 

universe 13. Cell 65 tương tự như cell 59 nhưng thuộc universe 14. Cell 66 bị giới 

hạn bởi phía bên trong mặt trụ số 44, phía dưới mặt phẳng 47 và phía trên mặt 

phẳng 51, được lấp đầy bởi cell 65. Cuối cùng, cell 67 bị giới hạn bởi bên trong mặt 

trụ 46, bên ngoài mặt trụ 44, phía dưới mặt phẳng 47 và phía trên mặt phẳng 51, vật 

liệu là thép không gỉ, tầm quan trọng đối với neutron bằng 1. 
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Tiếp theo, ta sẽ mô phỏng các thành phần nằm giữa mặt phẳng 49 và 51 

trong hình 18. Đầu tiên các thành phần nằm trong mặt trụ số 44 và nằm giữa hai mặt 

phẳng 49 và 51 sẽ được khai báo trong tập input của MCNP.  

Ta có các cell 68; 69; 70 tương tự như các cell 9; 10; 11 nhưng chúng sẽ 

thuộc universe 15. Cell 71 tương tự như cell 53 nhưng thuộc universe 16. Cell số 72 

bị giới hạn bởi phía bên trong mặt trụ 44, phía trên mặt phẳng 49 và phía dưới mặt 

phẳng 51, được lấp đầy bởi cell 71. 

 

Tiếp theo, các bề mặt của dạng hình học bao xung quanh cell 72 được định 

nghĩa như sau: 
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Trong đó, các phương trình mặt phẳng từ số 68 đến 73 được xây dựng tương 

tự như các phương trình mặt phẳng từ số 13 đến số 18. Các phương trình mặt phẳng 

từ số 62 đến 67 được viết dựa trên các tọa độ thu được từ các điểm giao nhau của 

các mặt phẳng 13; 14; 15; 16; 17; 18 và phương trình của mặt trụ 46. Tương tự, các 

phương trình mặt phẳng từ số 74 đến 79 được viết dựa trên các tọa độ thu được từ 

các điểm giao nhau của các mặt phẳng 68; 69; 70; 71; 72; 73 và phương trình của 

mặt trụ số 44. 

Sau đó ta sẽ mô phỏng cell 73, là phần bên ngoài bao quanh cell 74, dựa theo 

hình 18 đó là một tập hợp các mặt phẳng tạo thành một hình chóp cụt lục giác đều 

nằm trên hình lục lăng được làm từ vật liệu thép không gỉ, bên trong chứa cell 74 có 

vật liệu là nước và cell 72. Cell số 77 bị giới hạn bởi phía dưới mặt phẳng số 51, 

phía trên mặt phẳng số 54,  bên ngoài mặt trụ số 44 và các mặt phẳng 74; 75; 76; 

77; 78; 79, vật liệu là thép không gỉ, tầm quan trọng đối với neutron bằng 1. 

 

3.1.7: Hình học phần đuôi của BNL: 

Hình 21 mô tả dạng hình học của phần đuôi BNL bao gồm một hình lục lăng, 

hình nón cụt và một hình trụ theo thứ tự từ trên xuống. 

Ngoài các mặt phẳng 33; 13; 14; 15; 16; 17; 18 đã được định nghĩa ở trên, 

các bề mặt hình học còn lại trong hình 21 được định nghĩa như sau: 

 



 
 

49 
 

 

Hình 21: Các dạng hình học của phần đuôi BNL 

Khi đó, cell 75 bị giới hạn bởi các mặt phẳng 13; 14; 15; 16; 17; 18 tạo thành 

các mặt bên của hình lục lăng, phía dưới mặt phẳng số 33 và phía trên mặt phẳng số 

57, hợp với hình nón cụt số 58, vật liệu là thép không gỉ, tầm quan trọng đối với 

neutron bằng 1. Cell số 76 bị giới hạn bởi bên trong mặt trụ số 61, phía dưới mặt 

phẳng số 60 và phía trên mặt phẳng số 61, vật liệu là thép không gỉ, tầm quan trọng 

đối với neutron bằng 1. 

 

Cuối cùng, cell số 7 mô tả phần không gian nằm bên ngoài BNL có tầm quan 

trọng đối với neutron bằng 0 (imp:n=0). 

 

3.1.8: Tính toán tới hạn trong MCNP5: 

Để thực hiện được việc tính toán tới hạn bằng MCNP5, ta sẽ sử dụng thẻ 

kcode và ksrc. Trong thẻ kcode ta cho số neutron trong một chu kỳ là 5000 neutron, 

giá trị 𝑘𝑒𝑓𝑓 ban đầu bằng 1, số chu kỳ đầu tiên bị bỏ qua là 50 và tổng số chu kỳ là 

400. Tuy nhiên, nếu file output xuất hiện cảnh báo như: “warning. the first and 

second half values of k(col/abs/trk len) appear to be different at the 99 percent 

confidence level”, ta có thể tăng tổng số chu kỳ lên để nhận được kết quả tốt nhất 

mà không xuất hiện cảnh báo trên. Trong thẻ ksrc ta sẽ khai báo các tọa độ của 

nguồn phân hạch, các phân hạch này được đặt trong sáu thanh nhiên liệu xung 

quanh ống trung tâm. 
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Như vậy, tập input đầy đủ mô phỏng và tính toán tới hạn cho bó nhiên liệu 

không định dạng theo độ làm giàu của lò phản ứng WWER-1000 được cho trong 

phụ lục A. Với phương pháp tương tự, ta có thể tạo ra các BNL có độ giàu 1,6 – 

5%, chỉ cần thay đổi thẻ m1. 

3.1.9: Hình học của thanh hấp thụ: 

Như đã biết các kênh dẫn hướng có nhiệm vụ chứa các thanh hấp thụ neutron 

của hệ thống điều khiển và bảo vệ; dựa vào các thông tin về thanh hấp thụ được nói 

tới trong chương 1 ta có thể mô phỏng lại bằng MCNP; tuy nhiên, bộ phận này khá 

phức tạp và thiếu một số thông tin về kích thước và vật liệu để có thể mô phỏng đầy 

đủ và chi tiết. Vì thế, chúng ta sẽ chỉ viết tập input mô phỏng thanh hấp thụ và giả 

sử các thanh hấp thụ này nằm hoàn toàn trong các ống dẫn hướng. Các bề mặt hình 

học và các cell tạo nên thanh hấp thụ được thể hiện trên hình 22. 

 

 

Hình 22: Các mặt hình học (a) và các cell (b) mô tả thanh hấp thụ 

a b 
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Đầu tiên, vật liệu làm chất hấp thụ là B4C có khối lượng riêng là 2,51 g/cm3 

và thẻ vật liệu được khai báo như sau: 

 

Trong đó mt7 khai báo thư viện dữ liệu S(α,β) tương ứng của carbon. 

