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PHÀN THÛ NHAT

OIÊN HAT NHÂN - NHÛNG Y KIEN PHÂN DO!



LOI NÔI DÂU

Van de dua diên hat nhân (DHN) vào Viêt Nam (VN) là m<?t van de lôn, gân lien vôi
viêc giài quyët nàng lu^ng cho VN trong thé ky XXI, cho nên dôi hôi su nghiën cûu toàn
diên, duôi nhièu gôc dô khâc nhau. Mudn tien hành su nghiên cûu dô can phdi ho"p su
tham gia cùa nhièu co quan Nhà nuôc (Bô NL, UBKHNN, Bô KHCN&MT,
VNLNTQG,...)

Van de DHN ô VN dâ duôc nghiên cûu nhiëu nâm à Viên NL, Bô NL va phông nâng
luong hat nhân (NLHN) thuôc Viên NLNTQG. Quan diém cûa 2 co quan này là: su phât
trién DHN ô VN là càn thiét va phù hçtp vdi xu thé chung cùa thé giôi.

Su phù hop vôi xu thé chung cùa thé giôi cô mot y nghîa quan trong. Mot sarlêch vdi xu
thé chung (trong dô cô xu thé cùa vùng) co thé dan dên mot lac hâu vè khoa hoc, công
nghê khô long vuot qua dude trong tuong lai va mot tinh trang cô lâp trong nhièu moi
quan hê quôc gia nhâm giài quyêt nhûng vân de chung cùa thé giôi.

Trong bàn bâo câo chûng toi mudn dua lên hai mât cùa vân de, eu thé hon là bàn bâo
câo se gôm hai ph'ân. Ph'ân thû nhât nêu nhûng y kién phàn ddi su dung DHN nôi chung
trên thé giôi va nôi rièng ô VN. Phàn thû hai nêu nhûng uu thé cùa DHN va phuong
hudng phât triên.

Trong phàn I dé trung thành vôi câc tài lieu dâ trich dan, ngoài câc so lieu va ly lé cûa
câc tâc già ô nhièu chô chûng toi câ gang giû nguyên cà loi vân dé phàn ânh dûng thâi dô
cùa câc tâc già dô.



Truôc nay nguôi ta dé y dên nhûng y kién ùng hô DNT (hay Diên hat nhân) cho rang
DNT an toàn non, kinh té non, ré non, sach cho moi truông non nhiêt diên va thùy diên.

Song dâ xày ra Chernobyl va dan dàn nhiëu nguôi cô nhiëu y kién khâc nhau. Dé giài
quyét câc hâu qùa cùa Chernobyl càn 8,5 ty nip. Trong khi dâ moi nhà mây DNT cùa
Lien Xô trong sudt thai gian ton tai chî dem lai khoàng 2,5 ty nip. Con so này làm cho
nguôi ta phài suy nghi.

1/ Chôn eût bâ thài [1]

Nguôi ta phài chu y dén tinh kinh té, moi truông va an toàn cùa DNT. DNT chi sach

cho moi truông khi nô an toàn;

Xét chu trinh nhiên lieu gom khai quâng Uran, ché bien thành nhiên lieu, su dung
trong LPU, chuyên cho, tâi sinh, chôn cât. Tât cà qua trinh dô d"êu phûc tap, ton kém va
cô thé gày ô nhiém moi sinh. Riêng công doan khai thâc quâng Uran (cûng nhu moi
quâng khâc) cô ành huông dên moi truông xung quanh: chiém dât canh tâc, làm nhiém
dôc dât, nude, không khi. Ngoài ra câc nuclid bûc xa này lai cô thài gian bân hùy Iôn nên
nhûng ành huàng nôi trên cô tâc hai dên nhiëu trâm nâm va ngàn nàm.

Nhièn lieu su dung trong câc LPU thuông dude làm giàu dên 3,6-4,4%, sau su dung

U-235 côn lai khoàng 0,2%, bâ thài chiém 90% toàn khdi lUdng U dâ su dung.

Khôi luÇng bâ thài cûng rat Idn à khâu làm giàu. Théo thông kê, kinh phi dé Jàm giàu

U tuong duong vôi giâ tien mua U thiên'nhiên. Sau dô c'ân chê nhûng thanh nhiên lieu,

công doan cûng ton kém. Câc thanh nhiên lieu se nàm trong LPU khoàng vài.chuc nâm.

Ddi vdi 1 nhà mây 1000 MW ta càn nap khoàng 180 tâ'n nhiên lieu, thi trong 5 nâm bâ
thài lên dén 300 tan. Théo tài lieu IAEA thi dên nâm 2000, sô lUQng càn xù ly lên dén 200
nçnn ran, trong dô chi cô 25% là cô thé su dung lai. Nhu thé xày ra mot tinh huông là nui
bâ thài ngày càng cao, trong khi công nghê xù ly vân con chua hoàn chinh. Su luu trû va
chôn cât nhûng bâ thài chua xù ly là mot dieu không hdp ly va nguy hiém. Ngoài ra viêc
vàn chuyên bâ thài dên nhûng nhà mây hôa hoc dé xù ly dôi hôi nhûng container, nhûng
toa tàu dâc bièt nàng tù 30 dên 110 tan, giâ tù 500.000 $ dén 1.500.000 $. Ngoài ra hièu
suât su dung nhûng phuong tien giao thông dâc biêt dât tien nhu vây (cô bào vê sinh hoc
chong bûc xa, tuyêt ddi không bi phâ hùy lue xày ra tai nan) rat thâp trong lue kinh phi dé
chê tao va kinh phi khâu hao rat cao. Côn phài xét dén câc su cô giao thông, cho nên viêc
chuyên chô nhièn lieu va bâ thài dât ra rât nhiëu vân de.

Hiên nay vân chua cô mot chuyên gia nào cô thé nôi rô rang phài chôn cât nhu thé nào
câc hâ thâi vôn cô ành huông dên suc khôe con nguôi hàng ngàn nâm sau. Trong khi thé
xày dung nhà mây DNT nguôi ta hay bo quên mot câch sai làm vân de chôn cât bâ thài
ma chi thuông nôi dén vân de an toàn. Su chôn cât bâ thài, theo y kién cùa viên si P.L.
Kapitsa là vân de gay cân nhât trong viêc su dung nâng luong hat nhân.

Su chôn cât hdp ly nhât là trong long câc câu trûc dia chat granit, hoa cuong, bazal sâu
vài trâm thude va hon nûa. Câc bâ thài phông xa chôn cât ô nhûng noi cô mudi khoàng cô
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thé nông lên 200 dô Celsius (do hiêu ûng nhiêt du). Câc muôi khoâng à nhiêt dô dô cô
thé phân râ, cho ra nhûng khi nông va dé nd. Câc container thép se bj an mon bài câc khi
dô côn câc container bê tông se bi nût vi nông. Do dô ô nhûng vùng chôn câ't nguôi ta
phài thiê't kë nhûng hè thdng thông giô dât tien va phûc tap dé dây câc khi dô di.

Ô dây cûng nên ké dên su cô' KYSHTYM ô vùng nam Uran, LX cû nàm 1957. Su cô

này là mot vu nd kho luu giû mot sô bâ thài phông xa, vu nd này bi gây ra bài su gia tâng
cûa nhiêt dô do phân râ phông xa.

Vè nguyên tac nguôi ta cô thé làm giàu câc bâ thài, lây Pu dé su dung trong câc lô
nhar.h. i ïhuug công doan này cûng lai làm xuât hiên nhûng bâ thài khâc, ngoài ra câc là
nhanh lai cûng cho ra nhûng so lupng bâ thài (tinh trên dûn vi nhiên lieu) bâng chue hoâc
bàng tràm làn lôn non 6 câc là nhiêt.

Théo dânh giâ câc chuyên gia, công doan xù ly lai va chôn cat bâ thài chiém 75% ton
kém toàn' chu trinh nhiên lieu. Riêng dieu này cûng làm cho nâng luông hat nhân râ't ton
kém (nêu không nôi là ton kém nhât).

Ngoài ra bàn thân nhà mây DNT sau hê't thài gian hoat dông cûng trô thành l 'bâ thài',
phâi thâo dô nô di. Thài gian sdng cùa 1 nhà mây DNT cô 30 nâm. Su thâo dô chûng là 1
van de ma câc quan niêm chua duôc hinh thành rô rêt.

Làm thé nào dé thâo dô câc NMDNT? Phuong phâp don giàn nhât là: kéo câc thanh
nhiên lieu ra khôi LPU, rût hét chat tài nhièt dâ nhiém xa, dông moi hê thông thiê't bi,
kiém tra không khi trong vùng lô va dôi cho dên lue mûc phông xa xuông dên tri so chap
nhân duôc va trong bao nhiêu nâm? (50 nâm hay non nûa?).

Câc vân de moi truàng phât sinh tù viêc thâo dô câc nhà mây DNT se phâi duôc
nghiên cuû trong nhièu nâm toi. Va giâ thành thâo dô theo dânh giâ cûa câc chuyên gia
cûng bâng giâ thành xây dung. Theo câc chuyên gia My t"ong vông 30 nâm nûa se ngùng
hoat dông khoâng 35 nhà mây DNT va chua cô 1 nuôc nào duôc chuâ*n bi vë câc mât cho
viêc thâo dô [2]. Bâ thài tù viêc thâo dô cûng bàng bâ thài trong vông 25 nâm hoat dông
[3]. Nhu thé si^hâo dô 1 nhà mây côn phûc tap non viêc xây dung nô.

2/ Su phân bô câc nhà mây DNT

Mot vân de quan trong khâc là su phân bô' dia diém nhà mây DNT phu thuôc câc dieu

kiên moi sinh, dông dât, thùy dia chat, hudng giô, su phân tâng cùa khi quyén, su on dinh

vë thài tiét,...

Nôi riêng: dia diëm cùa nhà mây Chernobyl không dâp ûng tât cà yêu câu nôi trên.
Dân eu vùng này cô mât dô cao, cô nhiëu di tien lien su. Nhiëu nhà mây lai nàm à vùng
thuông ngu'ôn câc sông, cô co nguy hai cho nuôc uô'ng. Sau Chernobyl ngudi ta khuyên
nên xây dung nhà mây DNT cl câc vùng héo lânh. Trudc dây nguài ta chi chû y dên câc

dieu kiên dia chân, dôi dào nude, ô nhûng vùng cô dieu kiên cho câc nhân viên, cô ha tàng
cô sô phât trién, v.v...

Nhà mây DNT phài xa vùng cô nude ng'âm, phài cô nën dia chat vûng châc, không
duoe xây gân nhûng vêt nût kiên tao dia chat.



Nhà mây DNT cûng không dudc à gàn nhà mây ND. Nhà mây DNT thài ra khi â"m kê't
hop vdi sol khi tù câc nhà mây ND làm thành mua acid.

Mât khâc xây dung nhà mây DNT à nhûng vùng hèo lânh thi không loi vè mât kinh té.
Khi xây dung nhà mây DNT vî du cô 6000 MW thi càn cô nhân lue là 30.000 nguôï, nhu
vây dô là 1 thành phd roi [4]. Do dô theo y kién cùa thû truông nâng luong hat nhân lien
xô A. Lapshin thi xây nhà mây DNT à dâu cûng cô van de.

3/ Moi trUdng & an toàn

Theo so lieu thi nhà mây DNT không gây hai vë mât bûc xa. Song le nguài ta không
chu y rîën hiêu ûng 'tich lûy' phông xa. Nguài ta cûng chua tinh dên bûc xa tù câc nhà mây
tâi xù ly nhiên lieu, dên bûc xa do vân chuyén bâ thài. Nguôi ta cûng chua dé y hêt dên
bûc xa do nhùng dong vi dài ngày va v.v... Cho nên thuc té nhà mây DNT tac dông vào
moi truông nhièu non ND. Ngoài ra nhà mây DNT càn nhûng ludng nude rat lôn de làm
lanh lô va nhûng công doan ky thuât khâc. Vi vây NMDHN phài làm g'ân nhûng vùng cô
nhiëu nude. Dôi vôi mât NMDHN công suât cô 4000 MW càn mot hb làm lanh vdi diên
tich không nhô hon 60 km2. Nêu su dung phuong an THAP LÀM LANH thi kinh phi
tâng vot lën.

Nguài ta dâ biêt dên sô phân bi thàm cùa hb Drukshai (Lit va, NMDNT Ignalinski) va
hô Udomlia (NMDNT Kalininski). Càc hb dô dân bien thành dàm lay, sinh thuc vât chét
d'an. Cûng cùng sd phân là vùng ven vinh Phân Lan, d dây bât dàu xuât hiên nhiëu lau sây.
Nôi chung nhiêt dô tâng lên à câc hb làm lanh cô ành hudng xâu dên câc loài thuc vât va
dông vât (aquaflora & aquafauna).

Nhu vây nude mât di vïnh vién vi bay hoi là khoàng 1 Km3/1 giây ddi vdi mot NMDNT
công suât 1000 MW.

Theo ké hoach LX-cû se dat 200 triêu kW DNT vào nâm 2000, sd ludng nude tiêu thu
se vào khoàng 6 km nude i nâm. Dô là mot sd luong ldn dôi hôi d moi truông. Hoi nuôc
bdc lên cô thé bay xa hàng 1000 km, va theo giô cô thé roi xudng nhûng vùng dâ cd dô â*m
qua cao.

Xét truàng hop cô su cd nhu su câ Chernobyl. Nhu chûng ta biét, trong iô phân ûng
RBMK-1000 nguài ta nap 180 tan Uran. Uran-235 chiém 1,1% cùa khôi luong U-238.
Nôi câch khâc, tron^ md"i tan nhiên lieu cô chùng 10 kg chat phông xa, tdng công là 1800
kg, chua ké nhfiug phân phông xa do bi bûc xa trong lô nhu câc bô phân kim loai trong co
câu cùa lô. Tdng công khôi luong phông xa lên dên nhiëu ngàn tân. Cho rang chi cô 3,5%
câc sàn pham phân hach va cd hoat tinh là bi ban ra ngoài lô trong su cd Chernobyl theo
câc ngubn tin chinh thûc, nhu vây cd vào khoàng 63 kg câc chat phông xa cao thoât vào
không trung [5],

Dé so sânh ta chu y rang mot qùa bom nguyên tù 1000 tân se ném vào khi quyén 37 g
sàn phim phân hach phdng xa cùng loai nhu trong su cd Chernobyl. Qùa bom ném ô
Hiroshima là 20 ngàn tân (hiéu là 20 ngàn tân chat nd) thi ludng phdng xa se là 740 g sàn
phdm phân hach. Hây so sânh 63 kg vdi 740 g thi dû thây mûc dô nguy hiém ludng phông



xa that thoât trong su cô Chernobyl tuong duong vôi 90 qua bom nguyên tù. Them vào dô
cô ai dâm châc rang chi cô 3,5% câc sàn phâ"m phân hach là ban ra ngoài, rat cô thé là
nhièu hon. Ngoài ra khôi Iuong câc chat phông xa (trù notrôn va bûc xa tac dông tûc
thôi), trong vu Hiroshima duoc dua lên à dâ cao vài km do hiên tuong hinh thành hinh
nâm trong vu nô bom nguyên tù. Côn à Chernobyl mot phàn Ion câc chat phông xa dô
dong lai chung quanh nhà mây. Cô nghïa là mue dô nhiém bâ"n phông xa cao hon à
Hiroshima không phài 90 làn ma côn hon.

Tdng công câc sàn phâ"m phân hach thoât ra trong vu Chernobyl cô_5.107 curie. Trong
vv. ̂  f T n 070) !à 15 curie cô nghïa là 3 triêu làn nhô hon vu Chernobyl [5].

4/ Kinh phi cho nâng luting hat nhân

Tinh dên t$n cùng dû câc loai kinh phi cho nâng luông hat nhân là rât khô. Cô thé xép
vào dô: kinh phi cho nhà mây DNT, câc công trinh phu cân, nhân su bào hành, kinh phi
thâo dô, chôn cât bâ thài, cho tâi sinh, bào vê moi truông, cho an toàn,...

Song càn phài tinh thêm: thuô'c men, y té trong truàng hop su cô, so tân dân chûng,
bào hiém, khù ô nhiëm vùng bj ô nhiém,... Côn phài tinh dén thiêt hai cho moi truông,
mua màng, công nghiêp,..., thiêt hai vê di tich lien su. Quanh vùng nhà mây DNT phài là
vùng trang, không nhà tré, không nhà â,... diên tich này Idn chiém doat àât dai cho công,
nông nghiêp. Lien Xô tinh néu xây nhà mây DNT vào 40 km câch thành phô, riêng tien
dât dai vdi giâ 20,000 $/1 hecta là 10 ty $.

Kinh phi cho nhà mây DNT ngày càng dât vi câc ly do:

1. Giâ nhiên lieu tâng 30-40%

2. Giâ câc ha tàng co sô (mât bàng, duông sa, hê thong ngàm,..) tâng lên

Théo dânh giâ câc chuyên gia diên nâng dùng dé xây dung mot nhà mây nguyên tù
bàng 20% diên nâng nhà mây DNT se cung câ'p trong vông 30 nâm. Vê nhân lue thi à
Lien Xô là 1 nguoi/1 MW (ô My 0,2 nguôi/l MW) dé van hành duôc 1 MW. Dé phuc vu 1
nhà mây trung binh c'ân 35-40 ngàn nguôi. Phât sinh câu hôi, sau 30 nâm vân hành, nhà
mây phài thâo dô thi nhân lue dô bô' tri di dâu? Nguôi ta chua tinh dên nhûng khoàn kinh
phi này! Dây là nhùng vân de xâ hôi, kinh të, nhân so quan trong phài Jo ngay bay giô lue
muôn xây dung nhà mây DNT. Théo dânh giâ câc chuyên gia thi lâi do tât cà câc nhà mây
DNT Lien xô trong suô't thôi gian ton tai là 2,5 ty rûp, trong khi dô thiêt hai do Chernobyl
là 8,5 ty.

Neu chuyên sang hach toân thi nguôi ta moi thây hét kinh phi cho DNT là.khdng lb.

Ngày nay nguôi ta phài tinh dén câc thiêt hai moi sinh va tinh chûng thành tien, phài
tinh kinh phi giài quyêt hâu qùa su cô vào kinh phi diên NT. Dé xây dung nhà mây DNT
cân chu y dén nhûng yêu tô sau dây:

1, Yêu tô kinh té

2, Moi sinh

3, Yêu 10 xâ hôi (xây dung nhà ô, duông sa,...)



4, Sue khôe va an toàn cho dân chûng

5, Y kiên cùa quàn chûng (phàn ddi hay không phàn ddi viêc xây dung ô 1 vùng nào

dô)

Dô là cà 1 khoa hoc vè ly thuyêt quyét dinh ma mot nuôc phài làm.

Nhûng vân de nêu lên thành de mue trên dây chua bao trùm hét nhûng khia canh cùa

viêc su dung NLHN.

5/ Công nghê NLHN côn là 1 công nghê thù nghiçm

i.4çt so nhà khoa hoc công nghê cho rang dâu cho quy mô su dung NLHN trên toàn
eau là rât idn, ngành NLHN vân côn là mot CÔNG NGHÊ DANG THÙ NGHIÊM. Ly
thuyê't vê an toàn hat nhân cùa câc NMDHN chua là mot ly thuyét hoàn chinh, càn nhiêu
thài gian vôi su công tac cùa nhiêu nude trên thé giôi de thiêt kë câc LPU thé hê moi,
nâng dô an toàn lên 10"6 - 10"7, lue bây giô công nghê NLHN moi cô thé goi là mot công
nghê qua giai doan thù nghiêm, nêu so sânh vdi TD, ND. Cô thé nêu vi du vë tînh trang
công nghê trên à là LPU RBMK; lô này mang mot khuyét diém công nghê: lue dâp tât cà
câc thanh su cô xuông thi xuât hiên truôc tien mot dô phàn ûng duong nhô sau dô mdi
xuât hiên dô phàn ûng âm, chinh khuyét diém này dâ dân dén su cô Chernobyl [7].
NMDHN là mot hê thông con nguôi dâ su dung cô kêt qùa nhung vân se côn là mât hê
thông chua nhièu dieu bât trâc ma con nguôi chua biét hét [8].

