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Lịch sử năng lượng hạt nhân 
 

Mặc dù chúng nhỏ bé, nhưng các nguyên tử có một lượng lớn năng lượng giữ 
chúng lại với nhau. Các đồng vị nhất định của một số nguyên tố có khả năng phân tách và 
sẽ giải phóng năng lượng của chúng dưới dạng nhiệt. Sự phân tách này được gọi là sự phân 
hạch. Nhiệt giải phóng trong sự phân hạch có thể dùng để giúp phát điện trong các nhà 
máy điện. 

Uranium 235 (U-235) là một trong các đồng vị dễ dàng phân hạch. Trong khi phân 
hạch, các nguyên tử U-235 hấp thụ các neutron chậm. Sự hấp thụ này làm cho U-235 trở 
nên không bền và phân tách thành hai nguyên tử nhẹ gọi là các sản phẩm phân hạch. 

Tổng khối lượng của các sản phẩm phân hạch nhỏ hơn khối lượng của U-235 ban 
đầu. Sự suy giảm khối lượng xảy ra vì một phần vật chất đã chuyển hóa thành năng lượng. 
Năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt. Hai hoặc ba neutron được giải phóng kèm 
theo với nhiệt. Các neutron này có thể va chạm với những nguyên tử khác, gây ra nhiều sự 
phân hạch hơn. 

 

 Một chuỗi phân hạch liên tiếp được gọi là phản ứng dây chuyền. Nếu đủ lượng 
uranium được mang lại với nhau dưới những điều kiện nhất định, thì sẽ xảy ra một phản 
ứng dây chuyền liên tục. Hiện tượng này gọi là phản ứng dây chuyền tự duy trì. Một phản 
ứng dây chuyền tự duy trì sinh ra lượng nhiệt rất lớn, có thể dùng để giúp phát điện. 

 Nhà máy điện hạt nhân phát điện theo kiểu giống như các nhà máy điện hơi nước 
khác. Nước được đun nóng, và hơi nước bốc lên từ nước sôi làm quay tuabin và phát điện. 
Sự khác biệt chủ yếu ở các loại nhà máy điện hơi nước là nguồn sinh nhiệt. Trong nhà máy 
điện hạt nhân, nhiệt phát ra từ phản ứng dây chuyền tự duy trì làm sôi nước. Trong các nhà 
máy khác, người ta đốt than đá, dầu lửa, hoặc khí thiên nhiên để đun sôi nước. 
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Lời nói đầu 
 

 Khái niệm nguyên tử đã tồn tại trong nhiều thế kỉ. Nhưng chỉ gần đây, chúng ta 
mới bắt đầu hiểu được sức mạnh khủng khiếp chứa trong khối lượng nhỏ xíu ấy. 

 Trong những năm ngay trước và trong Thế chiến thứ hai, nghiên cứu hạt nhân chủ 
yếu tập trung vào phát triển các loại vũ khí phòng thủ. Sau đó, các nhà khoa học tập trung 
vào các công dụng hòa bình của công nghệ hạt nhân. Một công dụng quan trọng của năng 
lượng hạt nhân là phát điện. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã ứng dụng 
thành công công nghệ hạt nhân cho nhiều mục đích khoa học, y khoa, và công nghiệp 
khác. 

 Tập sách mỏng này trình bày sơ lược lịch sử những khám phá của chúng ta về 
nguyên tử. Chúng ta bắt đầu với ý tưởng của các nhà triết học Hi Lạp cổ đại. Sau đó, chúng 
ta dõi theo hành trình đến với những nhà khoa học đầu tiên khám phá ra hiện tượng phóng 
xạ. Cuối cùng, chúng ta đến với công dụng hiện đại của nguyên tử là một nguồn năng 
lượng vô giá. 

 Tập sách mỏng này cũng trình bày một biên niên sử chi tiết của lịch sử điện hạt 
nhân và một bảng thuật ngữ. Chúng tôi hi vọng bảng thuật ngữ sẽ giải thích được một số 
khái niệm có thể mới mẻ đối với một số độc giả và việc nghiên cứu phần biên niên sử sẽ 
khuyến khích quý độc giả tìm hiểu thêm các tài nguyên được liệt kê trong danh sách tham 
khảo. Như thế, bạn sẽ có thể tự khám phá những nỗ lực của nước Mĩ nhằm phát triển và 
làm chủ thứ công nghệ đầy sức mạnh này. 



3333    

Giới thiệu 
 

 Bản tính con người vốn thích kiểm nghiệm, quan sát và mơ ước. Lịch sử năng 
lượng hạt nhân là câu chuyện giấc mơ nhiều thế kỉ đã trở thành hiện thực. 