Ngoài ra, vỏ bọc của thanh hấp thụ được làm từ thép không gỉ 06X18H10T, 

vật liệu thép không gỉ 06X18H10T được định nghĩa như sau: 

 

Trong hình 22 có một số mặt đã được định nghĩa trong các mục trên, các mặt 

80; 81; 82; 83 được định nghĩa như sau: 

 

Sau đó, ta sẽ khai báo các cell để mô phỏng lại thanh hấp thụ. Cell 78 và cell 

82 tương tự như cell 10 và 11 nhưng chúng thuộc universe 7.  

 

 

Cell số 80 không có vật liệu, bị giới hạn bởi phía bên ngoài mặt trụ 80, bên 

trong mặt trụ 20, phía trên mặt phẳng 81 và phía dưới mặt phẳng 2. Cell 85 vật liệu 

là thép không gỉ 06X18H10T, bị giới hạn bởi bên ngoài mặt trụ số 5, bên trong mặt 

trụ 80, phía trên mặt phẳng 81 và phía dưới mặt phẳng số 2. Cell số 81 vật liệu là 

B4C có khối lượng riêng là 2,51 g/cm3, bị giới hạn bởi phía bên trong mặt trụ số 5, 

phía tên mặt phẳng 81 và phía dưới mặt phẳng 2. Tất cả các cell 80; 81; 85 đều 

thuộc universe 7, tầm quan trọng đối với neutron bằng một. 
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Cell số 86 vật liệu là B4C, bị giới hạn bởi phía bên trong mặt nón 82 và phía 

dưới mặt phẳng số 81. Cell 87 vật liệu là thép không gỉ 06X18H10T, bị giới hạn bởi 

phía bên ngoài mặt nón 82, bên trong mặt nón 83 và phía dưới mặt phẳng 81. Cả hai 

cell 86 và 87 đều thuộc universe 7, tầm quan trọng đối với neutron bằng 1. 

 

Cell 83 không có vật liệu bị giới hạn bởi phần không gian bên trong mặt trụ 

20 và phía trên mặt phẳng 2. Cell 84 cũng không có vật liệu, bị giới hạn bởi phía 

bên trong mặt trụ 20, phía dưới mặt phẳng 81 và phía bên ngoài mặt nón số 83. Cả 

hai cell 83 và 84 đều thuộc universe 7, tầm quan trọng đối với neutron bằng một. 

 

 

Cuối cùng, ta thay thế các universe 3 thể hiện cho các kênh dẫn hướng bằng 

universe 7 thể hiện cho các thanh hấp thụ của hệ thống điều khiển và bảo vệ trong 

ma trận của cell số 5. 
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3.2: Xây dựng tập input mô phỏng và tính toán tới hạn cho bó nhiên liệu 

định dạng theo độ làm giàu: 

3.2.1:Đặt vấn đề: 

BNL định dạng theo độ làm giàu là BNL mà trong đó có các thanh nhiên liệu 

có độ giàu thấp hơn được bố trí xung quanh các thanh nhiên liệu có độ giàu cao hơn 

(ví dụ như các TNLHN độ giàu 3% được bố trí xung quanh các TNLHN độ giàu 

3,6%) như trong hình 8 chương 1, còn bên trong BNL thì sẽ được bố trí các thanh 

nhiên liệu hạt nhân dạng G là thanh nhiên liệu hạt nhân có chứa 5% trọng lượng 

oxit gadolini (Gd2O3). Việc mô phỏng BNL hạt nhân định dạng theo độ làm giàu 

hoàn toàn tương tự như BNL không định dạng theo độ làm giàu như trên; tuy nhiên 

cần phải bổ sung thêm các chi tiết sẽ được trình bày trong các phần sau đây. 

3.2.2: Xây dựng tập input: 

Đầu tiên, với cách tính toán tương tự như trong mục 3.1.2 ta có thể tìm được 

tỷ lệ khối lượng của các đồng vị phân bố trong các TNLHN. Khi đó ta có thể thêm 

các thẻ vật liệu cho các TNLHN có độ giàu lần lượt là 3 (thẻ m5) và 3,6% (thẻ m1) 

và thẻ vật liệu cho TNLHN dạng G (thẻ m8) vào tập input. 

 

 

 

Các bề mặt hình học và các cell mô phỏng các TNLHN độ giàu 3,6% được 

định nghĩa tương tự như trong mục 3.1.3. Sau đó, ta sử dụng thẻ like … but … để 

tạo thêm các cell mô phỏng thanh nhiên liệu độ giàu 3% và các thanh nhiên liệu hạt 

nhân dạng G. 
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Trong đó, từ cell 90 đến cell 103 mô tả thanh nhiên liệu có độ giàu 3% và 

chúng thuộc universe 8 (u=8). Từ cell 104 đến cell 117 mô tả thanh nhiên liệu hạt 

nhân dạng G và chúng thuộc universe 17 (u=17), trong đó cell 104 vật liệu là 

UO2(Gd2O3) có khối lượng riêng được tính theo công thức trong [10]: 

𝜌𝐺 = 𝜌𝑈 −
𝜌𝑈

𝜌𝑡

. 0,04. 𝑊               (3) 

Trong đó:  

 𝜌𝐺  là khối lượng riêng của nhiên liệu urani gadolini  

 𝜌𝑈 là khối lượng riêng thực tế của viên nhiên liệu UO2  

 𝜌𝑡 là khối lượng riêng lý thuyết của viên nhiên liệu UO2 (10,96 g/cm3)  

 W là phần trăm hàm lượng Gd2O3  

Như vậy với 5% Gd2O3
 thì khối lượng riêng của urani gadolini trong cell 104 

là 10,5g/cm3. 

Tất cả các cell trên đều có tầm quan trọng đối với neutron bằng 1. 

Khi đó ma trận trong cell 5 sẽ được viết lại như sau: 
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Với phương pháp tương tự, chỉ cần thay đổi các thẻ vật liệu m1, m5 và m8 ta 

có thể tạo ra các BNL định dạng theo độ làm giàu với các độ giàu khác nhau: 4 – 

3,6%; 4,4 – 4%; 5 – 4,4% (trong đó số phía trước chỉ các TNLHN có độ giàu cao 

còn số phía sau chỉ các TNLHN có độ giàu thấp được bố trí xung quanh TNLHN có 

độ giàu cao).  

