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MỞ ĐẦU
Năng lƣợng hạt nhân ngày càng đƣợc sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới và
đƣợc ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nhƣ nông nghiệp, công nghiệp, sinh học, … Điện
hạt nhân trong những năm gần đây rất đƣợc quan tâm bởi đây là một nguồn năng lƣợng
sạch và gần nhƣ vô tận.
Để xây dựng nhà máy điện hạt nhân cần phải trải qua nhiều giai đoạn và vấn đề
đào tạo nguồn nhân lực là một trong những vấn đề quan trọng nhất và cần đƣợc chú
trọng. Tại Việt Nam, trong khuôn khổ hợp tác giữa Hiệp hội Hạt nhân Hàn Quốc
(KNA - Korea Nuclear Association) với Trƣờng Đại học Đà Lạt, hệ mô phỏng lõi
LPU OPR1000 (CoSi OPR1000) thế hệ thứ 4 đã đƣợc tài trợ, đây là hệ thiết bị mô
phỏng lõi LPU OPR1000 duy nhất hiện có tại Việt Nam. Hệ mô phỏng này sử dụng
các thông số của LPU thật để phục vụ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, giảm thiểu tai
nạn, dự đoán sự cố, đƣa ra các khuyến cáo an toàn cho nhân viên vận hành. Vì là hệ
mô phỏng mới đƣợc tài trợ, nên bƣớc đầu chƣa đƣợc khai thác, triển khai nhiều trên hệ
này.
Để góp phần hỗ trợ cho sinh viên thực tập, có thêm thông tin, kiến thức về hệ
thiết bị CoSi OPR1000. Trong khuôn khổ khóa luận tốt nghiệp, tôi đã thực hiện khảo
sát thông lƣợng trung bình của neutron nhiệt của LPU OPR1000 bằng hệ thiết bị CoSi
OPR1000; tính toán tỉ lệ thông lƣợng neutron nhiệt của LPU OPR1000 từ các thông số
thiết kế.
Sử dụng phƣơng trình động học lò phản ứng để xác định thông lƣợng neutron
nhiệt phụ thuộc vào thời gian đối với một nhóm neutron trễ từ các số liệu đƣợc cung
cấp và kết quả khảo sát trên hệ CoSi OPR1000 nhằm so sánh sự thay đổi thông lƣợng
neutron nhiệt ở các trạng thái của LPU. Khóa luận sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích
cho các sinh viên khóa sau hiểu rõ hơn về LPU OPR1000, hệ thiết bị CoSi OPR1000,
quy luật của thông lƣợng neutron nhiệt theo thời gian khi LPU ở trạng thái tới hạn, trên
tới hạn và dƣới tới hạn.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khóa luận đã trình bày các chƣơng chính
sau:
Chƣơng 1: Trình bày tổng quan về quá trình phát triển của năng lƣợng hạt nhân,
các loại LPU hạt nhân phổ biến và LPU OPR1000. Trình bày các chức năng vận hành
của hệ thiết bị CoSi OPR1000;
Chƣơng 2: Trình bày cơ sở lý thuyết về thông lƣợng neutron nhiệt;
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Chƣơng 3: Trình bày cách tiến hành xác định tỉ lệ thông lƣợng neutron nhiệt lấy
trung bình trên toàn bộ thể tích lõi LPU trên hệ thiết bị CoSi OPR1000, kết quả tính
toán từ các số liệu đƣợc cung cấp của LPU OPR1000 và kết quả tính toán thu đƣợc từ
hệ thiết bị CoSi OPR1000.
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CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN
1.1. Quá trình phát triển năng lượng hạt nhân
1.1.1. Thế giới
Ngày nay, năng lƣợng hạt nhân, năng lƣợng nhiệt hạch, năng lƣợng mặt trời,
năng lƣợng gió là những khái niệm quen thuộc đối với mọi ngƣời. Năng lƣợng hạt
nhân là một nguồn năng lƣợng có hiệu suất cao có thể thay thế cho các loại nhiên liệu
hóa thạch trong tƣơng lai nhằm hạn chế lƣợng khí thải nhà kính. Trong quá trình phát
triển, năng lƣợng hạt nhân có rất nhiều ứng dụng nhƣ trong nông nghiệp, công nghiệp,
quân sự cũng nhƣ là trong nghiên cứu khoa học. Quá trình phát triển của điện hạt nhân
trên thế giới có thể chia thành các giai đoạn nhƣ sau [1]:
a. Giai đoạn thử nghiệm (1954-1965)
Cho tới nay, điện hạt nhân đã có lịch sử phát triển hơn 60 năm, tính từ ngày
20/12/1951 khi LPU hạt nhân thử nghiệm EBR-1 với công suất 100 kW do Mỹ sản
xuất phát ra dòng điện đầu tiên đƣợc sản xuất bằng năng lƣợng hạt nhân. Năm 1954,
Liên Xô xây dựng xong nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới, lò graphit nƣớc
nhẹ với công suất 5 MW, đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới sản xuất
điện thƣơng mại.
Tiếp theo, năm 1956, nhà máy điện hạt nhân thƣơng nghiệp xây dựng bởi Anh,
nhà máy Calder Hall, công suất 45 MW và đã đóng cửa 3/2003. Trong giai đoạn này,
việc nghiên cứu điện hạt nhân chủ yếu nhằm mục tiêu phát triển khoa học và công
nghệ, và xây dựng tiềm lực hạt nhân bảo đảm an ninh quốc gia.
b. Giai đoạn phát triển nhanh (1966 – 1980)
Trong giai đoạn này, nhiều nƣớc đẩy mạnh phát triển điện hạt nhân nhằm đáp
ứng nhu cầu dùng điện ngày càng tăng trong khi tình hình dầu mỏ khí đốt đang trong
giai đoạn khủng hoảng. Khoảng 242 nhà máy điện hạt nhân đƣợc đƣa vào vận hành; tỷ
trọng điện hạt nhân toàn cầu tăng gần hai lần, từ 9% lên 17%. Sản lƣợng điện hạt nhân
của Pháp tăng hơn 20 lần, Nhật Bản gần 22 lần [1].
c. Giai đoạn giảm tốc độ phát triển (1981-2000)
Sau sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island (Mỹ, 1979), và tai nạn đặc
biệt nghiêm trọng ở Chernobyl (Liên Xô, 1986), quá trình phát triển điện hạt nhân bị
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giảm mạnh, thậm chí một số nƣớc nhƣ Đức và Thụy Điển chủ trƣơng từng bƣớc loại
bỏ điện hạt nhân. Ngƣời ta bắt đầu đánh giá lại tính an toàn, tính kinh tế của điện hạt
nhân và áp dụng mọi biện pháp nâng cao an toàn, nghiêm ngặt hơn trong phê duyệt các
dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
d. Giai đoạn bắt đầu phục hồi (từ đầu thế kỷ XXI)
Trong giai đoạn này, vấn đề ô nhiễm môi trƣờng ngày càng nghiêm trọng, các
quốc gia bắt đầu quay lại với điện hạt nhân. Bên cạnh đó, công nghệ điện hạt nhân
ngày một hoàn thiện, điện hạt nhân lại đƣợc chú trọng phát triển.
Tính đến tháng 11 năm 2016, có 30 nƣớc đang vận hành 450 nhà máy điện hạt
nhân và có 60 nhà máy điện hạt nhân đang đƣợc xây dựng tại 15 quốc gia. Điện hạt
nhân cung cấp khoảng gần 11% tổng sản lƣợng điện toàn cầu vào năm 2012 [2]. Trong
năm 2015, có 13 quốc gia sử dụng năng lƣợng hạt nhân để cung cấp hơn một phần tƣ
sản lƣợng điện của họ. Tỷ lệ điện hạt nhân trong tổng sản lƣợng điện ở một số nƣớc rất
cao, nhƣ Pháp tới 76,3%, Ukraina tới 56,5%, Slovakia tới 55,9%, Hungary tới 52,7%,
Hàn Quốc tới 31,7%, Nhật Bản tới 30%, và tại Mỹ tới 19,5% [2].
1.1.2. Việt Nam
LPU hạt nhân Đà Lạt là LPU hạt nhân duy nhất tại Việt Nam. LPU hạt nhân Đà
Lạt bắt đầu xây dựng vào năm 1960, sử dụng loại LPU nghiên cứu TRIGA - MARK
II do Hoa Kỳ chế tạo [3]. LPU đạt trạng thái tới hạn đầu tiên vào tháng 2/1963 và bắt
đầu đƣa vào hoạt động chính thức vào tháng 3/1963 với công suất 250 kW [3]. Tại thời
điểm đó, LPU đƣợc đƣa vào hoạt động với các mục đích chính là nghiên cứu, huấn
luyện và sản xuất đồng vị phóng xạ. Từ 1968-1975, LPU ở trạng thái dừng hoạt động.
Trong những năm 1974-1975, các thanh nhiên liệu đƣợc tháo dỡ và vận chuyển về Hoa
Kỳ [3]. Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai nƣớc Liên Xô và Việt Nam vào năm 1979,
thiết kế kỹ thuật khôi phục và mở rộng LPU hạt nhân Đà Lạt đƣợc các chuyên gia Liên
Xô giúp đỡ [3]. Công trình khôi phục và nâng công suất LPU đƣợc tiến hành trong hai
năm 1982 - 1983, và đến ngày ngày 20 tháng 3 năm 1984, LPU hạt nhân Đà Lạt chính
thức đƣa vào hoạt động với công suất 500 kW [3]. Từ năm 1984 đến này, LPU hoạt
động cho các mục đích là sản xuất đồng vị phóng xạ, phân tích kích hoạt neutron,
nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ hạt nhân vào phát triển đất nƣớc, huấn luyện
và đào tạo cán bộ [3].
1.2. Tổng quan về các loại LPU hạt nhân
LPU hạt nhân là thiết bị dùng để khởi động, kiểm soát, và duy trì một chuỗi
phản ứng hạt nhân. LPU hạt nhân thƣờng đƣợc sử dụng để tạo ra điện và cung cấp
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năng lƣợng bằng cách sử dụng nhiệt từ phản ứng hạt nhân tạo ra hơi nƣớc làm quay
turbine hơi nƣớc. Có rất nhiều cách để phân loại LPU nhƣ phân loại theo chất làm
chậm, phân loại theo chất làm mát, phân loại theo năng lƣợng neutron, phân loại theo
thế hệ lò,…[4]
Các loại LPU hạt nhân đƣợc sử dụng phổ biến trên thế giới chủ yếu là lò nƣớc
nhẹ, lò nƣớc nặng, lò khí nhiệt độ cao.
1.2.1. Lò nước nhẹ
Lò nƣớc nhẹ là LPU hạt nhân sử dụng nƣớc thƣờng để làm mát lõi LPU cũng
nhƣ làm chậm neutron. Lò nƣớc nhẹ đƣợc chia làm hai loại: lò nƣớc sôi (Boiling Water
Reactor - BWR) và lò nƣớc áp lực (Pressurized Water Preactor - PWR).
BWR sử dụng nƣớc thƣờng để làm mát các thanh nhiên liệu và điều khiển
neutron. Nhiệt đƣợc tạo ra từ phản ứng phân hạch trong lõi LPU, đun sôi nƣớc để tạo
ra hơi nƣớc. Hơi nƣớc đƣợc đƣa ra để làm quay turbine, sau đó hơi nƣớc đƣợc làm mát
ở bộ phận ngƣng tụ và trở về dạng lỏng. Nƣớc sau khi đƣợc ngƣng tụ đƣợc làm mát và
bơm quay trở về lõi của LPU và tiếp tục chu trình tuần hoàn của nó. Nƣớc trong lõi lò
phản ứng đƣợc duy trì ở khoảng 7,6 MPa (1000 –1100 psi)[5] và nhiệt độ trong lõi lò
phản ứng khoảng 285 °C (550 °F)[5].
PWR cũng sử dụng nƣớc thƣờng để làm mát các thanh nhiên liệu và điều khiển
neutron. Trong lò PWR, bộ phận làm mát đƣợc chia làm hai vòng: vòng sơ cấp và vòng
thứ cấp. Ở vòng sơ cấp, nƣớc đƣợc bơm vào lõi LPU dƣới áp suất cao. Tại lõi lò, nƣớc
đƣợc đun nóng bằng nhiệt tạo ra từ phản ứng hạt nhân, sau đó nƣớc đƣợc vận chuyển
đến bình sinh hơi để trao đổi nhiệt với nƣớc ở vòng thứ cấp, lƣợng nhiệt này sẽ làm
nƣớc sôi và tạo ra hơi nƣớc để quay turbine. Hơi nƣớc sau khi đi qua turbine đƣợc làm
mát ở bộ phân ngƣng tụ và trở về dạng lỏng. Nƣớc tại bình ngƣng tụ đƣợc bơm trở lại
bình sinh hơi để làm mát nƣớc ở vòng sơ cấp. Khác với lò nƣớc sôi ở chỗ áp suất trong
vòng sơ cấp của lò nƣớc áp lực rất lớn, để nƣớc ở vòng sơ cấp không sôi. Áp suất ở
vòng sơ cấp đƣợc duy trì ở khoảng 15,4 Mpa (2230 psi).
1.2.2. Lò nước nặng
LPU nƣớc nặng (Pressurized Heavy Water moderated Reactor-PHWR) có cấu
tạo tƣơng tự nhƣ lò áp lực nhƣng sử dụng nƣớc nặng (D2O) để làm mát lõi LPU cũng
nhƣ làm chậm neutron. Kiểu lò này thƣờng sử dụng Uranium tự nhiên, nhiên liệu chƣa
làm giàu. Trong khi nƣớc nặng thì đắt hơn nƣớc nhẹ đáng kể nhƣng nó giảm hấp thụ
neutron, cho phép LPU hoạt động mà không cần sử dụng các tổ hợp làm giàu nhiên
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liệu (giảm chi phí bổ sung cho nƣớc nặng) và tăng cƣờng khả năng hoạt động của LPU
trong việc sử dụng nhiên liệu tái sử dụng [6].
1.2.3. Lò sử dụng khí để làm mát
LPU hạt nhân làm mát bằng khí (gas-cooled fast reactor - GFR) gồm 2 phần
chính: LPU và bộ trao đổi nhiệt. Toàn bộ LPU đƣợc bao phủ bởi lớp bảo vệ bức xạ ở
ngoài cùng và tiếp đến là thùng lò. Lớp bảo vệ bức xạ giúp ngăn chặn chất phóng xạ rò
rỉ ra ngoài đề phòng sự cố xảy ra. Thùng lò là nơi diễn ra toàn bộ quá trình phân hạch.
Trong thùng lò, các nguyên tố phóng xạ nhƣ Uranium hoặc Plutonium đƣợc nạp vào
các thanh nhiên liệu, bao quanh bởi chất làm chậm Graphite. Ngoài ra còn có các thanh
điều khiển giúp điều khiển tốc độ phân hạch của các nguyên tố phóng xạ. Bộ trao đổi
nhiệt nằm bên ngoài lớp bảo vệ bức xạ, bao gồm 1 bơm tuần hoàn nƣớc và 2 ống dẫn
khí kết nối với thùng lò: ống khí nóng ở bên trên, ống khí lạnh ở bên dƣới. Khi phản
ứng hạt nhân xảy ra, khí sẽ hấp thu nhiệt từ các thanh nhiên liệu, nóng lên và đi theo
ống dẫn vào trong bộ trao đổi nhiệt. Cùng lúc đó, nhờ bơm tuần hoàn nƣớc, nƣớc đƣợc
bơm vào ống dẫn trong bộ trao đổi nhiệt. Sau khi làm nƣớc sôi và bốc hơi (hơi nƣớc sẽ
theo một ống dẫn khác thoát ra ngoài), khí nóng nguội dần, chìm xuống đáy bộ trao đổi
nhiệt và đƣợc bơm trở lại thùng lò nhờ bơm tuần hoàn khí. Chu trình lại tiếp tục [6].
1.3. LPU hạt nhân OPR1000
LPU hạt nhân OPR1000 là LPU do Hàn Quốc chế tạo, đƣợc phát triển bởi
KHNP và KEPCO. LPU OPR1000 là lò nƣớc áp lực, làm mát bằng nƣớc nhẹ, có công
suất là 1000 MW điện. Lò OPR1000 đƣợc thiết kế dựa trên ý tƣởng thiết kế của
Combustion Engineering, Westinghouse (Mỹ), thông qua một thỏa thuận chuyển giao
công nghệ với chính phủ Hàn Quốc. Nhà máy điện hạt nhân sử dụng LPU OPR1000
đƣợc bố trí, sắp xếp nhƣ Hình 1 [7].
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Khu vực turbine