Viêc su dung NLHN dôi hôi trinh dô công nghê, trinh dô va ky thuât tinh toàn cao (su
dung hê chuyên gia - Expert system trong vân hành), mot cô sô ha tàng dû manh. Ngoài
ra dôi vôi con ngudi, càn nhûng ldp nguôi duôc dào tao câ*n thân, ton kém, cô vân hôa AN
TOÀN, cô ky thuât công nghiêp. So cân bô này càn cô dû câc dieu kiên luong bdng, nhà
cùa,... dé ho cô thé toàn tâm toàn y làm viêc không pham sai làm. Dé dào tao cân bô càn
x2y iimp nhûng trung tâm huân hiyên cao cap tdn kém cô thiêt bj mô phông (nuclear
training using compact simulators). Nhûng cân bô vdi trinh dp nhu vây ddi vôi nhiêu nude
chua xuât hiên trong thé ky này! (Ô My cân bô sai 1 làn trong 1000 dông tâc vân hành, ô
câc nude khâc cân bô dieu hành pham sai làm nhiëu hon).

Bi kich Chernobyl ddi vôi câc nhà khoa hoc Lien xô cû là mot su cd hoàn toàn bât ngô\
V. Lcgasov phât biéu [6] '... Vôi tu câch là mot chuyên gia vùa là nguôi tham gia vào câc
su kiên toi muôn nôi rang: quy mô cùa su cô, bàn châ't va qua trinh phât trién cùa nô cô
xâc suât qùa nhô, cô thé nôi gân nhu không thé xày ra duôc'.

Song le su cô dàu cô xâc suât nhô dén dâu, tù quan diém ly thuyét d'eu cô thé xày ra.
Câc chuyên gia Lien xô cû tuông làm dâ xây dung mot hê thông 'tuyêt dôi' loai trù moi tai
bien.

Càc chuyên gia Lien xô cû nâm 1987 dâ ky hièp dinh hop tâc vdi hâng Krafrwerk
Union CHLB Duc xây dung trên tât LX cû lô HTGR công suât 200-250 MW loai mdi.
Song mudn ché tao LPU loai mdi dôi hoi không phài mot thâp ky.



Mot su kiên dâng ghi lai ô dây ngày 21/10/87 mot cân bô dieu hành à NM DHN
Kalininski dâ bâm nh'âm nût trong qûa trinh dieu hành. Hê qùa: td mây sô 1 ngùng hoat
dông. Nhûng sai làm nhu vây trong dieu khién là vô cùng nguy hiém.

Nhu vây công nghê NLHN vôi moi dieu kiên an toàn va con nguôi dang cân mot thôi
gian (mot thâp ky, hai thâp ky?) dé cô thé dat dén trinh d0 châp nhân duoc.

Tù nhûng dû kiên nhu thé, nhiëu nhà khoa hoc di dén mot quan diém dâng suy nghî:
HIÊN NAY KHÔNG CÔ CO SÔ CHÂC CHÂN, DE ÙNG HÔ hay PHÀN DÔI DHN
nôi câch khâc néu dûng à ngâ tu duông, thî dèn bâo hiêu dang là dèn vàng ( I.I. Kuzmin,
T.S. Vièn Kurchatov, Ia.V. Chevelev, T.S., GD trung tâm LT LPU, Vièn Kurchatov,..).
Théo quan diêm này chûng ta cân ngung dong moi y db su dung NLHN trong mot thdi
gian nhâ't dinh, dé nâng cao dô an toàn (trong dô cô yêu tô con nguôi) lên dén 10" .

EIA (Energy Information administration), My trong bàn bâo câo Annual Energy

Outlook - Long-term projections 1/1990 thông bâo rang trong vông 20 nâm dén My se

không tàng công suât DHN.

Théo cuôc trung c'àu y dân 1988, qudc hôi Thuy dién quyét djnh loai bô DHN vào nâm
2010 va bât dàu se dông cùa 2 td mây DHN vào nhûng nâm 1995 & 1996.

6/ Chua cô phUdng phâp tin cây de tinh xâc suât su cô

Vê xâc suât, cûng cô nhiëu van de dang dudc tranh câi. Ngay tù budi ban dàu trong lich
su su dung NLHN nguôi ta dâ nghiên cûu câch tinh xâc suât su cô. Hièn nay phuong phâp
cô hiêu qùa nhât là PSA (probabilistic safety assessment). Song PSA cûng cô nhûng diê'm
yêu, PSA không cô khà nâng tinh dén TAT CÂ nguyên nhân dân dén su cd, dieu này làm
cho nhiëu nguôi thiéu tin tuông [12] vào câc kêt qûa tinh toân. Ngoài ra sô lieu thông kê
nghèo nàn vë nhûng su cd lôn càng làm cho viêc su dung PSA it cô co sô. Thêm vào dô
câc su cd lôn cho chu ky rat Idn, néu không nôi là bang vô cùng, mât khâc phuong phâp
xâc suât không su dung duoc vdi nhûng dai ludng nhu vây. T.S. Iu.M.Svirejev, GD trung
tâm mây tînh Viên hàn lâm khoa hoc LX cû cho rang câc tinh toân xâc suât vë su cô hat
nhân dua trên phân bô normal (hay phân bo Gauss) cùa câc su kièn. Néu dùng mot phan
bô khâc thi xâc suât tinh ra cô thé' rat lôn (Svirejev hàm y phân bd goi là Dostoïevski) [7]

T.S. Svirejev cho rang à dây tri sô trung binh cûng vô nghia nhu nhiêt dô trung binh
cùa bênh nhân trong mot bênh viên. Luc dai luông dispersion lôn thi dai ludng trung bînh
không côn biéu thi mot dieu gî nùa. Dây là truong hdp su cd Chernobyl. Cûng nhu khi nôi
dén dô ô nhiém trung bînh cùa mot vùng thi tri sô dô vô nghïa. Không thé cân cû vào dô
de ra lênh cho dân chûng dôi eu hay djnh eu tai vùng dô.

7/ Nguy hai vê bûc xa

Théo câc dânh giâ g'ân dây (Gs Rasmussel, My), ty le chè't trong dieu kiên vân hành
binh thuông là 0,6 - 1 nguôi/nâm ddi vdi NLHN, côn ddi vôi ND than là 2,25 nguôi/nâm.
Lé dî nhiên câc con sd này càn duoc kiém tra lai. Td chûc The European Transition from
Oil dâ thuc hiên viêc kiém tra va cho rang trong linh vue NLHN ty le cao hon 20 làn, le dï
nhièn ô dây nguôi ta xét tât cà chu trinh công nghê.
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Mot quan diê'm khâc tù phia câc công ty bào hiém cho ta thay bûc tranh sau. Nëu lây
chi tiêu dé xét van de là thoi gian trung binh mât sue vi nghë nghiêp, vi du vi ung thu thï
thay rang su ton tai mot cân bô bi bênh kéo dài không kém phàn bi kjch hon mot tai nan
tù vong. Gs Wolf. Michael Catenhusen, CHLB Duc thuôc SPD (Social Democratic Party)
[11] nhân manh dén hâu qùa lâu dài cùa nhûng lieu bûc xa nhô lên suc khoe con nguôi.
Cho nên su so sânh ty lé chét giûa ede ngành nâng ludng cûng chua nôi hét duoe van de.

8/ Tiêt kiçm nâng luqng thay cho DHN

Nhiëu nhà khoa hoc chu trong dén van de TIET KIÊM NÂNG LUÛNG, phât trién su
dung nhûng NÀNG LUONG MOI, cài td TÔ CHÛC (institutional arrangement) trong
hê thong nâng luong, xem do là nhûng bien phâp hûu hiêu dé trânh phât trién NLHN.

Théo câc tài lieu NC d CHLB Duc (Dussendorf) thî dén nâra 2010 chi nho câc công
nghê nâng cao tiét kiêm nâng luçing se cô thé giàm nhu câu nâng luong khoàng 30%. Dây
là mot ty le lcin cô y nghîa chien luoc trong vân de nâng luong. LX cû su dung 1 ngàn ty
kWh/nâm (nhu My), song sàn phâ'm làm ra 2 Iàn it hon, diên nâng cho sinh hoat nhân dân
3,5-4 l'an it hon. ô dây viêc su dung câc công nghê tiét kiêm nâng luçing là vân d'ê quan
trong. Ngoài ra viêc du bâo phu tài thuông dua trên nhûng công nghê hiên tai ma không
tinh dên nhûng tien bô trong công nghê, dieu này dân dén nhûng du bâo qua cao, dôi hôi
su xuât hiên nhiëu NMDHN nhu là giài phâp tât yéu.

Riêng cài tien câc loai bông dèn hoat dông theo nguyên tac nung soi tôc bâng câc loai
bông dèn công nghê mai nhu dèn halogen, dèn compâc câc chuyên gia Lx cû tinh rang
phàn diên nâng tiét kièm bang diên nâng phu tài cùa càc NMDHN trong kê hoach du
bâo. Mot vi du khâc: Ô My câc ky su xây dung thay thé kinh bàng câc màng Polyme câch
nhiêt, bien phâp này cûng tiét kiêm duoc dâng ké diên nâng su dung trong viêc suôi âm
nôi thât. Nhièu vi du nhu thé cô thé ké ra.

Nhiëu tâc già nhân manh dên HIÊU SUÂT SU DUNG NL (energy efficiency) va xem
dô nhu bien phâp hûu hiêu nhâ't, rè tien nhât so vdi bât cû su lua chon NL nào khâc.

T.S. M.J Scoullos cho ràng~y~kién dô là duy ly dua trên cû sa sau này: hiên nay nhûng

vân de co bàn cùa NLHN chua cô câu trà loi [16].

9/ Nên chu y câc dang NL moi

Nhiêu chuyên gia nôi dên nâng luong mât trôi, giô, hydrogen Hôi thào quôc té Iàn thû
VII vë nâng luong hydrogen à Matxcûva, cho thây rang ngubn nàng luong SWH (mât trôi,
giô & hydrogen) cô nhiëu trién vong cho mot tuong lai không giôi han. Nhùng ngubn
nâng ludng này không gây ô nhiém vi le không thài ra chat gi ma thiên nhiên không cô
sân. Nhûng ky thuât su dung d dây là:

- Bân dân quang diên (vi du Si vô dinh hinh)

- Tram mât troi (quang hoc)

- Tram giô

- Hydrogen thu duçc tù diên phân nuôc



Ngudi ta tinh chi can phù 1% câc ctât sa mac 0 My bang yéu to quang diên là thu dû
diên nâng cho toàn nuôc My. Nâng luong SWH tdn kém, song SWH không ô nhiém moi
truàng, khâng nguy hai dén mang sông con nguôi. Néu trong NLHN tien hành dày dû câc
bien phâp an toàn thi kinh phi cûng không nhô non (tâng lên gap 2-3 l'an). Nhu vây khi so
sânh câc nguon nâng luong, cân dua vào dô câc yéu ta quan trong: không ô nhiém moi
truông & an toàn, chû không chî xét riêng vë mât kinh té. Chinh vi không so sânh mot
câch tdng h0p nhu vây mà SWH thuông dé dàng bi loai.

Chû y rang ô My riêng bang California dâ xây dung nhièu tram giô tdng công suât 1500
MW, à Israel cô nhiëu tram mat iiûi tdng công suât 5 MW, trên thé giûi côn nhiëu iioi su
dung nàng luong SWH. T.S. Wolf Michael Catenhunsen [11] cûng cho rang mât trôi -
hydrogen (solar-hydrogen sector) cô thé thay thé trong tuong lai su gia tâng cùa DHN.

10/ Kiên toàn tô chûc trong ngành NL cô the là 1 bien phâp dây lui NLHN.

Vân de td chûc trong hê thông dièn cûng là mot van de qu;.in trong. Nhiëu nudc dâ de
cap dén vân de này nhu mot bien phâp nâng cao hiêu suât su dung nâng luong. T.S. R.V.
Orlov, GD trung tâm dieu khién kinh tê hê thông nâng luong thuôc VHL khoa hoc LX cû
phât biéu: Phuong tây su dung nguyên tac da nguyên (Pluralism) trong dieu hành tiét
kiêm nâng luong. Dé làm dieu này, Bô NL dua ra mot so do nhât dinh phân chia vùng
cung câp diên cûa tùng công ty. Nhûng hôi dbng dâc biêt thuôc tôa an toi cao quyét dinh
giâ diên theo co chë thi truàng vdi dieu kiên công ty phài thôa mân dudc nhu càu diên cùa
vùng. Két qùa là mot tinh hudng moi công ty dëu quan tâm dén vân de tiét kiêm va công
ty sân sang thuông dén 300$ cho moi kW tiét kiêm vi néu phài xây thêm công suâ't thî ho
phài tdn 3000$/kW. ô dây td chûc hôa binh xanh dông vai trô tich eue trong vân de cd
dông tiét kiêm nâng luong. Nhûng bien phâp hd trO là: giâ diên, thuë, hinh thûc thuông.
Nguôi ta nôi dén NGUYÊN TAC THÔA MAN HOP LY (principle of resonable
satisfaction) trong vân de su dung nâng ludng.

11/ Cân thanh sât, cân dua ra công iuân moi quyét dinh ve NLHN

Hiên nay trong hê thdng td chûc ngành NLHN ô nhiëu nudc cô nhiëu vân de dâng nôi.
Ô LX cû rô rang thiéu mot su phàn bien chat chë hoàn toàn dôc lâp vôi bên thiét ké. Nôi
câch khâc phài tâch roi quyën lue trong linh vue NLHN, phài cô hôi dbng quy pham -
regulatory body dé thanh sât moi quy trinh trong viêc su dung NLHN. Cân cô bên phân
bien nghiêm ngât dé bd cûu tinh trang 'Vân hôa' thâp trong thiét ké. Ô dây 'vân hôa'
dudc hiéu là su tdng hûp cùa câc vân de trong su dung NLHN: trinh dô mây tinh, thiét ké,
công nghê, an toàn,...

Cân loai bô moi bi mât trong viêc sit dung NLHN (nhiê j nudc bi mât này dâ ton tai do
dieu kiên lien su: chuyén giai doan tù vu khi hat nhân sang DHN). Vân de su dung DHN
c'àn dua ra trude công Iuân. Câc chuyên gia cô nhiêm vu thuyét minh cho công Iuân vë loi
va hai cùa DHN va trude lue quyét dinh phài thâm dô y kiên công Iuân.

Trong y te càn cô nhùng td chûc thich hop trong lue NMDHN hoat dông binh thuong
va lue cô su cd. Trong su cd Chernobyl hoat dông y té tô ra cô nhiëu khuyê't diém. Theo y
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kiên cùa TS y hoc L. Salimov [S], trong y hoc HN không thé ton tai nhûng co quan mât
(nhu vièn sinh hoc LX cû). Nhiêm vu cùa nhûng co quan y hoc này là ngân ngùa va chûa
trj, vây tai sao lai giû kin nhùng két qùa NC. TS L.Salimov công kich quyén sâch 'cap cûu
trong truông hop bi bûc xa manh' cùa Viên si A.A. Ilin, Viên truàng Viên sinh hoc trong
dô daa ra nhûng lieu nguy hiém bûc xa cûa Sr, Cs, Po, Ra mot trâm làn nho hdn câc lieu
nguy hiém thuc té. Nhi'êu NC cùa Viên này muô'n chûng minh rang công viêc giài quyét
câc hâu qua Chernobyl không gây tac hai cho nhûng ngiiôi tham gia va câc triêu chûng
quan sât duûc ô nhûng nguôi này không cô moi lien quan gî dén công tac cùa ho. Trong
tb'/c te vjêc frjài quyét câc hâu qùa Chernobyl dâ huy dông khoàng 16500 nguôi th?»rn gia
va két qùa là trong so nhûng nguôi này dâ cô nhiêu nguôi bj bênh do bûc xa va cô nhûng
trièu chûng sinh ra bôi bûc xa. Nôi tôm lai trong vân de su dung NLHN, chûng ta càn
thông bâo cho công luân tât cà câc vân de không giû bi mât bât ky thông tin nào cô lien
quan.

Théo nhà bâo Iuri Cherbakh [9] vô'n là TS y hoc, su co Chernobyl dâ phoi bày nhûng
quan diém yéu cùa câc co quan quyën lue lien quan dén NLHN. Nhûng khâng dinh truôc
dây vë lô RBMK là tin cây, an toàn dëu không x'ét lai. Su cô Chernobyl là giao diém cùa
nhiëu vân de. Nguôi ta cô thé nôi dën hôi chûng Chernobyl (Chernobyl Syndrome). Truôc
dây con nguôi dâ dôi mât voi chiêm tranh, vôi câc thiên tai bây gio con nguôi lai bi nôi so
hài cà dât, nuôc, không khi thûc an bi ô nhiém bûc xa âm ành (radio phobia - so bûc xa).
Su cô Chernobyl dâ làm sup do hê thông quan lieu, bôc lô su ton tai cûa nhûng nhà công
nghê dôc doân (technocrat), nhûng nhà khoa hoc thuc dung không theo kip trinh dô thé
gidi. Su cô Qernobyl dâ cham dén nhûng khâu yéu nhât trong dôi song cùa LX cû.

T.S. Iu.L. Sokolov, Vieenj Kurchatov [10] dâ dua ra mot câu hôi dông cham dén trinh
dô khoa hoc, dê'n tinh vô nguyên tâc, dén tinh vô td chûc cùa tâp the NMDHN
Chernobyl: làm sao cô thé hiéu ndi y nghia cùa mot thi nghiêm vô ly nhâm mue dich thu
diên nâng tù turbine - mây phât de' cung cap diên cho lô, khi dâ ngùng cung cap hoi cho
turbine, nghia là thu nâng luong cùa rotor chuyën dông theo quân tînh? Tai sao phài thuc
hiên thi nghiêm vô nghia â'y bên canh su ton tai cùa nhùng may phât diesel sân sang khôi
dông mot câch dâng tin cây, trong lue dông diên ma thi nghiêm muôn thu dUdc là dông
diên lim dàn vi vân toc cùa rotor se giàm theo thôi gian? TS Iu.L. Sokolov nôi tiép: toi
qûa ngac nhiên khi biê't rang chuang trinh thi nghiêm duçlc dât ra bôi nhûng td chûc
không cô lien quan g\ dén nàng luong nguyên tù. Chuûng trinh thi nghiêm không duôc câc
chuyên gia nâng luong nguyên tù xem xét va thông qua. Trong bàn bâo câo gùi IAEA cô
viét: chat luông thi nghiêm dua ra tien hành là thâp. Dieu quan trong là không tien lieu
nhûng bien phâp an toàn, ngân câm nhûng vi pham nhu ngât hê làm nguôi lue LPU làm
viêc à công suât lôn, vi pham quy tâc làm viêc à công suât nhô,... Câc cân bô dâ tiép tue
pham nhièu sai lâm, TS. Sokolov goi mia mai thi nghiêm này là mot 'sang tao phông tûng'.
Tât cà dieu này nôi lên trinh dô kém hiéu biê't câc qûa trinh vât ly trong lô va tinh trang
mât càm giâc vë moi nguy hiém. Mot vân de quan trong nhât dâ dât ra - vi sao LPU cô

13



thé rai vào tay nhûng nguôi kém hiëu biê't, kém tinh thàn trâch nhiêm, kém vân hâa
nghiêp vu dén nhu v£y.

