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GIỚI THIỆU VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

A. Thông tin chung
1. Ban Lãnh đạo
• Viện trưởng:
• Phó Viện trưởng:

PGS.TS. Đoàn Đình Phương
PGS.TS. Hoàng Anh Sơn
TS. Nguyễn Thanh Tùng
PGS.TS. Trần Quốc Tiến (từ tháng 11/2020)
2. Hội đồng khoa học: (gồm 21 thành viên)
• Chủ tịch:
GS.TS. Nguyễn Quang Liêm
• Phó chủ tịch:
GS. TS. Nguyễn Huy Dân
PGS. TS. Hoàng Anh Sơn
• Thư ký:
PGS. TS. Trần Quốc Tiến
3. Lực lượng cán bộ:
Viện hiện có 190 biên chế, 45 hợp đồng (03 GS, 09 PGS, 13 NCVCC, 51 NCVC, 80 TS, 64
ThS, …)
4. Chức năng nhiệm vụ
• Chức năng: Viện Khoa học vật liêu thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam (VAST) có
chức năng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực
có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ vật liệu và các lĩnh vực khác có liên quan
theo quy định của pháp luật.
• Nhiệm vụ:
+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực: vật liệu và linh kiện
điện tử, điện từ; vật liệu và linh kiện quang học, quang điện tử và quang tử; vật liệu nano; vật liệu
kim loại, đất hiếm và vật liệu tổ hợp; vật liệu có tính năng đặc biệt; vật liệu xúc tác, vật liệu bảo
vệ chống ăn mòn; vật liệu y sinh, dược, mỹ phẩm; vật liệu cho nông nghiệp công nghệ cao; vật
liệu năng lượng mới; nguyên liệu khoáng, vật liệu thân thiện môi trường và môi sinh; thiết bị
khoa học; thiết bị công nghệ vật liệu.
+ Ứng dụng, chuyển giao, sản xuất các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu vào đời sống.
+ Dịch vụ KH&CN: Tư vấn lập dự án, thiết kế kỹ thuật; phân tích đánh giá, thử nghiệm
vật liệu; đánh giá hiện trạng, hư hỏng thiết bị và sản phẩm công nghiệp; lập dự án khả thi trong
công nghệ chế biến khoáng sản - luyện kim; đánh giá tác động, phân tích, quan trắc, giám sát
và xử lý môi trường; phân tích, tư vấn vật liệu và chế phẩm cho nông nghiệp; đào tạo nhân lực
trình độ cao trong các lĩnh vực có liên quan.
+ Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học vật liệu và các lĩnh vực khác có liên quan.
5. Cơ cấu tổ chức
Viện gồm: 23 phòng chuyên môn, 04 trung tâm nghiên cứu - triển khai, 01 phòng thí nghiệm
trọng điểm về vật liệu và linh kiện điện tử, 01 khu phát triển công nghệ và Phòng Quản lý tổng hợp.
• Phòng Cooperman
• Phòng Vật liệu & Ứng dụng quang sợi
• Phòng Laser bán dẫn
• Phòng Quang hóa điện tử
• Phòng Công nghệ plasma
• Phòng Quang phổ ƯD & Ngọc học
• Phòng Hiển vi điện tử
• Phòng Vật liệu quang điện tử
• Phòng Vật liệu nano y sinh
• Phòng Vật lý vật liệu từ & Siêu dẫn
• Phòng Vật liệu Cac-bon nanô
• Phòng Phát triển thiết bị & PP phân tích
• Phòng Cảm biến & Thiết bị đo khí
• Phòng Vật liệu & Linh kiện năng lượng
• Phòng Vật liệu kim loại tiên tiến
• Phòng Ăn mòn & Bảo vệ vật liệu
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• Phòng Công nghệ kim loại
• Phòng Vật liệu vô cơ
• Phòng Hóa học & Vật liệu xúc tác
• Phòng Nghiên cứu vật liệu khoáng
• Phòng Thí nghiệm Kỹ nghệ nano
• Trung tâm Vật liệu Y dược tiên tiến
• Phòng Quản lý tổng hợp

• Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu
• Phòng NC vật liệu Polime & Composite
• Phòng Nghiên cứu & Ứng dụng vật liệu
• Trung tâm Công nghệ & Vật liệu môi trường
• Trung tâm Ứng dụng & triển khai công nghệ
• Phòng TN trọng điểm về Vật liệu & Linh kiện điện tử
• Khu Triển khai công nghệ Tựu Liệt