Tòa nhà lò

Khu vực chứa
nhiên liệu đã sử
dụng

Hình 1. Mô hình nhà máy điện hạt nhân sử dụng LPU OPR1000
1.3.1. òng s c p
a. ệ thống

t lõi LPU

Hệ thống làm mát lõi LPU (Reactor Cooling System - RCS) gồm 2 vòng trao
đổi nhiệt nhằm ngăn cản sự giải phóng chất phóng xạ từ lõi LPU tới vòng thứ cấp và ra
ngoài không khí và giảm nhiệt độ trong lõi lò để lò không bị nóng chảy. Các bộ phận
chính của RCS bao gồm một thùng LPU, hai bình sinh hơi, bốn bơm làm mát, hệ thống
này đƣợc bố trí đối xứng qua thùng LPU và một bình điều áp đƣợc bố trí bên cạnh
thùng lò. Tất cả các bộ phận này nằm trong tòa nhà lò và đƣợc kết nối với nhau bằng
các ống lƣu dẫn. Bảng 1 trình bày một số thông số của hệ thống làm mát lõi lò
OPR1000.
Bảng 1. Một số thông số của RCS [5]
Thông số

Giá trị thiết kế

Công suất (MWth)

2815

Đƣờng kính ống nóng (in)

42

Đƣờng kính ống lạnh (in)

30

Áp suất hoạt động (psia)

2250

Nhiệt độ đầu vào lò (oF)

564,5

7

Nhiệt độ đầu ra lò (oF)

621,2

Áp suất thiết kế (psia)

2500

Nhiệt độ thiết kế (oF)

650

Tổng thể tích làm mát lò (ft3)

10023

Số lƣợng bơm làm mát lò

4

Cột áp định mức (ft)

337

Tốc độ bơm (rpm)

1190

Số lƣợng hệ thống nhiên liệu

177

Thanh nhiên liệu đốt cháy lớn nhất (MWD/MTU)

60000

Loại bó nhiên liệu

1616

Số lƣợng thanh nhiên liệu trong bó nhiên liệu
Tổng số thanh nhiên liệu trong lõi

236
41772

Chất liệu viên nhiên liệu

UO2

Chất liệu vỏ bọc nhiên liệu

Zircaloy-4

Chất hấp thụ cháy

Gd2O3-UO2

Đƣờng kính viên nhiên liệu (in)

0,325

Chiều dài viên nhiên liệu (in)

0,39

Đƣờng kính ngoài thanh nhiên liệu (in)

0,382

Độ dày vỏ bọc thanh nhiên liệu (in)

0,025

Chiều cao hoạt động thanh nhiên liệu (in)

150

Đƣờng kính tƣơng đƣơng lõi (in)

123

b. L i LPU
Lõi lò gồm có 177 bó thanh nhiên liệu, 73 bó thanh điều khiển, và 45 hệ thống
thiết bị trong lõi lò. Nhiên liệu của LPU OPR1000 sử dựng hệ thống nhiên liệu tiên tiến
PLUS7 với công suất đốt cháy thanh lớn nhất bằng 60000 MWD/MTU [5].
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c. h ng ò
Thùng lò OPR1000 là một loại thùng chịu áp lực chứa nƣớc làm mát lò phản
ứng hạt nhân, lõi lò phản ứng hạt nhân và các hệ thống điều khiển phản ứng phân hạch.
Thùng lò đƣợc chế tạo từ các vòng đai lớn đƣợc rèn từ hợp kim, do đó bỏ qua đƣợc các
mối hàn dọc theo thùng lò giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian. Hầu hết các vật liệu
trong thùng lò đều đƣợc phủ hợp kim Alloy 690 để tránh sự ăn mòn của các dung dịch
khi nhiệt độ cao. Bảng 2 trình bày một số thông số chính của thùng lò LPU OPR1000.
Bảng 2. Một số thông số của thùng lò [5]
Thông số

d.