Dé trânh nhûng sai làm cùa con nguôi lue tuong diên vdi mây môc càn cô nhûng công

nghê mdi, nhûng nguyên ly mdi, mot trinh dô tu d<ing hôa cao hon.

12/ Su dung NLHN cô ti'êm an nguy cû chien tranh HN

Moi nguôi dèu biê't trong viêc su dung NLHN tièm â"n khà nàng chë tao vu khi hat
nhân. Gidng nhu LPU, vu khi nguyên tû su dung NL phân hach cûa U hoâc Pu. Trong
LPU nguôi ta làm châm su lan truyën cùa phàn ûng dây chuyën, côn trong bom nguyên tù
thi qua trinh giâi thoât NL xày ra vdi tôc dô nhanh, vi vây không thé tiêu hao thôi gian
cho qua trinh làm châm notrôn, cho nên à dây phàn ûng dây chuyên se tao nên bôi notrôn
nhanh va nhiên lieu su dung se là U-235 hoâc Pu-239 làm giàu. Pu-239 duoe tao nên
trong câc LPU. Muô'n cô 1 kg Pu trong 24 giô càn mot LPU 1500 MW.

Câc nuôc su dung NLHN dëu cô khà nâng làm bom nguyên tù.

Mac dàu cô nhûng hiêp dinh dé thanh sât viêc lan truyën vu khi nguyên tû
(SAFEGUARD) song trong thuc té dâ xày ra su vi pham. Ô dây nguôi ta muôn nôi dén
IRAQ von là mot nuôc dâ ky NPT (Non Proliferation Treaty) dâ vi pham hiêp dinh
(Safeguard treatment) vi dâ không thông bâo cho IAEA va không dé cho IAEA thanh sât
mot khôi luçing ldn câc vât lieu hat nhân [13]. IAEA dâ ta chûc nhiëu doàn kiém tra dén
IRAQ theo QD sd 687 (1991) cùa Hôi dbng bào an LHQ nhàm loai trù vu khi hat nhân
va câc khà nàng ché tao chûng cùa IRAQ.

Câc phâi doàn IAEA cùng vdi phâi doàn dâc biêt cûa LHQ dâ thanh sât 13 dia diém à
IRAQ. Hôi dong thong doc IAEA dâ di dén két luân là IRAQ dâ vi pham câc hiêp dinh
safeguard. IRAQ dâ bi mât làm giàu U, IRAQ dâ cô mot chuong trinh phûc hdp va ldn
làm vu khi hat nhân. Ngoài viêc làm giàu U (dùng EMIS, ultrcentrifuge va hôa hoc),
IRAQ côn cô ké hoach tâch Pu tai trung tâm Tuwaitha tuy côn à quy mô nhô. IRAQ dâ
xây dung ha tàng co sô ky nghê va công nghiêp cho chuong trinh hat nhân.

Vî vây nhûng hiêp dinh nhu NPT va câc safeguards van không dû sue ngàn ngùa câc

nude su dung NLHN tien hành nhûng chuong trinh bi mât ché tao vu khi hat nhân.

13/ NLHN gây qua tài cho nhà nuôc

Nêu xét cà nhûng nuôc rat manh vë su dung NLHN nhu Phâp (56 td mây tdng công
suât 56.873 MW, dang xây dung 5 to mây tdng công suât 7.005 MW, DHN chiëm 72,7%),
cûng cô nhiëu vân de rât gay can.

Thâng 5/1989 mot bàn bâo câo ma chinh phù Phâp giû bi mât trong vông 10 thâng, do
Philippe Rouvillois, chù tich CEA (Commissariat for Atomic Energy), dày 139 trang dâ
nêu nhûng khô khàn ldn cûa ngành NLHN Phâp, mot nude duoe xem là dûng dàu trong
lïnh vue su dung NLHN.

Theo bàn bâo câo thi Phâp dang rdi vào tinh hudng qua tài (overcapacity) trong moi
vân de NLHN: kinh té, công nghê, chu trinh nhiên lieu, làm giàu U, xù ly bâ thài, td
chûc,...
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Câc tâc già bàn bâo câo dëu là nhûng chuyên gia trong ngành NLHN, cho rang không
cô dâu hiêu gi vë su tâng truong nhu c'âu mua diên cùa Phâp tù câc nuâc ngoài va thâm
chi cùa nhu càu diên nôi dja. Câc tâc già cho rang giâ diên xuât khâu là không kinh té néu
tinh dû moi khoàn chi phi, than va khi cô khâ nâng canh tranh vôi NLHN [14].

Hon 70% diên nâng cùa Phâp là hat nhân, nâm 1989 EDF thua lô 4 ty Franc. Mot
trong nhûng nguyên nhân là do han hân kéo dài, thùy diên giàm va nhiëu NMDHN phài
ngùng hoat dông tam thcJi do nhièt dp nuôc sông lên cao làm giàm khà nâng làm lanh.

Vê mât công nghê, truông ban thanh tra an toàn cûa EDF PIERRE TANGUY [14]
bâo dônj» vë tirih trang r.ô nhfê» hi* hông à nhiëu NMDHN.

Nhûng hu hông này cô tinh hê thông: 14 NM vdi LPU 1300 MW duûc xây dung theo
cùng 1 kiéu. Su xây dung nhiêu NM theo cùng m0t thiét ké cô loi vè mât kinh tê, song mat
khâc mot diém yêu nào dô trong thiét kê se duoc nhân cho nhiëu nhà mây khâc trong
nudc. Mot vi du là nhûng hu hông trong càc ông trong bô phân sinh hoi. Thâng 4 nâm
1989 nguôi ta phât hièn cô 100 ong bi hu hông trong 2 bô phân sinh hoi cùa LPU
NOGENT-1, ngoai ô Paris. NgUdi ta cho rang nguyên nhân hu hông là do câc chat cân
kim loai an mon, câc chat cân này dâ làm rô câc ông. Mot hiên tuong nhu vây duoc quan
sât à câc LPU 1300-MW khâc. Chua ai tim duoc nguyên nhân phât sinh câc chat cân dâ
dan dén hu hông va nhiëu lue làm vô ông. Hiên tuong này EDF xem là mât hiên tuong bi
an. MICHAEL LAVERIE, chù tich SCSIN cho rang cô thé khâc phuc duoc câc hu hông
này nhung dieu quan trpng là rât ton kém va dôi hôi nhiëu thôi gian. Do câc dôi hoi cùa
SCSIN (service central de Sûreté des installations Nucléaires) LPU NOGENT-2 phài
ngùng hoat dông 1 thâng de hàn ông sau khi nguôi ta tim thây 1 cho ro 3 lit/gio. LPU
NOGENT-1, à dây hiên tuong dufle phât hiên dàu tien, phài ngùng hoat dông trong 8
thâng (trô lai hoat dông 2/1/90, sau dô hai ngày lai phài ngùng hoat dông 6 tuàn).

Bàn bâo céo nhân manh cîên van de xù ly bâ thài nhu là van de mâ'u chôt dôi vdi công
luân nudc Phâp. Td chiic CFDT (Confederation Française Démocratique du Travail
công kich ké hoach xây nhà mây chê tao nhiên lieu MOX (mixed-oxide) cùa COGEMA
(compagnie Générale des Matières Nucléaires) va Framatome. Thù tuâng Phâp Michel
Rocard quyê't dinh hoân cap chûng chi cho nhà mây. Td chûc CFDT mudn dât dâu noi
giûa vâ'n de MOX va vân de xù ly bâ thài hoat dô cao, mot lînh vue ma thù tudng Rocard
cûng tuyên bô mot thôi gian tam dinh chî.

Bàn bâo câo ROUVILLOIS cùng de câp dén vân de td chûc cùa CEA vôi 44% câc cân
bô dëu trên 50 tudi. Bàn bâo câo cho dô là mât ecl quan cô tudi va kho cûng, Bân bâo câo
cùng nêu lên nhûng khô khân trong qua trinh tâi dung Pu va qua trinh thâo dô nhûng NM
hét thài gian hoat dông.

Nudc thû hai cô tiëm lue Idn vë NLHN va là 1 trong nhûng nudc dang xây dung nhiëu
td mây DHN nhât (42 td mây, tdng công suât 32.044 MW, dang xây 10 td mây tdng công
suât 9192, DHN chiém 23,8%) cûng dang gâp nhiëu khô khân nhât là vë mât công luân.
Ô Nhât ngUOi ta quan nièm rang câc moi nguy hiém (RISK) cùa xâ hôi không phài là tdng
cùa câc moi nguy hiém câ nhân ma là tich cùa câc moi nguy hiém sau. Sau Chernobyl
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phong trào phàn dôi DHN dâ trô thành mot phong trào cô tinh toàn dân [15]. Nôi riêng
du an NFCC (Nuclear Fuel Cycle Complex) dât tai ROKKASHO-MORA dang bj cûng
Iuân phàn ddi, phong trào này dat dén dinh cao vào nàm 1989, két qûa là viêc trûng cù
vào thuông viên cùa mot nghi si chdng hat nhân. Phong trào chong NFCC hiêh nay cô cd
sô à câc dia phuong va cô nguy cd trô thành mot phong trào toàn qudc.

Nhu thé ddi vôi câc nuôc phât trién dûng dân vë su dung NLHN (nhu Phâp, Nhât)

cûng phât sinh nhiëu khô khân à mûc dô sâu. sac trong tât cà câc khâu (kinh tê, côrg

nghè, công Iuân,...) cùa qûa trinh su dung NLHN.

14/ Viçt Nam cân de d$t trong ke hoach DHN.

Két qùa cùa cuôc thâm dô y kién câc nhà khoa hoc do Viên NL, Bô NL td chûc vào

nâm 1990 là nhu sau:

19% phàn dôi DHN nôi chung.

38% de nghj thân trong chuân b\ DHN cho sau 2010

43% ùng hô DHN vào khoàng nàm 2010.

VN theo nhûng dânh giâ sd bô cô trû luqng U lôn 180.000 tan U. Tai hôi thào do Hôi
diên lue VN td chûc ngày 26,27/7/91 va Hôi thào do Bô NL td chûc khu vue phia Bac ngày
1^,16/8/91 cô mot sd y kién cho rang 'su giàu cô vê nguyên lieu phong xa chua phâi là
nhân td quyét dinh viêc phât trién diên nguyên tù ô Viêt nam', mot sd y kién de nghi
không phât trién diên nguyên tù à VN.

Nhùng y kiën nêu à câc ph'ân truôc, à câc mûc dp khâc nhau, d'eu cô thé âp dung cho
VN. Tuy nhiên ddi vôi VN, nhûng y kiën phàn ddi DHN tâp trung chung quanh nhûng
van de sau dây.

AI Viêt nam cô nguon ihùy diên ddi dào:

300 ty kWh vê mât ly thuyét va 82 - 100 t£ kWh vê mât kinh té. Trong lue dô theo du
bâo nhu càu VN dén nâm 2010 cûng chî khoàng 52 ty kWh

Bl Viêt nam cô daukju-

VN dâ ky 23 hôp dbng vôi câc nuôc Ann, Phâp, Bî, Ûc, Malaysia, Nhât,... Trong nâm
1993 VN se xây dung dng dân khi dot vè vûng tàu va thành phd Hb Chi Minh, se công bd
câc lô ô Vinh Bac Bô, Nam bô, se xây dung nhà mây khi hôa long, nhà mây loc d'au. Tiëm
nâng cùa VN theo dânh giâ là vào khoàng 1,5 dên 3 ty thùng (tuong dudng vdi Australia).
Dén nhûng nâm 2000-2005 VN cô khà nâng khai thâc 300-500 nghîn thùng /24H (theo
CHARLE JOHNSON, chuyên gia Ûc)

Khà nâng dàu khi cho phép VN phât triên ND su dung tua bin khi va hoi à mien Nam,
là khu vue hiên nay dang thiêu diên.

Cl VNciuta cô mot hg làng casa (infrastructure) dû manh dêtiép nhân DHN.

Vê vân de này nhiëu doàn chuyên gia nude ngoài dâ phât biéu vôi phia ta. Viêc nh$p
DHN vào mot qudc gia không chi là mô.t qûa trinh, lâu dài, phûc tap ma côn là mât qûa
trinh cô tinh thâch dd qudc gia dô v'ê nhièu mât. Chuong trinh hat nhân dôi hôi nhûng cd
gang rat ldn (nhân lue + tài lue) à mûc dô qudc gia trong mot thôi gian rat dài. Mot diém
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dâng luu y mât chuang trinh hat nhân phào gbm mât loat nhà mây DHN vi chi xây dung
mot nhà mây DHN thi dû là mot su phiêu luu rat ton kém. Cho nên su dung NLHN phài
du0c thuc hiên bàng mot chuong trinh hat nhân dài han, gbm nhièu giai doan. Nhu chûng
ta biê't theo khuyën câo cùa IAEA, mot quô'c gia muô'n dâ'n thân vào chtfOng trinh hat
nhân se duong dâu vôi câc vân de sau ma VN trong hiên trang khô long dâp ûng ndi:

Ha tàng co sa dû mqnh

Theo IAEA, kinh nghiêm cho thâ'y rang không mot nuôc nào vôi ha tâng co sô công
nghiêp yê'u co thé nhâp NLHN co két qua. NMNLHN dôi hôi phài cô công ty xây dung,
thi công, phài cô dôi ngû vân hành bào duông cô trinh dp cao. Nhûng khà nâng dja
phuong trong câc lïnh vue dô dông vai trô quan trpng trong chuong trinh hat nhân. Nhûng
dôi hôi cao vë chat lûông trong công nghê hat nhân gân lien vôi mot chuong trinh nghièm
ngât vë dâm bào chat luong (Quality assurance) va kiém tra chat luong (quality control).
Câc nuôc dang phât triën muôn cô NLHN phài cô mât ha tàng co sô công nghiêp tien gân
(theo nhiëu mûc dô khâc nhau) ha tâng cO sa công nghiêp cùa câc nuôc phât triën.

Van de tuang tâc vôi luôi dieu

Trong su tuong tâc vôi luôi diên, không chi riêng vân de kich thurc cùa công suât là
quan trong (tuy dây là diëm quan trong), ma toàn bô câc vân de khâc vë cO câu, dô tin
cây, dô on dinh cùa toàn luôi diên dëu cô ành huông dén viêc han chê hoâc ddy lui viêc
xây dung NM DHN.

Vân de té chûc

Mot ha tâng co sô vë câc co quan va câc td chûc (institutional and organizational
infrastructure) phât trién là mot trong nhûng dieu kiên quan trong cho viêc nhâp DHN.
Vè co câu thi ha tàng này giông nhu ha tàng cùa câc dang nâng luông khâc, nhung à dây
cân thêm mot td chûc vë quy pham (regulatory body). Nhiêm vu cùa td chûc này là dua ra
nhûng quy pham va thanh sât moi thiët bi hat nhân bào dâm chat luong cùa moi ihành
phàn cûa NMDHN dûng vôi chat luong chuân. Ô dây cân nhûng cân bô cô trinh dp thât
cao ma VN trong giai doan toi chua cô. Theo IAEA, ngay cà dôi vdi nhûng nude phât
triën, bien chê câc td chûc vân côn là mot vân de khô khân.

Van de cân bô

Cân bô hat nhân cô trinh dp cao là yê'u td co bàn cho su an toàn va dp tin cây cûa

chuong trinh hat nhân. Trong vân de an toàn, không cô su nhân nhuong. Mot dôi ngû nhu

thé dôi hôi mot thôi gian dài de dào tao, thûc tâp va tich lûy kinh nghièm.

Dôi vôi mot nuôc nhu VN chua cô công nghê hat nhân, thi phâi du nhâp nô tù nhûng
nuôc tien tien. Song muôn cho su chuyën giao công nghê cô két qùa, nude nhân phài dû
trinh dp 'tiêu hoâ' công nghê dô va chia khôa cho su 'tiêu hôa' này là dôi ngû nhûng cân
bô cô trinh dp cao.

IAEA thuàng nhân manh dén tinh trang à câc nude dang phât trién dào tao qua nhiëu
nhà khoa hoc va nhà nghiên cûu, trong khi dô hp thiéu nhûng ky su, nhûng nhà ky thuât,
nhûng nhà thiên ké thuc hành (practically-oriented). Chinh VN là mot nuôc nhu thé. Viêc
dào tao cân bô là rat lâu dài va khô khân (ma nhiëu nuôc không tinh dén).
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Dl Mçt van de gai gôc nûa cho VN là van de kinh phi

Tinh trung binh vôn dàu tu là 1000$/kW vi vây mudn xây dung mât NMDHN công suât
1000 MW thi càn mot vôn dàu tu là khoàng 1 ty dô la. Vôn dàu tu này dôi hôi nuôc nh$p
DHN mot su cô gang. Dé cô von dàu tu này, VN phài chiu mot ành huông nâng ne ddi vâi
câc ngành kinh té khâc trong 1 thôi gian rat dài. Cô thé nêu à dây truàng hdp cùa nhûng
nudc gâp nhûng khô khân lôn trong chuong trinh hat nhân ma nguyên nhân là vân dàu tu:
Mexico, Brazil, Romania, Yuguslavia, Bangladesh, Turkey.

VN châc chân không phài là mot nuoc cô tiêm nâng kinh phi hoâc khà nârig tao ngubn
vôn manh hon câc nuôc ké trên.
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A. NÂNG LUONG HAT NHÂN VA VAN DE AN TOÂN
Bât cû mot công nghê nào cûng nhàm mue dich mang lai loi ich cho xâ hôi. Nhung

không mot công nghê nào lai trânh dupe su mao hiëm (risk), nghia là không tbn tai su
dàm bào an toàn tuyêt dô'i. Bài vây, mot vài rùi ro cûng càn phâi efude khoan dung, ngay
cà khi chûng gây cho ta nhûng khô chiu nhât dinh. Nhu vây, bàn thân moi công nghê dèu
hàm chûa nhûng lpi ich va nhûng mao hiém. Mue dô mao hiém nàm trong pham vi tù
nguy hiém nghë nghiêp cho tdi mot su cô lôn, gây hâu qûa nghiêm trong cho nèn kinh té
va cho toàn xâ hôi. Dài mao hiém này cô thé coi nhu phd mao hiém cùa moi công nghê

m-
Phd mao hiëm cùa công nghê nâng lupng hat nhân dâ dupe co quan nâng lupng

nguyên tù quoe te (IAEA) xây dung va thông nhâ't su dung trên toàn thé giôi (TG). Théo
dô, tâ't cà câc su ki'ên xây ra à nhà mây diên hat nhân (NMDHN) dupe chia thành 8 bâc:
tù bâc 0 là nhûng sai lêch nhô, không gây ành huàng toi an toàn dê'n bâc 7 là nhûng su co
lôn, gây hâu qùa nghiêm trong [2]. Trong Ijch su vân hành 5600 lô.nâm cùa ngành nâng
luçng hat nhân (NLHN), dâ dau xôt ghi nhân 2 su cô ldr., dô là su cô Three Mile Island
(TMI) nâm 1979 à My va su cô Chernobyl nâm 1986 ô Lien xô cû. Su cô TMI gây hâu qùa
xâ hôi nhô va nàm o bâc 5, su cô Chernobyl gây hâu qùa xâ hôi Ion, nghiêm trong va nàm
ô bâc cao nhât cùa thang bâc nôi trên, bâc 7.

Nhân loai dâ tim ra bi mât nguyên tù - dô là mot phât minh vï dai nhât thé ky, thi nhân
loai cûng se tim ra nhûng phuong phâp nâng cao dp an toàn su dung NLHN mot khi
nguoi ta y thûc dupe mûc dô nguy hiém cùa nô. Sau su co Chernobyl, trong pham vi khoa
hoc va công nghê lô phàn ûng, dudi gôc dp an toàn dâ xuâ't hiên nhi'êu xu hudng mdi va
quan diém moi nhàm nâng cao dp an toàn cùa câc loai là phàn ûng. Dudi dây ta se xem
xét mot câch eu thé non.

