
What is ionizing radiation? 

Bức xạ ion hóa là gì? 

Ionizing radiation is a type of electromagnetic radiation with high enough 

energy to remove tightly bound electrons from atoms, leading to the 

formation of ions. 

Bức xạ ion hóa là một loại bức xạ điện từ có năng lượng đủ cao để loại bỏ 

các electron liên kết chặt chẽ khỏi các nguyên tử, dẫn đến sự hình thành 

các ion. 

The ionizing ability of radiation is what makes it dangerous to living 

organisms, as it can cause damage to DNA and other cellular structures. 

Khả năng ion hóa của bức xạ là điều khiến nó trở nên nguy hiểm đối với 

các sinh vật sống, vì nó có thể gây ra thiệt hại cho DNA và các cấu trúc tế 

bào khác. 

Ionizing radiation includes high-energy forms of electromagnetic radiation, 

such as X-rays and gamma rays, as well as subatomic particles such as 

alpha particles and beta particles. 

Bức xạ ion hóa bao gồm các dạng bức xạ điện từ năng lượng cao, chẳng 

hạn như tia X và tia gamma, cũng như các hạt hạ nguyên tử như hạt alpha 

và hạt beta. 

These forms of radiation can be produced naturally, such as by the sun and 

stars, or artificially, such as through the use of nuclear reactors and 

medical imaging equipment. 

Những dạng bức xạ này có thể được tạo ra một cách tự nhiên, chẳng hạn 

như bởi mặt trời và các ngôi sao, hoặc nhân tạo, chẳng hạn như thông qua 

việc sử dụng các lò phản ứng hạt nhân và thiết bị hình ảnh y tế. 

Exposure to ionizing radiation can have a wide range of health effects, 

including genetic mutations, cancer, and other diseases. 



Tiếp xúc với bức xạ ion hóa có thể có một loạt các ảnh hưởng đến sức 

khỏe, bao gồm đột biến gen, ung thư và các bệnh khác. 

The severity of the effects depends on the dose of radiation received, as 

well as the duration and type of exposure. 

Mức độ nghiêm trọng của các hiệu ứng phụ thuộc vào liều lượng bức xạ 

nhận được, cũng như thời gian và loại phơi nhiễm. 

To minimize the risks associated with ionizing radiation, it is important to 

follow strict safety protocols and to limit exposure to ionizing radiation to the 

lowest levels possible. 

Để giảm thiểu rủi ro liên quan đến bức xạ ion hóa, điều quan trọng là phải 

tuân theo các quy trình an toàn nghiêm ngặt và hạn chế tiếp xúc với bức xạ 

ion hóa ở mức thấp nhất có thể. 

How does uranium work in a nuclear reactor? 

Uranium hoạt động như thế nào trong lò phản ứng hạt nhân? 

In a nuclear reactor, uranium is used as fuel to produce heat through a 

process called nuclear fission. 

Trong lò phản ứng hạt nhân, uranium được sử dụng làm nhiên liệu để tạo 

ra nhiệt thông qua một quá trình gọi là phân hạch hạt nhân. 

Nuclear fission is a process in which the nucleus of an atom is split into two 

smaller nuclei, releasing a large amount of energy in the form of heat. 

Phân hạch hạt nhân là một quá trình trong đó hạt nhân của một nguyên tử 

được chia thành hai hạt nhân nhỏ hơn, giải phóng một lượng lớn năng 

lượng dưới dạng nhiệt. 

In a nuclear reactor, the fuel is typically in the form of small pellets of 

enriched uranium, which are arranged into long rods. 

Trong lò phản ứng hạt nhân, nhiên liệu thường ở dạng viên nhỏ uranium 

làm giàu, được sắp xếp thành các thanh dài. 



These rods are placed in the reactor core, where they are subjected to 

neutron bombardment. 

Những thanh này được đặt trong lõi lò phản ứng, nơi chúng bị bắn phá 

neutron. 

When a neutron collides with the nucleus of a uranium atom, it causes the 

nucleus to split, releasing more neutrons and a large amount of energy in 

the form of heat. 

Khi một neutron va chạm với hạt nhân của nguyên tử uranium, nó sẽ khiến 

hạt nhân tách ra, giải phóng nhiều neutron hơn và một lượng lớn năng 

lượng dưới dạng nhiệt. 

The heat produced by nuclear fission is used to generate steam, which 

drives a turbine to produce electricity. 

Nhiệt được tạo ra bởi sự phân hạch hạt nhân được sử dụng để tạo ra hơi 

nước, điều khiển một tuabin để sản xuất điện. 

