
Phản ứng tổng hợp hạt nhân (nuclear 
fusion) là gì? 

Nó có thể cung cấp một nguồn năng lượng sạch vô hạn, nếu chỉ 
có các nhà khoa học có thể làm cho nó hoạt động. 

 
 

Culham, ở Oxfordshire, là nơi sinh sống của chỉ hơn 500 người. Tuy nhiên, 

ngôi làng ở Anh có một số dự án khoa học tham vọng nhất thế giới. Vào 

ngày 9 tháng 2, các nhà nghiên cứu tại cơ sở Joint European Torus (JET) 

của Culham tuyên bố rằng họ đã giải phóng 59 megajoules năng lượng - 

đủ để chạy một bóng đèn 60 watt trong 11 ngày - từ phản ứng tổng hợp 

hạt nhân, quá trình cung cấp năng lượng cho mặt trời. Đó là một kỷ lục 

mới, phá vỡ thành tích 22 megajoules của JET vào năm 1997, và mới nhất 

trong một loạt các đột phá cho thấy phản ứng tổng hợp, từ lâu được dự 

đoán là một nguồn năng lượng sạch, vô hạn, đang tiến gần hơn đến khả 

năng tồn tại. Nhưng phản ứng tổng hợp hạt nhân là gì, và nó hoạt động 

như thế nào? 



Các nhà máy điện hạt nhân ngày nay sản xuất năng lượng thông qua phân 

hạch: các hạt nhân lớn phân hủy thành các hạt nhân nhỏ hơn, giải phóng 

năng lượng và neutron khi chúng làm như vậy. Fusion hoạt động theo cách 

khác, đập các hạt nhân nhỏ hơn để chúng hợp nhất thành những hạt nhân 

lớn hơn. 

Trong JET, hai đồng vị khác nhau của hydro được hợp nhất để giải phóng 

một hạt nhân helium, một neutron dự phòng và một lượng lớn năng lượng. 

Nếu được thực hiện chính xác, phản ứng nhiệt hạch này có thể giải phóng 

năng lượng gần gấp 4 triệu lần so với đốt cháy khối lượng dầu tương 

đương và gấp bốn lần so với phản ứng phân hạch hạt nhân. Đây cũng là 

một quá trình sạch sẽ, không tạo ra khí nhà kính hoặc chất thải hạt nhân 

độc hại lâu dài. 

Với những đặc điểm sao đó, các nhà khoa học từ lâu đã muốn phát triển 

các nhà máy điện sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhưng mặc dù 

các phản ứng nhiệt hạch riêng lẻ đã đạt được trong nhiều thập kỷ, các nhà 

máy sản xuất điện vẫn khó nắm bắt. Bởi vì hạt nhân nguyên tử đẩy lùi 

nhau, chúng phải di chuyển rất nhanh để hợp nhất, điều đó có nghĩa là bạn 

cần rất nhiều năng lượng để khởi động và duy trì quá trình này. Ngay cả ở 

áp suất cực cao được tìm thấy trong mặt trời, hạt nhân cần phải ở 15m°C 

để vượt qua sự đẩy lùi lẫn nhau của chúng. Ở Oxfordshire, nơi áp suất 

như vậy không có sẵn, các phản ứng cần nhiệt độ gần 100m°C. 

Ở nhiệt độ cao như vậy, chất rắn và khí không thể tồn tại và thay vào đó 

các nhà khoa học phải thao tác trạng thái thứ tư của vật chất, plasma, một 

chất lỏng bao gồm các ion và electron riêng lẻ. Cho đến nay, họ đã phải vật 

lộn để tìm ra một cách hiệu quả năng lượng để làm như vậy. Phương pháp 

có phả hệ dài nhất, và phương pháp được sử dụng tại JET, bẫy plasma 

trong từ trường mạnh mẽ, hình bánh rán. Trung tâm của nó là một hệ thống 

do Liên Xô thiết kế được gọi là lò phản ứng tokamak. Một cách tiếp cận phổ 

biến khác, phản ứng tổng hợp quán tính, sử dụng laser mạnh mẽ để nổ các 

viên chứa nguyên tử hydro và nén nhiên liệu đó đến mức phản ứng tổng 

hợp. Các công ty khởi nghiệp, bị thu hút bởi lợi nhuận tài chính tiềm năng 

có thể đến từ sự hợp nhất thành công, đang phát triển các phương pháp 

mới. Một là cố gắng "phản ứng tổng hợp mục tiêu từ hóa", sẽ sử dụng xung 

điện để tạo ra plasma và piston chạy bằng hơi nước để nén nó. 



Cho đến nay, mọi phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát trên Trái đất đã tiêu 

thụ nhiều năng lượng hơn nó đã phát ra, làm cho quá trình này trở nên vô 

dụng như một sự thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Nhưng những phát 

triển gần đây đã khiến một số người lạc quan rằng các phản ứng "tăng 

năng lượng ròng" - chén thánh nơi phản ứng nhiệt hạch hạt nhân tạo ra 

nhiều năng lượng hơn mức tiêu thụ - có thể sớm đạt được. Vào tháng 5 

năm 2021, một lò phản ứng nhiệt hạch của Trung Quốc đã duy trì phản 

ứng nhiệt hạch ở 120m°C trong 101 giây, một kỷ lục mới. Vào tháng 8, Cơ 

sở đánh lửa quốc gia của Mỹ sử dụng laser đã đến gần nhất để đạt được 

năng lượng ròng. Và vào tháng 9, Commonwealth Fusion Systems (CFS), 

một công ty khởi nghiệp có Jeff Bezos và Bill Gates trong số những người 

ủng hộ, đã tạo ra một từ trường mạnh mẽ, về lý thuyết, có thể được sử 

dụng trong một tokamak tích cực ròng. Kết hợp lại, những đột phá cho thấy 

các nhà khoa học và kỹ sư đang trên bờ vực của một cái gì đó quan trọng - 

chắc chắn tốc độ phát triển đã di chuyển nhanh hơn bao giờ hết. CFS 

tuyên bố, ví dụ, rằng nó có thể đạt được sự hợp nhất tích cực ròng vào 

năm 2025. Các nhà đầu tư, những người gần đây đã trao cho nó 1,8 tỷ đô 

la, sẽ hy vọng nó sẽ. 

 