Giá trị thiết kế

Áp suất thiết kế (psia)

2500

Nhiệt độ thiết kế (oF)

650

Đƣờng kính trong LPU (in)

172

Chiều cao tổng thể của LPU (ft)

411

Độ dày tối thiểu (in)

1/8

nh sinh h i (Steam Generator - SG)

Bình sinh hơi trong nhà máy điện hạt nhân là bộ trao đổi nhiệt dùng để chuyển
đổi nƣớc ở dạng lỏng sang dạng hơi từ nhiệt đƣợc sinh ra ở trong lõi lò phản ứng. Mỗi
SG gồm có nhiều bó dạng ống hình chữ U, các dòng cung cấp nƣớc, hệ thống chuyển
hơi sang turbine, các máy tách ẩm và các máy sấy công suất cao. Bình sinh hơi đƣợc sử
dụng trong LPU nƣớc áp lực giữa vòng sơ cấp và vòng thứ cấp. Nƣớc ở vòng sơ cấp
không sôi do áp suất cao, áp suất ở vòng thứ cấp thấp hơn vòng sơ cấp. Nƣớc ở vòng
thứ cấp sôi sau khi trao đổi nhiệt với nƣớc ở vòng thứ cấp, hơi nƣớc ở bình sinh hơi sau
khi đƣợc tác ẩm, nung nóng rồi đƣa qua turbine để làm quay turbine. LPU OPR1000 có
hai bình sinh hơi (SG). Bảng 3 trình bày một số thông số chính của bình sinh hơi LPU
OPR1000.
Bảng 3. Một số thông số của SG [5]
Thông số

Giá trị thiết kế

Số lƣợng SG

2

Số lƣợng ống trên SG

8214

Ống bằng kim loại

Alloy 690
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Áp suất hoạt động bề mặt ống (psia)

2250

Áp suất hơi nƣớc tại công suất tối đa (psia)

1070

Nhiệt độ hơi nƣớc tại công suất tối đa (oF)

552,9

Lƣu lƣợng hơi nƣớc trên SG tại công suất tối đa (lb/h)

6,3610-6

Hơi ẩm cực đại tại cửa thoát ở công suất tối đa (w/o)
e.

0,25

nh đi u p

Bình điều áp là một bộ phận trong LPU nƣớc áp lực. LPU nƣớc áp lực yêu cầu
nƣớc làm mát trong vòng sơ cấp luôn ở dạng lỏng tại mọi thời điểm. Do vậy, nƣớc ở
vòng sơ cấp cần phải đƣợc duy trì ở áp suất đủ cao để nƣớc ở vòng sơ cấp không sôi
khi LPU vận hành. Bảng 4 trình bày một thông số chính của bình điều áp và hình 2
trình bày mô hình thùng LPU, các bó thanh bên trong LPU, bình sinh hơi, bình điều áp
theo thứ tự từ trái sang phải.
Bảng 4. Một số thông số của bình điều áp[5]
Thông số

Giá trị thiết kế

Áp suất thiết kế (psia)

2500

Nhiệt độ thiết kế (oF)

700

Áp suất hoạt động (psia)

2250

Nhiệt độ hoạt động (oF)

652,7

Thể tích trống (ft3)

1800

Công suất bộ gia nhiệt (kW)

1800
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Hình 2. Mô hình thùng LPU, các bó thanh bên trong LPU, bình sinh hơi, bình điều áp
[5].
1.3.2. òng th c p
a. ệ thống h i
Hệ thống hơi phân phối hơi tới turbine rồi qua bình ngƣng rồi thông qua các
bơm để quay trở lại bình sinh hơi. Hệ thống hơi chứa các van an toàn để ngăn chặn áp
suất hệ thống vƣợt quá giới hạn định mức. Ngoài ra, hệ thống hơi chính chứa van xả ra
khí quyển trên bốn dòng hơi chính để cho phép khả năng kiểm soát thời gian làm mát
cho bình sinh hơi khi các van cách ly hơi chính đều đƣợc đóng lại. Bảng 5 trình bày
một số thông số chính của hệ thống hơi.
Bảng 5. Một số thông số của hệ thống hơi [5]
Thông số

Giá trị thiết kế

Tổng lƣu lƣợng hơi nƣớc (lb/h)

12,72106

Áp suất đầu ra của bình sinh hơi (psia)

1070

Nhiệt độ bình sinh hơi (oF)

552,9
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b. Turbine
Turbine của OPR1000 đƣợc thiết kế theo nguyên lý nhiệt động lực học để đạt
đƣợc hiệu suất cao và tiết kiệm trong sự bố trí đƣờng hơi. OPR1000 có một turbine áp
suất cao dòng kép (double-flow high pressure turbine - DFHPTB) và ba turbine áp suất
thấp dòng kép (double-flow low-pressure turbines - DFLPTB). Turbine của OPR1000
có tốc độ định mức 1800 rpm. Đặc biệt, thiết kế rotor nguyên khối loại bỏ sự ăn mòn,
tạo vết nứt tại bề mặt tiếp xúc của đĩa và trục. Bảng 6 trình bày một số thống số chính
của turbine.
Bảng 6. Một số thông số của turbine [5]
Thông số
Số lƣợng

Giá trị thiết kế
1 DFHPTBN, 3 DFLPTBN

Loại

c.

Tổ hợp sau, 6 dòng

Tốc độ (rpm)

1800

Đầu ra định mức (MW)

1050

ph t điện

Hệ thống máy phát điện của OPR1000 bao gồm máy phát điện chính và hệ
thống phụ. Stator của máy phát điện có độ tin cậy cao với hệ thống cách nhiệt F-class
Micapal II. Rotor cũng có hệ thống cách nhiệt F-class Micapal II có độ tin cậy cao và
phƣơng pháp làm mát chảy xuyên tâm. Bảng 7 sẽ trình bày một số thông số chính của
máy phát điện.
Bảng 7. Một số thông số của máy phát điện [5]
Thông số

Giá trị thiết kế

Số lƣợng

1

Loại

Dẫn hƣớng (làm mát bằng nƣớc)

Điện áp định mức

22kV, 3 pha
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1.4. Hệ thiết bị mô phỏng lõi LPU OPR1000
1.4.1. C u hình phần m m
Phần mềm CoSi bao gồm: mô-đun kiểm tra thông số chính của LPU, mô-đun
biểu đồ theo thời gian thực, mô-đun vận hành thanh điều khiển, mô-đun thiết lập ngƣời
dùng, mô-đun thể hiện mô hình 2D, 3D của lõi LPU, mô-đun cảnh bảo công suất cao,
mô-đun thiết lập trao đổi các nhóm thanh dập lò và RAST-K.
 Mô-đun kiểm tra thông số chính của LPU: Kiểm tra sự thay đổi giá trị của các
thông số chính đƣợc gắn liền với LPU;
 Mô-đun biểu đồ theo thời gian thực: Cung cấp các giá trị theo thời gian thực và
biểu đồ về Công suất, ASI, T-mod, Boron, Độ phản ứng đến ngƣời dùng;
 Mô-đun vận hành thanh điều khiển: Cho phép ngƣời dùng lựa chọn một nhóm
thanh hoặc từng thanh điều khiển và điều khiển ( đƣa vào hoặc rút ra);
 Mô-đun thiết lập ngƣời dùng: Cho phép ngƣời dùng thiết lập các bƣớc kiểm tra,
thiết lập biểu đồ thời gian thực, thiết lập thể hiện mô hình 2D và 3D, điều khiển
công tắc và thiết lập đầu ra, thiết lập việc pha loãng hoặc thêm Boron, thiết lập
tăng nhiệt độ hay làm giảm nhiệt độ hệ thống nƣớc làm mát LPU;
 Mô-đun thể hiện mô hình 2D, 3D của lõi LPU: cung cấp không gian ba chiều thể
hiện phân bố công suất LPU. Thông lƣợng neutron nhanh, thông lƣợng neutron
nhiệt, nhiệt độ chất làm chậm, nhiệt độ nhiên liệu đƣợc thể hiện ở mô hình hai
chiều;
 Mô-đun cảnh báo công suất cao: Thiết lập cảnh báo khi công suất vƣợt quá công
suất đƣợc thiết lập bởi ngƣời dùng;


RAST-K: Thuật toán về tính toán các thống số vật lý.

1.4.2. Chạ chư ng tr nh
Để chạy chƣơng trình, nhấp đúp chuột vào biểu tƣợng của chƣơng trình
(CoSi.exe) đƣợc đặt tại màn hình chính. Hình 3 thể hiện biểu tƣợng để khởi động
chƣơng trình CoSi.

Hình 3. Biểu tƣợng của chƣơng trình CoSi
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Hệ Core OPR1000 gồm 3 màn hình hiển thị. Hình 4, hình 5, và hình 6 là các
giao diện hiển thị của 3 màn hình khi khởi động hoàn tất.

Hình 4. Giao diện hiển thị các chức năng điều khiển

Hình 5. Giao diện dùng thay đổi các tham số LPU
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Hình 6. Giao diện màn hình chính hiển thị phân bố nhóm thanh, hiển thị 2D, 3D, và
các thanh số tức thời
1.4.3. ho t chư ng tr nh
Nhấp chuột vào nút EXIT tại góc trên bên phải màn hình máy tính để thoát khỏi
chƣơng trình. Vị trí nút EXIT đƣợc thể hiện ở hình 7.

Hình 7. Nút thoát chƣơng trình
1.4.4. Vị trí c c thanh đi u khiển và kiểm tra sự tha đổi
Vị trí thanh điều khiển và sự thay đổi của các thông số đƣợc biểu diễn ở màn
hình giám sát nằm ở trung tâm, và cung cấp thông tin về thanh điều khiển đƣợc lựa
chọn, nhận biết vị trí các thanh điều khiển, nhận biết vị trí các thanh điều khiển đƣợc
lựa chọn, thể hiện các thông số nhƣ công suất, nhiệt độ nƣớc làm mát, nồng độ Boron,
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thể hiện tổng lƣợng thêm hoặc giảm của Boron, thể hiện tốc độ tăng nhiệt độ hoặc
giảm nhiệt chất làm mát LPU đến ngƣời sử dụng.
1.4.5. Nhận biết thanh đi u khiển được chọn
Nhận biết vị trí các thanh điều khiển khi ta nhìn từ phía trên lõi LPU, chỉ ra
thanh điều khiển đƣợc lựa chọn khi bạn muốn điều khiển đƣa thanh điều khiển vào
hoặc rút thanh điều khiển ra khỏi lõi lò. Nhóm thanh điều khiển đƣợc lựa chọn sẽ đƣợc
thể hiện bằng màu vàng. Hình 8 thể hiện nhóm thanh điều khiển đƣợc lựa chọn.