Để thêm vào các thanh hấp thụ cho BNL định dạng theo độ làm giàu ta có 

thể làm tương tự như trong mục 3.1.9. Khi đó các universe 3 tượng trưng cho các 

kênh dẫn hướng trong ma trận của cell 5 sẽ được thay thế bằng universe 7 tượng 

trưng cho các thanh hấp thụ như sau: 
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3.3: Xây dựng tập input tính toán tới hạn cho ba BNL đặt sát nhau: 

3.3.1: Đặt vấn đề: 

Như trong chương hai đã nói, ba BNL được đặt sát nhau trong môi trường 

nước sạch mới tạo nên khối lượng tới hạn tối thiểu, vì vậy cần phải xây dựng tập 

input mô phỏng ba BNL đặt sát nhau trong nước sạch để tính toán tới hạn.  

3.3.2: Xây dựng tập input: 

Để mô phỏng ba BNL đặt sát nhau trong môi trường nước sạch, ta chỉ cần 

tạo ra một ma trận hình lục giác chỉ chứa ba BNL đặt sát cạnh nhau và tạo thêm một 

bề mặt cửa sổ để chứa ba BNL này. 

Đầu tiên ta sẽ viết tập input mô phỏng lại một BNL tương tự như trong các 

mục trên. Tuy nhiên các cell: 6; 54; 55; 60; 61; 66; 67; 72; 73; 74; 77; 75; 76 và cell 

số 7 sẽ được viết lại như sau: 
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Tất cả các cell trên đều thuộc universe 4, tầm quan trọng đối với neutron 

bằng 1. 

 

 

Hình 23: cell 15 và cell 16 

Sau đó, ta khai báo cell số 15 và cell 16 bị giới hạn bởi các mặt 13; 14; 15; 

16; 17; 18 (hình 23) và thuộc universe 6 như sau: 

 

Tiếp theo, tương tự như trong mục 3.1.5, ta chỉ cần thay một giá trị phù hợp 

với kích thước của BNL đó là p=23,8 vào các phương trình mặt phẳng a, b, c, d, e, f 

để tạo nên một mạng lục giác. Khi đó sáu mặt phẳng này sẽ được khai báo như sau: 
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Ta có cell số 12 bị giới hạn bởi các mặt phẳng trên, được định nghĩa như là 

một mạng lục giác (lat=2),  thuộc unverse 5 (u=5), chứa 5 phần tử theo phương x, 5 

phần tử theo phương y và 1 phần tử theo phương z thể hiện vị trí của các BNL. 

 

Cuối cùng ta tạo ra các bề mặt cửa sổ để chứa cell 12 như sau: 

 

 

 

Cell 13 bị giới hạn bởi bên trong mặt trụ số 27, phía bên dưới mặt phẳng số 

45 và phía trên mặt phẳng số 59, chứa đầy cell 12, tầm quan trọng đối với neutron 

bằng 1. Và cell 14 bị giới hạn bởi phần không gian phía bên ngoài mặt trụ 27 hợp 

với phía trên mặt phẳng 45 và phía dưới mặt phẳng 59, tầm quan trọng đối với 

neutron bằng 0. 

 

 

Chỉ cần thêm các thẻ bề mặt và các thẻ cell trên vào trong các tập input mô 

phỏng BNL định dạng theo độ giàu, BNL định dạng theo độ giàu có thanh hấp thụ, 

BNL không định dạng theo độ làm giàu và BNL không định dạng theo độ làm giàu 

có thanh hấp thụ ta sẽ được tập input mô phỏng ba BNL tương ứng.  

Mặt khác, chỉ cần thay đổi giá trị p=40 trong các phương trình mặt phẳng từ 

21 đến 26 và thay đổi bán kính mặt trụ 27 ta có thể xây dựng một tập input tính toán 

tới hạn cho ba BNL với các khoảng cách khác nhau.  

Tất cả các kết quả của những chương trình mô phỏng và tính toán tới hạn cho 

một BNL và ba BNL trên sẽ được nêu ra ở trong chương 4. 
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Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1: Kết quả tính toán tới hạn trong trường hợp một bó nhiên liệu: 

4.1.1: BNL không định dạng theo độ làm giàu: 

Sau khi xây dựng xong các tập input mô phỏng và tính toán tới hạn cho một 

BNL như ở chương ba ta có thể chạy chương trình MCNP5 để tính toán tìm giá trị 

của keff. Chương trình MCNP5 sẽ cho ra hình ảnh mặt cắt ngang của BNL không 

định dạng theo độ giàu không chứa các thanh hấp thụ và có chứa các thanh hấp thụ 

như trong hình 24 và 25. 

 

Hình 24:  Mặt cắt ngang của BNL khi không có các thanh hấp thụ 

 

Hình 25: Mặt cắt ngang của BNL khi có các thanh hấp thụ 
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Các giá trị keff của BNL như trong các hình 24 và 25 với các độ giàu khác 

nhau (1,6 – 2 – 2,4 – 3 – 3,6 – 4 – 4,4 – 5%) thu được sau khi chạy chương trình 

MCNP5 được thể hiện trong bảng 2 và 3 dưới đây: 

Bảng 2: Giá trị keff thay đổi theo độ giàu đối với BNL không định dạng theo 

độ giàu và không chứa các thanh hấp thụ 

Độ giàu (%) keff Độ lệch chuẩn 

1,6 0,46683 0,00046 

2 0,49965 0,00050 

2,4 0,52513 0,00053 

3 0,55437 0,00055 

3,6 0,57720 0,00060 

4 0,59113 0,00061 

4,4 0,60088 0,00062 

5 0,61436 0,00057 

Bảng 3: Giá trị keff thay đổi theo độ giàu đối với BNL không định dạng theo 

độ giàu có chứa các thanh hấp thụ 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào các số liệu trong hai bảng 2 và 3 dễ thấy các giá trị keff tương ứng 

với các độ giàu khác nhau trong hai trường hợp BNL không định dạng theo độ giàu 

có chứa thanh hấp thụ và không chứa thanh hấp thụ đều không đạt tới giá trị tới hạn 

bằng 1. Ngoài ra, khi tăng độ giàu trong cả hai trường hợp có thanh hấp thụ và 

không có thanh hấp thụ thì giá trị keff cũng tăng theo. 

Đối với trường hợp BNL không chứa các thanh hấp thụ và được nhúng chìm 

trong nước sạch, các giá trị keff đều không đạt tới hạn dù có tăng độ giàu lên. 

Độ giàu (%) keff Độ lệch chuẩn 

1,6 0,24761 0,00034 

2 0,27081 0,00036 

2,4 0,28960 0,00030 

3 0,31471 0,00041 

3,6 0,33390 0,00042 

4 0,34512 0,00044 

4,4 0,35560 0,00043 

5 0,36958 0,00045 
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Nguyên nhân là do chỉ với một BNL thì không đủ khối lượng tới hạn để gây ra phản 

ứng phân hạch tự duy trì. 