 Các nhà triết học Hi Lạp cổ đại là những người đầu tiên phát triển quan niệm rằng 
toàn thể vật chất cấu thành từ những hạt không nhìn thấy gọi là nguyên tử. Từ nguyên tử 
phát sinh từ tiếng Hi Lạp, atomos, nghĩa là không thể chia cắt. Các nhà khoa học vào thế kỉ 
18 và 19 đã làm hồi sinh khái niệm này dựa trên những thí nghiệm của họ. Vào năm 1900, 
các nhà khoa học biết rằng nguyên tử chứa những lượng lớn năng lượng. Nhà vật lí người 
Anh Ernest Rutherford được gọi là cha đẻ của ngành khoa học hạt nhân vì sự đóng góp của 
ông cho lí thuyết cấu trúc nguyên tử. Vào năm 1904, ông đã viết: 

Nếu người ta có thể điều khiển tốc độ phân rã của các nguyên tố phóng xạ, thì 
người ta có thể thu được một lượng lớn năng lượng từ một lượng nhỏ vật chất. 

 Albert Einstein đã phát triển lí thuyết của ông về mối quan hệ giữa năng lượng và 
khối lượng vào năm sau đó. Biểu thức toán học ấy là E = mc2, hay “năng lượng bằng khối 
lượng nhân với bình phương tốc độ ánh sáng”. Mất gần 35 năm để người ta chứng minh 
cho lí thuyết của Einstein. 
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Khám phá ra sự phân hạch 
 

Năm 1934, nhà vật lí Enrico Fermi đã chỉ đạo các thí nghiệm ở Rome chứng tỏ 
rằng neutron có khả năng phân tách nhiều loại nguyên tử. Các kết quả khiến cả Fermi cũng 
lấy làm ngạc nhiên. Khi ông dùng neutron bắn phá uranium, ông không được những 
nguyên tố mà ông trông đợi. Các nguyên tố này nhẹ hơn nhiều so với uranium. 

 
Enrico Fermi, nhà vật lí người Italy, đã lãnh đạo một đội khoa học tạo ra 
được phản ứng hạt nhân dây chuyền tự duy trì đầu tiên. 

 Mùa thu năm 1938, các nhà vật lí người Đức Otto Hahn và Fritz Strassman đã bắn 
các neutron phát ra từ một nguồn chứa các nguyên tố radium và beryllium vào uranium (số 
nguyên tử 92). Họ thật bất ngờ tìm thấy các nguyên tố nhẹ hơn, ví dụ như barium (số 
nguyên tử 56), trong chất liệu còn lại. 

 Những nguyên tố này có khối lượng nguyên tử khoảng bằng phân nửa của uranium. 
Trong những thí nghiệm trước đó, chất liệu còn lại chỉ hơi nhẹ hơn uranium một tí. 

 Hahn và Strassman đã liên hệ với Lise Meitner ở Copehagen trước khi đưa ra công 
bố khám phá của họ. Bà là một đồng nghiệp người Áo buộc phải chạy trốn khỏi chế độ 
phát xít Đức. Bà làm việc với Niels Bohr và người cháu trai, Otto R. Fitsch. Meitner và 
Fitsch nghĩ barium và các nguyên tố nhẹ kia trong chất liệu còn lại thu được từ uranium 
phân rã – hay phân hạch. Tuy nhiên, khi bà cộng số nguyên tử của các sản phẩm phân 
hạch, thì chúng không bằng khối lượng tổng của uranium. Meitner đã sử dụng lí thuyết của 
Einstein chứng tỏ rằng phần khối lượng bị mất đã biến đổi thành năng lượng. Phát kiến này 
đã chứng tỏ sự phân hạch tồn tại và xác nhận lí thuyết của Einstein. 
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Phản ứng dây chuyền tự duy trì đầu tiên 
 

 Năm 1939, Bohr đến Mĩ. Ông chia sẻ với Einstein các khám phá Hahn-Strassman-
Meitner. Bohr cũng gặp Fermi tại một hội nghị về vật lí lí thuyết ở thủ đô Washington. Họ 
đã thảo luận về khả năng hấp dẫn của một phản ứng dây chuyền tự duy trì. Trong một quá 
trình như vậy, các nguyên tử có thể phân tách để giải phóng những lượng lớn năng lượng. 

 Các nhà khoa học trên khắp thế giới bắt đầu tin rằng một phản ứng dây chuyền tự 
duy trì là có thể. Nó sẽ xảy ra nếu như đủ lượng uranium được mang vào dưới những điều 
kiện thích hợp. Lượng uranium cần thiết để tạo ra một phản ứng dây chuyền tự duy trì 
được gọi là khối lượng tới hạn. 

 Fermi và người phụ tá của ông, Leo Szilard, đã đề xuất một mẫu có thể cho một lò 
phản ứng uranium dây chuyền vào năm 1941. Mô hình của họ gồm uranium đặt trong một 
đụn graphite tạo thành một khung chất liệu có thể phân hạch kiểu hình lập phương. 