Hình 8. Nhận biết vị trí thanh điều khiển đƣợc chọn theo mặt cắt ngang LPU
Hình 9 thể hiện vị trí hiện tại của nhóm thanh điều khiển ( SA, SB, R1, R2, R3,
R4, R5, P1) trong biểu đồ thanh và dạng số.

Hình 9. Độ sâu của các nhóm thanh điều khiển trong lõi LPU
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1.4.6. Nhận biết vị trí c c thanh đi u khiển được lựa chọn
Sự nhận biết vị trí các thanh điều khiển đƣợc lựa chọn, thể hiện vị trí hiện tại
của từng thanh điều khiển hoặc nhóm thanh điều khiển đƣợc ngƣời sử dụng lựa chọn.
Khi thanh điều khiển rút ra hoặc đƣa vào LPU, và đƣợc thể hiện bởi thời gian thực.
Hình 10 thể hiện vị trí các nhóm thanh đƣợc chọn.

Hình 10. Vị trí trí nhóm thanh đƣợc chọn.
1.4.7. Nhận biết các thông số như: Công su t/ nhiệt độ nước làm mát LPU/ Boron
Sự thay đổi của các chỉ số sẽ cung cấp thông tin về công suất, nhiệt độ, boron
đến ngƣời sử dụng. Hình 11 thể hiện sự thay đổi các thông số nhƣ công suất, nhiệt độ

Hình 11. Thể hiện sự thay đổi của các thông số về công suất, nhiệt độ, nồng độ Boron
1.4.8. Thể hiện tổng nồng độ của Boron
Thể hiện tổng lƣợng Boron (hoặc nƣớc) đƣợc có trong lõi LPU khi bạn nhấp
chuột vào BORATION để thêm Boron hoặc giảm Boron khi bạn nhấp chuột vào
DILUTION. Các thông số của nồng độ Boron đƣợc thể hiện ở hình 12.
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Hình 12. Nồng độ Boron hiện tại và nồng độ Boron đƣợc thêm vào hoặc giảm bớt
1.4.9. Thể hiện thông tin tổng ượng oron được thêm vào hoặc rút ra
Thể hiện lƣợng và tổng lƣợng Boron (hoặc nƣớc) đƣợc thêm vào khi nhấp chuột
vào BORATION hoặc lƣợng Boron giảm xuống khi nhấp chuột vào DILUTION. Hình
13 thể hiện tổng lƣợng Boron thêm vào hoặc rút ra.

Hình 13.Tổng lƣợng Boron đƣợc thêm vào hoặc rút ra
1.4.10. Nhận biết tốc độ gia nhiệt và làm nguội nước làm mát trong LPU
Chỉ số tốc độ gia nhiệt và làm nguội nhiệt độ nƣớc làm mát có chức năng hiển
thị tốc độ đƣợc làm mát hoặc đƣợc gia nhiệt. Hình 14 thể hiện tốc độ thay đổi nhiệt độ
của nƣớc làm mát lõi LPU.
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Hình 14. Tốc độ gia nhiệt và làm nguội nƣớc làm mát trong LPU
1.4.11. Vận h nh thanh đi u khiển
Chức năng thực hiện vận hành công tắc chọn thanh điều khiển, nằm ở phía dƣới
màn hình giám sát, cho phép chọn các chế độ điều khiển các nhóm thanh điều khiển
khác nhau. Sự hiển thị hoạt động thanh điều khiển gồm có chỉ số nhóm thanh điều
khiển đƣợc lựa chọn, công tắc chọn lựa nhóm thanh điều khiển, công tắc chọn lựa PS,
công tắc chọn lựa chế độ điều khiển, công tắc chọn lựa từng thanh điều khiển, nút đƣa
nhóm thanh điều khiển vào và rút thanh điều khiển ra khỏi LPU.

Hình 15. Màn hình điều khiển các nhóm thanh
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1.4.12. Nhận biết nhó thanh đi u khiển được lựa chọn
Bảng hiển thị nhóm thanh điều khiển đƣợc lựa chọn có chức năng hiển thị mỗi
nhóm thanh điều khiển mà đã đƣợc ngƣời sử dụng chọn.

Hình 16. Nhóm thanh điều khiện đƣợc lựa chọn
1.4.13. Đèn b o hiệu chế độ hoạt động
Đèn báo hiệu chế độ hoạt động có chức năng hiển thị đèn cho từng chế độ điều
khiển mà ngƣời sử dụng lựa chọn. Hình 17 thể hiện chế độ hoạt động đƣợc chọn.

Hình 17. Đèn báo hiệu chế độ hoạt động
1.4.14. Công tắc chọn lựa nhó thanh đi u khiển
Công tắc chọn lựa nhóm thanh điều khiển có chức năng cho phép ngƣời sử dụng
có quyền chọn nhóm thanh cho việc rút hoặc đƣa vào lõi LPU từ các nhóm SA, SB,
R1, R2, R3, R4, R5, P1. Quá trình hoạt động đƣợc biểu diễn bằng cách nhấp chuột theo
mũi tên bên phải hoạt bên trái ở bên dƣới. Hình 18 thể hiện công tắc để lựa chọn các
nhóm thanh điều khiển.
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Hình 18. Công tắc chọn lựa nhóm thanh điều khiển
1.4.15. Công tắc chọn chế độ hoạt động
Công tắc chọn chế độ hoạt động có chức năng cho phép chọn lựa các chế độ SB,
MB, MO, AS. Quá trình hoạt động đƣợc thực hiện bằng cách nhấp chuột theo mũi tên
sang bên phải hoặc bên trái. Hình 19 thể hiện công tắc chọn chế độ hoạt động.

Hình 19. Công tắc chọn chế độ hoạt động
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a. Chế độ tiêu chuẩn (Standby)
Khi chọn chế độ tiêu chuẩn, các thông số cũng nhƣ các giá trị để thay đổi thông
số đều đƣợc thiết lập sẵn.Khi chọn chế độ Standby, đèn ở chế độ này sẽ bật lên, đƣợc
thể hiện nhƣ hình 20.

Hình 20. Khi hoạt động ở chế độ Standby
b. Chế độ đi u khiển riêng lẻ (Manual individual)
Khi chọn chế độ điều khiển riêng lẻ, đèn ở chế độ này sẽ bật lên. Khi chọn chế
độ này, ngƣời dùng có thể rút ra hoặc đƣa từng thanh điều khiển vào trong lõi LPU.
Nhƣng chế độ này không làm việc bởi vì chúng không sử dụng để tính toán vật lý lò ở
mức công suất không.
c. Chế độ đi u khiển nhóm (Manual group)
Khi chọn chế độ điều khiển theo nhóm, đèn ở chế độ này sẽ bật lên. Khi chọn
chế độ này, ngƣời dùng có thể rút ra hoặc đƣa các nhóm thanh điều khiển (SA, SB, R1,
R2, R3, R4, R5, P1) vào trong lõi LPU. Việc tính toán các trạng thái vật lý đƣợc sử
dụng chính trong chế độ này.
d. Chế độ đi u khiển theo th tự (Manual sequential)
Khi chọn chế độ điều khiển theo thứ tự, đèn ở chế độ này sẽ bật lên. Khi chọn
chế độ này, ngƣời dùng có thể rút ra hoặc đƣa các nhóm thanh điều khiển (SA, SB, R1,
R2, R3, R4, R5, P1) vào trong lõi LPU bao gồm việc kết hợp giữa các nhóm thanh.
Việc tính toán các trạng thái vật lý đƣợc sử dụng trong chế độ này khi các thanh điều
khiển đƣợc rút ra để lò đạt trạng thái tới hạn ban đầu.
e. Chế độ tự động (Auto sequential)
Khi chọn chế độ tự động, đèn ở chế độ này sẽ bật lên. Ở chế độ này, các thanh
điều khiển sẽ đƣợc điểu khiển với một hệ thống điều khiển bởi một phần mềm, phần
mềm này sẽ giúp hệ thống vận hành tƣơng tự nhƣ khi hoạt động ở chế độ Manual
sequential.
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1.4.16. Công tắc lựa chọn từng thanh đi u khiển
Công tắc lựa chọn từng thanh điều khiển đƣợc sử dụng để lựa chọn chuyển đổi
một trong những hoạt động mong muốn từ 73 thanh điều khiển. Quá trình hoạt động
đƣợc thực hiện bằng cách nhấp chuột theo mũi tên bên phải hoặc bên trái ở hình 21.

Hình 21. Công tắc lựa chọn từng thanh điều khiển
1.4.17. Nút rút ra hoặc đưa c c thanh đi u khiển vào
Khi muốn đƣa các thanh điều khiển vào hoặc rút thanh điều khiển ra khỏi LPU,
nhấn và giữ chuột biểu tƣợng mũi tên ở hình 22 để thực hiện chức năng rút hoặc đƣa
thanh điều khiển vào trong lõi LPU.

Hình 22. Nút rút ra hoặc đƣa các thanh điều khiển vào trong lõi LPU
1.4.18. Thể hiện biểu đồ thời gian thực
Màn hình biểu đồ thời gian thực hiển thị quá trình tăng giảm của các biến số
(công suất, ASI, nhiệt độ nƣớc làm mát, Boron, độ phản ứng), và nó có khả năng hiển
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thị sự phân bố công suất theo trục của LPU. Các giá trị khác nhau bị thay đổi bởi ngƣời
vận hành bằng cách (đƣa thanh điều khiển vào hoặc rút thanh điều khiển ra, thêm
Boron vào hoặc pha loãng…) sẽ đƣợc hiển thị trên biểu đồ ở hình 23.

Hình 23. Biểu đồ thời gian thực
1.4.19. Mô hình 3D lõi LPU
Mô hình 3D có khả năng hiển thị trên màn hình hiển thị một hình thức 3 chiều
của mô hình lõi LPU trong thời gian thực đối với sự phân bố đầu ra của lõi LPU, cũng
nhƣ hiển thị từng lớp một bởi vì lõi LPU có sự kết hợp của sáu lớp. Hình 24 trình bày
mô hình 3 chiều của lõi LPU.