Tương tự như trường hợp trên, với một BNL có chứa các thanh hấp thụ trong 

các kênh dẫn hướng và được nhúng chìm trong nước sạch thì giá trị keff chắc chắn 

sẽ không đạt tới giá trị tới hạn vì hai lý do đó là không đạt đến khối lượng tới hạn và 

các thanh hấp thụ đã hấp thụ một phần số neutron cần thiết để gây ra các phản ứng 

phân hạch.  

Dựa vào hai bảng 2 và 3 ta có thể biểu diễn sự biến thiên của keff theo độ 

giàu trong cả hai trường hợp trong cùng một đồ thị (hình 26).  

 

Hình 26: Đồ thị biễu diễn sự biến thiên của keff theo độ giàu 

Hàm khớp tối ưu đối với đường biễu diễn giá trị keff biến thiên theo độ giàu 

của BNL không có thanh hấp thụ là: 

𝑦 = −0,0090𝑥2 + 0,1014𝑥 + 0,3308 

Trong đó sai số của các hệ số như sau: 

 𝑏0 = 0,3308 ± 0,0086; 𝑏1 = 0,1014 ± 0,0057; 𝑏2 = −0,0090 ± 0,0009 

Hàm khớp tối ưu đối với đường biễu diễn giá trị keff biến thiên theo độ giàu 

của BNL có chứa thanh hấp thụ là: 

𝑦 = −0,0055𝑥2 + 0,0712𝑥 + 0,1493 

y = -0,009x2 + 0,1014x + 0,3308
R² = 0,9983

y = -0,0055x2 + 0,0712x + 0,1493
R² = 0,9992
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Trong đó sai số của các hệ số như sau: 

𝑏0 = 0,1493 ± 0,0048 ; 𝑏1 = 0,0712 ± 0,0032; 𝑏2 = −0,0055 ± 0,0005 

Trong hình 26 ta thấy đường cong của BNL có chứa thanh hấp thụ nằm dưới 

đường cong của BNL không chứa thanh hấp thụ. Nguyên nhân vì trong BNL có 

chứa các thanh hấp thụ, các thanh hấp thụ này đã hấp thụ bớt một phần neutron gây 

ra phản ứng phân hạch nên giá trị keff của BNL có thanh hấp thụ sẽ nhỏ hơn giá trị 

keff của BNL không có thanh hấp thụ. 

4.1.2: BNL định dạng theo độ làm giàu: 

Như đã nói trong chương một, đối với các BNL có độ giàu từ 3,6% trở lên 

phải dùng đến giải pháp điều hòa quá trình phát nhiệt bằng cách bố trí những 

TNLHN có độ giàu thấp xung quanh các TNLHN có độ giàu cao và các TNLHN 

dạng G được đặt trong BNL.  

Đối với các BNL định dạng theo độ làm giàu ta có thể ký hiệu là: 3,6 – 3% 

để biểu thị các TNLHN độ giàu 3% được bố trí xung quanh các TNLHN có độ giàu 

3,6% trong cùng một BNL và các TNLHN dạng G có độ giàu 3,6% chứa 5% 

Gd2O3. Tương tự ta sẽ có các BNL định dạng theo độ giàu được ký hiệu như sau: 4 

– 3,6%; 4,4 – 4%; 5 – 4,4%.  

Hình dạng mặt cắt ngang của BNL định dạng theo độ làm giàu trong 

MCNP5 được thể hiện trong hình 27 đối  với BNL không chứa các thanh hấp thụ và 

trong hình 28 đối với BNL có chứa các thanh hấp thụ. 

 

Hình 27: BNL định dạng theo độ giàu không có các thanh hấp thụ 



 
 

63 
 

 

Hình 28: BNL định dạng theo độ giàu có các thanh hấp thụ 

Bảng 4 và 5 cho biết các giá trị keff đối với các BNL định dạng theo độ giàu 

khác nhau. Trong đó độ giàu trung bình được tính theo công thức sau: 

𝑎 = 0,211538 × 𝑎1 +  0,788462 × 𝑎2              (4) 

Trong đó a1 là độ giàu thấp và a2 là độ giàu cao của các TNLHN trong BNL 

định dạng theo độ giàu, các hệ số 0,211538 và 0,788462 lần lượt là tỷ lệ phần trăm 

số TNLHN có độ giàu a1 và a2 bên trong một BNL. 

Bảng 4: Giá trị keff của các BNL định dạng theo độ giàu  

không chứa các thanh hấp thụ khác nhau 

BNL Độ giàu trung bình (%) keff Độ lệch chuẩn 

3,6 – 3% 3,47 0,52718 0,00054 

4 – 3,6% 3,92 0,54308 0,00046 

4,4 – 4% 4,32 0,55481 0,00041 

5 – 4,4% 4,87 0,57047 0,00062 

Bảng 5: Giá trị keff của các BNL định dạng theo độ giàu 

có chứa các thanh hấp thụ 

BNL Độ giàu trung bình (%) keff Độ lệch chuẩn 

3,6 – 3% 3,47 0,31471 0,00042 

4 – 3,6% 3,92 0,32685 0,00043 

4,4 – 4% 4,32 0,33836 0,00045 

5 – 4,4% 4,87 0,35117 0,00047 
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Tương tự như các BNL không định dạng theo độ giàu có hoặc không có 

thanh hấp thụ, các BNL định dạng theo độ giàu có và không có chứa các thanh hấp 

thụ đều dưới tới hạn, vì chỉ với một BNL thì không thể đạt được khối lượng tới hạn. 

Ngoài ra, khi độ giàu của các thanh nhiên liệu trong các BNL tăng lên thì giá trị keff 

cũng tăng theo trong cả hai trường hợp có thanh hấp thụ và không có thanh hấp thụ. 

Với mỗi BNL khác nhau được nêu trên thì sẽ có giá trị keff khác nhau và điều 

này được thể hiện trong hình 29. 

 

Hình 29: Đồ thị biễu diễn sự thay đổi của keff đối với các BNL khác nhau 

Từ hình 29 ta thấy rằng các giá trị keff của các BNL định dạng theo độ giàu 

có thanh hấp thụ nhỏ hơn các giá trị keff của các BNL định dạng theo độ giàu không 

chứa các thanh hấp thụ, vì các thanh hấp thụ của hệ thống điều khiển và bảo vệ và 

chất hấp thụ Gd2O3 có trong TNLHN dạng G đã hấp thụ một phần số lượng neutron 

có thể gây ra phản ứng phân hạch. 

4.2: Kết quả tính toán tới hạn cho ba BNL đặt sát nhau trong nước sạch: 

4.2.1: Ba BNL không định dạng theo độ giàu: 

Theo như trong chương một đã nói, ba BNL được đặt sát nhau trong môi 

trường nước sạch mới tạo nên khối lượng tới hạn tối thiểu, vì thế cần thiết phải viết 

tập input  mô phỏng và tính toán tới hạn cho trường hợp này.  