The reactor also contains control rods, which are made of a neutron-

absorbing material and can be used to regulate the reaction by absorbing 

excess neutrons and slowing down the reaction rate. 

Lò phản ứng cũng chứa các thanh điều khiển, được làm bằng vật liệu hấp 

thụ neutron và có thể được sử dụng để điều chỉnh phản ứng bằng cách 

hấp thụ các neutron dư thừa và làm chậm tốc độ phản ứng. 

In a typical light-water reactor, the reactor core is surrounded by a coolant, 

typically water, which carries heat away from the core and transfers it to a 

heat exchanger, where it is used to produce steam. 

Trong một lò phản ứng nước nhẹ điển hình, lõi lò phản ứng được bao 

quanh bởi một chất làm mát, điển hình là nước, mang nhiệt ra khỏi lõi và 

chuyển nó đến một bộ trao đổi nhiệt, nơi nó được sử dụng để tạo ra hơi 

nước. 

The steam drives a turbine, which produces electricity. 



Hơi nước dẫn động một tuabin, tạo ra điện. 

The nuclear fission reaction in a reactor is carefully controlled and 

monitored to ensure that it remains safe and stable, and to minimize the 

release of radioactive materials into the environment. 

Phản ứng phân hạch hạt nhân trong lò phản ứng được kiểm soát và giám 

sát cẩn thận để đảm bảo rằng nó vẫn an toàn và ổn định, đồng thời giảm 

thiểu việc giải phóng các chất phóng xạ ra môi trường. 

In addition, the fuel is continually monitored and replaced as needed to 

ensure that the reaction remains under control. 

Ngoài ra, nhiên liệu liên tục được theo dõi và thay thế khi cần thiết để đảm 

bảo rằng phản ứng vẫn được kiểm soát. 

Plutonium? 

Plutoni? 

Plutonium is a radioactive, metallic element with the atomic number 94. 

Plutoni là một nguyên tố phóng xạ, kim loại có số nguyên tử 94. 

It is produced as a by-product of nuclear reactors, and it can also be 

produced in dedicated production reactors or through the irradiation of 

natural or depleted uranium in breeder reactors. 

Nó được sản xuất như một sản phẩm phụ của các lò phản ứng hạt nhân, 

và nó cũng có thể được sản xuất trong các lò phản ứng sản xuất chuyên 

dụng hoặc thông qua việc chiếu xạ uranium tự nhiên hoặc cạn kiệt trong 

các lò phản ứng của nhà tạo giống. 

Plutonium is one of the most important elements in the production of 

nuclear weapons, as it can be used as the fissile material in a nuclear 

weapon. 

Plutoni là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong sản xuất vũ khí hạt 

nhân, vì nó có thể được sử dụng làm vật liệu phân hạch trong vũ khí hạt nhân. 



Plutonium is also used as fuel in some types of nuclear reactors, where it 

undergoes nuclear fission to produce heat, which is used to generate 

electricity. 

Plutoni cũng được sử dụng làm nhiên liệu trong một số loại lò phản ứng hạt 

nhân, nơi nó trải qua quá trình phân hạch hạt nhân để tạo ra nhiệt, được 

sử dụng để tạo ra điện. 

Plutonium is highly toxic and extremely dangerous to handle, due to its 

radioactivity and tendency to produce alpha particles, which can cause 

damage to living tissues and increase the risk of cancer. 

Plutoni có độc tính cao và cực kỳ nguy hiểm khi xử lý, do tính phóng xạ và 

xu hướng tạo ra các hạt alpha, có thể gây tổn thương các mô sống và làm 

tăng nguy cơ ung thư. 

In addition, plutonium is highly reactive and can ignite spontaneously in air, 

producing a fire that is difficult to extinguish. 

Ngoài ra, plutoni có tính phản ứng cao và có thể tự bốc cháy trong không 

khí, tạo ra đám cháy khó dập tắt. 

For these reasons, plutonium is typically stored in heavily shielded 

containers, and strict safety protocols are in place to minimize exposure to 

the element. 

Vì những lý do này, plutoni thường được lưu trữ trong các thùng chứa được 

che chắn chặt chẽ và các quy trình an toàn nghiêm ngặt được áp dụng để 

giảm thiểu tiếp xúc với nguyên tố này. 

In addition, efforts are underway to reduce the production and use of 

plutonium in nuclear reactors, due to the associated risks and the 

difficulties of managing and disposing of the material. 

Ngoài ra, các nỗ lực đang được tiến hành để giảm sản xuất và sử dụng 

plutoni trong các lò phản ứng hạt nhân, do những rủi ro liên quan và những 

khó khăn trong việc quản lý và xử lý vật liệu. 