I. Câc quan niêm moi ve an toàn.

Trài qua gàn bon thâp ky phât trién, ngành nâng lupng hat nhân (NLHN) dâ thu dupe
nhi'êu tien bô dâng ké, phàn lôn câc NMDNT dëu vân hành an toàn va cô sue canh tranh
vë kinh té vdi câc nhà mây diên chay than va dâu. Nhung mot vài su co ldn, ma dién hinh
là TMI va Chernôbun, dâ Iàm lung lay long tin cùa dân chûng. Dé tâng cuûng mûc dp an
toàn, câc thiét ké tim câch tâng sô lupng câc hê thông an toàn chù dông, nhi'êu hê thông
bào vê trong vùng hoat trude dây chî du phông gâ'p dôi, nay thành du phông gap ba, gâp
bon (châng han hê thông Iàm lanh vùng hoat CAO3 - à câc nude dupe du phông gâp ba,
côn à Tây Duc (cû) là du phông gâp bon). Dieu này khién cho giâ thành xây dung va thdi
gian xây dung NMDNT bj tâng lên, trong khi dô so lupng câc hê thông bào vê tâng thi sô
lupng hu hông cùa chûng cûng tâng theo, mâu thuân vdi chûc nâng giâm su co cùa chûng.
Do câc yêu càu va tiêu chuâ*n v'ê an toàn càng ngày càng chat ché hdn, nên câc yêu càu vë
chat lupng công trinh va công thp cûng tàng cao. Vî vây giâ thành xây dung NMDNT trô
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nèn qua cao va viêc d'au tu xây dung chûng trô thành mot viêc mao hiém xét vë khia canh

thu hôi vôn [3].

Dé khôi phuc lai long tin cùa dân chûng, cùa câc nhà dàu tu, dé cûng cô vi tri cùa

minh, ngành NLHN càn phài trô nên an toàn hon va cô tinh uu viêt kinh të hon so vdi

hiên tai.

Nhàm dat duûc câc mue tiêu trên, nguài ta dâ di theo hai huong. M§t so chuyên gia
tân tien dôi hôi phài thay ddi hoàn toàn câc quan niêm cû vè an toàn va thiét kê ra câc
ioai Iô phàn ûng dua trên câc nguyên ly hoàn toàn mdi. Nhûng nguài khâc lai chù truong
tiép tue cài tien câc Ioai Iô thông dung hiên nay cho phù hûp vôi yêu eau moi. Hiên nay
trên thé gidi nguài ta dang quan tâm dê'n cà hai hudng trên va tim câch kêt hûp chûng tùy
theo dieu kiên eu thé cùa tùng nude.

Tôm lai, dé nâng cao an toàn lô phàn ûng, cô tât cà 3 hudng chinh:

1/ Tâng cuàng câc hê thông an toàn, kiém tra, bào vê (cô nghîa là tâng sô luûng câc hê

thông chù dông. Hudng này vân duûc âp dung tù trudedén nay).

2/ Thay thé câc hê thông an toàn chù dông bàng câc hê thông bi dông (thi du cho Ioai
lô N4, CANDU-3, AP-600,v.v...)

3/Thiét ké Ioai Iô moi cô bàn chat an toàn bam sinh (thi du lô PIUS ).

Câc Ioai là phàn ûng hiên hành cô xâc suât nông chày vùng hoat lô khoàng 10' (theo
mot vài tài lieu cùa Lien Xô (cû) thi câc là cùa nude này cô xâc suât nông chày vùng hoat
cao hûn, cô 10" ). Dé giàm dên mûc thâp nhât nhûng ành huông cùa viêc xày ra su cd tai
câc NM DNT dôi vdi dân chûng thi câc lô phàn ûng sap xây dung trong tuong lai phài an
toàn hon it ra là 10 làn, nghîa là chûng phài cô xâc suât nông chày vùng hoat 10 [4]
(trong ÎO"10 nâm làm viêc mai xày ra 1 l'an su cd nông chày vùng hoat). Cô nhu thê thi méi
hy vong thu hût duûc su ùng hô cùa du luân qu'an chûng. Lô phài cô thiét ké don giàn va
câc thông sô chù dao cô dô du trû cao hon (dé it xày ra tinh hudng toi han). Dông thài lô
phài duy tri duoc dô tin cây cao trong suôt thài gian t'ôn tai cùa là là 60 nâm [4] (câc Ioai
lô thé hê truôc chi duoc thiét ké dé vân hành trong 30 nâm). Trong khi dô thài gian xây
dung lô duoc giàm xuông dâng ké, chi côn 3 - 5 nàm (hiên nay thai gian xây dung trung
binh là 8-12 nâm) do câc thiét bi duoc tiêu chuâ'n hôa ô mûc dô cao, do dô giàm duûc chi
phi dâu tu, vân hành, bào duông va tàng tinh canh tranh so vôi câc nhà mây nhiêt diên.

Dé dâp ûng duûc câc yêu càu trên, lô phàn ûng trong tuûng lai càn phài cô câc dàc
trung sau:

1- Passive stability:

Dây là mot trong nhûng bien phâp hàng d'au dé nâng cao an toàn là phàn ûng. Nê'u
bào dàm duûc su on dinh cùa vùng hoat thi se Ioai trù duoc khà nâng xày ra phàn ûng
phân hach dây truyèn không dieu khién. Dàc tinh on dinh thu dông phài thuôc vê bàn
chat vât ly cûa lô (nghîa là toc dô phàn ûng phân hach giàm khi công suât lô, hoâc nhiêt
dô chat tài nhiêt, (hay nhiêt dô nhiên lieu) tâng ma không c'ân cô su tâc dông tù bên
ngoài). Câc là thé hê moi dëu cô hê thông làm lanh LFU thuôc Ioai thu dông, nhu vây
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giàm ctuqc su phu thuôc cùa an toàn là vào mûc dô tin cây cùa câc hê thông bào vê chù
dâng va ành huông cùa nhân viên dieu hành. Nguyên tac làm viêc cùa câc hê thdng làm
Ianh thu dông thuông là âp dung so do tuàn hoàn tu nhiên, lue hâp dân trong truàng hoâc
dùng câc binh ngung, hành lang Udt dé giàm âp suât bên trong vo bào vê.

2- Simplification:

Kinh nghiêm gàn bon thâp ky xây dung va phât trién cûa ngành NLHN cho thây trong
qua trinh xây dung lô, câc nhà mây chë tao càng ngày cpng nhân duûc nhièu don dât hàng
câc loai chi tiét, dung eu, duàng ông, duàng câp.v.v... phât sinh do nhûng yêu c'âu duoe dât
ra su*. Li.I Lia ihîê't kê dâ hoàn thành. Mûc dô phûc tap cùa kê't câ'u lô tâng lên va thôi
gian xây dung do dô bi kéo dài. Nëu lô cô thiét ké don giàn thi nhûng khô khan ké trên se
duoe giàm bdt, vi vây nguôi ta cd gang giàm so luong va mûc dô phûc tap cùa câc thiét bj,
dé dé dàng hon cho viêc thiét kê, xây dung, vân hành lô, qua dô giâ tri kinh te cùa lô se
duoe tâng !ên.

3- Ruggedness:

Tù trude dën nay, trong khi vân hành LFTJ, nguôi ta thuông tim câch dat va duy tri à
mûc caa nhât câc giâ tri thông sô chù dao vë ky thuât, nhàm thu duoe câc giâ tri kinh të
toi da tù câc NMDNT. Nhung nhûng kinh nghiêm vân hành tich lûy duûc qua nâm thâng
dâ chi ra rang dô tin cây dài han cùa mot sô hê thông va thiét b| là se bi suy giâm. Vî vây,
xu huông hiên nay lai là bào dàm y nghia kinh té thông qua viêc duy tri khà nâng làm viêc
lâu dài cùa lô. Gidi han bien cùa câc thông sô chù dao duoe mô rông hon, khi dô thiët bj
se không cûn phài chiu cuông dô làm viêc nâng nhu trude nûa. Châng han viêc giàm mât
dô nâng luong va nhiêt dô châ't làm mât trong vùng hoat se làm tâng dâng ké dô tin cây
cùa lô trong suôt thoi gian ton tai cùa nô.

Mot sô âp dung moi trong viêc kiëm tra chat làm Ianh bàng mot vài hôa chat, va duy tri
thành ph'ân hôa hoc cùa nô, cûng nhu câc tien bô trong vân de lua chon vât lieu va kiém
tra chat luong tdng thé công trinh,... cûng hô trçï cho xu hudng này phât trién.

4- Ease of operation:

Câc su cô TMI va Chernôbun dâ cho thây cân phài quan tâm non nûa dê'n yêu td con
nguôi. Trong khi là dang vàn hành, câc thiét bi do cô thé dua ra câc chi sô sai lêch vê hiên
trang cùa vông hoat va câc hê thdng lien quar Côn câc nhân viên dieu hành - do han chê
cùa trinh dô, do met moi, do phân ûng cham,v.v... - lai không kip thdi xù ly trong câc tinh
huông dô, va cô thé di dën nhûng quyê't dinh sai làm. Vi vây, hiên nay nguôi ta dang cô xu
huông âp dung câc thành tuu mdi nhât cùa tin hoc va dieu khiën vào câc hê thông thiét bi
bào vê LFLT va buông dieu khiën - Mue d:ch cùa viêc làm này là don giàn hôa viêc vân
hành, cung cap thông tin mot câch dây dû nhât, vôi chat luong cao cho nhân viên dieu
hành, cài tien hon nûa moi quan hê tuong ho giûa nguôi va mây. Câc phông dieu khién
tien tien duçlc trang bi câc hê thdng graphie displays, diagnostic aids, va expert systems
[4]. Nhû cô câc thiët bi an toàn hoat dông theo nguyên ly thu dông, nên công viêc cùa
nhân viên dieu hành trô nên nhe nhàng hOn. Gidi han bien cùa câc thông so chù dao duoe
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tâng lên cûng giûp cho nhân viên dieu hành cô thêm thài gian cân nhâc tnidc khi dtfa ra
quyét dinh hành dông.

5- Modularity:

Mot yéu to nûa dông vai trô quan trpng trong viêc xâc dinh tuong lai cùa ngành NLHN
là kich cô lô. Tù truôc dén nay, câc nhà thiê't kë luôn tim câch nâng cao công suât lô nhâm
giàm chi phi d'au tu trên mot don vi công suât, qua dô dat dtfdc hiêu suât kinh té toi da
trong viêc su dung là. Nhung tâng công suât dàt cûng se kéo theo mot loat câc vân de
phûc tap, vi sô luong câc hê thông va thiê't bi cûng tâng theo, câc yêu càu vè bào dàm an
toàri cho lu cûng tro nên khô thuc hiên hon, viêc vân hành va bào duong lô cûng ton kém.
Ngày nay, vôi nhûng tien bô trong công nghê ché tao va vât lieu hat nhân, công vdi nhu
câu ngày càng tâng trên thi truong dôi vdi câc loai lô công suât vùa va nhô, nguôi ta dâ
chu trong dén vân de xày dyng lô theo kiéu môdun, moi môdun lô cô công suât diên cô tù
100-300 MW. Giài phâp này dâ giûp ta giàm dâng kê thoi gian xây dung, va tâng khà nâng
kiê'm tra thi công, do dô chat luûng công trinh duoc bào dàm. Câc nuôc dang phât trién
cô khà nâng tu lue vë ky thuât hat nhân rât quan tâm toi xu hudng này.

6- Standardization:

Kinh nghiêm cùa Phâp va Nhât cho thây viêc tiêu chuân hôa trang thiét bj NMDNT se
giàm chi phi d'au tu va thûc dây nhanh qua trinh cap giây phép, do dô câc de an trién khai
NLHN se duoc thuc hiên vôi toc dô nhanh nhât. Vân de là càn phài de ra duoc câc yêu
câu chung cho viêc tiêu chuân hôa à câc nuôc khâc nhau, vi hiên nay moi nuôc cô mot
sâch liiôc tiêu chuâ'n hôa rièng. Nguôi ta dâ nhân thây là dôi vdi câc loai là LWR cô thé
dé dàng dat duoc su tiêu chuâ'n hôa hon là so vôi nhiëu loai là kiéu tân tiê'n.

Theo câc chuyên gia dânh giâ thi lô CANDU là loai lô cô tinh nâng tiêu chuân hôa cao
nhât.

II. Câc loai lô cài tien cô dô an toàn cao.

Cô thé phân chia câc loai lô nâng luong dang duoc vân hành trên thé giôi ra làm 4 loai
co bàn: lô nuôc nâng (HWR - Heavy Water - Cooled Reactor), lô khi (HTGR -
High-Temperature Gas-Cooled Reactor), lô nhanh hay côn goi là lô cô chat tài nhiêt là
kim loai long (LMR - Liquid Metal Reactor) va lô nuôc thuong (LWR - Light Water
Reactor), trong dô câc loai là LWR chiém phàn chù yêu.

Ô dây xin giôi thiêu vë mot sd loai là kiéu moi dang duçlc nhiêu nuôc quan tâm.
Il Là AP-600 (Advanced Passively Stable PWR, 600 MWe):

Dây loai lô do mot nhôm kién trûc su cùa hâng Westinghouse thiê't kë, dudi su tài trç)
cùa Bô Nâng Ludng va Viên nghiên cûu diên va nâng ludng (My, DOE & EPRI). Công
suât dudc chon là 600 MWe vi hai ly do: càn cung câp cho Bô Nâng Luông loai NMDNT
cô công suât không Ion, va nhu câu kê't help vdi câc tinh nâng an toàn thu dông va môdun
hôa.

Lô AP-600 cô so dô nhiêt thùy dông va duàng di cùa nude rât don giàn, lô câu trûc
theo môdun, va câc hê thông bào dàm an toàn dëu cô tinh nâng thu dông.
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Quan diém ché tao Ioai lô cài tien cô tinh nàng thu dông dMc coi là hâp dân dôi vôi
cac nhà dâu tu va hoach dinh chinh sâch nâng luong, vi:

- Két câu don giàn cùa hê thdng an toàn thu dông cho phép giàm bot mot câch dâng ké
câc Ioai van, bom, binh chûa, câc Ioai thiët bi va dung eu khâc, v.v..., dân dén giàm giâ
thành va thôi gian xây dung, dbng^hdi nâng cao tinh dieu khién va dô tin cây cûa là trong
vân hành.

- Loai bô dude su can thiêp va y lai cùa nhân viên dieu hành vào câc hê thdng chù
dông, vi câc hê thông thu dông cô thé thich ûng duçc vôi câc dieu kiên khâc nhau này sinh
trong câc tinh huông su cô. (Thi du nhu truông heip mât toàn bô câc nguôn diên nuôi thi
câc thiët bi an toàn chù dông không hoat dông dude, con câc thiët bi thu dông thi vân
hoat dông duçc).

Hê thông an toàn cûa AP-600 chi gbm cô câc hê thông thu dông, cô câc chûc nâng sau:

-Tàn nhiêt du.

- Làm lanh vùng hoat.

- Làm lanh vô bào vê.

Va làm viêc không càn dùng nguôn diên nâng lây tù bèn ngoài, chi hoar dông theo

nguyên ly lue hâp dân va tuàn hoàn tu nhiên, do dô cô dô tin cây cao.

Td lô AP-600 cô két câu rât gon, thuân tien cho viêc tiê'p cân câc khu công trinh va
thiét bi ldn. Vông I va câc hê thdng bào dàm an toàn duçc dât trong lôp vô bào vê chung,
trèn mot nên chung cùng vôi khu chûa câc bô thanh nhiên lieu va khu nhà câc hê thông
phu trû.

Câc công trinh cùa AP-600 d'eu thiët ké theo kiéu môdun, do dô dé lap rap va thay thé,
cô thé vùa xây dung vùa lap râp, nên thôi gian xây dung giàm xuô'ng chi côn gân 3 nâm.
Xâc suât hông vùng hoat cùa NM DNT dùng lô AP-600 nhô non gâp chue Iân so vôi câc
NMDNT hiên hành cùa My.

Giâ thành cùa td lô AP-600 tinh theo thôi giâ nâm 1988 là 1500 S/kw. Vôi giâ này thi
viêc sàn xuât diên tai câc nhà mây se ré hon so vôi tai câc nhà mây nhièt diên chay than
cùng công suât.

2ILÔASBWR (Advanced Simplified Boiling Water Reactor).

Dây Ioai lô do nhôm thiët kë cûa Gênerai Electric de xuât, va cûng giông nhu AP-600,
nô nàm trong chuong trinh phât triën câc Ioai lô nuôc nhe cài tien cùa My. Lô cô công
suât 600 MWe, va cûng nhûng nu viêt gidng nhu AP-600: mât dô nâng luong thâp hon, giâ
tri bien cùa câc thông sô nhiêt toi han duçc tâng lên 10-30%. Lô hoat dông à công suât
dât ma không càn câc bom tuàn hoàn vî ûng dung nguyên ly tuàn hoàn tu nhiên, do dô
cûng giàm duac xâc suât xày ra câc su cô chuyën doi (transient) gây thâ't thoât chat tài
nhiêt va dân dén câc tai nan ldn. Két câu cùa vô lô do dô cûng trô nên don giàn non vi
giàm dâng kê' sô luohg câc van va duông ông. Tuy kich thuôc vôt lô cô to hôn câc Ioai
BWR thông thuông do dôi hôi cùa hê théng tu'ûn hoàn tu nhiên, nhung dieu dô lai cô loi
vê mât an toàn vi làm tâng khôi luong nuôc à bên trên vùng hoat.

24



Câc phuong tien bào dàm an toàn cùa SBWR cûng don giàn hon câc loai BWR thông
tuông, bao gôm: hê thong làm lanh vùng hoat nhà dàng nude chày tù phia trên lô xudng
dudi tac dung cùa trpng lue (do dô loai trù duoc câc bom phun cùng vôi câc van, duông
dng, va dông cO diezen di kèm); hê thông phun hoi su dung hoi du làm ngubn dông lue dé
phun nude vào lô va bd sung cho ludng nude bi thât thoât trong truàng hpp ngu'ôn diên
nuôi xoay chiêu bi mât, mot binh ngung bièt lâp dât trong bé chûa nuôc trèn cao cô nhiêm
vu bào dàm thoât nhiêt du nhà tuàn hoàn tu nhiên; cudi cùng là lôp vô bào vê dupe thiét
kê theo kiéu tiêu âp, duoc làm lanh thu dông trong câc truàng hdp su cd, vdi thài gian làm
lanh b*o <1n.m là 3 ngày.

Thài gian xây dung là SBWR là 3 nâm, va theo uôc tinh cùa General Electric thi mot
NMDNT voi 2 lô SBWR-600 se cô tdng chi phi cao hon dô 4% /l td lô va giâ thành sàn
xuât diên thâp hon khoàng 2% /I kw so vdi mot NMDNT vôi lô BWR-1100 MWe duoc
xây trong thài gian tuong thich.

31 Là SIR (Safe Intergml Reactor).

Dây là loai lô nuôc âp lue công suât 325 MWe, do câc hâng Combustion Engineering
(My), Stone & Webster (My), Rolls-Royce (Anh) va AEA Technology (Ann) hop tâc ché
tao. Vê nguyên tac lô SIR không cô gi khâc so vôi AP-600, nhung vùng hoat, binh bù thé
tich va câc binh tao hoi cùng nàm trong mot vô lô chju âp lue, côn bom tuàn hoàn dât _ô
bên canh vô lô, do dô không càn cô nhûng duàng dng vông I nûa. Nhung cûng vi thé ma
vô là trô nèn.cô kich thuôc qua to, gây khô khàn cho viêc xây dung va chuyên chô, va làm
han ché khà nàng công suât cùa lô. Mât khâc do câch thiét ké doc dâo nhu vâ"y là SIR
không cô tinh tiêu chuâ'n hôa cao va dé thay thé thiét bi nhu câc loai ALWR khâc.