Sau khi chạy chương trình MCNP5, hình ảnh mặt cắt ngang của ba BNL 

không định dạng theo độ giàu có chứa các thanh hấp thụ và không chứa các thanh 
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hấp thụ của hệ thống điều khiển và bảo vệ được đặt sát nhau trong môi trường nước 

sạch trong MCNP5 được thể hiện trong các hình 30 và 31 như sau: 

 

Hình 30: Ba BNL không định dạng theo độ giàu và không chứa các thanh 

hấp thụ được đặt sát nhau trong môi trường nước sạch 

 

Hình 31: Ba BNL không định dạng theo độ giàu có chứa các thanh hấp thụ 

được đặt sát nhau trong môi trường nước sạch 
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Sự thay đổi của giá trị keff theo độ giàu trong trường hợp ba BNL có và 

không có thanh hấp thụ của hệ thống điều khiển và bảo vệ được đặt sát nhau được 

cho trong các bảng 6 và 7. 

Bảng 6: Giá trị keff thay đổi theo độ giàu đối với ba BNL không định dạng 

theo độ giàu và không chứa các thanh hấp thụ đặt sát nhau. 

Độ giàu (%) keff Độ lệch chuẩn 

1,6 0,88396 0,00043 

2 0,94091 0,00045 

2,4 0,98355 0,00063 

3 1,02998 0,00072 

3,6 1,06470 0,00064 

4 1,08288 0,00050 

4,4 1,09753 0,00055 

5 1,11745 0,00070 

Bảng 7: Giá trị keff thay đổi theo độ giàu đối với ba BNL không định dạng 

theo độ giàu chứa các thanh hấp thụ đặt sát nhau 

Độ giàu (%) keff Độ lệch chuẩn 

1,6 0,63214 0,00053 

2 0,68314 0,00058 

2,4 0,72299 0,00064 

3 0,76747 0,00064 

3,6 0,80201 0,00058 

4 0,82073 0,00064 

4,4 0,83696 0,00059 

5 0,86029 0,00070 

Từ bảng 6 ta thấy rằng giá trị keff của bộ ba BNL có độ giàu 2,4% và 3% gần 

bằng một nhất (gần đạt tới hạn nhất) vì các bộ ba BNL này đã đạt tới khối lượng tới 

hạn, vì thế sẽ xảy ra phản ứng phân hạch tự duy trì. Trong khi đó thì bộ ba BNL độ 

giàu 1,6% và 2% có giá trị keff dưới tới hạn do vẫn chưa đạt được khối lượng tới 

hạn, nên sẽ xảy ra phản ứng phân hạch tắt dần. Ngoài ra, các bộ ba BNL có độ giàu 

từ 3,6% đến 5% có giá trị keff lớn hơn một, nên các phản ứng phân hạch xảy ra trong 

các BNL này sẽ tăng lên. Vì thế, các BNL định dạng theo độ giàu như đã nói ở các 

mục trên thay thế cho các BNL không định dạng theo độ giàu chứa các TNLHN có 

cùng một độ giàu từ 3,6% trở lên để điều hòa quá trình phát nhiệt trong cụm các 

thanh nhiên liệu là rất cần thiết. 



 
 

67 
 

Tương tự như trong trường hợp một BNL có chứa các thanh hấp thụ, bộ ba 

BNL có chứa đầy các thanh hấp thụ đều có giá trị keff dưới tới hạn (bảng 7) do một 

phần số lượng neutron đã bị hấp thụ trong các thanh hấp thụ. Hình 32 là đồ thị mô 

tả sự biến thiên của keff theo độ giàu của các bộ ba BNL không định dạng theo độ 

giàu có và không có chứa các thanh hấp thụ của hệ thống điều khiển và bảo vệ. 

 

Hình 32: Đồ thị biễu diễn sự biến thiên của keff theo độ giàu của các bộ ba 

BNL không định dạng theo độ giàu 

Trong hình 32 cho thấy rõ rằng khi độ giàu càng tăng thì giá trị keff cũng tăng 

theo trong cả hai trường hợp có và không có thanh hấp thụ. Đường biễu diễn trường 

hợp có thanh hấp thụ nằm dưới đường biểu diễn trường hợp không có thanh hấp thụ 

do khi có thanh hấp thụ thì các giá trị keff sẽ dưới tới hạn như đã nói ở trên. 

Hàm khớp tối ưu cho đường biểu thị cho các bộ ba BNL không chứa các 

thanh hấp thụ là: 

𝑦 = −0,0165𝑥2 + 0,1739𝑥 + 0,6547 

Trong đó sai số của các hệ số là: 

𝑏0 = 0,6547 ± 0,0192; 𝑏1 = 0,1739 ± 0,0127; 𝑏2 = −0,0165 ± 0,0019 

Hàm khớp tối ưu cho đường biểu thị cho các bộ ba BNL có chứa các thanh 

hấp thụ là: 

𝑦 = −0,0136𝑥2 + 0,1537𝑥 + 0,4266 

y = -0,0165x2 + 0,1739x + 0,6547
R² = 0,9965

y = -0,0136x2 + 0,1537x + 0,4266
R² = 0,9972
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Trong đó sai số của các hệ số lần lượt là: 

𝑏0 = 0,4266 ± 0,016; 𝑏1 = 0,15370 ± 0,01104; 𝑏2 = −0,0136 ± 0,0016 

4.2.2: Ba BNL định dạng theo độ giàu: 

Như đã thảo luận trong mục 4.2.1 ở trên, vì các bộ ba BNL chứa các TNLHN 

có cùng độ giàu từ 3,6% đến 5% đều có giá trị keff trên tới hạn, vì thế người ta 

thường thay thế chúng bằng các bộ ba BNL định dạng theo độ giàu để điều chỉnh 

giá trị keff đến tới hạn.  

Hình ảnh mặt cắt ngang của ba BNL định dạng theo độ giàu có và không có 

chứa các thanh hấp thụ đặt sát nhau trong môi trường nước sạch được hiển thị trong 

MCNP5 như sau: 

 

Hình 33: Ba BNL định dạng theo độ giàu không chứa các thanh hấp thụ được 

đặt sát nhau trong nước sạch  
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Hình 34: Ba BNL định dạng theo độ giàu chứa các thanh hấp thụ được đặt 

sát nhau trong nước sạch 

Bảng 8 và 9 cho ta biết các giá trị tới hạn keff tương ứng với các bộ ba BNL 

định dạng theo độ giàu có và không chứa các thanh hấp thụ. 