Hình 24. Mô hình 3 chiều của lõi LPU
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1.4.20. Giám sát thông số lõi lò bằng mô hình 2D
Có thể xem bằng mô hình 2 chiều của lõi LPU bằng cách chọn hiển thị chức
năng hình ảnh 2D, các thông số đƣợc biểu diễn ở dạng 2D gồm: Công suất, thông
lƣợng neutron nhanh, thông lƣợng neutron nhiệt, nhiệt độ chất làm chậm, nhiệt độ
nhiên liệu. Hình 25 thể hiện mô hình 2 chiều của lõi LPU.

Hình 25. Mô hình 2 chiều của lõi LPU
1.4.21. Cảnh báo công su t cao
Thông báo công suất tăng cao và bỏ qua cảnh báo đƣợc cài đặt sẵn trong hệ mô
phỏng và nó xuất hiện trên màn hình khi giá trị công suất tăng cao hơn giá trị công suất
bạn cài đặt, giống nhƣ một nhà máy thực với bốn kênh cho việc tiến hành bỏ qua cảnh
báo. Nếu bạn không tiến hành bỏ qua các cảnh báo, hệ thống sẽ tự động đƣa toàn bộ
nhóm thanh điều khiều và nhóm thanh an toàn xuống vị trí sâu nhất trong LPU.
a. Cảnh báo
Cảnh báo sẽ xuất hiện mỗi 10 giây từ kênh A tới kênh D, sau 1 phút kênh D
cảnh báo. Nếu cảnh báo xảy ra ở kênh A, màn hình cảnh báo sẽ xuất hiện ở trên màn
hình giám sát nằm ở phía bên phải và đèn Permissive sẽ có màu xanh lá cây. Khi công
suất vƣợt quá mức thiết lập, cảnh báo sẽ xuất hiện nhƣ hình 26.
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Hình 26. Cảnh bảo công suất vƣợt quá mức công suất thiết lập
b. Thao tác bỏ qua
Nhấp chuột vào dấu mũi tên ở phía bên phải để thực hiện thao tác bỏ qua ở mỗi
kênh.
1.4.22. Thiết lập chư ng tr nh v vận hành hệ mô phỏng
Bảng điều khiển của màn hình giám sát nằm ở góc dƣới bên phải có các chức
năng nhƣ lựa chọn các bài kiểm tra các đặc trƣng ở mức công suất không, lựa chọn đồ
thị theo các thông số của LPU và thiết lập thang đo, lựa chọn các mô hình 2D, 3D, các
lớp trong lõi LPU, thiết lập vị trí các thanh điều khiển, thiết lập đầu ra, việc thêm hoặc
pha loãng Boron, và sự gia nhiệt hay làm nguội nƣớc làm mát.
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Hình 27. Màn hình thực hiện điều chỉnh các thông số vật lý trong lõi LPU
1.4.23. Lựa chọn các mục kiểm tra thông số vật lý tại m c công su t th p
Lựa chọn một trong năm mục trong phần TEST STEP để kiểm tra các thông số
vật lý ở mức công suất thấp (LPPT), các thiết lập ban đầu là cần thiết cho LPPT. Các
mục này cũng là các phần để thực hành LPPT và đào tạo. Hình 28 thể hiện các mục
kiểm tra thông số vật lý tại mức công suất thấp.

Hình 28. Các mục kiểm tra thông số vật lý tại mức công suất thấp
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1.4.24. Lựa chọn đồ thị xu hướng của các tham số trong LPU và thiết lập thang đo
Chức năng của phần này là để hiển thị đồ thị thời gian thực. Thiết lập thang đo
và chọn đồ thị xu hƣớng sử dụng để thiết lập hiển thị đồ thị của năm biến số (công
suất, ASI, nhiệt độ, Boron, độ phản ứng) và thiết lập thang đo cho mỗi đồ thị. Hình 29
thể hiện bảng thiết lập các đồ thị trên đồ thị thời gian thực và thiết lập thang đo cho các
đồ thị đó.

Hình 29. Bảng thiết lập đồ thị xu hƣớng và thang đo
Thiết lập mặc định là cả năm biến số đều đƣợc hiển thị. Sau khi ngƣời dùng bỏ
chọn biến số nào đó và nhấp chuột vào nút Select thì chỉ nhƣng đồ thị đã đƣợc chọn
hiển thị trên màn hình.
1.4.25. Lựa chọn các biến số ở mô hình 2D của lõi lò
Ở chế độ 2D, ngƣời dùng có thể một trong những biến số sau: Công suất, thông
lƣợng neutron nhanh, thông lƣợng neutron nhiệt, nhiệt độ chất làm chậm, nhiệt độ
nhiên liệu. Hình 30 thể hiện bảng chọn các biến số để biểu diễn ở chế độ 2 chiều.
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Hình 30. Các biến số ở mô hình 2D
Thiết lập mặc định hiển thị 2D là công suất. Sau khi ngƣời dùng lựa chọn một
biến số khác, thì nhấp chuột vào biến số đó để thiết lập hiển thị 2D, cuối cùng là nhấp
chuột vào nút SELECT.
1.4.26. Lựa chọn các lớp ở chế độ 3D của lõi lò
Lựa chọn các lớp ở chế độ 3D của lõi lò cho phép hiển thị một lớp hoặc tất cả
các lớp trong lõi lò ở chế độ 3 chiều. Hình 31 thể hiện các bảng chọn các lớp trong lõi
LPU để biểu diễn ở chế độ 3 chiều.

Hình 31. Các lớp ở chế độ 3D
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Thiết lập mặc định là hiển thị tất cả các lớp, ngƣời dùng có thể thay đổi bằng
cách nhấp chuột vào lớp muốn hiển thị, cuối cùng là nhấp chuột vào nút SELECT.
1.4.27.Thiết lập vị trí thanh đi u khiển và thiết lập đầu ra
Thiết lập vị trí thanh điều khiển là một chức năng cho phép ngƣời sử dụng thay
đổi vị trí các thanh điều khiển tới vị trí mong muốn, thiết lập một vị trí mong muốn cho
vị trí các thanh điều khiển. Tất cả các thanh rút ra ngoài có thể là vị trí mong muốn
hoặc tất cả các thanh đƣa vào trong cũng có thể là vị trí mong muốn. Tính năng này là
đầu ra đƣợc tính toán một cách tự động bằng giá trị đầu vào của thanh điều khiển trong
RAST-K. Việc thiết lập đầu ra có thể thiết lập một cách trực tiếp bởi ngƣời sử dụng để
đầu ra đƣợc nhƣ mong muốn.
a. Thiết lập vị trí thanh đi u khiển
- Nhập giá trị 100 vào ô R5 từ mục RESET, sau đó nhấp chuột vào nút RUN. Hình 32
thể hiện sự thay đổi các thông số để thiết lập vị trí thanh điều khiển.

Hình 32. Thiết lập vị trí mong muốn
- Kiểm tra màn hình hiển thị nhóm thanh điều khiển. Vị trí các thanh điều khiển đƣợc
hiện thị nhƣ hình 33.
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Hình 33. Kết quả trƣớc và sau khi thiết lập
1.4.28. Thiết lập sự pha loãng và thêm Boron
Thiết lập pha loãng và thêm Boron là một chức năng cho phép thực hiện việc
pha loãng và thêm Boron để tiến tới trạng thái tới hạn cũng nhƣ đào tạo trong việc
kiểm tra các thông số đầu ra ở mức công suất không, nó có chức năng thiết lập tổng
lƣợng thêm vào và tốc độ thêm của nƣớc hoặc Boron.
Nhấp chuột vào nút Dilution ( Boration) để thực hiện pha loãng ( thêm) Boron.
Để tạm dừng việc thêm hoặc pha loãng Boron thì bạn nhấp chuột một lần nữa
vào nút Boration (dilution). Hình 34, hình 35 trình bày các bƣớc thực hiện thêm Boron.
Hình 36, hình 37 trình bày các bƣớc thực hiện pha loãng Boron.
a. Thực hiện thêm Boron
- Nhập tổng lƣợng đƣợc phun vào 600 LITERx10 và tốc độ phun 60L/M của dung dịch
Boron từ mục MAKEUP Control, tiếp đó nhấp chuột vào nút Boration.
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Hình 34. Thiết lập các thông số để thêm Boron
- Kiểm tra nồng độ Boron, lƣợng Boron đƣợc phun vào, và tổng lƣợng Boron đƣợc
phun vào tại màn hình giám sát.

Hình 35. Lƣợng Boron đƣợc thêm vào
b. Thực hiện pha loãng Boron
- Nhập tổng lƣợng đƣợc phun vào 600 LITERx10 và tốc độ phun 60L/M từ mục
MAKEUP Control, sau đó nhấp chuột vào nút Dilution. Sự pha loãng đƣợc tiến hành
hoặc không đƣợc tiến hành, bằng cách hiển thị màu của nút.
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Hình 36. Thiết lập các thông số để thêm Boron
- Kiểm tra nồng độ Boron, lƣợng Boron đƣợc phun vào, và tổng lƣợng Boron đƣợc
phun vào tại màn hình giám sát.

Hình 37. Theo dõi lƣợng Boron thêm vào
c. Ngừng việc thêm hoặc pha loãng Boron
Nếu muốn ngừng việc cấy hoặc pha loãng Boron, nhấp chuột vào nút STOP trên
mục MAKEUP Control.
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1.4.29. Thiết lập gia nhiệt và làm nguội nước làm mát trong LPU
Việc thiết lập gia nhiệt và làm nguội nƣớc làm mát trong LPU có chức năng
thực hiện kiểm tra hệ số nhiệt độ đẳng nhiệt, nó cũng thiết lập tốc độ gia nhiệt và làm
nguội nƣớc làm mát của LPU.
Nhấp chuột vào nút Cooling( Heating) khi bạn muốn gia nhiệt hoặc làm nguội.
Hình 38, hình 39 trình bày các bƣớc thực hiện gia nhiệt nƣớc làm mát lõi LPU. Hình
40, hình 41 trình bày các bƣớc thực hiện làm nguội nƣớc làm mát lõi LPU.
a. Gia nhiệt nước làm mát lõi LPU
- Nhập tốc độ ở phần Heating từ mục Tmod Control, khi đó nhấp chuột vào nút
Heating. Trong quá trình gia nhiệt, nút Heating sẽ có màu vàng;

Hình 38. Thiết lập các thông số để gia nhiệt nƣớc làm mát lõi LPU
- Kiểm tra nhiệt độ trung bình và tốc độ gia nhiệt tại màn hình giám sát.