 
Leo Szilard 

 Đầu năm 1942, một nhóm nhà khoa học do Fermi đứng đầu đã tập trung tại trường 
Đại học Chicago để phát triển các lí thuyết của họ. Tháng 11 năm 1942, mọi thứ đã sẵn 
sàng cho việc bắt đầu xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên thế giới, cái trở nên nổi 
tiếng là Cột Chicago 1. Cái cột được dựng đứng trên mảnh sân hình quả bí bên dưới sân 
vận động của trường Đại học Chicago. Ngoài uranium và graphite, nó còn chứa các thanh 
điều khiển bằng cadmium. Cadmium là một nguyên tố kim loại hấp thụ neutron. Khi có 
mặt các thanh cadmium trong cột, thì sẽ có ít neutron làm phân hạch các nguyên tử 
uranium hơn. Việc này làm phản ứng dây chuyền chậm lại. Khi các thanh bị lấy ra, thì sẽ 
có nhiều neutron sẵn sàng làm phân tách các nguyên tử hơn. Phản ứng dây chuyền sẽ tăng 
tốc. 

 Vào buổi sáng ngày 2 tháng 12 năm 1942, các nhà khoa học đã sẵn sàng để bắt đầu 
một trình diễn của Cột Chicago 1. Fermi ra lệnh rút các thanh điều khiển ra mỗi lần một 
vài inch trong vài giờ sau đó. Cuối cùng, lúc 3:25 chiều, giờ Chicago, phản ứng hạt nhân 
trở thành tự duy trì. Fermi và nhóm của ông đã chuyển hóa thành công lí thuyết khoa học 
thành thực tại công nghệ. Thế giới đã bước vào kỉ nguyên hạt nhân. 
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Sự phát triển năng lượng hạt nhân 
cho các mục đích hòa bình 

 

 Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên chỉ mới là cái khởi đầu. Đa phần nghiên cứu nguyên 
tử lúc đầu tập trung vào việc phát triển một loại vũ khí hiệu quả dùng trong Thế chiến thứ 
hai. Công việc được thực hiện dưới cái tên mật danh là Dự án Manhattan. 

 
Lise Meitner và Otto R. Frisch 

 Tuy nhiên, một số nhà khoa học lại nghiên cứu việc xây dựng các lò tái sinh, lò 
phản ứng tạo ra chất liệu có khả năng phân hạch trong phản ứng dây chuyền. Do đó, chúng 
sẽ tạo ra nhiều chất liệu phân hạch là chúng sử dụng vào. 

 
Enrico Fermi đứng đầu một nhóm nhà khoa học đang khởi động phản ứng hạt 
nhân dây chuyền tự duy trì đầu tiên. Sự kiện lịch sử ấy, xảy ra hôm 02/12/1942, 
được tái hiện trong bức tranh này. 

 Sau chiến tranh, chính quyền Mĩ khuyến khích phát triển năng lượng hạt nhân cho 
các mục đích dân sự hòa bình. Quốc hội Mĩ đã thành lập Ủy ban Năng lượng Nguyên tử 
(AEC) vào năm 1946. AEC đã ủy quyền xây dựng Lò Tái sinh Thực nghiệm I tại một địa 
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điểm ở Idaho. Lò phản ứng ấy phát điện lần đầu tiên từ năng lượng hạt nhân vào ngày 20 
tháng 12 năm 1951. 

 Một mục tiêu chính trong nghiên cứu hạt nhân vào giữa thập niên 1950 là chứng tỏ 
rằng năng lượng hạt nhân có thể phát điện dùng cho mục đích thương mại. Nhà máy phát 
điện thương mại đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân đặt tại Shippingport, 
Pennsylvania. Nó đạt tới công suất thiết kế trọn vẹn vào năm 1957. Các lò phản ứng nước 
nhẹ kiểu như Shippingport sử dụng nước bình thường để làm nguội lõi lò phản ứng trong 
phản ứng dây chuyền. Chúng là mẫu thiết kế tốt nhất khi ấy cho nhà máy điện hạt nhân. 

 Ngành công nghiệp bí mật ngày càng liên quan nhiều hơn đến việc phát triển các lò 
phản ứng nước nhẹ sau khi Shippingport đi vào hoạt động. Các chương trình năng lượng 
hạt nhân đã chuyển sự tập trung sang việc phát triển các công nghệ lò phản ứng khác. 

 Ngành công nghiệp điện hạt nhân ở Mĩ phát triển nhanh chóng trong thập niên 
1960. Các công ti thực dụng đã nhìn thấy dạng sản xuất điện này thật kinh tế, sạch về mặt 
môi trường, và an toàn. Tuy nhiên, vào thập niên 1970 và 1980, sự tăng trưởng bị chậm lại. 
Nhu cầu điện giảm đi và các lo ngại về điện hạt nhân ngày càng tăng, ví dụ như sự an toàn 
lò phản ứng, vấn đề chất thải, và những xem xét môi trường khác. 

 Tuy nhiên, nước Mĩ vẫn có số lượng nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động nhiều 
gấp đôi so với bất kì nước nào trên thế giới vào năm 1991, chiếm hơn một phần tư số 
lượng nhà máy đang hoạt động trên thế giới. Năng lượng hạt nhân cung cấp gần 22% điện 
năng sản xuất ở nước Mĩ. 