Bảng 8: Giá trị keff tương ứng với các bộ ba BNL không có thanh hấp thụ 

Bộ ba BNL Độ giàu trung bình (%) keff Độ lệch chuẩn 

3,6 – 3% 3,47 1,00841 0,00068 

4 – 3,6% 3,92 1,03364 0,00057 

4,4 – 4% 4,32 1,05016 0,00061 

5 – 4,4% 4,87 1,07194 0,00070 

Bảng 9: Giá trị keff tương ứng với các bộ ba BNL chứa các thanh hấp thụ 

Bộ ba BNL  Độ giàu trung bình (%) keff Độ lệch chuẩn 

3,6 – 3% 3,47 0,77727 0,00070 

4 – 3,6% 3,92 0,79961 0,00074 

4,4 – 4% 4,32 0,81872 0,00065 

5 – 4,4% 4,87 0,83962 0,00072 
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Trong bảng 8, các giá trị keff của tất cả các bộ ba BNL đều gần như đạt tới 

hạn, trong đó bộ ba BNL 3,6 – 3% có keff =1,00841 gần với giá trị tới hạn nhất 

(bằng 1), mặc khác bộ ba BNL 5 – 44% có keff = 1,07194 lớn hơn đôi chút so với 

giá trị tới hạn. Đối với các bộ ba BNL có chứa các thanh hấp thụ của hệ thống điều 

khiển và bảo vệ thì hiển nhiên các giá trị keff của chúng sẽ nhỏ hơn một (dưới tới 

hạn). 

 

Hình 35: Đồ thị biễu diễn sự thay đổi của keff đối với  

các bộ ba BNL khác nhau 

Trong hình 35 ta thấy đường biểu thị cho các bộ ba BNL không có các thanh 

hấp thụ gần như trùng với đường thẳng keff = 1. Mặc khác, đường biểu thị cho các 

bộ ba BNL khi có các thanh hấp thụ nằm dưới đường thẳng keff = 1.  

4.3: Ba BNL được đặt cách xa nhau trong môi trường nước sạch: 

Trong mục này chúng ta sẽ thảo luận về các giá trị tới hạn khi ba BNL định 

dạng theo độ giàu và không định dạng theo độ giàu được đặt một khoảng cách xa 

nhau. Khoảng cách giữa các BNL được tính từ tâm của BNL này đến tâm của BNL 

kia. 

Sau khi xây dựng xong tập input, ta chạy chương trình MCNP5 sẽ thu được 

hình ảnh mặt cắt ngang của ba BNL đặt cách xa nhau như trong hình 36 và 37. 

Ngoài ra, thì các giá trị tới hạn thay đổi theo khoảng cách của các bộ ba BNL có các 

độ giàu khác nhau được thể hiện trong bảng 10 và 11. 
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Hình 36: Ba BNL không định dạng theo độ giàu đặt cách xa nhau trong môi 

trường nước sạch 

 

Hình 37: Ba BNL định dạng theo độ giàu đặt cách xa nhau trong môi trường 

nước sạch 
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Bảng 10: Giá trị keff thay đổi theo độ giàu và khoảng cách giữa các BNL 

không định dạng theo độ giàu 

Độ giàu 
Khoảng cách  

0,238m 0,3m 0,35m 0,4m 0,5m 

1,6% 0,88396 0,77695 0,71817 0,70040 0,69137 

2% 0,94091 0,83173 0,76777 0,74774 0,73902 

2,4% 0,98355 0,87188 0,80404 0,78442 0,77561 

3% 1,02998 0,91839 0,84597 0,82508 0,81581 

3,6% 1,06470 0,95326 0,87728 0,85439 0,84544 

4% 1,08288 0,97159 0,89387 0,87168 0,86066 

4,4% 1,09753 0,98627 0,90878 0,88375 0,87449 

5% 1,11745 1,00617 0,92567 0,90328 0,89081 

 

Bảng 11: Giá trị keff thay đổi theo độ giàu và khoảng cách giữa các BNL định 

dạng theo độ giàu 

BNL 
Độ giàu 

trung bình 

Khoảng cách 

0,238m 0,3m 0,35m 0,4m 0,5m 

3,6 – 3% 3,47% 1,00841 0,90102 0,82532 0,80477 0,79321 

4 – 3,6% 3,92% 1,03364 0,92690 0,84982 0,82456 0,81413 

4,4 – 4% 4,32% 1,05016 0,94456 0,86558 0,84234 0,83009 

5 – 4,4% 4,87% 1,07194 0,96470 0,88333 0,85930 0,84739 

 

Trong hai bảng 10 và 11, khoảng cách 0,238m chính là khoảng cách từ tâm 

của BNL này đến tâm của BNL kia khi các BNL được đặt sát nhau, các giá trị keff ở 

khoảng cách này đã được thảo luận trong các mục trên.  

Trong bảng 10 cho thấy ở khoảng cách 0,3m các giá trị tới hạn của  các bộ ba 

BNL có độ giàu từ 1,6 đến 3% giảm đến mức dưới tới hạn, trong khi các bộ ba BNL 

có độ giàu từ 3,6 và 4% gần như đạt tới hạn, chỉ có hai bộ ba BNL có độ giàu 4,4 và 

5% đạt tới hạn. Mặt khác, từ khoảng cách 0,35 m đến 0,5m thì các bộ ba BNL đều 

dưới tới hạn. 

Trong bảng 11 ta thấy ở khoảng cách 0,238m chính là khi ba BNL được đặt 

sát nhau, các bộ ba BNL đều đạt tới hạn. Với khoảng cách 0,3m chỉ có bộ ba BNL 5 

– 4,4% gần như đạt đến giá trị tới hạn. Ngoài ra, với các khoảng cách từ 0,35m trở 

lên thì các bộ ba BNL đều dưới tới hạn. 
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Hình 38: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của keff theo độ giàu ở các khoảng 

cách khác nhau của các BNL không định dạng theo độ giàu. 

Trong hình 38 cho thấy rõ rằng khi khoảng cách giữa các BNL không định 

dạng theo độ giàu càng lớn thì đường cong có xu hướng dịch chuyển xuống dưới, 

tức là các giá trị keff càng nhỏ. Mặt khác, ở các khoảng cách 0,35; 0,4 và 0,5 các 

đường cong nằm gần nhau hơn trong khi đó các đường cong biểu thị cho các 

khoảng cách 0,238 và 0,3 lại ở cách xa nhau hơn.  

 

Hình 39: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của keff theo độ giàu ở các khoảng 

cách khác nhau của các BNL định dạng theo độ giàu. 

Tương tự như các bộ ba BNL không định dạng theo độ giàu, khi khoảng 

cách giữa các BNL định dạng theo độ giàu càng tăng thì giá trị tới hạn càng nhỏ. 
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Ngoài ra, từ khoảng cách 0,35m đến 0,5m các đường cong có xu hướng nằm gần 

nhau hơn. 