Hình 39. Các thông số nhiệt độ trên màn hình giám sát khi gia nhiệt
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b. Làm nguội nước làm mát lõi LPU
- Nhập tốc độ ở phần Cooling từ mục Tmod Control, khi đó nhấp chuột vào nút
Cooling. Trong quá trình làm nguội nƣớc làm mát, nút Cooling sẽ có màu vàng;

Hình 40. Quá trình làm nguội nƣớc làm mát
- Kiểm tra nhiệt độ trung bình và tốc độ làm nguội nƣớc làm mát tại màn hình giám sát.

Hình 41. Các thông số nhiệt độ trên màn hình giám sát khi làm nguội
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CHƯƠNG 2.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Năng lƣợng hạt nhân đƣợc giải phóng từ phản ứng phân hạch dây chuyền. Trong
quá trình này, các hạt neutron phát ra bởi các hạt nhân phân hạch; các hạt neutron từ
những phân hạch này tiếp tục gây ra những phân hạch trong các hạt nhân phân hạch, và
quy trình phân hạch cứ diễn ra nhƣ vậy. Một phản ứng dây chuyền nhƣ vậy có thể đƣợc
mô tả định lƣợng bởi hệ số nhân đƣợc ký hiệu là k. Hệ số nhân đƣợc xác định nhƣ là tỉ
số của số phân hạch (hoặc là số hạt neutron phân hạch) trong một thế hệ chia cho số
phân hạch (hoặc là số hạt neutron phân hạch) trong thế trƣớc đó [8].
𝑘=

Số phân hạch trong một thế hệ
Số phân hạch trong thế hệ trước đó

(1)

Trong LPU sử dụng neutron nhiệt, phản ứng phân hạch phát ra các neutron tức
thời và các neutron trễ. Các neutron đƣợc phát ra gần nhƣ ngay lập tức sau khi xảy ra
phản ứng phân hạch đƣợc gọi là các neutron tức thời. Các neutron đƣợc phát ra sau khi
phản ứng phân hạch xảy ra đƣợc một thời gian tƣơng đối dài gọi là các neutron trễ. Tỷ
phần của các neutron tức thời bằng (1 – β), ở đây, β là tỷ phần của các neutron trễ [8],
thông thƣờng β ~1%.
Trong tính toán động học lò, việc phân tích toán học các nhóm neutron trễ là rất
phức tạp. Để đơn giản hóa, ta giả thiết rằng chỉ có một nhóm neutron trễ xuất hiện từ
phản ứng phân hạch.
Trong những LPU sử dụng neutron nhiệt, hầu hết neutron tức thời khuếch tán
trong lò; cuối cùng một số bị hấp thụ và một số rò ra bên ngoài. Thời gian trung bình
khi neutron nhanh đƣợc phát ra và bị hấp thụ trong lò đƣợc gọi là thời gian sống của
neutron tức thời (prompt neutron life time), và đƣợc ký hiệu lp.
Đầu tiên, ta xem xét giá trị của lp trong một LPU sử dụng neutron nhiệt vô hạn.
Thời gian cho một neutron nhanh đƣợc làm chậm tới năng lƣợng nhiệt là nhỏ so với
thời gian mà neutron nhiệt di chuyển trong nƣớc trƣớc khi nó bị hấp thụ. Thời gian
sống trung bình của một neutron nhiệt trong một hệ thống vô hạn đƣợc gọi là thời gian
khuếch tán trung bình (mean diffusion time) và đƣợc ký hiệu là td. Do đó, với một LPU
sử dụng neutron nhiệt vô hạn ta có [8]:
(2)
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Một neutron nhiệt có năng lƣợng E di chuyển thông thƣờng đi đƣợc một quãng
chạy tự do trung bình (absorption mean free path) ( ) trƣớc khi bị hấp thụ. Do đó,
thời gian tồn tại của nó là:
( )=

( )

( )

(3)

trong đó, ( ) là tốc độ của neutron tƣơng ứng với năng lƣợng E. Sau đó, thời gian
khuếch tán trung bình là giá trị trung bình của t(E):
( )
= ̅̅̅̅̅̅

(4)

( ), ở đây ( ) là tiết diện hấp thụ vĩ mô tại năng lƣợng E,
Do ( ) =
phƣơng trình (3) có thể viết lại nhƣ sau:
( )=

(5)

( ) ( )

( )=
( ) ( ) ( ) [8], trong đó E0 = 0,0253 eV (năng lƣợng
Với
neutron nhiệt) và 0 = 2220 m/s, phƣơng tình (5) trở thành:
( )=

(

(6)

)

Do đó, t(E) không thay đổi, không phụ thuộc vào E và
=

(

=

)

√
̅̅̅̅̅̅̅


(7)

Nếu lõi LPU bao gồm một hỗn hợp nhiên liệu và chất làm chậm thì ̅ = ̅
̅ , với ̅ là tiết diện hấp thụ vĩ mô trung bình của nhiên liệu, ̅ là tiết diện hấp
thụ vĩ mô trung bình của chất làm chậm. Phƣơng trình (7) trở thành:
=

√

 (̅

̅

(8)

)

Phƣơng trình trên có thể đƣợc viết lại thành:

=

√
 ̅

̅
(̅

̅

)

Trong phƣơng trình này, hệ số đầu tiên là thời gian khuếch tán thực với chất làm
chậm, ký hiệu là tdM; hệ số thứ hai bằng 1-f, trong đó f là hệ số sử dụng nhiệt. Do đó,
(
)
với hỗn hợp nhiên liệu và chất làm chậm ta có [8]:
=
Xem xét một lò nhiệt đồng nhất vô hạn phƣơng trình khuếch tán phụ thuộc vào
thời gian cho neutron nhiệt là [8]:
=

(9)
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trong đó
là mật độ nguồn neutron đƣợc làm chậm trong vùng năng lƣợng nhiệt,
là thông lƣợng neutron nhiệt và n là mật độ neutron nhiệt. Sử dụng phƣơng trình:
=

và phƣơng trình (9) ta thu đƣợc kết quả:

√

=
Chia hai vế cho

√

(10)
và sử dụng phƣơng trình (7), phƣơng trình trên trở thành:

=

(11)
, phƣơng trình (11) cũng có thể đƣợc viết lại thành:

Cuối cùng, do
=

(12)

Nếu tất cả neutron phân hạch là neutron tức thời, mật độ nguồn neutron nhiệt sẽ
là [8]:
=𝑘 ̅
Giả sử, tỉ phần neutron trễ trong số neutron đƣợc tạo ra sau khi xảy ra phản ứng
phân hạch là  và chỉ có (1 - ) neutron là neutron tức thời trong số neutron đƣợc tạo ra
sau khi xảy ra phản ứng phân hạch. Do đó, phần đóng góp của neutron tức thời trong sT
)𝑘 ̅
là:
(
)=(
Một neutron trễ đƣợc làm chậm rất nhanh sau khi nó đƣợc phát ra. Sự đóng góp
của neutron trễ vào mật độ nguồn neutron nhiệt bằng với tốc độ phân rã nhân với xác
suất p mà neutron không bị bắt do cộng hƣởng trong khi làm chậm. Do đó:
(

)=

trong đó p là xác suất thoát cộng hƣởng,
neutron thế hệ trƣớc.
)𝑘 ̅

= (
Thay giá trị
lƣợng neutron nhiệt:
(

là hằng số phân rã và C là mật độ của

)𝑘

(13)

vào phƣơng trình (12) ta thu đƣợc phƣơng trình sau cho thông

̅

=

(14)

Mật độ neutron thế hệ trƣớc có thể đƣợc xác định từ phƣơng trình [8]:
=

̅

(15)
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Các phƣơng trình (14) và (15) là hai phƣơng trình đó dùng để xác định

hoặc C.

Giả sử rằng, thời điểm t = 0, lò đạt trạng thới tới hạn và 𝑘 = . Sau đó, 𝑘
đƣợc thay đổi sao cho lò ở trạng thái trên tới hạn hoặc dƣới tới hạn. Yêu cầu đƣa ra là
xác định
sau thời điểm t = 0.
Vấn đề này có thể đƣợc giải quyết bằng cách giả sử các phƣơng trình của
C có dạng [8], [9]:
=
và

và
(16)

=

(17)

trong đó A và C0 là những hằng số và  là một thông số đƣợc xác định. Thế phƣơng
=

trình (16) và phƣơng trình (17) vào phƣơng trình (15), ta có:

̅
(

)

.

Thay C0 và các phƣơng trình (16) và (17) và trong phƣơng trình (14), hằng số A
bị loại bỏ, ta thu đƣợc phƣơng trình: (

)𝑘

=

Phƣơng trình này đƣợc viết lại theo dạng sau:
=

(18)

Vế bên trái của phƣơng trình (18) đƣợc biết nhƣ là độ phản ứng trong trƣờng
hợp lò vô hạn, và đƣợc ký hiệu là . Do đó [8],[9]:

 =

(19)

Với lò hữu hạn, độ phản ứng đƣợc định nghĩa là:

 =

(20)

Do đó độ phản ứng ở phƣơng trình (18) có thể đƣợc viết lại thành:

 =

(21)

Đây là phƣơng trình độ phản ứng cho một nhóm neutron trễ.
Trƣớc khi xem xét vai trò của phƣơng trình độ phản ứng, ta cần chú ý rằng nếu
một lò ở trạng thái trên tới hạn, khi đó k > 1 và  là dƣơng. Trong trƣờng hợp này, lò
đƣợc gọi là có độ phản ứng dƣơng. Mặc dù vậy, khi lò ở trạng thái dƣới tới hạn, k < 1,
 là âm và lò đƣợc gọi là có độ phản ứng âm. Một điều cần chú ý từ phƣơng trình (20),
 đƣợc giới hạn trong khoảng -<< 1.
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Phƣơng trình độ phản ứng (16) đƣa ra mối liên hệ giữa độ phản ứng của một lò
và những giá trị của . Hình 42 biểu diễn phƣơng trình (21) nhƣ là một hàm của [8].