Mot trong nhûng net dâc trung cùa lô SIR là nô cô 12 bînh taoh hoi hinh tru mot chu

trinh, va chi c'ân su dung 11 câi trong sd dô là dû dé lô dat duôc công suât djnh mûc.

Câc hê thong an toàn cùa SIR cô tinh thu dông, dua trên nguyên ]y tu'ân hoàn tu nhiên.
Lô duoc dieu khiên nhà câclhanh dieu chinh va câc chat hâ'p thu chây dân cùng vdi mot
thanh bù thông thuàng cô chûa chat Bor gidng nhu loai dùng- trong câc PWR thông
thuông.

41 Lo PIUS (Process Inherent Ultimate Safety).

PIUS là loai là cô bàn chat an toàn bâ'm sinh, nghiâ là nô cô khà nàng bào dâm su
nguyên ven cùa vùng hoat trong bât cû mot tinh hudng su cd nào cô thé xày ra, bàng câch
su dung câc kêt câu trong dô qua trinh dùng va làm lanh là hoàn toàn dua vào câc dinh
luât không thé dào nguûc duoc cùa tu nhiên (chang han nhu dinh luât hâp dân va nhiêt
thùy dông,...). Viêc duy tri su nguyên ven cùa vùng hoat se han ché câc vu thoât xa lôn ra
ngoài moi truàng, nâi câch khâc mûc dô an toàn cùa là se duoc tâng lên.

Là PIUS do hâng ABB Atom (Thùy Dién) nghiên cûu thiét ké, va trong hon 10 nâm
qua dâ cô hàng loat de an là PIUS duçc de xuât. Tât cà dëu dua trên cû sô công nghê ché
tao loai LWR quen thuôc, chi cô câu hinh nhà lô duoc thay ddi va cô thêm mot sd thiét bi
dâc biêt dé cho phù hûp vdi nguyên Jy cùa PIUS. Dàu tien là de an lô vdi công suât 1600
MWt (hay 500 MWe), trong dô vùng hoat va 4 vông tuàn hoàn (g'ôm cà là tao hoi va bom

25



tuàn hoàn) duqc dût bên trong mot lôp vô bê tông lôn. Tiép dô nguôi ta dâ dua ra hàng
loat de an dua trên cû sô lien kêt câc môdun (gbm 1 vùng hoat, 1 binh tao hoi, 1 bûm tuàn
hoàn) thành càc tô lô cô công suât khâc nhau. Cudi cùng vào nâm 1987, trong khuûn khd
hôp tac quôc té nguôi ta dâ chon mâu lô PIUS tiêu chudn cô câc lô tao hoi va bom tuàn
hoàn nàm bên ngoài vô bê tông bao quanh vùng hoat. Công suât cùa là là 2000 MWt, hay
640 MWe.

Tât cà câc trang thiêt bi cô lien quan toi vông I lai duôc dàt trong lôp vô bào vê dudc
làm bàng bê tông cot thép cô thé chiu duoc sue va dâp cùa may bay roi. Dé bào dàm dô
kin, vô bào vê cûng duôc trâng thép không gi.

Lô PIUS cô uu diém là cô thé hoat dông vôi bien dô thay ddi công suât ldn, toc dô thay
ddi công suât cô thé toi 20% /phùt. So vôi câc loai lô hiên hành, PIUS-600 rat don giâit vi
không càn cô 1 loat câc hê thdng bào dàm an toàn nhu: hê chuyén dông câc thanh dieu
khién, câc hê tu dông giàrn âp khi cô su cô, câc hê phu trû cap nuôc, câc hê tàn nhiêt va
phun nuôc làm mât vô bào vê, hê thông khi, hê cap diên xoay chiêu,v.v.... Chi càn cô dû
nuôc trong bé lô là lô se hoàn toàn an toàn. Mûc dô an toàn cùa là không phu thuôc vào
viêc dieu hành hay cung câp diên ngoài. PIUS lai không bi ành huông bài câc hành dông
tan công cùa câc td chûc khùng bd vi dé vào duoc vùng hoat phài mât không duôi 2 ngày
dé mô phàn trên cùa vo bê tông bàng câc thiét bi dàc biêt.

PIUS cô thûi gian vân hành không dudi 40 nàm, thôi gian xây dung không qua 42
thâng, va theo du kién thi lô se cô von dâu tu va giâ thành diên thâp nhât trong câc loai lô
hat nhân.

Nhuoc ctiém cùa PIUS là khô bào duông va dé xày ra hiên tuûng tu dùng lô do nhûng
bien dông nhô trong hê thông làm lanh vông I gây ra. Khi dô phài mât không duôi 24
tiéng moi khôi phuc lai duoc hoat dông binh thuông cûa là. Bên canh dô, do lô cô câc
thông sd thâp nên câc thông so à vông JI cûng thâp, làm giàm hiêu suât cùa tuô'c bin.

Hiên PIUS-600 chua cô mâu thû nghiêm prototype, (theo thông tin cùa nâm 1990).

5- Lô MHTGR (Modular High-Temperature Gas-Cooled Reactor).

Dây là loai lô duôc nghiên cûu chê tao trong chuong trinh phât trién câc loai lô môdun
khi cài tien cùa My. Lô dupe thiêt ké tai GA Technologies, duôi su tài trô cùa Bô Nàng
luong va duoc hô trô vê ky thuât cùa Viên nghiên cûu nâng luçing diên (My) - (EPRI -
Electric Power Research Institute). Chat làm ch§m trong iô là graphite, chat tài nhiêt là
He.

Nhiên lieu dùng trong là MHTGR là câc hat ôxit Carbit uran dô giàu thâp hinh câu vôi
duông kinh 350 mm va bên ngoài ducic phù nhiëu lôp vât lieu chju nhiêt (dâu tien nguôi
ta phù lên hat nhiên lieu mot lôp graphite xôp, rbi tiê'p dô lân luot ba lôp pyrolytic
carbon, silicon carbide va pyroiytic carbon). Ké câ ldp vô phû thi duông kinh hat nhiên
lieu là cô 0,5 mm. Lôp vô phù cô nhiêm vu bào vê, ngân chân câc loai sàn phâm phân
hach thoât ra ngoài. Câc hat nhiên lieu cô thé chiu duôc câc tâc dông nhiêt dô cao ma
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không bj phâ hùy (nhiên lieu không bi chày nëu t < 1800 °C). Chûng duoc ghép trong câc
thanh nhiên lieu.

Vùng hoat là MHTGR gôm câc bloc 6 canh (câc thanh nhiên lieu graphite) xê'p theo

hinh vành khuyên, va câc ldp chan graphite bên trong va bên ngoài. Kê't câu hinh vành

khuyên cô loi là tâng ty lé giûa diên tich be mât va thé tich vùng hoat, do cîô moi môdul là

dat toi 350 MWt trong khi van duy tri khâ nâng tàn nhiêt chi nho vào câc bien phâp thu

dông.

Mot NMDNT cô thé gom nhiëu môdun là nhu vây, câc môdun dô duoc dit dudi miîc
so không. Sa iuçing câc môdun va do dô tdng công suât cùng thôi gian xây dung cùa nhà
mây se duoc lua chpn tùy theo yêu câu tâng công suât va khâ nâng tài chinh. Moi mot
môdun cô thé cung câp 135 MWe vào mot mang diên riêng biêt.

Dô an thiê't ké tiêu chuân cùa My chon phuong an 1 NMDNT gôm 4 môdun lô

MHTGR.

Dé dàm bào an toàn khi thiê't kê nguôi ta dâ xét dê'n cà mât su cô hoàn toàn nàm ngoài
du kièn, do là câc hê thô'ng làm mât lô cûng dông thôi hông. Trong truông hûp này, nhièt
du tôa ra tù lô se duoc truyên thang vào lôp dât nën. Câc két tinh toân cho thây mâc dû
NMDNT cô thé chiu mot sd thièt hai vë vôn d'au tu nhung nhiêt dô cùa nhiên lieu không
tâng nhiëu lâm, chi dat toi t = 600 °C, thâp hon nhiêt dô nông chày rât nhiëu. Câc cuôc
thù nghiêm à My va Tây Diic côn cho thây ngay cà trong su cô mât hoàn toàn chat tài
nhiêt, câc thanh dieu khiê'n không vào lô, hê thông bào vê không hoat dông,v.v... thi vôi
hê so dô phàn ûng nhiêt dô cô giâ tri âm rat làn, công vôi khà nâng hâp thu nhiêt rat cao
cùa graphite, câc hê thông làm lanh thu dông cûa MHTGR dû suc giû cho nhiêt dô nhiên
lieu thâp hon giâ tri nông chày trong vài ngày. Mûc phông xa không tâng cao, ngay cà
trong khu vue câch ly cô bân kinh 425 m. Vî thé tai câc NMDNT cô lô MHTGR không
côn càn thiê't phài tien hành tâp duot câc tinh hudng su cd (bâo dông già,v.v...), cûng nhu
thông bâo sued va di dân. Lô MHTGR cûng không côn càn cô ldp vô bào vê bê tông rât
dat tien va xây dung lâu công nûa. Cô thé nôi lô MHTGR cô dô an toàn thuôc vào loaL
cao nhâ't trong sd câc kiéu lô cài tien.

Mot NMDNT vdi 4 môdun lô, 2 tuabin va mot phông dieu hành chung se cô thôi gian
xây dung quâng 4 nâm, vdi tdng chi phi cô thé canh tranh duoc vdi câc nhà mây nhiêt diên
dùng than cô công suât tuong duong.

61 Là PRISM (Power Reactor Inherently Safe Module).

PRISM là trong tâm cûa chuong trinh phât trién là kim loai long cùa Bô Nâng luong
My (DOE LMR development program). Là do hâng General Electric (GE) thiê't ké, vdi
hop dông tri giâ toi 93,5 triêu USS (thông tin nâm 1987). PRISM dude ché tao theo tùng
môdun, moi môdun cô công suât cô 138-155 MWe. Moi môdun là cô thé ghép vôi câc lô
tao hoi làm thành câc td mây tiêu chuâ'n, tù dô câc td mây lai ghép vài nhau thành câc td
hop vài công suât rât lân. Thuông thi mot NMDNT gôm cô 3 td mây, moi td mây lai cô: 3
môdun lô (trong dô 1 môdun cô thé ngùng hoat dông dé thay nhiên lieu va bào duông
trong khi 2 môdun kia vân làm viêc, do dô hê sd su dung công suât duàc nâng cao), 3 lô
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tao hoi va 1 mây phât tuoc bin 415-465 MW (câc tài lieu không dua ra so lieu thdng nhât).
Câc td mây cô khà nâng hoat dông dôc Iâp, nghîa là cô thé phât diên riêng ré vào mang
luôi diên quôc gia.

Mot trong nhûng su cô rat hay gâp tai câc NMDNT vôi 16 LMR là phàn ûng giûa Na va
nudc, gây ra chây nd. Tai lô PRISM hê thdng ngân chân phàn ûng Na-H2Û bao gôm câc
thiêt bi sau:

- Câc dàu do (detector) tim chô rô ri.

- Car thiét bi giàm âp.

- Câc hê thdng phân ly va thdi khi.

Nhô cô hê thdng này nên xâc suât xây ra phàn ûng Na-tfcO là rat nho.

Câc thiêt bi thuôc vông I cùa PRISM dëu nàm bên trong vô lô kin, vdi P-vông I-Na ~

0,1 MPa. Nhiên lieu dùng cho lô cô thé là UO2 hoâc uran kim loai.

Xung quanh môdun lô cô hè thdng phu tro làm lanh vô là, nàm giûa vô lô va tâm chân
sinh hoc (biological shield). Hé thong này cô tên là RVACS (Reactor Vessel Auxiliary
Cooling System), cô nhiêm vu tàn nhiêt tôa ra chat tài nhiêt Na dén vô lô roi qua dôi luu
ma ra ngoài. Khi không cô ngubn cung câp diên thi dùng tuân hoàn tu nhièn công voi bûc
xa nhiêt qua khe chûa dây khi trO va dông khi di tù dudi lên trên à mât ngoài vô là.

Hê thông' RVACS là thu dông, luôn trong trang thâi vân hành. Binh thudng khi lô ô
công suât dinh mûc thi hao hut nhiêt qua dây là 9,2%. Khi viêc trao ddi nhièt qua hê
thdng trung gian trong lô bi phâ vô thi t°Na tâng lên va dông ddi luu qua RVACS tu dông
tâng cho dê'n khi lap lai cân bâng nhiêt.

Khi thiét ké PRISM nguôi ta dâ xét trong db an câc su cd lôn sau dây:

+ Mât chat tài nhiêt vông trung gian + dùng câc bom vông I khi N = Nnom-

+ Câc thanh dieu khiê'n bi bât lên vôi toc dô lôn nhât khi lô ô công suât lôn nhât + mât

nudc à lô tao hoi.

Trong câc truông hop su cd dêu tinh toi khà nâng xay ra dông dât mûc dô yê'u à noi xây
lô.

Xâc suât hong vô bào vê hoâc hà vô lô là 10'8 (1/lô.nâm).

Hê so tâi sinh cùa PRISM trong du an là 1,14 (dé phù hdp vdi giâ cà nhièn lieu hiên
hành va xu huông bien ddi giâ). Khi cân cô tâng hê so này lên 1,25 ma không ành huông gi
dén kê't câu vùng hoat.

7/LÔCANDU-3.

Dây là loai lô nudc nâng do hâng AECL cûa Canada thiét ké dua theo mâu càc loai
CANDU tiêu chuà'n. Hdn 200 nhân viên cùa hâng cùng vôi mot sd chuyên gia khâc dâ
duçic huy dông de cô thé dua là d'au tien vào vân hành vào cuôi thâp ky này.

Là CANDU-3 cô công suât diên là 450 MW. Khi thiét ké là nguôi ta dâ dât ra câc mue
tiêu sau dây:
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- Dat toi mûc tiêu chudn hôa cao dé cô thé xây dung NMDNT vôi CANDU-3 trên moi
dia hinh voi chi phi phât sinh toi thiéu.

- Don giàn hôa toi da câc két câu công nghê.

- Dàm bào thôi han vân hành 100 nàm doi vôi câc câu kiên va chi tiét không thé thay
thé duuoc trong thôi gian dùng là theo ké hoach (90 ngày).

- So db thiét tri duoc hop ly hôa dé giàm nhe công viêc lâp râp va bào duông; cho phép

xây NMDNT theo tùng môdun lôn.

- Dat hê so su dung công suât dât ~ 94% vôi thôi gian dùng lô theo ké hoach dé bào

duông 18 ngày (trong 2 nâm) va 90 ngày (sau 12 nâm vân hành).

- Don giàn hôa va cài tien hê thong an toàn dé dat mûc xâc suât xày ra su cô lôn ~

10"6/nâm.lô.

Là CANDU-3 ducsc thiét ké dé vân hành trong câc NMDNT cô 1 td là, xây trên nhûng
dia hinh khâc nhau. Do dô lô cô mûc chdng dông dât cao, chiu duôc câc tâc dông vôi gia
tôc 0,3 g. NMDNT vôi CANDU-3 cûng cô khà nâng chiu duôc câc tâc dông cûa bâo ldc,
vôi rbng.v.v...

Câc NMDNT vôi là CANDU cô xâc suât xày ra su cô lôn thâp non han so vôi câc
NMDNT dùng là PWR. Thuàng thî xâc suât xày ra su cô Idn tai câc NMDNT vdi là
CANDU không vuot qua 10°/lô.nâm; côn doi vôi CANDU-3 là 10'6 1/lô.nâm. Hon nûa
câc u cô lôn không thé xuât hiên mot câch bât ngô trong CANDU duôc, ma phài qua mot
qua trinh bien doi tinh trang dan dan cùa mot loat câc hê thong. Trong truông hôp su cô
phûc tap nhât là vô ông vông I + hông hê thong cap chat tài nhiêt vông I thi du trû chat
D2O làm châm trong calandre se cô nhiêm vu hâp thu nhiêt du dé trânh nông chày vùng
hoat ngay cà khi mât toàn bô chat tài nhiêt trong câc thanh công nghê vùng hoat. Nêu
chat làm châm cûng bi that thoât hê't thi vai trô hâp thu nhiêt du se chuyén sang cho bé
chûa H2O làm là chân sinh hoc. Do dô vùng hoat se duôc bào toàn trong nhiëu giô lien.

Lô CANDU-3 thuôc vào loai an toàn bdm sinh. Trong de an cuôi cùng cùa CANDU-3
cô xét toi su dôi luu tu nhiên cùa chat tài nhiêt trong câc hê thông tàn nhiêt tù chat làm
châm va làm mât lô khi cô su cô. Cô thé âp dung cà phuong an giàm âp thu dông trong vô
bâo vê nhà mây khi xày ra su cd Ion.

Câc thiét bj va hê thong duoc bd tri trên lânh thd NMDNT vôi CANDU-3 mot câch
thuân tien cho viêc phuc vu va bào duông, lâp râp. Dbng thôi lieu ludng chiéu xa doi vôi
nhân viên vân hành cûng duoc giàm dâng ké.

Thôi han xây CANDU-3 là 35 thâng. Chi phi dàu fj xây dung NMDNT vdi là
CANDU-3 là ~ 1600 $/kw (sd lieu nâm 1990). Néu xét cà viêc CANDU dùng uran tu
nhiên vôi giâ ré thi cô thé nôi CANDU-3 cô khà nâng canh tranh vôi câc NMND ô moi
noi moi chô.

CANDU-3 cô von dâu tu thâp là do dâ su dung câc .thành tuu moi cùa tin hoc va mây
tinh dé thiét ké vôi mûc tiêu chuâ'n hôa cao va don giàn; xây dung theo kêt câu môdun,
vôi tôc dô thi công duôc su ly trên mây tinh.
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Viêc thiêt kê CANDU-3 duçc bât dâu tù nâm 1982. Dên giûa nhûng nâm 80 thî câc tài
lieu ky thuât dâ duçc soan thào. Hiên nay câc hâng thi cûng nhûng thiêt bj chinh dà duoc
lua chpn xong. Nguôi ta du kiên hûp dbng xây dung NMDNT dàu tien voi CANDU-3 se
duoc ky kët vào nàm 1991, va nâm 1996 nhà mây se di vào vân hành [5].
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B. NÂNG LUONG HAT NHÂN VÀ VAN DE BÂO VÊ MOI TRUÔNG
Nhu câu tiêu thu nâng luong cùa TG ngày càng tâng. Ddi vdi câc nudc dang. phât trién,

mûc gia tâng vê nhu câu nâng lupng lai cao hdn nhiëu so vdi câc nudc phât triên. Nâng
luong là mot trong nhûng thành phân then chôt cùa co sô ha tàng, nô là dông lue thûc dâ*y
su phât triên cùa xâ hôi. Dûng nhu 15i nôi cùa nhà khoa hoc hat nhân An dô Homi
Bhabha: 'Không cô nâng lupng nào dat hon không cô nâng lupng' [1].