 

 

 

 

Hình 40: (a) 7 BNL không định dạng theo độ giàu đặt cách xa nhau 

(b) 19 BNL không định dạng theo độ giàu đặt cách xa nhau 

a 

b 
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Như đã nói trong chương một, ở khoảng cách từ 0,4m trở lên khi có nhiều 

BNL ngập nước cũng không tạo ra khối lượng tới hạn. Thật vậy, khi sử dụng 

chương trình MCNP5 để mô phỏng và tính toán tới hạn cho 7 BNL không định 

dạng theo độ giàu có độ giàu 5% và 19 BNL không định dạng theo độ giàu có độ 

giàu 5% đặt cách nhau 0,4m (hình 40) kết quả keff ta nhận được lần lượt là: 

 keff(7 BNL) =  0,91266 ± 0,00072 

 keff(19 BNL) = 0,92042 ± 0,00072 

Các giá trị keff trên đều dưới tới hạn dù ta có tăng số BNL lên, khi ta giảm độ 

giàu của 7BNL và 19 BNL trên thì keff chắc chắn nhỏ hơn 0,91266 và 0,92042. 

Trong khi đó, với 7 BNL không định dạng theo độ giàu có độ giàu 5% và 19 BNL 

không định dạng theo độ giàu có độ giàu 5% ở khoảng cách 0,35m có các giá trị keff 

lần lượt là: 

 keff(7 BNL) =  0,95519 ± 0,00071 

 keff(19 BNL) = 0,97825 ±0,00064 

Như vậy, ở khoảng cách 0,35m khi ta tăng số BNL lên thì giá trị tới hạn cũng 

tăng lên. Nói cách khác ở khoảng cách 0,35m khi tăng số BNL lên sẽ tạo ra khối 

lượng tới hạn. Vì vậy, các BNL ở trong bể lưu giữ hoặc trong các container vận 

chuyển thường được đặt cách nhau 0,4m vì khoảng cách này là an toàn đối với mọi 

cách sắp xếp. Ở khoảng cách 0,4m không thể tạo ra các điều kiện cho phản ứng dây 

chuyền, thậm chí đối với các BNL đã cháy. 

 

Hình 41: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của keff theo độ giàu ở các khoảng 

cách 0,4m của các BNL không định dạng theo độ giàu 

y = -0,0134x2 + 0,1454x + 0,5075
R² = 0,9967
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Hàm khớp trong trường hợp các BNL không định dạng theo độ giàu với các 

độ giàu khác nhau đặt cách nhau 0,4m được thể hiện trong hình 41. 

Hàm khớp: 𝑦 = −0,0134𝑥2 + 0,1454𝑥 + 0,5075  

Trong đó sai số của các hệ số là: 

𝑏0 = 0,5075 ± 0,0160; 𝑏1 = 0,1454 ± 0,0106; 𝑏2 = −0,0134 ± 0,0016 

4.4: Sự hội tụ của keff và phân bố nguồn neutron trong các BNL: 

4.4.1: Sự hội tụ của keff: 

Sau khi chạy MCNP5 để tính toán tới hạn cho các trường hợp BNL đã kể 

trên, ta có thể sử dụng chức năng “Tally plots” để vẽ đồ thị biểu diễn sự hội tụ của 

keff.  

Độ hội tụ của keff(col/abs/trk len) trung bình của một BNL không định dạng 

theo độ giàu có độ giàu 3% có và không có các thanh hấp thụ trong 400 chu kỳ tính 

toán tới hạn được thể hiện trong hình 42 và 43. Ta nhân thấy rằng có sự dao động 

rất lớn ở những chu kỳ đầu nên các giá trị tới hạn trong những chu kỳ đầu đều 

không chính xác, trong khi đó đồ thị ngày càng hội tụ và ổn định dần trong các chu 

kỳ sau nên các kết quả keff trong những chu kỳ này có độ chính xác cao hơn. 

Nguyên nhân các chu kỳ đầu tiên không chính xác đã được nói đến trong mục 2.1.3 

trong chương 2. Vì vậy, trong thẻ kcode ta phải bỏ đi 50 chu kỳ đầu tiên. 

 

Hình 42: Sự hội tụ của keff( col/abs/trk len) trung bình trong 400 chu kỳ của 

một BNL không định dạng theo độ giàu có độ giàu 3% không có các thanh hấp thụ. 
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Hình 43: Sự hội tụ của keff( col/abs/trk len) trung bình trong 400 chu kỳ của 

BNL không định dạng theo độ giàu có độ giàu 3% có các thanh hấp thụ. 

Đối với các trường hợp khác như: BNL không định dạng theo độ giàu có độ 

giàu khác 3% có và không có các thanh hấp thụ; BNL định dạng theo độ giàu có và 

không có các thanh hấp thụ; bộ ba các dạng BNL có và không có các thanh hấp thụ 

đều cho ra dạng đồ thị tương tự như trên. 

4.4.2: Sự phân bố nguồn neutron trong BNL: 

Sau khi chạy chương trình MCNP5 để tính toán tới hạn cho các BNL và các 

bộ ba BNL, ta có thể vẽ phân bố nguồn neutron bằng mục “particle display”.  

Hình 44 cho thấy sự phân bố neutron trong một BNL không định dạng theo 

độ giàu được vẽ bằng MCNP5. Phần thân cụm các thanh nhiên liệu có sự phân bố 

của các chấm đen tượng trưng cho neutron khá dày đặc, tuy nhiên khi đi về hai phía  

phần đầu và đuôi của cụm các thanh nhiên liệu thì các chấm đen phân bố thưa thớt 

dần. Ngoài ra, sự phân bố của các chấm đen tượng trưng cho neutron ở vùng xung 

quanh ống trung tâm khá dày đặc, nhưng càng đi về phía các mặt bên của BNL thì 

số lượng neutron thưa dần đi. Các trường hợp một BNL không định dạng theo độ 

giàu và một BNL định dạng theo độ giàu không có các thanh hấp thụ đều có phân 

bố neutron tương tự như trong hình 44. 
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Hình 44: Phân bố nguồn neutron theo mặt cắt đứng trong BNL không định 

dạng theo độ giàu có độ giàu 3% không có các thanh hấp thụ. (a) phần đầu cụm các 

TNLHN, (b) phần thân cụm các TNLHN, (c) phần đuôi cụm các TNLHN 

 

Hình 45: Phân bố neutron theo mặt cắt đứng trong bộ ba BNL không định 

dạng theo độ giàu có độ giàu 3% không có các thanh hấp thụ 

a b c 
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Trường hợp bộ ba BNL không định dạng theo độ giàu có độ giàu 3% không 

có các thanh hấp thụ cũng tương tự như trường hợp một BNL đó là càng về hai phía 

đầu, đuôi và các mặt bên của các BNL thì các chấm đen tượng trưng cho neutron 

thưa dần, trong khi đó khu vực xung quanh cạnh giao nhau giữa các BNL thì mật độ 

neutron dày đặc hơn (hình 45).   