 
Lò phản ứng Tái sinh Thực nghiệm I phát ra điện năng thắp sáng 4 bóng 
đèn 200W vào hôm 20/12/1951. Đây là dấu mốc khởi đầu của nền công 
nghiệp điện hạt nhân. 

 Cuối năm 1991, 31 quốc gia khác cũng có nhà máy điện hạt nhân đang khai thác 
thương mại hoặc đang xây dựng. Đó là một sự chuyển giao công nghệ điện hạt nhân rộng 
khắp và ấn tượng. 

 Trong thập niên 1990, nước Mĩ phải đối mặt trước một vài vấn đề năng lượng 
chính, và đã phát triển một vài mục tiêu chính cho năng lượng hạt nhân, đó là: 

• Duy trì sự an toàn cao và các chuẩn thiết kế; 

• Giảm rủi ro kinh tế; 
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• Giảm rủi ro điều tiết; 

• Thiết lập một chương trình chất thải hạt nhân mức cao thật hiệu quả. 

Một vài trong số những mục tiêu năng lượng hạt nhân này đã đưa vào Chính sách 
Năng lượng năm 1992, được kí thành luật [nước Mĩ] vào tháng 10 cùng năm. 

 Nước Mĩ đang hành động để đạt tới những mục tiêu này theo nhiều phương thức 
khác nhau. Chẳng hạn, Bộ Năng lượng Mĩ gánh vác một số một số nỗ lực chung với ngành 
công nghiệp hạt nhân để phát triển thế hệ tiếp theo của các nhà máy điện hạt nhân. Những 
nhà máy đã và đang được thiết kế ngày một an toàn hơn và hiệu quả hơn. Đây cũng là một 
nỗ lực nhằm làm cho nhà máy điện hạt nhân dễ xây dựng hơn bằng cách chuẩn hóa thiết kế 
và đơn giản hóa các đòi hỏi bản quyền, mà không giảm bớt các tiêu chuẩn an toàn. 

 Trong lĩnh vực quản lí chất thải, các kĩ sư đang phát triển những phương pháp mới 
và những địa điểm mới dùng cất trữ chất thải phóng xạ tạo ra bởi các nhà máy điện hạt 
nhân và những quá trình hạt nhân khác. Mục tiêu của họ là giữ chất thải hạt nhân cách xa 
môi trường sống và con người trong những khoảng thời gian rất lâu. 

 Các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu năng lượng nhiệt hạch hạt nhân. Sự nhiệt 
hạch xảy ra khi các nguyên tử liên kết lại – hay hợp nhất – thay vì phân tách ra. Nhiệt hạch 
là năng lượng đã cấp nguồn cho mặt trời. Trên Trái đất, nhiên liệu nhiệt hạch hứa hẹn nhất 
là deuterium, một dạng hydrogen. Nó có trong nước và dồi dào. Nó cũng tạo ra chất thải 
kém độ phóng xạ hơn so với sự phân hạch. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thể sản 
xuất năng lượng có ích từ sự nhiệt hạch và vẫn đang trong tiến trình nghiên cứu của họ. 

 
Ở Oak Ridge, Tennessee, các công nhân đang đóng gói các đồng vị, 
chúng chủ yếu dùng trong khoa học, công nghiệp, và y khoa. 



9999    

 Nghiên cứu trong những lĩnh vực hạt nhân khác vẫn tiếp tục trong thập niên 1990. 
Công nghệ hạt nhân giữ vai trò quan trọng trong y khoa, công nghiệp, khoa học, và thực 
phẩm và nông nghiệp, cũng như phát điện. Ví dụ, các bác sĩ sử dụng các đồng vị phóng xạ 
để nhận dạng và nghiên cứu các nguyên nhân gây bệnh. Họ còn dùng chúng để tăng liệu 
pháp điều trị y khoa truyền thống. Trong công nghiệp, các đồng vị phóng xạ được dùng để 
đo những chiều dày vi mô, dò tìm những dị thường trong vỏ bọc kim loại, và kiểm tra các 
mối hàn. Các nhà khảo cổ sử dụng kĩ thuật hạt nhân để xác định niên đại các vật thời tiền 
sử một cách chính xác và định vị các khiếm khuyết ở các tượng đài và nhà cửa. Bức xạ hạt 
nhân được dùng để bảo quản thực phẩm. Nó giữ được nhiều vitamin hơn so với đóng hộp, 
đông lạnh hoặc sấy khô. 

 Nghiên cứu hạt nhân còn mang lợi ích cho nhân loại theo nhiều kiểu. Nhưng ngày 
nay, ngành công nghiệp hạt nhân phải đối mặt trước những vấn đề lớn, rất phức tạp. Làm 
thế nào chúng ta có thể giảm tối thiểu các rủi ro? Tương lai sẽ tùy thuộc vào kĩ nghệ tiên 
tiến, nghiên cứu khoa học, và sự tham gia của mọi công dân đã giác ngộ. 



10101010    

Biên niên các nghiên cứu  
và phát triển năng lượng hạt nhân 

 

Thập niên 1940 

02/12/1942. Phản ứng hạt nhân dây chuyền tự duy trì đầu tiên xảy ra tại trường Đại học 
Chicago. 