B. Kết quả khoa học công nghệ năm 2020
Về hoạt động nghiên cứu khoa học, năm 2020 Viện Khoa học vật liệu đã chủ trì triển khai
thực hiện:

• 10 đề tài cấp Quốc gia, trong đó năm 2020 đã nghiệm thu và chuẩn bị nghiệm
thu 04 đề tài bao gồm 01 đề tài Điều tra cơ bản, 01 đề tài thuộc Sự nghiệp bảo vệ
môi trường, 01 đề tài thuộc Chương trình Phát triển vật lý đến năm 2020, 01 đề
tài KC02; và tiếp tục triển khai thực hiện 07 đề tài bao gồm 02 đề tài KC, 03 đề
tài thuộc Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020, 01 đề tài tiềm năng do
quỹ NAFOSTED tài trợ, 01 đề tài KHCN do Bộ Công thương tài trợ.
• 39 đề tài Nghiên cứu cơ bản thuộc quỹ NAFOSTED, trong đó năm 2020 đã kết
thúc và nghiệm thu được 16 đề tài, tiếp tục triển khai thực hiện 23 đề tài.
• 04 đề tài nghị định thư cấp Nhà nước với các đối tác Hàn Quốc, Belarus, Nhật
Bản và Nga; được chấp thuận tài trợ mới 03 đề tài nghị định thư mới với các đối
tác Belarus và Trung Quốc.
• 47 đề tài/nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam gồm: 13 đề tài thuộc
7 hướng KHCN ưu tiên; 09 đề tài thuộc Chương trình Vật lý; 15 nhiệm vụ HTQT
cấp Viện Hàn lâm; 02 đề tài phát triển công nghệ; 02 đề tài phát triển sản phẩm
thương mại; 01 đề tài sản xuất thử nghiệm; 03 đề tài hợp tác với Bộ/ngành và Địa
phương; 02 đề tài độc lập cho cán bộ nghiên cứu trẻ.
• 47 đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở Viện Kho học vật liệu, trong đó 21 đề tài cơ sở
chọn lọc, 11 đề tài hỗ trợ Nghiên cứu viên cao cấp; 15 đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ.
Kết quả của công tác nghiên cứu khoa học thể hiện qua số lượng công trình công
bố, số văn bằng sở hữu trí tuệ năm 2020 của Viện như sau:
• 131 bài trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE với IF trung bình là 2, 81
(tăng 67% về số bài và tăng trên 5% về chỉ số IF so với trung bình 3 năm 20172019),
• 11 bài trên các tạp chí VAST1 và tạp chí quốc tế không thuộc danh mục SCIE,
• 37 bài trên các tạp chí quốc gia,
• 09 sáng chế và GPHI.
Công tác triển khai ứng dụng của Viện năm 2020 có sự phát triển bền vững. Viện
đã ký và thực hiện được nhiều hợp đồng với hàng trăm cơ sở sản xuất trong và ngoài
nước. Đã tiếp tục phát triển và thương mại hóa được một số sản phẩm, đạt doanh thu
tốt. Trong khi thị trường chung bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, tổng
doanh thu trước thuế từ các hợp đồng triển khai ứng dụng năm 2020 của Viện đạt 35 tỷ
đồng (tương đương so với năm 2019). Trong đó, nhiều sản phẩm có doanh thu lớn như:
phụ gia sản xuất sơn chống cháy cho bê tông, phức hệ FGC cho ngành dược, sunfat đồng
cho nông nghiệp, anot kẽm chống ăn mòn cho ngành đóng mới và sửa chữa tàu biển,
dịch vụ phân tích hư hỏng, đánh giá tính chất vật liệu phục vụ công nghiệp.
6