>0

Hình 42. Biểu diễn độ phản ứng của LPU cho một nhóm neutron trễ
Để phân tích sự phụ thuộc của dòng neutron trong LPU và các đánh giá cần thiết
trong thực tế vận hành LPU, thƣờng sử dụng nghiệm của hệ phƣơng trình động học đối
với một nhóm các neutron trễ và các neutron tức thời [8],[9]. Do đó, phƣơng trình
thông lƣợng có dạng [9]:
=

(22)

Ở đây, A1, A2 – các hằng số tích phân tùy ý, đƣợc xác định từ các điều kiện ban
đầu. Dạng tƣờng minh A1, A2,ω1, ω2 trong phép gần đúng động học điểm và cho một
nhóm neutron trễ, đúng cho ρ ≤ 0,9β [9]:
( )

[

(

)

(

)]
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(23)

(t) là thông lƣợng neutron nhiệt tính trung bình trong toàn thể tích lõi LPU
tại thời điểm khi bắt đầu xét (t = 0) và tại thời điểm t,  là độ phản ứng,
=∑
,
0,

=∑

βi là tỷ phần riêng của các neutron trễ thứ i.

(

,

i

)

là hằng số phân rã của

neutron trễ thứ i, lp là thời gian sống của neutron tức thời [9].
=

Đặt

=

(24)

Tỷ lệ thông lƣợng neutron nhiệt có thể viết lại nhƣ sau:
( )

*

( )

( )+

(25)

T1 là chu kỳ đã đƣợc xác lập, mô tả quá trình thay đổi số neutron tổng thể, chủ
yếu do các neutron trễ. T2 là chu kỳ chuyển tiếp, mô tả quá trình thay đổi số neutron
tổng thể, chủ yếu là do các neutron tức thời.
Đối với LPU OPR1000, các tham số βi, i, lp đƣợc trình bày ở bảng 8 [10].
Bảng 8. Một số tham số động học LPU OPR1000
Nhóm neutron trễ

βi

-1
i (s )

lp (s)

1

0,2420710-3 0,1273010-1

2

0,1431010-2 0,3174410-1

3

0,1310510-2 0,11791100
-2

0

4

0,2880110

5

0,1024810-2 0,14025101

6

0,7130410-2 0,39224101

0,3174910

28,210-6

Công suất LPU đƣợc xác định bởi công thức sau [8] [9]:
=

∫

(26)

Thông lƣợng neutron nhiệt tính trung bình trong toàn thể tích lõi LPU đƣợc cho
bởi [8],[9]:
Vậy nên:

= ∫

(27)

=

(28)

E là năng lƣợng phát ra của mỗi phân hạch,
là tiết diện phân hạch vĩ mô của
neutron nhiệt, V là thể tích vùng hoạt. Các tham số E, f, V gần nhƣ không thay đổi
trong khi LPU vận hành, do đó[9]:

41

( )

( )

(29)

P0, P(t) lần lƣợt là công suất của LPU tại thời điểm khi bắt đầu xét (t = 0) và tại
thời điểm t.
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CHƯƠNG 3.

THỰC NGHIỆM
3.1. Tiến hành thực nghiệm
Khi khởi động Lò OPR1000, các giá trị ban đầu đƣợc trình bày ở bảng 9.
Bảng 9. Một số thông số khi khởi động LPU OPR1000.
Công suất
(%)

Nồng độ
Boron (ppm)

Áp suất
(kg/cm2a)

Nhiệt độ
(oC)

Độ phản
ứng (pcm)

6,6610-9

1800

158,2

295,8

-26000

Với nồng độ Boron là 1800 ppm, tất cả các thanh điều khiển và các thanh an
toàn nằm ở vị trí dƣới cùng của LPU, lúc này độ phản ứng có giá trị là xấp xỉ -26000
pcm, các giá trị này sẽ đảm bảo cho LPU an toàn tuyệt đối. Thực nghiệm sẽ đƣợc tiến
hành khảo sát trong các trƣờng hợp sau:
- LPU ở trạng thái dƣới tới hạn;
- LPU ở trạng thái tới hạn;
- LPU ở trạng thái trên tới hạn.
Quá trình tiến hành thực nghiệm trƣờng hợp LPU ở trạng thái tới hạn:
Tiến hành thực nghiệm với trƣờng hợp khi LPU ở trạng thái tới hạn: Thực hiện
pha loãng nồng độ Boron với tốc độ tối đa 600 lít/phút tới khi độ phản ứng xấp xỉ -200
pcm thì dừng pha loãng Boron. Thay đổi tốc độ pha loãng nhỏ hơn 10 lít/phút (vì lúc
này nếu nhƣ tốc độ pha loãng quá cao sẽ không kiểm soát đƣợc sự thay đổi của độ
phản ứng). Tiếp tục pha loãng tới khi độ phản ứng xấp xỉ 0 pcm thì dừng pha loãng.
Khi độ phản ứng và công suất ổn định. Tiến hành khảo sát thông lƣợng neutron nhiệt ở
trạng thái tới hạn.
Tiến hành thực nghiệm với trƣờng hợp khi LPU ở trạng thái dƣới tới hạn: Thực
hiện giảm nồng độ Boron với tốc độ pha loãng Boron tối đa 600 lít/phút tới khi độ
phản ứng xấp xỉ -200 pcm thì dừng pha loãng Boron. Thay đổi tốc độ pha loãng nhỏ
hơn 10 lít/phút (vì lúc này nếu nhƣ tốc độ pha loãng quá cao sẽ không kiểm soát đƣợc
sự thay đổi của độ phản ứng). Tiếp tục pha loãng tới khi độ phản ứng xấp xỉ 0 pcm thì
dừng pha loãng. Khi độ phản ứng và công suất ổn định, tăng nồng độ Boron với tốc độ
thêm Boron nhỏ hơn 10 lít/phút, tới khi độ phản ứng xấp xỉ -20 pcm thì dừng lại. Tiến
hành khảo sát thông lƣợng neutron nhiệt ở trạng thái dƣới tới hạn.
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Tiến hành thực nghiệm với trƣờng hợp khi LPU ở trạng thái trên tới hạn: Thực
hiện giảm nồng độ Boron với tốc độ pha loãng Boron tối đa 600 lít/phút tới khi độ
phản ứng xấp xỉ -200 pcm thì dừng pha loãng Boron. Thay đổi tốc độ pha loãng nhỏ
hơn 10 lít/phút (vì lúc này nếu nhƣ tốc độ pha loãng quá cao sẽ không kiểm soát đƣợc
sự thay đổi của độ phản ứng). Tiếp tục pha loãng tới khi độ phản ứng xấp xỉ 0 pcm thì
dừng pha loãng. Khi độ phản ứng và công suất ổn định, giảm nồng độ Boron với tốc độ
pha loãng Boron nhỏ hơn 10 lít/phút, tới khi độ phản ứng xấp xỉ 20 pcm thì dừng lại.
Tiến hành khảo sát thông lƣợng neutron nhiệt ở trạng thái trên tới hạn.
3.2. Kết quả
Tỉ lệ công suất LPU đƣợc xác định bởi công thức bằng với tỷ lệ thông lƣợng
neutron nhiệt tính trung bình trong toàn thể tích lõi LPU. Trong quá trình tiến hành
thực nghiệm, công suất của LPU đƣợc duy trì trong khoảng 10-6 – 10-3 công suất cực
đại của LPU vì thực nghiệm đƣợc tiến hành ở mức công suất thấp. Để duy trì mức công
suất của LPU trong khoảng 10-6 – 10-3, Thực nghiệm đƣợc tiến hành khi LPU ở công
suất thấp, tiến hành thực nghiệm khi độ phản ứng trong khoảng từ -20 pcm tới 20 pcm.
Tiến hành thực nghiệm khảo sát thông lƣợng neutron nhiệt tính trung bình của LPU
OPR1000 trong các trƣờng hợp sau:
-

LPU ở trạng thái dƣới tới hạn (độ phản ứng bằng -19,8 pcm);
LPU ở trạng thái tới hạn (độ phản ứng bằng 0 pcm);
LPU ở trạng thái trên tới hạn (độ phản ứng bằng 19,8 pcm).

Thời gian khảo sát thông lƣợng neutron nhiệt ở mỗi trƣờng hợp là 30 giây, tiến
hành ghi nhận số liệu trong vòng 10 phút. Sử dụng công thức (29) xác định tỉ lệ thông
lƣợng neutron nhiệt trung bình của LPU OPR1000 trên hệ thiết bị CoSi OPR1000. Sử
dụng công thức (23) xác định tỉ lệ thông lƣợng neutron nhiệt trung bình của LPU
OPR1000 bằng các thông số đƣợc cung cấp ở bảng 8.
3.2.1. Khi LPU ở trạng th i dưới tới hạn (độ phản ng bằng -19,8 pcm)
a. ết quả
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Bảng 10. Các thông số trƣớc khi tiến hành thực nghiệm
Thông số

Giá trị

Công suất

2,0010-4%

Nhiệt độ

295,8 oC

Nồng độ Boron

1075,80 ppm

Độ phản ứng

-19,8 pcm

Hình 43. Một số thông số khi tiến hành thực nghiệm.
Bảng 11. Kết quả tỷ lệ thông lƣợng neutron nhiệt khi LPU ở trạng thái dƣới tới hạn
()
Thời gian (s)

()

P (%)
TN

LT

0

2,0210-4

1,0000

1,0000

30

1,8410-4

0,9122

0,9125

60

1,7310-4

0,8576

0,8548

45

90

1,6210-4

0,8043

0,8007

120

1,5310-4

0,7565

0,7501

150

1,4310-4

0,7107

0,7026

180

1,3510-4

0,6693

0,6582

210

1,2710-4

0,6293

0,6166

240

1,2010-4

0,5920

0,5776

270

1,1310-4

0,5582

0,5411

300

1,0610-4

0,5254

0,5069

330

1,0010-4

0,4958

0,4748

360

9,4310-5

0,4670

0,4448

390

8,8810-5

0,4401

0,4167

420

8,3910-5

0,4157

0,3903

450

7,9110-5

0,3921

0,3656

480

7,4810-5

0,3706

0,3425

510

7,0610-5

0,3499

0,3209

540

6,6810-5

0,3310

0,3006

570

6,3110-5

0,3128

0,2816

600

5,9710-5

0,2957

0,2638
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Hình 44. Kết quả tỷ lệ thông lƣợng neutron nhiệt trung bình khi LPU ở trạng thái dƣới
tới hạn.
b. hận x t
Theo lý thuyết, khi đƣa độ phản ứng tức thời âm, ρ < 0, quá trình thay đổi thông
lƣợng neutron cũng chia ra làm hai phần rõ rệt: ban đầu, khi vừa thay đổi độ phản ứng,
đột biến thông lƣợng neutron của LPU giảm xuống mạnh, do các neutron tức thời. Sau
đó là sự suy giảm là do các neutron trễ, nên thông lƣợng neutron giảm chậm lại.
Kết quả từ bảng 11 và hình 44 cho thấy, ban đầu thông lƣợng neutron đột ngột
giảm mạnh, sau đó thông lƣợng neutron giảm chậm lại. Kết quả thực nghiệm thu đƣợc
giống với lý thuyết. Sự chênh lệch giữa kết quả thực nghiệm trên hệ CoSi OPR1000 và
kết quả tính toán từ các thông số đƣợc cung cấp bởi là do trong thực tế, có nhiều nhóm
neutron trễ xuất hiện, nhƣng trong tính toán chỉ xét đến 1 nhóm neutron trễ, nên dẫn tới
có sự chênh lệch giữa hai kết quả này.
3.2.2. Khi LPU ở trạng thái tới hạn (độ phản ng bằng 0 pcm)
a. ết quả
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Bảng 12. Các thông số trƣớc khi tiến hành thực nghiệm
Thông số