16/07/1945. Đặc vụ Manhattan của quân đội Mĩ thử quả bom nguyên tử đầu tiên tại 
Alamogordo, New Mexico, dưới tên gọi mật Dự án Manhattan. 

06/08/1945. Quả bom nguyên tử mang tên Thằng gầy thả xuống Hiroshima, Nhật Bản. Ba 
ngày sau, một quả bom nữa, Gã béo, thả xuống Nagasaki, Nhật Bản. Nước Nhật đầu hàng 
hôm 15/08, kết thúc Thế chiến thứ hai. 

01/08/1946. Chương trình hành động Năng lượng nguyên tử 1946 [của Mĩ] lập ra Ủy ban 
Năng lượng nguyên tử (AEC) để điều khiển sự phát triển năng lượng hạt nhân và khảo sát 
những ứng dụng hòa bình của năng lượng hạt nhân. 

06/10/1947. AEC lần đầu tiên nghiên cứu khả năng sử dụng hòa bình của năng lượng 
nguyên tử, đưa ra một bản báo cáo vào năm sau đó. 

01/03/1949. AEC công bố chọn một địa điểm ở Idaho xây dựng nhà máy thử nghiệm lò 
phản ứng quốc gia. 

 

Thập niên 1950 

20/12/1951. Ở Arco, Idaho, Lò phản ứng tái sinh thực nghiệm 1 lần đầu tiên sản sinh điện 
năng từ năng lượng hạt nhân, thắp sáng bốn bóng đèn. 

14/06/1952. Con tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Hải quân, Nautilus, đặt tại Groton, 
Connecticut. 

30/03/1953. Nautilus bắt đầu khởi động những đơn vị hạt nhân đầu tiên của nó. 

08/12/1953. Tổng thống Eisenhower đọc bài phát biểu “Nguyên tử cho Hòa bình” trước 
Liên hiệp quốc. Ông kêu gọi sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn nữa nhằm phát triển năng 
lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. 

30/08/1954. Tổng thống Eisenhower kí Luật Năng lượng nguyên tử năm 1954, lần bổ sung 
quan trọng đầu tiên của Luật Năng lượng nguyên tử ban đầu, cho phép chương trình năng 
lượng hạt nhân dân sự tiếp cận gần hơn với công nghệ hạt nhân. 

10/01/1955. AEC công bố Chương trình Lò phản ứng cấp điện, theo đó AEC và ngành 
công nghiệp sẽ hợp tác trong việc xây dựng và điều hành các lò phản ứng điện hạt nhân 
thực nghiệm. 

17/07/1955. Arco, Idaho, thị tứ 1000 dân, trở thành thị tứ đầu tiên được cấp điện bằng năng 
lượng hạt nhân, lò phản ứng nước sôi thực nghiệm BORAX III. 

08-20/08/1955. Geneva, Thụy Sĩ, chủ trì Hội nghị quốc tế lần thứ nhất của Liên hiệp quốc 
về Công dụng hòa bình của năng lượng nguyên tử. 

12/07/1957. Tổ hợp hạt nhân dân sự đầu tiên cấp điện bởi Lò phản ứng thí nghiệm Natri ở 
Santa Susana, California. Nhà máy ấy cấp điện cho đến năm 1966. 

02/09/1957. Đạo luật Price-Anderson đảm bảo tài chính cho dân chúng và giấy phép AEC 
cùng các nhà thầu nếu xảy ra một tai nạn bất ngờ tại một nhà máy điện hạt nhân. 
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01/10/1957. Liên hiệp quốc thành lập Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) ở 
Vienna, Áo, để xúc tiến việc sử dụng hòa bình của năng lượng hạt nhân và chống sự truyền 
bá vũ khí hạt nhân trên khắp thế giới. 

 
Tàu ngầm nguyên tử đầu tiên, Nautitlus. 

02/12/1957. Nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn đầu tiên trên thế giới bắt đầu hoạt động tại 
Shippingport, Pennsylvania. Nhà máy đạt tới công suất trọn vẹn ba tuần sau đó và cấp điện 
cho khu vực Pittsburgh. 

22/05/1958. Bắt đầu chế tạo con tàu buôn chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế 
giới, N.S. Savannah, ở Camden, New Jersey. Con tàu được hạ thủy ngày 21/07/1959. 

15/10/1959. Nhà máy điện hạt nhân Dresden-1 ở Illinois, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở 
nước Mĩ xây dựng ngoài ngân sách nhà nước, đạt tới phản ứng hạt nhân tự duy trì. 

 

Thập niên 1960 

19/08/1960. Nhà máy điện hạt nhân thứ ba của Mĩ, Nhà máy điện hạt nhân Yankee Rowe, 
đạt tới phản ứng hạt nhân tự duy trì. 

Đầu những năm 1960. Lần đầu tiên các nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ được sử dụng ở 
những nơi xa xôi để cấp điện cho các trạm khí tượng và hải đăng trong hàng hải. 