C. Kết quả xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ
1. Dự án tăng cường trang thiết bị
Năm 2020, Viện Khoa học vật liệu đã nghiệm thu xong dự án “Phòng thí nghiệm Linh kiện
và Thiết bị quang-điện tử ứng dụng cho Nông-Y-Sinh và Năng lượng”. Các thiết bị thuộc dự
án trang bị năm 2018, 2019 và 2020 như: nhiễu xạ tia X, hệ quang phổ kế Raman, hệ thiết bị
Vector Network Analyser, hệ đo giãn nở nhiệt, hệ Ellipsometry, hệ thiêu kết bằng dòng xung
plasme đã được lắp đặt và đi vào hoạt động thường xuyên trong năm 2020. Hệ phòng sạch được
đầu tư xây dựng từ năm 2017 đã đi vào sử dụng, đem lại hiệu quả phục vụ việc thực hiện đề tài
mà Viện đang chủ trì. Đồng thời, Viện tiếp tục thực hiện dự án “Phòng thí nghiệm công nghệ
Plasma và ứng dụng” với tổng kinh phí 9 tỷ đồng. Hệ thiết bị plasma nhiệt theo hợp đồng mua
sắm năm 2019 đã được lắp đặt và đang trong giai đoạn chạy thử để chuẩn bị nghiệm thu. Năm
2020, Viện đã đấu thầu và ký hợp đồng mua sắm thiết bị theo tiến độ kinh phí được phân bổ,
dự kiến thiết bị sẽ được lắp đặt và bàn giao trước tháng 5/2021.
2. Tình hình khai thác, sử dụng các thiết bị Phòng thí nghiệm trọng điểm và các thiết bị lớn
Một số thiết bị lớn như: hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao (HR-TEM), hiển vi điện tử
quét (FE-SEM), femto laser, sputtering, UV-laser lithography luôn được duy trì ở trạng thái tốt
và được khai thác có hiệu quả. Các thiết bị của PTNTĐ và các dự án tăng cường trang thiết bị
khác như: hệ thiết bị đo tính chất quang của vật liệu, hệ thiết bị phân tích tính chất từ, tính chất
cơ của vật liệu, máy ép nóng đẳng tĩnh (HIP), hệ thiết bị chế tạo vật liệu từ, hệ thiết bị luyện
kim bột… đều đạt hiệu quả sử dụng cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện những đề
tài, dự án mà Viện đang chủ trì, cũng như phục vụ công tác đào tạo, hợp tác trong nước và quốc
tế, công tác triển khai ứng dụng.