Giá trị

Công suất

4,1210-5

Nhiệt độ

295,8 0C

Nồng độ Boron

1074,08 ppm

Độ phản ứng

0 pcm

Hình 45. Một thông số khi tiến hành thực nghiệm.
Bảng 13. Kết quả tỷ lệ thông lƣợng neutron nhiệt khi LPU đạt trạng thái tới hạn
()
Thời gian (s)

()

P (%)
TN

LT

0

4,1210-5

1,0000

1,0000

30

4,1310-5

1,0031

1,0000

60

4,1410-5

1,0061

1,0000

90

4,1510-5

1,0091

1,0000
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120

4,1710-5

1,0122

1,0000

150

4,1810-5

1,0152

1,0000

180

4,1910-5

1,0183

1,0000

210

4,2010-5

1,0213

1,0000

240

4,2210-5

1,0243

1,0000

270

4,2310-5

1,0273

1,0000

300

4,2410-5

1,0303

1,0000

330

4,2510-5

1,0334

1,0000

360

4,2610-5

1,0364

1,0000

390

4,2810-5

1,0394

1,0000

420

4,2910-5

1,0424

1,0000

450

4,3010-5

1,0454

1,0000

480

4,3110-5

1,0484

1,0000

510

4,3310-5

1,0515

1,0000

540

4,3410-5

1,0545

1,0000

570

4,3510-5

1,0575

1,0000

600

4,3610-5

1,0605

1,0000
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Hình 46. Kết quả tỷ lệ thông lƣợng neutron nhiệt trung bình khi LPU đạt trạng thái tới hạn
b. hận x t
Từ bảng kết quả về tỷ lệ thông lƣợng neutron nhiệt tính trung bình trên toàn thể
tích lõi lò khi LPU ở trạng thái tới hạn, có thể nhận thấy rằng, khi thời gian tăng dần thì
thông lƣợng neutron nhiệt gần nhƣ không đổi khi thời gian tăng dần. Kết quả thực
nghiệm trên hệ CoSi OPR1000 cho thấy thông lƣợng neutron nhiệt vẫn tăng nhẹ khi
LPU ở trạng thái tới hạn. Do trong thực tế, có thể có nhiều nhóm neutron trễ xuất hiện,
nhƣng trong lý thuyết chỉ xét đến 1 nhóm neutron trễ.
3.2.3. Khi LPU ở trạng thái trên tới hạn (độ phản ng bằng 19,8 pcm)
a. ết quả
Bảng 14. Các thông số trƣớc khi tiến hành thực nghiệm
Thông số

Giá trị

Công suất

6,1210-5 %

Nhiệt độ

295,8 oC

Nồng độ Boron

1072,34 ppm

Độ phản ứng

19,8 pcm
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Hình 47. Một số thông số khi tiến hành thực nghiệm.
Bảng 15. Kết quả tỷ lệ thông lƣợng neutron nhiệt khi LPU ở trạng thái trên tới hạn
()
Thời gian (s)

()

P (%)
TN

LT

0

6,1210-5

1,0000

1,0000

30

6,6310-5

1,0828

1,1052

60

7,1810-5

1,1723

1,1876

90

7,7710-5

1,2688

1,2761

120

8,4110-5

1,3730

1,3712

150

9,0910-5

1,4855

1,4734

180

9,8410-5

1,6070

1,5832

210

1,0610-4

1,7381

1,7012

240

1,1510-4

1,8798

1,8280

270

1,2410-4

2,0328

1,9642

300

1,3510-4

2,1981

2,1106

330

1,4510-4

2,3766

2,2679

360

1,5710-4

2,5694

2,4369

51

390

1,7010-4

2,7777

2,6185

420

1,8410-4

3,0027

2,8137

450

1,9910-4

3,2456

3,0234

480

2,1510-4

3,5081

3,2487

510

2,3210-4

3,7915

3,4908

540

2,5110-4

4,0977

3,7510

570

2,7110-4

4,4284

4,0305

600

2,9310-4

4,7856

4,3309

5

4

(t)
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Hình 48. Kết quả tỷ lệ thông lƣợng neutron nhiệt trung bình khi LPU đạt trạng thái
trên tới hạn
b. hận x t
Theo lý thuyết, quá trình thay đổi thông lƣợng neutron khi 0 <  <  đƣợc chia
làm hai giai đoạn rõ rệt đầu tiên là tăng đột biến, do các neutron tức thời, và sau đó là
lấy đà chậm, do các neutron trễ.
Từ bảng kết quả về tỷ lệ thông lƣợng neutron nhiệt tính trung bình trên toàn thể
tích lõi lò khi LPU ở trạng thái trên tới hạn, có thể nhận thấy rằng, khi thời gian tăng
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thì thông lƣợng neutron nhiệt tăng và tăng nhanh dần. Quá trình đột biến tức thời
không thể hiện rõ ràng ở bảng 15 và hình 48, bởi vì quá trình này chỉ xảy ra trong một
thời gian rất ngắn nên trên bảng và đồ thị không thể hiện rõ. Quá trình lấy đà chậm do
neutron trễ đƣợc thể hiện rõ ở bảng 15 và hình 48, quá trình này có thể tăng đến vô
cùng. Sự chênh lệch giữa kết quả thực nghiệm trên hệ CoSi OPR1000 và kết quả tính
toán từ các thông số đƣợc cung cấp bởi vì trong thực tế, có thể có nhiều nhóm neutron
trễ xuất hiện, nhƣng trong tính toán chỉ xét đến 1 nhóm neutron trễ, nên dẫn tới có sự
chênh lệch giữa hai kết quả này.
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Ế
1. Những việc đã làm được trong khóa luận này
Trình bày đƣợc lịch sử phát triển của nền công nghiệp điện hạt nhân, giới thiệu
tổng quan về một số loại LPU hạt nhân phổ biến trên thế giới. Trong đó, khóa luận
trình bày các thông số thiết kế của các thiết bị chính trong nhà máy điện hạt nhân sử
dụng lõi LPU OPR1000 do Hàn Quốc sản xuất. Giới thiệu và hƣớng dẫn sử dụng hệ
thiết bị mô phỏng lõi LPU OPR1000.
Trình bày đƣợc phƣơng pháp xác định thông lƣợng neutron nhiệt trong LPU
theo thời gian bao gồm phƣơng pháp xác định thông lƣợng neutron nhiệt trong LPU
bằng phƣơng trình động học lò phản ứng để xác định thông lƣợng neutron nhiệt phụ
thuộc vào thời gian đối với một nhóm neutron trễ từ các số liệu thực của LPU
OPR1000 và phƣơng pháp xác định thông lƣợng neutron nhiệt trong LPU từ hệ thiết bị
CoSi OPR1000 khi LPU ở trạng thái dƣới tới hạn, tới hạn và trên tới hạn.
Về thực nghiệm, đã tiến hành khảo sát tỉ lệ thông lƣợng neutron nhiệt trung bình
trong toàn bộ thể tích lõi LPU khi LPU ở trạng thái dƣới tới hạn, tới hạn và trên tới hạn
từ tính toán các số liệu thực của LPU OPR1000 và từ hệ thiết bị CoSi OPR1000.
2. Những khó khăn khi thực hiện khóa luận
Hệ thiết bị CoSi OPR1000 là hệ thiết bị duy nhất ở Việt Nam, do đó chƣa có
nhiều công trình nghiên cứu về hệ thiết bị này tại Việt Nam. Các tài liệu bằng tiếng anh
cũng không có nhiều.
Phƣơng pháp xác định thông lƣợng neutron nhiệt trong LPU bằng phƣơng trình
động học lò phản ứng đối với một nhóm neutron trễ dẫn tới sự chênh lệch giữa kết quả
tính toán lý thuyết và kết quả từ hệ thiết bị CoSi OPR1000. Phƣơng pháp này cũng bị
hạn chế khi thời gian khảo sát càng lâu thì kết quả càng sai lệch với kết quả thực trong
lõi LPU.
3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của khóa luận
Ý nghĩa khoa học: Khóa luận đã tiến hành thực nghiệm trên hệ thiết bị CoSi
OPR1000, đây là hệ CoSi OPR1000 duy nhất ở Việt Nam. Khóa luận đã cung cấp các
số liệu, thông số thực của LPU OPR1000, giới thiệu về hệ thiết bị CoSi OPR100, góp
phần vào việc xây dựng các bài thí nghiệm trên hệ thiết bị CoSi OPR1000, đƣa ra các
số liệu thực nghiệm có thể góp phần vào kho tài liệu tham khảo cho hệ thiết bị.
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Ý nghĩa thực tiễn: Khóa luận đã mở ra các hƣớng nghiên cứu mới trên hệ thiết
bị CoSi OPR1000, góp phần mở rộng đào tạo trong lĩnh vực vận hành, dự báo sự số
LPU hạt nhân cho sinh viên ngành kỹ thuật hạt nhân.
4. Hướng nghiên cứu cần tiếp tục
Khóa luận chỉ thực hiện tính toán một nhóm neutron trễ trong lõi LPU, các
nghiên cứu sau này có thể mở rộng tính toán với sáu nhóm neutron trễ để có kết quả
chính xác hơn. Tiến hành nghiên cứu các bài thí nghiệm khác nhƣ: Khảo sát hàm lƣợng
Boron khi LPU đạt trạng thái tới hạn, xác định hệ số đẳng nhiệt của LPU OPR1000,
khảo sát sự ảnh hƣởng của nhiệt độ tới độ phản ứng,….
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