 

N.S. Savannah 

22/11/1961. Hải quân Mĩ hạ thủy con tàu lớn nhất thế giới, U.S.S Enterprise. Nó là một tàu 
sân bay cấp điện hạt nhân có khả năng ở tốc độ lên tới 30 knot với quãng đường lên tới 
400.000 dặm (740.800 km) mà không cần nạp lại nhiên liệu. 

26/08/1964. Tổng thống Lyndon B. Johnson kí Đạo luật Quyền tư hữu Các chất liệu Hạt 
nhân đặc biệt, cho phép ngành công nghiệp điện hạt nhân được sở hữu nhiên liệu trong các 
đơn vị nhà máy của mình. Sau ngày 30/06/1973, quyền tư hữu nhiên liệu uranium là bắt 
buộc. 
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12/12/1963. Công ti Điện và Bóng đèn Trung Jersey công bố được ủy nhiệm nhà máy điện 
hạt nhân Oyster Creek, lần đầu tiên một nhà máy hạt nhân được xem là một lựa chọn mang 
tính kinh tế so với một nhà máy nhiên liệu hóa thạch. 

03/10/1964. Ba con tàu nổi trên biển cấp điện bằng hạt nhân, Enterprise, Long Beach, và 
Bainbridge, hoàn thành “Cuộc hành quân biển”, một hành trình vòng quanh thế giới. 

03/04/1965. Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trong không gian (SNAP-10A) được nước Mĩ 
phóng lên quỹ đạo. SNAP là viết tắt của Systems for Nuclear Auxiliary Power (Hệ thống 
phát điện hạt nhân bổ trợ). 

 
Một pin nguyên tử đã hoạt động liên tục trên mặt trăng trong ba năm. 
Nhà máy điện hạt nhân đến mặt trăng lần đầu tiên vào hôm 19/11/1969, 
khi các nhà du hành Apollo 12 triển khai máy phát hạt nhân SNAP-27 
của AEC trên bề mặt mặt trăng. 

 

Thập niên 1970 

05/03/1970. Mĩ, Anh, Liên Xô và 45 quốc gia khác phê chuẩn Hiệp ước Không phổ biến 
Vũ khí hạt nhân. 

1971. 22 nhà máy điện hạt nhân thương mại hoạt động trên khắp nước Mĩ. Chúng sản ra 
2,4% điện năng của nước Mĩ lúc ấy. 

1973. Các công ti Mĩ đăng kí 41 nhà máy điện hạt nhân, con số kỉ lục trong một năm. 

1974. Nhà máy điện hạt nhân 1000MW đầu tiên đi vào phục vụ - Commonwealh Edison’s 
Zion 1. 

11/10/1974. Đạo luật Cơ cấu lại Năng lượng năm 1974 phân chia các chức năng AEC giữa 
hai cơ quan mới – Ban điều hành Nghiên cứu và Phát triển Hạt nhân (ERDA) thực hiện 
chức năng nghiên cứu và phát triển, và Ủy ban Điều phối Hạt nhân (NRC) đảm đương vai 
trò điều phối điện hạt nhân. 
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07/04/1977. Tổng thống Jimmy Carter công bố nước Mĩ sẽ hoãn vô thời hạn các kế hoạch 
tái xử lí nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. 

04/08/1977. Tổng thống Carter kí Đạo luật Tổ chức Bộ Năng lượng, chuyển các chức năng 
ERDA sang cơ quan mới – Bộ Năng lượng (DOE). 

01/10/1977. DOE bắt đầu hoạt động. 

28/03/1979. Tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử điện hạt nhân thương mại của nước Mĩ 
xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island ở gần Harristburgh, Pennsylvania. Tai 
nạn có nguyên do mất chất lỏng làm nguội từ lõi lò phản ứng do trục trặc kĩ thuật và lỗi 
con người. Không ai bị tổn thương và không có sự chiếu xạ quá mức nào từ vụ tai nạn. 
Cuối năm ấy, NRC đã đưa ra các quy định an toàn lò phản ứng nghiêm khắc hơn và các 
thủ tục thanh kiểm tra chặt chẽ hơn nhằm tăng cường sự an toàn của hoạt động của lò phản 
ứng. 

1979. 72 lò phản ứng được cấp phép, sản xuất 12% điện năng thương mại của nước Mĩ. 

 

Thập niên 1980 

26/03/1980. DOE khởi động chương trình nghiên cứu và phát triển Three Mile Island 
nhằm phát triển công nghệ tháo rời và lấy nhiên liệu ra khỏi lò phản ứng đã bị phá hủy. 
Chương trình tiếp tục trong 10 năm và đã mang lại nhiều tiến bộ quan trọng trong việc phát 
triển công nghệ an toàn hạt nhân mới. 

01/10/1982. Sau 22 năm phục vụ, nhà máy điện Shipingport ngừng hoạt động. Việc tháo 
dỡ hoàn thành trong năm 1989. 