D. Kết quả hợp tác quốc tế, đào tạo, thông tin, xuất bản
1. Kết quả các hoạt động Hợp tác quốc tế
• Năm 2020, Viện vẫn tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với
các đối tác lớn và truyền thống tại Nhật Bản (NIMS, Đại học Osaka), Hàn Quốc (KIMS,
KRICT), Belarus (ITA, PMI, Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Minsk...). Trong giai đoạn
bị ảnh hưởng bởi COVID-19, Viện đã tích cực trao đổi và xây dựng các kế hoạch phát triển
hợp tác với các các đối tác mới như Viện ITRI (Đài Loan), Trường đại học tổng hợp Quốc gia
Tula (Nga), Viện Khoa học vật liệu Hàn Quốc KIMS, Viện Công nghệ Plasma Cherwon (Hàn
Quốc), Viện Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut fuer Hoechstfrequenztechnik (Cộng
hòa Liên bang Đức), Viện Vật lý Amirkhanow ( Liên bang Nga)...
• Viện đã tổ chức cho 5 lượt đoàn ra (từ 12/2019 đến 3/2020) và tiếp 1 đoàn vào (12/2019)
theo đúng quy định của Viện Hàn lâm.
• Ngoài ra, Viện tiếp tục được Viện Khoa học vật liệu Hàn Quốc (KIMS) tài trợ kinh phí
(năm thứ hai) cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu hợp tác hai bên.
2. Công tác đào tạo
• Viện đang hỗ trợ tích cực Khoa Khoa học vật liệu và Năng lượng - Học viện Khoa học
và Công nghệ; Cán bộ của Viện tham gia giảng dạy, hướng dẫn NCS, ThS và cử nhân cho
nhiều trường Đại học và Học viện.
• Tổng số Nghiên cứu sinh (NCS) của Học viện KH&CN đang thực hiện luận án tại Viện
tính đến 11/2020 là 51 người. Trong năm 2020 đã có 8 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến
sĩ cấp Học viện và 7 NCS đã bảo vệ cấp cơ sở. Dự kiến trong năm 2021 sẽ có 10 NCS bảo vệ
cấp Học viện đồng thời duy trì 100% luận án tiến sĩ do cán bộ của của Viện hướng dẫn đều
có công bố quốc tế.
• Viện tiếp tục duy trì sinh hoạt học thuật thường xuyên (bao gồm cả hình thức video
seminar trong thời điểm thực hiện Chỉ thị giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ) để trao
đổi giao lưu học thuật và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nghiên cứu và NCS do
Viện quản lý.
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3. Thông tin, xuất bản
• Thông tin: Trang web của Viện được nâng cấp giao diện mới, liên tục được cập nhật với
thông tin đa dạng để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ quảng bá, tuyên truyền các hoạt động và thành
tựu của Viện Khoa học vật liệu trên phạm vi trong và ngoài nước.
• Viện đã tích cực thực hiện chủ trương ”Chính phủ điện tử” của Nhà nước và của Viện Hàn
lâm thông qua việc đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến (OMS) nội bộ, giúp công tác
quản lý khoa học, văn thư và thông tin nội bộ được thực hiện hiệu quả và khoa học hơn.
• Hệ thống email của Viện tiếp tục được duy trì ổn định, phục vụ công tác thông tin và
điều hành chung.
• Xuất bản: Viện đã in và xuất bản 100 cuốn Báo cáo hoạt động Khoa học - Công nghệ
(Annual Report) của Viện năm 2019.
4. Hội nghị, hội thảo
Dưới sự chỉ đạo của Viện Hàn lâm KHCNVN, Viện KHVL đã tham gia tổ chức Hội thảo
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030,
tầm nhìn 2045 với hơn 350 khách tham dự.
5. Kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ cán bộ trẻ
• Các cán bộ trẻ (CBT) của Viện đã chủ trì thực hiện 02 đề tài độc lập trẻ và 15 đề tài hỗ trợ
CBT trong năm 2020. Các đề tài đều thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo được kết quả như cam kết.
• Thông qua việc tập dượt làm chủ nhiệm đề tài cán bộ trẻ, trong năm 2020 nhiều cán bộ trẻ
của Viện đã được giao chủ trì và đang triển khai thực hiện các đề tài cấp quốc gia với lượng kinh
phí lớn từ >2 tỷ đồng và nhiều đề tài thuộc quỹ NAFOSTED.
6. Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu viên cao cấp
Năm 2020, Viện có 11 NCVCC được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu. Nhìn chung, tất cả các
nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu và nội dung nghiên cứu – hoạt động đề ra. Chương trình đã
hỗ trợ tốt cho các NCVCC mở hướng mới, hợp tác quốc tế, tham dự hội nghị hội thảo, cũng
như công bố quốc tế.
E. Thành tích thi đua khen thưởng
Những thành tích đã đạt được trong năm 2020 của Viện Khoa học vật liệu đã được ghi nhận
qua các kết quả thi đua khen thưởng dành cho toàn thể Viện Khoa học vật liệu cũng như cho
các tập thể, cá nhân cán bộ, viên chức trong Viện. Cụ thể là:
• Viện được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tặng:
- Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp Viện Hàn lâm,
- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Viện Hàn lâm năm 2020
• Phòng Vật lý vật liệu Từ và Siêu dẫn được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tặng
danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Viện Hàn lâm năm 2020.
• PGS.TS. Trần Đăng Thành được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tặng Bằng
khen về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
• 08 tập thể phòng nghiên cứu thuộc Viện được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc cấp
Viện Khoa học vật liệu và nhận giấy khen của Viện trưởng.
• 20 cán bộ, viên chức của Viện được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020.
• 22 cán bộ, viên chức của Viện được tặng Giấy khen của Viện trưởng cho các thành tích
đạt được năm 2020.