Diên nâng là dang nâng lupng dâc biêt, nô cô tinh uu viêt trôi hon han câc dang nâng
lupng khâc. Bôi vây, mûc gia tâng vë nhu càu diên nàng luôn luôn cao hon mûc gia tâng vê
nhu câu nâng lupng nôi chung. Nhung tât cà câc công nghê sàn xuât diên nâng chù yéu
hiên nay: Nhiêt diên, thùy diên va diên hat nhân dëu gây nguy hai cho sue khôe con nguoi
va tac dông xâ'u toi moi trudng. Vào thoi diém khi ma công tac bào vê moi truûng dang
ndi côm lên nhu mot van de cùa toàn câu thi viêc nghiên cûu, xem xét, dânh giâ mot câch
chinh xâc va khâch quan su tâc dông lên moi trudng cùa câc công nghê sàn xuât diên nâng
cô mot tâm quan trpng dâc biêt.

Tai Helsinki, Phân lan, tù 13 dên 17 thâng 5 nâm 1991 dâ dién ra Hôi nghi quôc té vë
diên nâng va moi trudng. Tham du Hpi nghi gôm hûn 300 chuyên gia cao câp cùa 40 qude
gia va 20 td chûc khâc nhau [2]. Mue tiêu chinh cûa Hôi nghj là dua ra mot dânh giâ tdng
hop câc yéu tô kinh té, moi trudng va sue khôe lien quan toi qua trinh sàn xuât va tiêu thu
diên nâng. Trên co sd dô, Hôi nghi kiën nghi mot phâc thào, ma theo dô câc van de trên
phài dupe tinh dên khi câc qude gia dua ra chinh sâch phât triên nàng lupng tudng lai. Tai
Hôi nghi này, diên hat nhân lai dupe xem xét nhu mot ngubn cung câp nàng luong quan
trpng, vùa dâp ûng nhu câu diên nâng ngày càng tâng vùa gôp phân bào vê moi trudng
trong tuong lai.

I. So sânh nhûng nguy hai ve sue khôe va moi truông do câc ngubn nâng lifting khâc
nhau gây ra.

Nhûng cô gang bude dâu nhàm so sânh nhûng nguy hai vë sue khde va moi trudng do
câc hê thông sàn xuât diên khâc nhau gây ra dupe tien hành tù d'au nhûng nâm 70. Vào
thdi ky dô, nhùng quyét d|nh co bàn dupe dua ra dëu nhàm mue dich dâp ûng mot câch
tôt nhât va kip thdi su phât triên nhanh chông cùa nhu càu diên nâng. Co sd cùa su so
sânh dé sâp xép va lua chpn phuong an khi dô chi là mûc dp nguy hai ddi vdi dân chûng.

Buôc tiêp theo trong su phât triê'n nhûng nghiên cûu so sânh ngudi ta tinh cà dên giai
doan xây dung va thâo dâ câc co sd nâng lupng. Trên thuc té, nhu câc nghiên cûu dâ chi
rô, dôi vdi nhièu thiê't bi, chinh nhûng giai doan này lai tiëm â"n nhiëu nguy co quan trpng
nhât.

Cho tdi gàn dây, pham vi so sânh côn dupe ma rông hon bâng câch gôp cà nhûng hiêu
ûng lien quan tdi viêc sàn xuât vât lieu dùng cho câc thiê't bi. Vdi quy mô to Idn dô, viêc so
sânh nhûng tâc dông tdi sue khôe va moi trudng cùa câc hê thông sàn xuât nâng lupng se
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dung cham toi nhûng pham trù kinh té vî mô nhu dâu tu va viêc làm, va nhu vgy, nô gàn
vdi khâi niêm 'dânh giâ công nghê' [3].

Mue dich cùa viêc xëp hang câc hê thdng phât diên khâc nhau là dé cô mot su hiéu biê't
tuong ûng vè câc mât cùa hê thô'ng nâng IuOng. Su quan tâm chû yê'u tâp trong vào viêc so
sânh nhûng ành huông tdng hçip vë suc khôe va moi truông cùa câc kich bàn (scenario)
sàn xuât diên nâng dua trên nhûng nguôn nâng luong khâc nhau, va so sânh câc kich bàn
này trong khung cành kinh té - xâ hôi dâc thù cho tùng dja phUOng, khu vue hoâc cho cà
qude gia.

Li So sânh nhûng nguy hai cho sue khôe

Ca quan Y té suc khôe va an toàn Anh (HSE) dâ thuc hiên mot tdng quan vë nhûng
nghiên cûu dânh giâ nguy hai cùa câc loai công nghê sàn xuât diên nâng. Trong tdng quan
này dâ nhân manh diém thiëu sot cùa nhûng nghiên cûu dô trong viêc kê't hop câc kich cô
khâc nhau cùa moi nguy hiém vào thành mot chi so chung va tinh bât dinh trong viêc dinh
luong nhûng nguy hai không dé dinh luong, nhât là tinh bât dinh trong dinh luong moi
lien quan giûa lieu luong va hâu qùa (ké cà hâu qûa tré va lâu dài) cùa viêc tiép xûc vôi
hôa chat.

Bâo câo cùa HSE chi ra rang, nhûng nguy hai phi hat nhân thuông bi xem nhe hon
nhûng mdi nguy hai hat nhân. Tù dô, càn thiét phài cô nhûng nghiên cûu sâu hOn vë:

a. Y nghïa cân trên va cân dudi cùa hâu qûa luu huynh mân tinh.

b. Hâu qùa lâu dài cùa câc chat thai phi hat nhân.

c. Nhûng tai nan nghiêm trong cô thé xâ"y ra ô câc nhà mây phi hat nhân.

d. Su khâc nhau giûa nhûng mûc mao hiém trung bïnh cûa câc hê thô'ng va pham vi

ành huông cùa chûng.

Nhûng nghiên cûu cùa A.F. Fritzsche (1989) vë dânh giâ so sânh mûc dp nguy hai do
câc nguôn nàng luong gây ra là mot trong nhûng tài lieu dây dû va toàn diên nhât gàn dây.
Trong nghiên cûu này, Fritzsche dâ tdng hdp két qùa cùa câc tài lieu trên toàaJTG va
phân tich ky ludng nhûng quy mô khâc nhau cùa câc moi nguy hai, dâc biêt là trong dieu
kiên vân hành binh thuông va khi xâ"y ra su cd. Sau dây là nhûng kê't qûa nghiên cûu cûa
Fritzsche (không ké nhûng su cd nghiêjn trong) vë nguy hai cho sue khôe [4]:

1.1.1 Dot vôi nhân viên vân hành:

a. Nguy hai tûc thôi:

Can cû vào H. 1 ta thây rang, à chu trinh than dâ, nguy hiém nghë nghiêp cao trôi non

so vdi d'au mô va khi ddt. Fô cùng mûc dô so vôi câc nguôn nâng luong tâi sinh (ké cà

thùy diên) va cao hOn tù 8 dén 10 lân so vôi là phàn ûng nuôc nhe (LWR).

b. Nguy hai tré:

Nhûng nguy hai tré chù yê'u xuât hiên à nhûng ma than va uranium va à mûc dô ngang

nhau. Tuy nhiên, nëu tinh trên moi don vi phât diên thi ô mô than nguy hiém hOn.
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Nguy hai tré

Laie risk (disease)
I 0 1

Nguy hai tûc thai
Acute >i3k Occidents)

0 1 I

1.1.2 Doivâidân

dving:

a. Nguy hai tûc thai:

Nhûng nguy hai này
chù yéu do, nhûng tai
nan trong vijn chuyén
gây ra, va do dô no phu
thuôc rat nhiêu vào
khoàng each va Jdéu vân
chuyén. Cân cû vào H.2
ta thây, chi sô nguy hai
cùa diên hat nhân thâp
ht)n 10-100 l'an so vdi
câc dang nâng luçing
khâc, nguyên nhân
chinh là do luûng nhiên

lieu cân thiêt phài vân chuyê'n dé sàn xuât ra mot ddn vi diên nâng là rat thâp. Trong khia
cann uày, nhiêt diên cô chi so nguy hai tûc thài cao nhât do nhu càu chuyèn châ nhiên lieu
Ion.

001 0Ot
-Patalihesoer GW|e>a-

H.l So sânh nguy co tù vong cho nhân viên vân hành do

câc ngubn nàng luûng gây ra.

b. Nguy hai tré:

Trong viêc dânh giâÉ Nguy hai tré
nhûng nguy hai tré cho
dân chûng cô nhiëu yéu
tô bât dinh. Vî vây, câc ,.„„
két qùa này cân duçc
tiép thu mot each than
trong. Két qùa nghiên~
cûu chi ra rang, nguy hai
do nâng luong hat nhân
va khi dôt tu nhiên là
ngang nhau, va thâp hdn
it nhât 10 lân so vdi than
va dàu. Cûng cân iuu y
rang, nguy hai tré dôi
vdi dân chûng cùa câc
ngubn nâng luong tâi
sinh vân côn khâ cao,
tuy nhiên nhûng tien bô
cùa công nghê trong

Nguy hai tûc thài

Acul» nsk laccidenlsi
0.01 0 1

H.2 So sânh nguy cû tù vong cho dân chûng

do câc nguôn nàng Iuçing gây ra.
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Comparison of emission and effluent values
emissions and residuals from different fuel sources

Participates Solio ^a SO, CO,

tuong lai se Jam giàm chi so này mot each dân ; ké.
1.2 So sânh nhtfng nguy hat cho moi tnlàng

Nhûng ành huông tdi moi truàng không Je dânh giâ nhu nhûng ành huàng tdi sue
khôe. Su phong phû cùa nhûng ddi tuong bj tac dông, su càn thiêt phài phân bièt tac dông
cùa câc chat khâc nhau dén chûc nâng va câu truc hê sinh thâi... tât cà nhûng dieu này làm
cho viêc so sânh bàng sa là không thé cô dude.

Cho dën nay, chua cô mot dâc trung vë chûc nâng hoâc câu truc nào thich hdp dé cô
thé dùng so sânh mot câch hûu hiêu. Bài vây, càn phâi dua ra nhûng phuong phâp so sânh
khâc.

1.2.1 Dânh giâ qua xép hang

Phuong phâp này thé hièn nhùng so sânh chung. Nguôi ta không cô y dinh dua ra mot
thang do tdng thé, ma chi so sânh ành huông toi moi truàng cùa tùng giai doan trong
nhûng chu trinh nhiên lieu khâc nhau. Su so sânh dude biéu dién dinh ludng duôi dang
mot ma trân va do dô, nô thé hiên dude su khâc biêt mot each tudng minh hon.

1.2.2 Dânh giâ theo chat htong thâi va câc chi so chat ktûng moi tnlàng

Ludng khi thâi va
bâ thài cô thé dùng
dé dânh giâ nhùng
tâc cîông tièm tàng
cùa câc nhiên lieu va
công nghê khâc
nhau. Su so sânh
dude thé hiên trên
hinh 3 [5].

Tâp hdp câc chi

so chat thài, ta thâ'y

nhûng diém dâng

chû y sau:

- Tdng khôi ludng
khi thài hàu nhu
ngang nhau dôi vdi
tât cà câc loai nhiên
lieu hôa thach (than,
dàu va khi).

- Ludng khi thài

SO2 cao nhât à chu

trinh nhiên lieu khi

dot va than dâ.

- Ludng khi thài

CO2 trên moi don vi
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Emissions based on the conversion stage

Particu'ate* Solid wasm NO, SO,

coal
Oil

Natural gas
Peat

Tat sands I
Nuclear

Noles: Graphs are not drawn to absolute scale. Carbon dioxide emissions 'or
peat, oil shale, and tar sands have not been evaluated. In terms of mass,
solid wastss from nuclear conversion cycle are three to four orders of
magnitude less lhan those -or coal.

^titi'ri? Utor "Tip Environmental inmxcts ntf Production and Use of Energy Part IV l/mtça Valions
E^rnnmom Programme s e r £-RS.».j.fl5. uairot}, rrgS5)

H.3 So sânh giâ tri câc chat thài va khi thài tù câc

nguôn nàng luong khâc nhau.
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diên nâng sàr. xuât ra 6 nhôm nhièn lieu hôa thacn cao hon khoàng 100 làn so vôi câc chu
trinh nhiên lit u khâc. Trong nhôm này, khi thai CO2 do dot than cao hon gàn 2 làn so vôi
dot dâu va kh. tu nhiên.

- Ngubn n .ng luông hat nhân không thài ra khi CO2, côn luông khi thài khâc (NOx,
SOx) là khônt dâng ké.

1.2.3 Dû rfi giâ theo phu tài tâi hqn

Phuong p\ àp này su dung câc giâ tri phu tài toi han duçlc an dinh cho câc khu vue
trong mot vùr.g, roi dem so sânh vôi dp lâng dpng (hoâc nbng dô) chat ô nhiém. Su vuût
qua giâ tri toi iian cùa ede chat ô nhiém duôc dùn^ nhu mot don vi dinh lu<?ng dé dânh giâ
su tac dông te ; moi truông cùa câc loai công nghê.

1.2.4 Dû ih giâ tông hçp câc tâc dçng toi moi ; nxdng

Hiên nay, âc giâ tri chat thài va td hûp câc gn: tri cùa chûng, dû dé cho phép so sânh
tâc dçng toi nôi truông cùa câc loai công nghê s.:n xuât diên nâng. Mûc dô chat thài tù
câc ngubn nâng luong khâc nhau là rô rang: tù nhiên lieu hôa thach dê'n nâng luông mât
troi va nâng .uong hat nhân. Ngay trong cùng nhô;n nhiên lieu hôa thach, luûng chat thài
cùa moi loai nhiên lieu cûng khâc nhau. tuang tu nhu vây, cân cû su vuot mûc giâ tri tài
han cùa >ac chat ô nhiém cùng cho phép phân h ai va xêp hang su ành huông toi moi
truông cù.i câc công nghê sàn xuât diên nâng. Kêt cùa se là cû sô cho nhûng quyêt dinh vë
chien luçr phât trién nâng luong, nhàm bào vê tôt ihât moi trvrông sinh thâi trong tuong
lai.

1.3 S ) sânh moi nguy liai do nhûng tai nçn nghum trçng

Nguy CJ sày ra tai nan nghiêm trong (duoe hieu Jà nhûng su cô lôn, gây hâu qùa
nghiêm trong vê nguôi, cùa va moi truông xung quanh) dêu ton tai trong moi hê thdng
nâng luçn.: va trong moi giai doan cùa chu trinh nhièn lieu. Nguyên nhân xày ra su co cô
thé do câc hông hoc vê co khi hoâc câu truc, do qûa trinh thiic hiên sai chûc nâng, do loi
cùa con ng Jôi hoâc do câc tai bien tù bên ngoài (nhu dông dât, ngâp lut...).

Khi xét nôi nguy h;ii do nhûng tai nan nghiêm trçng~~xay ra ô câc hê thông nâng Juông,
càn chu y 2 yêu tô: tan suât xà'y ra tai nan va hâu qûa cùa tai nan. Trong bàng 1 [4], nêu bô
so lieu thu thâp duoe trong giai doan 1969-1986 trên toàn TG. Qua dô ta thây, nhûng
nguy hai cho sue khôe con nguôi do câc tai nan nghiêm trong trong ngành hat nhân, dàu
mô va khi idt là gân ngang nhau. Nô nhô hon 10 làn so vôi ngành than va 100 làn so vôi
thùy diên. Nhu vây, néu tinh trung binh cho moi don vi diên nàng phât ra thi chinh thùy
diên lai gà ra nhiëu tù vong tûc thài non bat cû mot ngubn nâng luông nào khâc. Va su
eu toi te ni at xày ra trong ngành thùy diên là su cô vô dâp ô Morvi, An dô nâm 1979, làm
thiêt mang 15.000 nguôi ngay khi dâp vô.
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Normalized fatality rates for severe accidents (1969-1986)

Energy option

Coa'
Mile disaster

Oil
Capsizing
Refinery fire
During transportation

Natural gas
Fire/explosion

Hydropower

Nuclear

No. ol
events

62

6
15
42

24

a
1

Immediate
fatalities/

event

10-434

6-123
5-145
5-500

6-452

11-2 500

31

Total
immediate
fatalities

3 600

NA
450

1 620

1 440

3 839

31

Energy
produced

(GWa)

10 000

21 000

8 600

2 700

1 100

immediate
fatalities/energy

(fat./GWa)

0.34

002
0.08

0.17

1.41

0.03

NA = not available.

Notes: The estimated total energy produced from fossil fuels has been multiplied by a factor of 0.35 to convert
it into equivalent output of electrical energy and hence enable the comparison with hydropower and
nuclear.
Reported fatalities are in terms of immediate fatalities: delayed fatalities, particularly relevant for the
nuclear accident at Chernobyl, are not included

Source After A F Pntzscne. "The Health Risks of Energy Production ' Risk Aniilyvn'' ,v,i j I/WJI

Bang 1. So sânh ty le tù vong do câc tai nan nghiêm trong (1969-1986) trong ngành

nâng luong dâ dupe chuâ'n hôa.

II. NHiing kêt luân chung

Nhùng kêt qùa dânh giâ so sânh mûc dp nguy hai cùa câc ngubn nâng lupng khâc nhau
chi ra rang, à dieu kiên hoat dông binh thtfdng, nâng lupng hat nhàn va câc ngubn nâng
lupng mdi it gây ành huông cho sue khôe va moi trudng hon là than va dâu. Mûc chênh
lêch này cô thé Iên toi 10 iàn. Tuy nhiên, néu dupe âp dung công nghê hiên dai nhât, tâ't
cà càc công nghê sàn xuâ't diên nâng dëu cô thé giàm mûc nguy hai cho sue khôe va moi
triidng xuông khâ thâ'p, ngoai trù câc loai khi thài tù nhiên lieu hôa thach ma duac biêt
quan trpng là CO2. Vi vây, viêc không ché luong khi thài CO2 van là vân de hàng dâu.

Ô quy mô vùng, câc chat thài SO2 va NOX gây ra hiên tuong mua axit (acid rain). Tai

châu Au, 60% SO2 va 30% NOx do sàn xuât diên gây ra. Hâu qùa cùa nô là làm hùy hai

nhi'êu cânh rùng va câc hb chûa nuoe. ô My con tê hai hon, 5 hb chûa nuoe lôn g'ân

Chicago dâ bi hùy hoai tràm trpng do kê't tùa axit [6].

Ô quy mô toàn câu, khi thài CO? gây ra hiêu ûng long kinh, làm gia tàng nhiêt dp trâi
dâ't. Ngay hiên nay, câc nhà khi tuong hoc dâ ghi nhân duûc nhûng dâu hiêu dâu tien cùa
su thay ddi khi hâu do luong CO2 tâng dân trong không khi. Câc chuyên gia cho rang néu
không cô bien phâp ngân chàn thi hàm lupng câc chat khi thài gây ra hiêu ûng long kinh
se tâng Iên gâp dôi vào giûa thé ky sau va làm cho trâi dât nông Iên chùng 4-50 °C. O 2
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cue, su gia tâng nhiêt dô này se làm tan dan câc bàng lue dia va làm cho mue nude bien
tâng cao chùng vài met.

Hiên nay, lûdng CO2 thài vào khi quyén dâ lên toi mue bâo dông: 20 ty tân moi nâm.
Chinh vi vây, Hpi nghj Toronto nâm 1988 dâ kêu goi câc nuôc phài cô nhûng bien phâp
tich eue dé giàm dudc 20%(tûc 4 ty tân CO2) ludng khi thài này vào nâm 2005. Va gàn
dây, nhûng ngudi dûng dàu câc nuâc công nghiêp phât trién dâ thôa thuân kim hâm mûc
khi thài CO2 vào khi quyén d d'au thê ky sau không vudt qua mûc hiên nay.