07/01/1983. Luật chính sách chất thải hạt nhân (NWPA) đưa ra một chương trình tìm một 
địa điểm chôn chất thải hạt nhân có độ phóng xạ cao, trong đó có nhiên liệu đã qua sử dụng 
từ nhà máy điện hạt nhân ra. Đạo luật cũng đề ra mức phí đối với những người sở hữu và 
những người tạo ra chất thải phóng xạ và nhiên liệu đã qua sử dụng, họ phải trả các chi phí 
của chương trình. 

1983. Điện hạt nhân phát ra sản lượng nhiều hơn điện khí. 

1984. Nguyên tử trở thành nguồn điện năng lớn thứ hai, sau than đá. 83 lò phản ứng điện 
hạt nhân cung cấp khoảng 14% điện năng tiêu thụ ở nước Mĩ. 

1985. Viện Điều phối Năng lượng Hạt nhân thành lập một trường đào tạo cấp quốc gia 
nhằm đào tạo nhân lực cho các nhà máy điện hạt nhân. 

1986. Nhà máy hạt nhân Perry ở Ohio trở thành nhà máy điện hạt nhân thứ 100 của Mĩ đi 
vào hoạt động. 

26/04/1986. Sai lầm trong điều khiển đã gây ra hai vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân 
Chernobyl số 4 ở Liên Xô cũ. Lò phản ứng đặt trong một tòa nhà chứa không tương xứng, 
và những lượng lớn bức xạ đã thoát ra ngoài. Một nhà máy có thiết kế như vậy sẽ không 
được cấp phép ở Mĩ. 

22/12/1987. Luật Chính sách Chất thải Hạt nhân (NWPA) được sửa đổi. Thượng viện yêu 
cầu DOE chỉ nghiên cứu tiềm năng của đỉnh núi Yucca, Nevada, địa điểm dành để chôn 
chất thải hạt nhân phóng xạ cao. 

1988. Nhu cầu điện năng ở Mĩ cao hơn 50% so với năm 1973. 

1989. 109 nhà máy điện hạt nhân cung cấp 19% điện năng sử dụng ở nước Mĩ; 46 nhà máy 
đi vào phục vụ trong thập niên này. 



14141414    

18/04/1989. NRC đề xuất một kế hoạch chứng nhận thiết kế lò phản ứng, và giấy phép xây 
dựng và hoạt động kết hợp. 

 

Thập niên 1990 

03/1990. DOE công bố một sáng kiến chung nhằm cải thiện tình hình an toàn hoạt động 
của các nhà máy điện hạt nhân ở Liên Xô cũ. 

1990. 110 nhà máy điện hạt nhân ở Mĩ lập kỉ lục về lượng điện phát ra, vượt qua tổng công 
suất của tất cả các nhà máy chạy nhiên liệu cộng lại 

19/04/1990. Kiện nhiên liệu bị phá hủy cuối cùng tháo dỡ từ nhà máy điện hạt nhân Three 
Mile Island được chuyển tới một cơ sở trực thuộc DOE ở Idaho để nghiên cứu và cất trữ 
tạm thời. Năm này cũng kết thúc chương trình nghiên cứu và phát triển Three Mile Island 
kéo dài 10 năm của DOE. 

 
Nhà máy điện hạt nhân tại Fort Calhoun, Nebraska 

1991. 111 nhà máy điện hạt nhân hoạt động ở Mĩ có tổng công suất lên tới 99.673 MW. 
Chúng sản xuất gần 22% điện năng thương mại ở nước Mĩ. 

1992. 110 nhà máy điện hạt nhân sản xuất gần 22% tổng điện năng của nước Mĩ. 

26/02/1992. DOE kí thỏa thuận hợp tác với ngành công nghiệp hạt nhân đồng tài trợ cho 
việc phát triển các thiết kế chuẩn cho các lò phản ứng nước nhẹ tiên tiến. 

24/10/1992. Đạo luật Chính sách Năng lượng 1992 được kí thành luật. Đạo luật đã mang 
lại một số thay đổi quan trọng trong tiến trình cấp phép cho nhà máy điện hạt nhân. 

02/12/1992. Lễ kỉ niệm lần thứ 50 thí nghiệm Fermi lịch sử được truyền hình đến khắp thế 
giới. 

30/03/1993. Tập đoàn thiết bị hạt nhân Mĩ, Advanced Reactor Cooperation (ARC) kí một 
hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Westinghouse thực hiện nghiên cứu kĩ thuật cho một lò 
phản ứng nước áp lực tiên tiến, đã chuẩn hóa, công suất 600MW. Tài trợ cho nhà máy thế 
hệ mới này là ARC, Westinghouse và DOE. 