F. Đánh giá kết quả, thành tựu nổi bật
Bằng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức, năm 2020 Viện Khoa học vật liệu đã xuất sắc
hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra từ đầu năm với những kết quả chính như sau:
• Đã công bố được 131 bài trên các tạp chí quốc tế SCIE với IF trung bình đạt 2, 81. Chỉ số IF
trung bình này tiệp cận và tương đương với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín trên thế giới về
khoa học vật liệu. Đặc biệt, năm 2020 Viện đã có một số công bố trên các tạp chí có chỉ số ảnh
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hưởng IF cao như: Green Chemistry (IF = 9.48), Journal of Hazardous Materials (IF = 9.03),
Carbon (IF = 8.82), Applied Surface Science (IF = 6.18) và nhiều tạp chí có IF > 4 khác.
• Được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 9 bằng độc quyền sáng chế và GPHI.
• Công tác phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng vẫn có bước phát triển bền vững, doanh
thu từ hợp đồng triển khai ứng dụng đạt 35 tỷ đồng (tương đương so với năm 2019).
• Các đơn vị trong Viện đã tham gia 02 Hội chợ/Triển lãm về thúc đẩy và quảng bá kết
quả nghiên cứu và sản phẩm khoa học công nghệ.
• Là đầu mối của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam phối hợp với các đơn vị của Ban Kinh
tế trung ương tổ chức thành công Hội thảo “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ
phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ngày 25/11/2020 với
sự tham gia của trên 300 đại biểu đại diện các Bộ, ngành trung ương, tỉnh thành phố, các chuyên
gia, nhà khoa học, các lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế, Đại sứ quán
các nước tại Hà Nội.
Những kết quả này sẽ là động lực để Viện Khoa học vật liệu tiếp tục phát triển vững chắc
không những về số lượng công trình khoa học công bố, mà còn cả số lượng văn bằng sở hữu trí
tuệ và sản phẩm ứng dụng tiềm năng trong những năm tới.

G. Hình ảnh hoạt động điển hình

Thiết bị thiêu kết bằng dòng xung
plasma mới được lắp đặt

Phó Trưởng ban thường trực Ban KTTW Cao Đức
Phát, Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt và
Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN Châu Văn Minh
thăm các phòng thí nghiệm và nghe Viện trưởng
Viện Khoa học vật liệu giới thiệu về một số hoạt
động, kết quả nghiên cứu của Viện
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INTRODUCTION TO INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE (IMS)
A. General Information
1. Board of directors:
• Director:
• Vice director:

Assoc.Prof., Dr. Doan Dinh Phuong
Assoc.Prof., Dr. Hoang Anh Son
Dr. Nguyen Thanh Tung
Assoc.Prof., Dr. Tran Quoc Tien (from November 2020)
2. Scientific Council: (21 members)
• Chairman:
Prof., Dr. Nguyen Quang Liem
• Vice chairman:
Prof., Dr. Nguyen Huy Dan
Assoc.Prof., Dr. Hoang Anh Son
• Secretary:
Assoc.Prof.,Dr. Tran Quoc Tien
3. Personnel:
IMS has 190 permanent researchers, 45 contracted researchers; including 03 Professors, 9
Associate Professors, 13 Principal researchers (the highest level), 51 Senior researchers, 80
PhDs, 64 M.Sc.…
4. Functionality and Mission:
• Functionality: IMS is research institute of Vietnam Academy of Science and Technology
(VAST); carry out basic and advanced research, basic evaluation; develop advanced
technology and train high quality human resources in materials science and other relevant
fields according to Law’s regulations.
• Missions:
+ Carry out scientific research and develop technology in the following areas: Electronic
materials and devices; Optical materials, Optoelectronic materials and lighting
techniques; Nano materials; Metallic materials, Rare-earth materials and composite
materials; Materials with advanced properties; Catalytic materials; Materials for
corrosion prevention and protection; Biomedical, pharmaceutical and cosmetic
materials; Materials for high-tech agriculture; Materials for new energy; Mineral
materials and environmental friendly materials; Devices for materials research and
technology.
+ Manufacture, apply and transfer products and achievements of research to industry.
+ Provide science and technology services: Consulting for project planning and technical
design; Analyzing, evaluating and testing materials; Assessing current status and
damage of equipment and industrial products; Establishing feasible projects in mineral
processing - metallurgy technology; Environmental impact assessment, analysis,
monitoring and treatment; Analyzing and consulting materials and products for
agricultural; High-quality human resource training in relevant fields.
+ Establish international collaboration in materials science and related fields.
5. Organization
IMS includes 23 research laboratories, 04 research and development centers, 01 national key
laboratory for electronic materials and devices, 01 technology development zone, and a
department of general management.
• Cooperman Lab.
• Lab. of Materials & Engineering of Optical Fibers
• Lab. of Semiconductor Lasers
• Lab. of Photochemistry, Imaging & Photonics
• Lab. of Plasma Technology
• Lab. of Applied Spectroscopy & Gemology
• Lab. of Electron Microscopy
• Lab. of Optoelectronic Materials
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• Lab. of Biomedical Nanomaterials
• Lab. of Carbon Nanomaterials
• Lab. of Gas Sensors & Monitors
• Lab. of Advanced Metallic Materials
• Lab. of Metal Engineering
• Lab. of Inorganic Material
• Lab. of Chemistry & Catalytic Materials
• Lab. of Mineral Processing
• Lab. of Nanotechnology
• Center of Advanced Medical Materials
• Department of General Management