Làm sao cô thé dat dudc nhûng mue tiêu nêu trên néu không dâ'y manh toc dô phât
trién dièn hat nhân dé giài quyët nhu càu vë nâng ludng ngày càng gia tâng? Nâng ludng
hat nhân là nguôn nâng ludng thich hdp nhât vdi yêu càu: phât dû ludng diên càn thiê't ma
không thài ra khi nhà kinh (Greenhouse gases). Hiên nay, nàng ludng hat nhân cûng dông
gôp tich eue vào nhiêm vu làm giàm khi thài CO2. Chinh nhà su dung nâng ludng hat
nnhàn thay cho ngubn nhiên lieu hôa thach ma hàng nâm bàu khi quyén toàn càu trânh
thoât dudc 1,8 ty tân CCb [7]. Trong mot bâo câo gùi cd quan lien chinh phù vê su thay
doi khi hâu IPCC, IAEA dâ dua ra 2 du bâo phât trién diên hat nhân sau nâm 2000 là: gia
tâng 40 hoâc 60 GWe moi nâm. Théo dô dên nâm 2010, nâng luong hat nhân se làm giàm
tù 30% dên 38% ludng khi thài CO2 so vdi phudng an dùng than. Do dô, du bâo trên gàn
nhu mot djnh de: viêc theo dudi con dudng nào chî côn phu thuôc vào ludng CO2 mong
muôn trânh thoât. Va nhu vây, nhiêm vu gôp phân bào vê moi truông trong sach,së là mot
trong nhûng Iy do quan trong nhât dé nâng ludng hat nhân cô chô dûng xûng dâng trong
tudnglai.
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C. NÀNG LU0NG HAT NHÂN VA VAN DE BÂ THAI PHÔNG XA
Vdi Jich su phât trién hon 40 nâm, công nghê su dung nguyên tù cô thé xép vào loai

công nghê hoàn thiên [1]. Cùng vôi nhûng thành tuu, két qùa va lui ich ma nô clem lai cho
nhân loai, cûng không thé trânh khoi nhûng moi lo sâu sac vân côn dang tbn tai. Mot
trong nhûng vân de thu hût su chu y lôn cùa câc nhà khoa hoc, cùa câc chinh phù va cùa
cfai công chûng nôi chung, dô là "bâ thai hat nhân' (nuclear waste) hay thuông gpi là bâ
thài phông xa. (BTPX).

Vây, bâ thài phông xa là gî? nô tù dâu sinh ra? vân de xù ly va chôn câ't nô ra sao?

chûng ta cùng nhau xem xét.

I. Bâ thài phông xa va câc ngubn sinh ra

Théo dinh nghia cùa IAEA, bâ thài phông xa là 'bât cû mot vât lieu nào cô chûa hoàc
bi nhiém câc hat nhân phông xa (radionuclides) vôi nbng dp va mûc phông xa cao hon
mue cho phép cùa co quan phâp quy an toàn va nô se không dupe su dung trong tuong
lai" [2].

Bâ thài phông xa sinh ra tù 5 nguôn chinh sau dây:

1. Khai thâc quàng Urani va thori : hiên nay cô 16 nuôc trên thé giôi dang khai thâc va

tinh chê quàng Urani va thori.

2. Câc khâu cûa chu trinh nhiên lieu hat nhân nhu ché bien, làm giàu, sàn xuât va tâi su
ly nhiên lieu dâ su dung: Dên cuôi nâm 1991, trên thé giôi cô 11 nude dang vân hành câc
thiê't bi làm giàu, 19 nuôc dâ sàn xuât UO2 va PuO2, va 15 nuôc dâ va dang lâp ké hoach
tâi su ly nhiên lieu dâ su dung.

"•>. Câc nhà mây diên hat nhân: Dên cuô'i nâm 1991, toàn thé giôi cô 420 là hat
nhân nâng lupng dang hoat dông ô 19 nude vdi tdng công suât 326.611 MWe, sàn ludng
diên chiêm 17% sàn luông diên toàn càu.

4. Khù nhiém va del bô câc công trinh hat nhân: dên nâm 2000, cô tdi 64 lô hat nhân
nâng ludng va 256 là hat nhân nghiên cûu dat m'en han su dung 30 nâm, se khù nhiém va
dôbo.

5. Câc co sô su dung chat dbng vi phông xa: câc hoat dông này khâ phd bien, nô bao
g'ôm su dung câc chat phông xa va ngubn bûc xa trong y hoc, nghiên cûu khoa hoc, công
nghiêp va nông nghiêp...

Tôm lai, bâ thài phông xa phât sinh ra trong tât cà câc khâu cùa chu trinh nhiên lieu
hat nhân (h.l) va trong qûa trinh su dung nâng lûpng hat nhân (Power va non-power).

Bâ thài cùa câc hoat dông trên cô thé sinh ra dûdi câc dang khâc nhau: khi, long, rân.

Do yêu c'âu an toàn va vân de ky thuât, câc dang bâ thài phông xa khâc nhau thuàng dûdc

phân loai theo hoat dp phông xa, dp chûa nhiêt va moi nguy tièm tàng cùa nô [2].
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A schematic of the nuclear fuel cycle

H.I So do ca bàn cûa chu trinh nhiên lieu hat nhân

II. Phân loai bâ thài phông xa

Cân cû trên câc dâc.tinh chung cùa vân de xù ly va cbôitât bâ thài, két hop chat ché
voi câc khia canh ky thuât, nguôi ta phân bâ thài ra câc loai sau:

7. Bâ thai cô hoat dç thâp (Low-level wastes: LLW)

Là loai bâ thài cô chûa mât lupng không dâng kë câc hat nhân phông xa cô chu ky bân
hùy dài (trên 30 nâm). Nô sinh ra trong câc hoat dông ûng dung ky thuât hat nhân trong
công nghiêp, y hoc, nghiên cûu khoa hoc..., trong câc khâu dàu cùa chu trinh nhiên lieu
hat nhân, trong vân hành khai thâc câc lô phân ûng hat nhân. Bâ thài loai này thuông là
câc vâ t dung bi nhiém xa nhu gang tay, qu'an âo bào hô, chai lo thùy tinh, câc dung eu
nhô, giây va r in lpc. Bâ thài cô hoat dô thâp dudi 1.10"5 Ci/1 (1 Curie = 3,7.1010

Becquerel).

2. Ba ihài hoat dô tning blnh (Intermediate-level wastes:ILM) :

Là loai bâ thài cô hoat dô va dô chûa nhiêt thâp hon bâ thài hoat dô cao, nô cân cô che
châ'n phông xa trong qua trinh tiêp xûc va vân chuyê'n. Bâ thài loai này thuông là câc â'ô

nhua, chat thài long cô dâc hoâc câc mâu kim loai, thiét bi dâ su dung trong qua trinh vân
hành lô. Bâ thài loai trung (ILM) cô hoat dô tù 1.10'5 dên 1 Ci/1.

3. Bâ thài hoat dç cao (High-Level wastes:HLW) :

Là loai bâ thài chûa câc nguyên to siêu urani, câc sàn ph^m phân hach hoat dô cao,
sinh nhiêt va cô chu ky bân hûy dài. Nô sinh ra trong qûa trinh tâi xù Iy nhiên lieu dâ su
dung trong lô hat nhân nhàm thu h&i urani, Plutoni.
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Câc thanh nhiên lieu dâ su dung trong lô nhung không tien hành tâi su ly cûng xép vào
loai bâ thài hoat dô cao. bâ thài hoat dô cao cô hoat dô trên 1 Ci/1 [3].

4. Bâ thài mang bûcxa alpha (Alpha bearing wastes:ABW):

Hay càn gof là bâ thài afpha, dô là loai bâ thài bi nhiém b\ nhiêm dû nhièu câc hat
nhân cô chu ky bân hùy dài va Iuôn luôn phât ra tia alpha. Nô xuât hiên chù yéu trong qua
trinh tâi su ly" nhiên lieu dâ su dung va trong qua trinh sàn xuât non hop Ôxit nhiên lieu.

Hiên nay trên thé giôi, tât cà 116 nuôc thành viên cùa IAEA dëu cô bâ thâi phông xa
câc loai, khô'i luçlng nhièu hay it là tùy thuôc vào mûc dp su dung hat nhân cùa tùng nuôc.
Ricng diçn hat nliân thé giôi, sau hûn 30 nâm hoat dông dâ thài ra khoàng 125.000 tân
nhiên lieu dâ su dung. Dên nâm 2000, luông nhiên lieu dâ su dung lên toi 200.000 tân [4].
Tuy nhiên, luông bâ thài do diên hat nhân va câc ûng dung ky thuât hat nhân khâc sinh
ra so vôi lugng chat thài cfôc hôa hoc do câc công nghê khâc va câc ngành công nghiêp
sinh ra là eue ky nhô. Tai Anh, hàng nàm thài ra hdn 4 triêu m3 chat thài dôc, trong dô chî
eô 1,1% là bâ thài phông xa câc loai [1]. Trong bâ thài phông xa câc loai thi bâ thâi loai
hoat dô cao (HLW) chi chiê'm 0,1 % (xem H.2).

H.2 Ty lé chat thài phông xa là eue ky nhô so vôi chat thài dôc hôa hoc.

De truc diên hon, ta dé nhân thây su khâc biêt dâng ké cùa luong bâ thàî giûa nhiêt
diên chay than va diên hat nhân qua bang so sânh duôi dây [5]:

Bàng 1. So sânh luong bâ thài cûa ND va DHN trong dieu kiên cùng sàn xuât ra 1
luçng diên nâng nhu nhau:

- Luong -nhiên liçu càn
- luong bâ thài
- Chat d$c trong bâ thài

Nhiêt diên chay than

3.000.000 m3

400.000 m3

3000 m3

Diên hat nhân

3 m3

100 m3

l m 3
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Trong nâm 1988, diên hat nhân thé giôi dâ thài ra 7000 tân nhiên lieu dâ su dung (bâ
thài hoat dô cao). Nê'u thay thé sàn luçng diên hat nhân thé giôi 1988 bàng nhiêt diên dot
than thi chûng ta se nhân duôc luông chat thài là 100.000 tân kim loai nàng dôc hai, cùng
vôi mot luqng khdng l'ô chat khi thài vào moi truàng, dô là: 10.000.000 tân SÛ2.và NOx, va
1.700.000 tân CO2 [6]. Mac dû bâ thài phông xa chiém ty le nhô trong tdng lupng bâ thài
nôi chung, nhung dé dàm bào an toàn lâu dài cho con nguài va moi truàng, nguài ta phâi
tien hành xù ly chûng mât câch nghiêm ngât va chôn cât chûng ô nôi an toàn va bèn vûng
vînh cùu.

III. Xù .y /à chôn cât bâ thài pfrong xa

Dôi vôi bâ thài loai thâp (LLW) là loai trung binh (ILW), thông thuông không cô van
de gi trong câc khâu xù ly va chôn cât. Dôi vôi loai bâ thài hoat dô cao (HLW), truôc khi
dem xû ly nguài ta phài dem ngâm giû chûng khâ lâu dài trong câc bé chùa tam thài, mue
dich cùa khâu này là là giàm di dâng ké luông nhiêt du va hoat dô cùa bâ thài.

Xù ly bâ thài phông xa là mot lînh vue khoa hoc va công nghê phûc tap, nguài ta phâi
dûng toi nhfêu phuong phâp co, ly, hôa khâc nhau [7].

Bâ thài dang khi làm sach bàng câch dua chûng qua câc ein loc, tai dây câc dbng vi
phông xa nhu Kr, Xe... duôc hâp thu, côn không khi sach thi thoât ra ngoài khi quyén.

Bâ thài dang long chiém mot khdi luông va thé tich lôn, nguài ta phài làm giàm thé tich
cùa chûng truôc tien bàng câch cho nuôc bay hoi, sau dô tien hành thùy tinh hôa dé bien
chûng thành dang rân va dât vào câc khuôn kirri loai nhâm giûp cho su trao ddi nhiêt thuc
hiên dé dàng.

Bâ thài dang rân duoe xù ly bàng câch cât nhô dùng câc phuong phâp hôa hoc làm

giàm hoat dô va tien hành xi mâng hôa hoâc bitum hôa chûng.

Mue tiêu toi cao cûa công tac xù ly là làm sao dat duoe khdi luong bâ thâi càn cât giû là
it nhât va hoat dô cùa chûng là thâp nhât. Sau dô nguài ta nap chûng vào nhûng container
dàc biêt va vân chuyê'n toi noi chôn cât vinh cûu.

Hiên nay, nguài ta dang chôn cât bâ thài trong long dât lien, duôi dây dai duong va
dang nghiên cûu phông thich chûng vào khoàng không vu tru hoàc duôi dây câc bien bâng
tai hai eue cùa dia câu.

1. chôn cât bâ thai trong long dât:

Dia diém chôn cât bâ thài duoe lua
chon theo quy trinh nhât dinh dô phài
là noi xa dân eu, cô dieu kiên dia chat
on dinh, không cô khoâng sàn qûy,
không cô câc mach nude ngâm.... bâ
thài cô hoat dô thâp duôc chôn cât
ô câc nhà mô ô gân mât dât, bâ thài co
hoat dô cao duoe chôn cât sâu non

__—_. Sealed shaltî up ro _
-I-lrl 1000 meires deep - I -

Sedimenîjry
layers

Deep repos ir

Underground waste d

H.3 Se do ch6n cât 3TPX trong long dât
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(1 km). Trên H.3 là so do chôn cât bâ thài trong long dât [7,8].
Chôn cât bâ thài trong long dât nhàm mue dich ngân câch chûng vôi con nguôi va moi

truông. Biirrie che chân tu nhiên là chinh dô sâu cùa câc dja tàng, ngoài ra côn nhieu
Barrie che chân nhân tao khâc. Barrie nhân tao trong cùng là vô boc câc viên bâ thài,
thuàng làm bâng thùy tinh dé chô'ng hôa tan, sau dô là container dyng bâ thài, cô dô bën
vûng hàng nghin nâm va cuoi cùng là ldp bào vè bàng dât sét dé chdng xâm nhâp cùa
nuoe va chdng thoât xa.

2. Chôn cat ba thài duôi dây dai dUOng :

Trong nhièu tram nâm nay, bien va dai duong dâ trô thành noi chûa bâ thài cho câc
hoat dông cûa con ngtfdi. Bâ thài phôngoca loai thâ'p (LLW) cûng dâ duçic chôn cât ô hdn
50 dja diém khâc nhau cùa mien Bac dai tây duong va thâi binh duong (xem bàn dô). lân
chôn cât bâ thài phông xa d'au tien xudng dây dai duong tien hành nâm 1946 tai vùng
Dông-Bâc Thâi Binh Duong, câch bd bien California 80 km. Lan chôn cât cuoi cùng
(theo tin chinh thûc) tien hành nàm 1982 tai Bac Dai Tây Duûng, câch châu Au lue dja

H.4 Bàn dô câc dia diém chôn cât bâ thài va hoat dô cùa chûng
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550 km [9,10]. Trong sûôt thôi gian trên, luong bâ thài phông xa khoàng 46 PBq (1,7 MCi)

dâ dupe chôn cat dudi dây bien trong câc tang chdng kim loai duôi dang bâ dupe xi mâng

hôa hoâc bitum hôa.

Chôn cât bâ thài phông xa duôi dây bien là an toàn ddi voi con nguôi, nhung cô thé gây

nhiém xa dôi vôi mot vài loài sinh vât sông sâu duôi dây bien. Hiên nay, viêc kiém tra câc

mâu nuôc bien, tr'âm tïch va câc sinh vât sông sâu dudi dây bien vân tien hành kiên tue,

nhung chua phât hiên mot truàng hç)p nào cô dp phông xa qua mue cho phép.

Deeptea watte

H.5 So do chôn cât bâ thài duôi dây dai duong

Dây dai duong là noi cô dieu kiên dia chat on dinh nhât cûa dja càu. Bôi vây, dô là noi
khà dï cho viêc chôn cât bâ thài phông xa, ké cà loai hoat dô cao [9]. Nhung viêc chôn cât

PHC. 9.11. CxeMa 3anycK.n KOCMii'iecKoro .leTaTc.ii.noro .UTiiapaTti MiioroKp.-mimn
iicno^!.30Baiina (K/IAAUI) JMH yitajirinrn OTXoaon c TV3 n KOCMOC:
/ — Komeilucp c orxoaaMH: 2 — cTaOTOBnit iio3iiiiiin- ï — oTacicitiic 4 - nmiituiT 11:1 3PMIIO-
S - KonnAlrep c onoiasm: * - y.i.ijiemrc n KoCMnc: T — rOrnt-r.inncMi.ni KmiTrfnu-li r r<nunmnil
< - r-rapTonue .imirnTc.iii: •> — K.TAMIT r li i ipviKoii OTV.M.IMII-. Ill - nnir»iti.iil crnpT.

H.6 So dô phông thich bâ thài phông xa vào vu tru bàng vê tinh su dung nhiëu làn.
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bâ thai duôi dây dai duong tù trudc toi nay dëu do câc quôc gia tu y hoat dông. Nâm 1983,
câc Quôc gia này dâ cùng thôa thuân tam dùng chôn cât bâ thài phông xa xudng dây dai
duong. Hp muôn cô mot quyêt dinh lien chinh phù vè vân de này dua trên cû sô xem xét
câc khia canh kinh té, chinh tri va xâ hpi [10].

Van de phông thich bâ thài vào vu try (ngoài pham vi sue hût cùa trâi dât) va chôn cât

chûng dudi dây câc bien bang à 2 eue dia eau dang nàm trong giai doan nghiên cûu, nô

chua giài quyétâtmg vè mât kinh té va ky thuât.

IV. Thay cho Ici ket luân

Nàng luong hat nhân (NLHN) dâ phât trién qua mot châng duông dài va trên thuc té
dâ ton tai nhiëu nâm nay. Ngành công nghiêp hat nhân dang gàp nhûng trô ngai va thât
khô dânh giâ. Ngành công nghè moi này dâ mang lai rât nhiêu loi ich, không chï trong sàn
xuât diên nâng ma côn trong ûng dung câc chat dbng vi phông xa.

Tinh kinh të cùa NLHN cô thé so sânh àuoe vôi tât cà câc ngubn nàng luûng khâc trên
co sô cùng mot già thiê't. Nhûng su cô, su kiên gây chét nguôi va ành huông toi moi truông
cùa ngành NLHN thua xa so vôi nhûng ngành công nghiêp khâc. An toàn hat nhân dang
trên con duông phât triên. Hoàn toàn cô thé tin tuông rang, nhùng thé hê lô moi an toàn
hon se ducic dua vào su dung trong tuong lai không xa. Mot uu thé nûa cùa NLHN là nô
làm nhiém bâ"n moi truông rât it so vôi câc ngubn nâng luong cô dién. Câc nuôe dang phât
trién dang tim kiê'm câc ngubn nâng luông mai va à dây, NLHN hoàn toàn cô thé dông
vai trô quan trong.

Vdi nhûng uu thé nhu vây ma NLHN van bi càn trô, tai sao? Ly do cô thé nôi ngan
gon: Nôi sO hâi phông xa (radioactive Phobia). Moi thû lien quan toi phông xa, ô nhûng
mue dô khâc nhau, dêu gây an tuclng trong tâm tri con nguôi. Vân hành an toàn câc thiét
bj hat nhân va dàm bào suc khôe con nguôi là yêu c'âu trên hêt cùa công chûng, dâc biêt
snu su cô TMI va Chernobyl. Cûng quan trong nhu vây doi vdi câc vân de an toàn bâ thâi
phông xa (BTPX).

Công nghê xù iy BTPX dâ phât trién ngay khi cô ngành công nghiêp hat nhân. Nêu
dem so sânh vdi câc loai bâ thài truyën thô'ng khâc thi sô luong BTPX rât nho, dâc biêt là
bâ thài hoat dô cao. Lieu bûc xa tù câc noi chôn cât BTPX là không dâng ké so vôi phông
xa tu nhiên [11].