06/09/1993. Tập đoàn thiết bị hạt nhân Mĩ, ARC, kí một hợp đồng với Công ti Điện lực 
General Electric cùng chia sẻ chi phí, các chi tiết kĩ thuật cho một nhà máy điện hạt nhân 
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tiên tiến, quy mô lớn. Kĩ thuật được tài trợ dưới một chương trình hợp tác giữa các công ti 
thuộc ARC, General Electric, và DOE. 
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Thuật ngữ 
 

cadmium. Một kim loại mềm, màu trắng xanh. Các thanh điều khiển trong những lò phản 
ứng điện hạt nhân đầu tiên được chế tạo bằng cadmium, vì nó hấp thụ neutron. 

deuterium. Một đồng vị của hydrogen dùng trong sự nhiệt hạch. 

dự án Manhattan. Tên mã cho chương trình sản xuất bom nguyên tử phát triển trong Thế 
chiến thứ hai. Cái tên phát sinh từ nơi điều hành dự án, Hạt kĩ thuật Manhattan. 

đồng vị. Một dạng của một nguyên tố chứa một số neutron không bình thường trong hạt 
nhân của nó. 

đồng vị phóng xạ. Một đồng vị có khả năng phóng xạ của một nguyên tố. 

khối lượng tới hạn. Lượng uranium cần thiết để gây ra một phản ứng dây chuyền tự duy 
trì. 

lò phản ứng nước nhẹ (LWR). Kiểu lò phản ứng điện hạt nhân tiêu biểu. Nó sử dụng 
nước bình thường (nước nhẹ) để tạo ra hơi nước. Hơi nước làm quay tuabin và phát điện. 

lò phản ứng tái sinh. Mộ lò phản ứng hạt nhân tạo ra nhiều nhiên liệu hơn nó sử dụng. Nó 
được thiết kế sao cho một trong các sản phẩm phân hạch của U-235 dùng trong sự phân 
hạch là plutonium-239 (Pu-239). Pu-239 cũng là một đồng vị có khả năng phân hạch. 

nguồn radium-beryllium. Hỗn hợp của các nguyên tố radium và beryllium. Radium là 
một kim loại hiếm, màu trắng xáng, có khả năng phát quang, có hoạt tính phóng xạ cao. 
Beryllium là một kim loại nhẹ, màu thép xám, nhiệt độ nóng chảy cao, chống ăn mòn. 

nguyên tử. Đơn vị nhỏ nhất của một nguyên tố. Nó cấu thành từ electron, proton, và 
neutron. Proton và neutron tạo thành hạt nhân nguyên tử. Các electron thì quay xung quanh 
hạt nhân. 

phản ứng dây chuyền. Một sự phân hạch liên tục của các nguyên tử. 

phản ứng dây chuyền tự duy trì. Một chuỗi phản ứng diễn ra liên tiếp. 

sản phẩm phân hạch. Các hạt nhân nhẹ thu được từ sự phân hạch. Tổng khối lượng của 
các sản phẩm phân hạch nhỏ hơn khối lượng của toàn bộ nguyên tử ban đầu, vì đã có sự 
giải phóng năng lượng và neutron. 

sự nhiệt hạch. Quá trình trong đó các nguyên tử hợp nhất lại, tạo ra năng lượng. 

sự phân hạch. Quá trình trong đó hạt nhân của một nguyên tử phân tách và tạo ra nhiệt. 

uranium. Một kim loại nặng, màu trắng bạc, có tính phóng xạ. 

uranium-235 (U-235). Một đồng vị của uranium dùng làm nhiên liệu trong nhà máy điện 
hạt nhân. 



17171717    

Tài liệu tham khảo 
 

Cantelon, Philip, và Robert C. Williams. 

Crisis Contained: The Department of Energy at Three Mile Island: A History. 
Washington, D.C.: U.S. Department of Energy, 1980. 

Cohen, Bernard L. 

Before It’s Too Late, A Scientist’s Case for Nuclear Energy.  New York: Plenum Press, 
1983. 

Edelson, Edward. 

The Journalist's Guide to Nuclear Energy. Nuclear Energy Institute, 1994. 

Glasstone, Samuel. 

Sourcebook on Atomic Energy. Princeton: D. Van Nostrand Company, 3rd ed., 1979. 

Groves, Leslie R. 

Now It Can Be Told, The Story of the Manhattan Project. New York: Harper, 1975. 

Hewlett, Richard, và Oscar Anderson. 

The New World,  1939-1946. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 
1990. Vol I. 

Hewlett, Richard, và Francis Duncan. 

Atomic Shield, 1947-1952. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1990. 
Vol. II. 

Holl, Jack M., Roger M. Anders, Alice L. Buck, và Prentice D. Dean. 

United States Civilian Nuclear Power Policy, 1954-1984 : A History. Washington, 
D.C.: U.S. Department of Energy, 1985. 

Kruschke, Earl Roger và Byron M. Jackson. 

Nuclear Energy Policy: A Reference Handbook. Santa Barbara, Calif.: ABCCLIO, 
1990. 

Mazuzan, George, và  J. Samuel Walker. 

Controlling the Atom: The Beginnings of Nuclear Regulation, 1946-1962. University 
of California Press, 1985. 

Rhodes, Richard 

The Making of the Atomic Bomb, Touchstone,  1988. 

Rhodes, Richard 

Nuclear Renewal: Common Sense about Energy, Viking, 1993. 

Smyth, Henry D. 

Atomic Energy for Military Purposes. Princeton: Princeton University Press, 1976. 

 