• Lab. of Magnetism & Superconductivity Lab.
• Lab. of Developing Analytical Equipment & Method
• Lab. of Energy Materials & Devices
• Lab. of Materials Corrosion and Protection
• Center of Materials & Failure Analysis
• Lab. of Technology & Materials Application
• Lab. of Polymer & Composite Materials
• Center of Environmental Material & Technology
• Center of Technology Application & Deployment
• Key Laboratory for Electronic Materials & Devices
• Tuu Liet Technology Development Zone

B. Scientific and technological results of 2020
In 2020, IMS directed and implemented these scientific research activities:
• 10 National research projects, in which by 2020, 04 projects have been appraised and
prepared for acceptance, including 01 basic investigation project, 01 environmental
protection project, 01 project on the physics development program to 2020, 01 KC02
project.
• IMS will continue to implement 07 projects, including 02 KC projects, 03 projects under
the Physical Development Program to 2020, 01 potential project sponsored by
NAFOSTED, 01 science and technology project sponsored by the Ministry of Industry
and Trade.
• 39 Basic research projects funded by NAFOSTED (National Foundation for Science
and Technology Development), of which, 16 projects were completed and 23 projects
will be continued.
• 04 Foreign-funded international cooperation projects in collaboration with Korean,
Belarusian, Japanese, and Russian partners. IMS has three new projects in coordination
with Belarusian and Chinese partners approved.
• 47 Projects at VAST level, including: 13 projects under 7 “priority directions program in
science and technology”; 09 projects under the Physics Development Program; 15
projects of international cooperation programs belonged to VAST; 02 technology
development project, 02 projects for commercial production, 01 pilot production project,
03 project cooperated with ministry/local government; 02 projects implemented by young
researchers.
• 47 Projects at IMS level, including: 21 selected research projects, 11 projects to support
high level researchers, 15 projects to support young researchers,
The results of scientific research are reflected in the number of published works, patents
and referenced books in 2020 as following:
• 131 papers published on international journals in the SCIE list (with an average IF of 2.81),
which have shot up by 67% in volume and climbed 5% in terms of IF compared to the
average level in 2017-2019.
• 11 papers in VAST1 and non-SCIE international journals,
• 37 papers in national journals,
• 09 patents and applicable solutions (7 patents and 2 applicable solutions),
The research application and deployment works of the Institute in 2020 has developed
sustainably. The Institute has signed and implemented many contracts with hundreds of production
facilities in Vietnam and abroad. We have successfully developed and commercialized number of
new products, which are initially welcomed by the market and have achieved great revenue. Despite
the impacts of the Covid-19 pandemic, total pre-tax revenue of IMS from application deployment
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contracts in 2020 reached 35 billion VND (equivalent to the figure in 2019). Among them, many
products have big revenue such as: additives for fire-resistant paint (new products), FGC complexes
for pharmaceuticals, copper sulfate for agriculture, zinc anode for anti-corrosion in ship-building
and repairing industry, failure analysis services, assessment of material properties for industry.

C. Outcomes of enhancing science and technology capabilities
1. Project to consolidate equipment
In 2020, IMS has completed and appraised the investment project "Development of
Laboratory on optoelectronic devices and equipment for application in agriculture, biomedicine
and energy". The equipment of the project purchased in 2018, 2019 and 2020 such as: X-ray
diffraction, Raman spectrometer system, Vector Network Analyzer equipment system, thermal
expansion measuring system, Ellipsometry system, plasme pulse sintering system has be installed
and put into regular operation in 2020. The clean room system invested and built since 2017 has
come into use, effectively serving the implementation of the project that the Institute is presiding
over. At the same time, the Institute continues to implement the project "Plasma technology and
application laboratory" with a total budget of 9 billion VND. Thermal plasma equipment system
under a 2019 procurement contract has been installed and is in the test run to prepare for
acceptance. In 2020, the Institute has procured and signed a contract for equipment procurement
according to the allocated budget allocation schedule, the equipment is expected to be installed
and handed over before May 2021.
2. Usage of Key laboratory equipment and other major equipment
Some major equipment such as High-Resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM), Field Effect Scanning Electron Microscopy (FE-SEM), sputtering, and lithography are
always maintained in good condition and effectively utilized. Equipment of Key laboratories and
consolidate equipment projects such as: equipment for measuring the optical properties of
materials, equipment for analyzing magnetic properties, mechanical properties of materials, hot
isostatic pressing (HIP) system, equipment for manufacturing magnetic materials, powder
metallurgy equipment..., are exploited with high frequency, used effectively in the research
projects, as well as domestic and international training, cooperation and application deployment
activities.