Vân de là ô chô dang côn khoàng câch giûa câc chuyên gia hat nhân va công

chûng. Nhûng nguôi ùng hô va nhûng nguôi phàn dôi càn phài lâng nghe y kien cùa nhau.
Bôi vi, nhûng oké khâng eu eue doano chiém ty le rât nho, 5% [11]. Phàn dông côngchûng
là nhûng nguôi chua nhân thûc rô vân de va sân sang tiê'p thu câi moi. Do dô, càn dây
manh công tâc thông tin, tuyên truyên, nâng cao dân tri, ké cà doi thoai truc tiê'p, vî chinh
dô là mot trong nhûng diém mâu chdt dang càn trô su phât trién cùa ngành NLHN.
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D. CÀC VÂN DE KINH TE VA KHÀ NÂNG DAU TU"
XÂY Dt/NG DIÊN NGUYÊN TJ.

Chûng ta cô thé cho rang DNT là giài phâp quan trpng dua thé giài ra khôi tinh trang
bé tac vë thiëu hut NL trong tuong iai cûng nhu gôp phàn giài quyê't câc vân de cap bâch
trudc mât vê NL, phât trién kinh té, bàp vê moi truông... Thuc té dâ chûng minh rat câc
khia canh trên 6 nhiëu nudc CN phât triên va câc nudc moi phât trién nhu Tây au, Nhât
bàn, Dài loan, Nâm TT. Tuy nhiên mot phàn rông Ion cùa thé gidi là câc nude dang phât
trién chua nhin thây duûc va chua dâm nghi toi khâ nâng khai thâc câc mât manh dô cùa
DNT bài ngoài nhûng vàn de vê ky thuât, công nghê, cO sô ha tàng thâ'p kém, khà nâng
quàn ly du an lôn han ché... hp phài doi phô vdi vân de kinh té-vân de xây dung NMDNT.
Vë khia canh này DNT cûng gidng nhu bât ky m$t công trinh kinh té nào càn phài cô dû
khà nâng canh tranh thi mdi duoc châ'p nhân, nhât là doi vdi nhûng nudc không dû vô'n.

I. Chi phi sàn xuât diên

Dé canh tranh dudc vdi nhiêt diên, chi phi sàn xuât 1 don vi diên luçsng (1 kWh) d
NMDNT phài thâp han. Chi phi sàn xuât bao gôm:

- D'au ta XD (ké cà lâi sua': trong xây dung)

- Chi phi nhiên lieu

- Vân hành bào duông

- Chi phi bào quàn chôn cat chat thai

- Chi phi dô bô: nhiëu nudc chua tinh dën chi phi này trong sàn xuât diên nâng nhung
câc nudc OECD rfêu tinh

- Chi phi bào hiém

Câc chi phi khâc nhau nhu thué thu nhâp, thué loi nhuân, chi phi truyën tài va câc chi
phi khâc nhu bào vê moi truông không tinh vào trong sàn xuât diên. Tuy nhiên câc nhà
mây diên phài tuân thù câc quy dinh cûa tùng quô'c gia va quy dinh quôc té vë câc vân de
an toàn va bào vê moi truông. Dâp ûng nhûng yêu câu này chi phi sàn xuât diên tâng.

Vi du vê câu trûc chi phi sàn xuât diên nâng binh quân ô câc NMDNT à Lien xô cû
nhu sau:

D'au tu 37-43%

Vân hành bào dudng 16-29%

Nhiên lieu ., 23-29%

Dën bù thiêt hai câc ngubn tài nguyên, thiên nhiên 2-17%

Bào hiém 1%

Dô bô 4-6%

Viêc so sânh chi phi sàn xuât diên nâng giûa câc nudc vdi nhau là dieu không thé thuc
hièn dudc do mue dô phât triën kinh té, xâ hôi khâc nhau qûa nhiëu cûng nhu chinh sâch

, giâ cà, ty giâ tien tè khâc nhau. Ngoài ra câc tiêu chuâ"n vë quàn ly chat thài (cà chat thài
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phông xa), bào vê moi truông khâc nhau. Ngay cà viêc tinh chi phi dt bô nhà mây cûng
không phài duç)c tinh dén à tât cà câc nuôc trong chi phi sàn xuât diên. ô câc nuâc công
nghiêp phât trién OECD câc dôi hôi này thuàng rat khât khe vi hp nhâ thûc duoc y nghïa
kinh té, vân hôa, xâ hôi cùa viêc bào vê thiên nhiên, moi truông. Câc NM nhiêt diên dôi
hoi phài câ hê thdng loc giàm ôxit luu huynh thài ra, mot sô' nuâc càn bât buçic giàm luong
ôxit NitO. Vdi câc hê thdng thiê't bi này, chi phi sàn xuât diên cû thé tâng tù 15-20%.

So sânh chi phi sân xuâ't diên nâng ô câc nhà mây DNT vdi câc NM diên than trên thé
giôi cho thây không phài à dâu DNT cûng rè hon. Biéu db 1 chi ra rang ngay cà khi lây hê
sô quy dân (discount rate) = 5% chi phi sàn xuât diên than ô Brazil, Dong bac Canada,

Belgium
Brazil - Candida
Canada - Central

Canada- E-n/W-c*
China - East

CSFR
Finland
France

Germany F.R - High**
Germany F.R - Low**

Hungary
India - pithead

India - other
Indonesia

Italy - High**
Italy - Low**

Japan
Korea, Rep. of

Netherlands
Poland
Spain

Turkey
United Kingdom

USA-Midwest R
Yugoslavia 5

^777777777777^^^
V////////7777XSSSSS

0 0.5 1 1.5
Ratio of coal to nuclear electricity cost

Notes:
* Western coal compared to Eastern nuclaar
" Coal pnc«s in high and low estimates

Discount rate
10%

Discount rate
5%

Biéu do 1: Ty lé gifla chi phi sàn xuât diên than va DNT

48



Hà Ian van thâp hon à cdc NMDNT. Khi lay hê so quy dân lên toi 10% chi côn mot so
nuôc nhu Bi, Phàp, Nhât, Tiêp, An dô DNT côn cô uu thé hon nhiêt diên than.

Ngay cà trong mot nude chi so này cûng thay ddi nhu à Canada (mien Tmng khâc mien
dông bac), câc mien cùa nuôc công hôa An dô cûng vây. Ô nhûng vùng cô than, chi phi
sàn xuât diên than thuông thâp trong khi à noi xa vùng mo than hoâc dùng than nhiîp
khâ'u, chi phi nhiên lieu tâng cao. Trong khi DNT, thành phàn nhiên Jiêu thâp va viêc vân
chuyén nhiên lieu cûng dé dàng hon.

Hê sô quy dân ành huong truc tiêp toi chi phi sàn xuât diên nâng à tât cà câc NM diên
va cô thé làm thay ddi khà nâng canh tranh cùa DNT ddi vôi diên than. Trong qua trinh
quy hoach cân chu y nghiên cûu dô nhay câc hê sd này trong hê thdng diên. Ngân hàng
thé giôi khuyên câo dùng hê sd 10% dâc biêt vôi câc nuôc dang phât trién noi ma thiéu
vôn là van de hét sue gay gât. Dieu này càng gây khô khân cho vièc lua chpn DNT ô câc
nuôc này vi hê sd quy dân càng cao thi nhiêt diên than cô khà nàng canh tranh tôt hon
DNT vj vôn d'au tu thâp hon.

IL Xu the chung v'ê giâ cà

Nhu dâ nêu û trên, vôn d'au tu dông gôp phàn lôn trong chi phi sàn xuâ't diên ô câc
NMDNT. Thông thuàng câc công trinh DNT dëu là câc công trinh lôn, quan trpng, nhât
là dôi vôi câc nuôc dang phât trién vi von d'au tu cho NMDNT rât lôn: dé xây dung td
mây dàu tien 600 MW can khoâng 1,3 ty $, xây dung 2 to mây 900 MW càn 2,9 ty $, trong
khi xây 3 td mây nhiêt diên than 600 MW chi càn 1,3 ty S. Trung bïnh suât dàu tu DNT
cao hon khoàng 2-3 l'an. Câc sô lieu này chua tinh dén lâi suât trong xây dung, ma thôi
gian xây dung NMDNT thuông cao hon: 7-10 nâm.

Ngoài ra d'au tu xây dung nhà mây diên nguyên tu gâp nhiêu mao hiém do ânh huông
cùa moi truông chinh tri, công luân vi du nhu à Philipin va Ao mâc dû dâ cô khà nâng dàu
tu XD nhung trién khai duôc NMDNT dàu tien vi không xin duûc giây phép.

Diên nguyên tù chi cô hiêu qùa kinh te thuc su sau 10-15 nàm hoat dông cûng là mot
gânh nâng vë kinh té ma nuôc dàu tu phài gânh chiu, chua tinh dén cô thé bi châm tré
trong qua trinh xây dung.

Thành phàn chi phi dàu tu:

1. Chi phi cho công viêc chuâ'n bj truôc khi dd mé bê tông dàu tien (mdc bât dàu tinh
thôi gian xây dung) gbm chi phi xin quyën su dung dât, xây dung co sô ha tàng trên mât
bâng nhà mây.

2. Xây dung câc công trinh công công: chi phi vât tu, nhân công

3. Chi phi nhâp thiét bi.

4. Chi phi lâp dât thiét bj.

5. Chi phi djeh vu.

6. Chi phi quàn ly.

7. Chi phi thiét ké.
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8. Chi phi chuyén giao làm chù nhà mây: Bào hành ky thuât va chat luong, thuê, bào
hiém, dào tao can bô,...

9. 2/3 chi phi nap nhiên lieu làn dâu.

10. Câc chi phi phât sinh.

Nhin chung giâ DNT cô xu thé tâng, vi du à Canada trong vông 20 nâm (1970-1990)

suât dàu tu tâng tù 5 dén 10 làn. Nguyèn nhân:

- Tô'c dô lam phât cao: giâ vât tu, nhân công tàng dâc biêt sau thûi ky khùng hoàng dàu

mo.

- Lai suât tâng:

+ Câc dôi hôi vë quy trinh quy pham an toàn, bào vê moi truông chat chê hon

+ Thuê dât dât hon.

ô Nhât bàn, suât dâu tu cùa loai là nuôc soi (BWR) cûng dién ra tuong tu trong giai
doan 1970-1985: suât dâu tu dat ky lue xâp xi 2800$/kW vào nâm 1985. Tuy nhiên sau
1985 suât dâu tu giàm dân va cô xu thé giàm trong tuong lai. Du bâo dê'n nâm 2000 suât
dàu tu cùa loai lô này giàm côn 1000$/kW nhô:

- Tièu chuân hôa thiê't kê, tâng chat luong thiét bi, don giàn hôa duoe thù tue câp giây

phép.

- Hop ly hôa khi thiê't kê: Kinh nghiêm XD, vân hành câc NMDNT truôc cho thây dp
du trû an toàn cùa nhiëu hê thdng thiét bi qua cao, vuût xa mûc dô yêu càu nên chi phi
sàn xuât ton kém, kich thuâc dô sô; cô thê' giàm bât ma không ành huông toi dô du trû an
toàn quy dinh.

- Thôi gian XD rût ngân giàm dâng kë lâi suât trong xây dung (nhât là khi hê sô quy
dan eno) nhô:

+ Thuc hiên thôi gian biéu chat chë, hoàn thiên hdn de câc công viêc cô thê tien hành
song song lien tue trên công trucîng, cài tien phuong phâp lâp dât thùng lô.

+ Giàm khôi luong công viêc trên công truông xây dung bàng câch xây dung câc khôi

Block lôn, mô dun hôa câc hê thdng dng dân, thiê't bi.

. - Tàng công suât dât cùa td mây: suât dâu tu giàm.

Ngoài ra chi phi sàn xuât diên côn giàm nhd:

1. Tang hê so su dung công suât: tâng dô tin cây cùa nhà mây bàng câch su dung câc
vât lieu tien tien à câc duông dng, cài tien thanh nhiên lieu, hop ly phuong phâp kiê'm tra
chat luong, giàm thôi gian bào duông bàng câch dua ra biéu thanh tra hop ly, tàng cuông
su dung câc thiê't oj dieu khién tù xa, cài tien câc phuong tien giàm phông xa dbng thûi
tàng chu ky hoat dâng cùa td mây tù 12 thâng lên 18 thâng meh' ngùng dé bào duông dinh
ky.

2. Giàm chi phi nhiên lieu: Tâng dp chây sâu trung binh cùa thanh nhiên lieu tù 28000
MW ngày/tân lên 40000 MW ngày/tân va sau do 50000 MW ngày/tân.

Loai lô soi cài tien (ABWR) là thé hê sau cùa là soi (BWR) cô câc dâc tinh sau:
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Công suât dât
Khô'i luong xây dung co bàn

Thài gian xây dung

ABWR

1356 MW
580.000 m3 (giâm 24%)

48 thâng

BWR

1100MW
760.000 m3

Ô My each thuc hiên cô nhièu diém khâc vdi Nhât, trên cd sô nghiên cûu câc là nuâc
nhe dp suât (PWR) se nghiên cûu phât trién loai lô AP (lô nuôc âp lue cài tien) vôi câc
yêu câu sau:

- Nhô, don giàn dâp ûng nhu câu phu tài tâng châm.

- Tâng dô an toàn, on dinh trong viêc duôc câp giây phép.

- Thdi gian xây dung ngân: 36 thâng va 6 thâng hiêu chinh dua td mây hôa ludi.

- Cô khà n?:ig canh tranh kinh té cao.

Chi phi xây dung là 1370S/KW thâ'p hon PWR (1944S/KW) là 30%. Chi phi này dëu
chua tinh dén trudt giâ va lâi suât trong xây dung (thuông rât lôn), chi phi chuyén chû sô
hùu, vân hành thù làn dâu tien. Tdng công se là:

AP/PWR (600): 2900/4100 ($/KW)

So sânh chi phi sàn xuâ't diên nàng nhu sau: (Cent/KWh)

Dàutu
Nhiên lieu

Vân hành bào duông (công cà dô bô)
Tong

AP600

2.8
0.7
0.8

4.3 Kém 37,2%

PWR 600

4.0
0.8
1.1
5.9

Giâ nhiên lieu à nhà mây diên than va khi thiên nhiên là 1.5 va 5.8 Cent/KWh. Vî vây,
chi phi sàn xuâ't diên cao toi 5.0 va 7.0 Cent/KWh. Nhu vây AP se cô uu thé hon là 16% va
64%.

III. Vân de d'au tu XD NMDNT à câc nuôc dang phât trien.

Nhu vây chûng ta dâ thà'y câc lô thé hê tiëp theo se cô khà nâng kinh té' rât cao. Tuy
nhiên dôi vdi câc nude dang phât trién vân de d'au tu vân là vân de hét sue nan giài, ngay
cà khi nhin thây rô rang tinh kinh té cùa nhà niây DNT bôi vi so vôi câc công trinh khâc,
dâu tu DNT gâp câc mao hiém sau:

- Xây dung: cô thé bi châm tré so vôi ké hoach dât ra - von dâu tu tâng manh.

- Vân hành: châm tré trong cung câp thiét bj, vât tu, dâc biêt c'ân chû y câc hç>p dbng
cung câp nhiên lieu dài han.
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I - Thj truông: à câc nudc dang phât trién tl:j truông tièu thu diên do 1 công ty duûc nhà
nudc ùy quyën dâp ûng.

- Giâ cà: nhièu nudc giâ bân diên thâ'p hdn chi phi sàn xuât diên - không cô khà nàng

hoàn vôn.

- Tien tê: D'au tu sàn xuât phài dùng ngoai tê, tien doanh thu bân diên thông thuûng là
nôi tê, trong khi ty giâ hôi doâi ô câc nudc cô bien dông lôn. Vî vây càn dânh giâ khà nâng
hoàn vôn bâng ngoai tê. Vî du ddi vdi NMDNT Duya Bay (Trung qudc) 90% vdn dàu tu
vay nudc ngoài va 70% diên sàn xuât du kién se bân sang Hong kông thu ngoai tê truc
tiép. Ô câc vùng kinh tê tu do buôn bân dé âp dung phuong thûc vay von nudc ngoài hon.

Nhûng mao hiê'm này cô thé chuyén sang phia d'au tu nudc ngoài bàng câc mô hinh
hçp tâc dàu tu. Mô hinh BOT (Xây dung - Vân hành - Chuyén giao:
Build-Operate-Transfer) dang dudc câc nudc dang phât trién nghièn cûu âp dung cho câc
công trinh kinh tê nôi chung va công trinh DNT nôi riêng. Phia công ty nudc ngoài chiu
trâch nhiêm xây dung, vân hành, khai thâc nhà mây diên nguyên tu va chuyén giao cho
nudc chù nhà sau 15 nâm nhà mây hoat dông.

Khdi thùy cùa mô hinh BOT tù My. Nâm 1978 chinh phù dua ra luât bào vê thi trudng
cho câc nhà mây diên tu nhân, nhô, doc lâp. Công ty phân phoi diên phài mua diên cùa
câc nhà mây này vdi giâ hdp ly. Nhô luât này ma câc nhà mây diên tu nhân cô thi trudng
on dinh va tù nâm 1978 dê'n 1990 cô 25000 MW diên dudc câc chù tu nhân xây dung.

Mô hinh d'au tu BOT dâc biêt quan trong cho câc nuôc dang phât triën không dû kinh
nghiêm xây dung vân hành bâo duông nhà mây DNT, hon nûa khà nâng vè tài chinh rat
han ché. Tuy nhiên mô hinh BOT dôi hôi khâ nhiëu thôi gian dé dàm phân vè câc vân de
eu thé nhu câc luât va quy dinh cùa nudc chû nhà vë thuë, lao dông, moi trudng,... Vi câc
luât va quy dinh này không giông nhau ô câc nudc. Ngoài ra vdi công trînh phûc tap nhu
NMDNT, vdi câc mao hiém nêu trên, câc công ty nudc ngoài cûng râ't thân trong. Vi du
Nhât bàn se xuât khâ"u DNT sau khi hp nâm vûng:

1. Su châp nhân cùa công luân ddi vdi DNT: không chi trong nudc ma côn su châp
thuân cùa câc nudc lâng giêng.

2. Su on dinh vë chinh tri va su châp nhân câc hiêp udc qudc tê nhu hiêp udc không

phd bien vu khi hat nhân.

3. Tim hiéu vë thi trudng, khà nâng thu hôi ngoai tê.

4. Khà nâng tài chinh cùa nudc chù nhà, vân de nd nudc ngoài...

5. Mue uu tien cùa du an.

6. Tinh khà thi.

7. Trinh dô ky thuât, công nghê.

S. Cd sô ha t'âng xâ hôi: truyën thông, giao thông vân tài, hê thdng truyên tài va phân
phôi, câp thoât nudc...
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Thông thuûng chinh phù cùa ntfdc chù nhà phài chiu trâch nhiêm vè thi truong, giâ cà,
ty giâ hdi doâi trong câc du an dàu tu nudc ngoài vê DNT.

IV. Ket luîin:

Du an DNT là du an phûc tap, quy mô ldn, rat nhiëu khô khân ddi vôi câc nuôc dang
phât trién. Vê khia canh kinh tê khà nâng canh tranh cùa DNT ngày càng cô triên vpng
nhà câc thé hê mdi cùa câc loai lô phàn ûng kinh té hon va giâ nhiên lieu truyèn thông
ngày càng tâng cûng nhu thué bào vê moi truông tâng làm cho câc nhà mây nhiêt dièn
ngày càng kém canh tranh. Vôi câc mô hinh hdp tâc dàu tu thich hdp vôi hoàn cành eu
thé cùa tùng nuôc, câc nuôc dang phât trién hy vong se cô nhièu co hôi dé khai thâc
nguôn nâng ludng cô thé nôi là vô tân này.
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