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Tóm tắt: 
 

Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân bố không đồng nhất trong việc sắp xếp chất hấp thụ cháy 
trong bó thanh nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân loại WWER-1200 - loại tiến tiến nhất hiện nay, thế hệ 
3+. Việc lựa chọn sử dụng chất hấp thụ cháy cho phép tránh sử dụng quá nhiều Bor và để giảm tải 
cho thanh điều khiển của hệ thống điều khiển và an toàn lò phản ứng. Để thực hiện được cần dựa trên 
cơ sở nghiên cứu, đánh giá các yếu tố về kinh nghiêm xây dựng và vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa 
cũng như thị trường cung cấp thiết bị cùng với việc tính toán, phân tích, so sánh giữa các thông số kỹ 
thuật, bao gồm các đặc trưng vật lý - neutron (K∞) để chọn được thông số tối ưu nhất. Từ đó có thể 
kéo dài tuổi thọ của thanh nhiên liệu, tức kéo dài được thời gian làm việc của lò phản ứng. 
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Abstract: 
 

The article presents the idea on the influence of axial heterogeneity in the distribution of burnable 
absorbers in the fuel assembly WWER-1200 at its neutronic characteristics, which is classified as the 
most advanced type in the world at present, the “Generation 3-plus” nuclear reactor. Using burnable 
absorbers allows us to avoid excessive use of bor, and to reduce the load on the control bar of the 
control system and increase reactor safety. All projects should be based on the study and evaluation 
of the elements of the experience in erection, operation, maintenance and repairs, the equipment 
supply market, together with the calculations, analysis, comparisons between the technical 
parameters  including  neutronic  characteristics (K∞) to select the optimum parameters. This could 
extend the life of the fuel rod and would lengthen the reactor's working life.   
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