 

 

Hình 46: Phân bố nguồn neutron theo mặ căt đứng trong BNL không định 

dạng theo độ giàu có độ giàu 3% có các thanh hấp thụ. (a) phần đầu cụm các 

TNLHN, (b) phần thân cụm các TNLHN, (c) phần đuôi cụm các TNLHN 

Trường hợp BNL có chứa các thanh hấp thụ của hệ thống điều khiển và bảo 

vệ thì sự phân bố nguồn neutron cũng tương tự như trên. Tuy nhiên, ở khu vực bên 

trong thanh hấp thụ số lượng các chấm đen tượng trưng cho neutron lại thưa hơn so 

với trường hợp không có các thanh hấp thụ (hình 46). Tương tự đối với trường hợp 

các BNL định dạng theo độ giàu và các bộ ba BNL có chứa các thanh hấp thụ. 

 

a b c 
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Hình 47: Phân bố nguồn neutron theo mặt căt đứng trong bộ ba BNL không 

định dạng theo độ giàu có độ giàu 3% cách nhau 0,4m 

Với trường hợp bộ ba BNL không định dạng theo độ giàu có độ giàu 3% 

cách nhau 0,4m (hình 47) thì cũng tương tự như trường một BNL không có thanh 

hấp thụ. Càng đi về các phía đầu đuôi và các mặt bên của các BNL thì mật độ 

neutron giảm dần, trong khi đó khu vực bên trong các BNL và vùng nước sạch nằm 

giữa các BNL thì mật độ neutron rất dày đặc. 

Tất cả các hình ảnh phân bố nguồn neutron ở trên đều được vẽ theo mặt cắt 

đứng. Đối với hình ảnh mặt cắt ngang của BNL rất khó nhìn thấy sự phân bố 

neutron do số lượng hình ảnh các thanh nhiên liệu bên trong BNL rất lớn nên đã che 

hết các chấm đen thể hiện cho sự phân bố neutron. Tuy nhiên, ta có thể nhận được 

hình ảnh mô tả sự phân bố neutron trong một thanh nhiên liệu (hình 48). 

 

Hình 48: Phân bố neutron trong một TNLHN 
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Chương 5: KẾT LUẬN 

Ta có thể đưa ra một số kết luận sau khi phân tích các giá trị tới hạn nhận 

được từ việc mô phỏng và tính toán tới hạn bằng chương trình MCNP5 như sau: 

 Giá trị tới hạn của một BNL và ba BNL (có thể đặt sát nhau hoặc cách 

xa nhau) tăng khi ta tăng độ làm giàu của các thanh nhiên liệu trong 

BNL lên. 

 Khi trong BNL có chứa các thanh hấp thụ của hệ thống điều khiển và 

bảo vệ giá trị tới hạn của chúng luôn luôn dưới tới hạn. 

 Các bộ ba BNL định dạng theo độ làm giàu có các giá trị tới hạn tốt 

hơn (keff gần bằng một hơn) so với các bộ ba BNL không định dạng 

theo độ làm giàu có độ giàu từ 3,6% đến 5%. 

 Khi khoảng cách giữa các bộ ba BNL càng tăng thì giá trị tới hạn càng 

giảm. Ngoài ra, khi ở khoảng cách 0,4m trở lên dù có tăng số lượng 

BNL lên thì vẫn không đạt được khối lượng tới hạn, điều này có ý 

nghĩa quan trọng trong việc sắp xếp, lưu trữ các BNL đã qua sử dụng. 

 Trong các đồ thị biểu diễn sự hội tụ của keff trung bình luôn có sự dao 

động rất lớn ở những chu kỳ đầu và ngày càng ổn định và hội tụ dần 

trong các chu kỳ sau. 

 Số lượng neutron ở phần giữa BNL luôn có mật độ lớn, trong khi đó 

càng đi về hai phía đầu, đuôi và các mặt bên của BNL thì mật độ 

neutron càng nhỏ dần. 

Trên cơ sở những tính toán đã thực hiện được, có thể mở rộng tính toán cho 

bài toán tính toán lò phản ứng. 
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PHỤ LỤC A  

TẬP INPUT MÔ PHỎNG VÀ TÍNH TOÁN TỚI HẠN CHO MỘT BNL 

KHÔNG ĐỊNH DẠNG THEO ĐỘ GIÀU CÓ ĐỘ GIÀU 3% 
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PHỤ LỤC B 

MẶT CẮT ĐỨNG CỦA BNL KHÔNG ĐỊNH DẠNG THEO ĐỘ GIÀU VÀ 

ĐỊNH DẠNG THEO ĐỘ GIÀU CÓ VÀ KHÔNG CÓ THANH HẤP THỤ 
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PHỤ LỤC C 

SỰ HỘI TỤ CỦA keff TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP 

 

 Sự hội tụ của keff( col/abs/trk len) trung bình trong 400 chu kỳ của BNL định 

dạng theo độ giàu 3,6 – 3% không có các thanh hấp thụ. 

 

Sự hội tụ của keff( col/abs/trk len) trung bình trong 400 chu kỳ của BNL định 

dạng theo độ giàu 3,6 – 3% có các thanh hấp thụ. 
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Sự hội tụ của keff( col/abs/trk len) trung bình trong 300 chu kỳ của bộ ba 

BNL không định dạng theo độ giàu có độ giàu 3% không có các thanh hấp thụ được 

đặt sát nhau. 

 

Sự hội tụ của keff( col/abs/trk len) trung bình trong 300 chu kỳ của bộ ba 

BNL định dạng theo độ giàu 3,6 – 3% không có các thanh hấp thụ được đặt sát 

nhau. 
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Sự hội tụ của keff( col/abs/trk len) trung bình trong 300 chu kỳ của bộ ba 

BNL không định dạng theo độ giàu có độ giàu 3% có các thanh hấp thụ được đặt sát 

nhau. 

 

Sự hội tụ của keff( col/abs/trk len) trung bình trong 300 chu kỳ của bộ ba 

BNL định dạng theo độ giàu 3,6 – 3% có các thanh hấp thụ được đặt sát nhau. 
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Sự hội tụ của keff( col/abs/trk len) trung bình trong 300 chu kỳ của bộ ba 

BNL không định dạng theo độ giàu có độ giàu 3% được đặt cách nhau 0,4m. 

 

Sự hội tụ của keff( col/abs/trk len) trung bình trong 300 chu kỳ của bộ ba BNL định 

dạng theo độ giàu 3,6 – 3% được đặt cách nhau 0,4m. 

 