D. Results of international cooperation, training, information and publishing
1. International cooperation
• In 2020, the Institute continued to maintain and effectively implement cooperation
agreements with major and traditional partners such as Japan National Institute for
Materials Science (NIMS), Osaka University (Japan), Korea Institute of Materials
Science (KIMS), Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT), Institute of
Technical acoustic of National Academy of Sciences of Belarus (ITA NAS of Belarus),
Powder Metallurgy Institute (PMI), Belarus, Belarusian State University, Minsk. During
the period affected by COVID-19, the Institute actively discussed and developed
cooperation development plans with new partners such as Industrial Technology Research
Institute (ITRI), Taiwan; Tula State University (Russia), Korea Institute of Materials
Science (KIMS), Cherwon Plasma Research Institute (Korea), Institute of FerdinandBraun-Institut, Leibniz-Institut fuer Hoechstfrequenztechnik (Federal Republic of
Germany), Amirkhanow Institute of Physics (Russian Federation) ) ..
• The Institute sent 5 delegations abroad (from December 2019 to March 2020) and received
1 delegation (December 2019) in accordance with VAST's regulations.
• In addition, the Institute continues to be funded by the Korea Institute of Materials Science
(KIMS) for the second year for the implementation of bilateral cooperative research projects.
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2. Training activities
• In 2020, the Institute of Materials Science has 08 graduate students who successfully
defended their doctoral dissertation at the Academy level, 07 graduate students who have
successfully defended at the Institute level. Most doctoral dissertations conducted by the
Institute's students included international publications. In the difficult situation of recruiting
new graduate students, the Institute still recruits 06 graduate students, bringing the total
number of PhD students till the end of 2020 to 51, excluding the number of students who
already defended their thesis.
• The Institute regularly organizes academic activities in the format of videos (seminars,
lectures, reports ...) during the time of implementation of the social distancing order per the
Prime Minister’s request to exchange academic topics and improve professional
qualifications for researchers.
3. Information and publication
• Information: The Institute has actively implemented the E-government of the State and
VAST by launching the internal online management system (OMS), which help manage
scientific, posts and internal information more effectively and more scientifically.
• The email system of the Institute has been stably maintained and served the information
activities and general administration.
• Publication: The Institute has published 100 copies of the Annual Report on scientific and
technological research activities in 2019.
4. Conference, seminar
Under the management of VAST, IMS has organized successfully the scientific workshop
“Science Technology and Innovation for Materials Industry Development to 2030 and vision to
2045” with more than 350 participants.

E. Achievements and rewards
Achievements in 2020 of IMS have been reflected through the reward and merit results for
the entire IMS as well as for its collectives, individuals and officials. In particular:
• The Institute was awarded and honored by the President of Vietnam Academy of Science
and Technology for its outstanding performance in 2020.
• The Institute was awarded the title of Excellent Team in Vietnam Academy of Science and
Technology by the President of VAST
• The Lab. of Magnetism & Superconductivity was awarded the title of Excellent Team in
Vietnam Academy of Science and Technology by the President of VAST.
• Assoc.Prof., Dr. Tran Dang Thanh was awarded the certificate of merit for excellent
achievements for fulfilling the missions in 2020 by the President of VAST
• 08 research labs of the Institute are recognized as excellent groups at IMS and received
certificates of merit from the Director.
• 20 officers and scientists of the Institute received outstanding performance award in 2020.
• 22 officers and scientists of the Institute were awarded the Institute Director's Certificate of
Merit for their achievements in 2020)

F. Highlight of results and achievements
By the efforts of all scientists and employees, in 2020, IMS successfully completed its plan
set at the beginning of the year, with the following main achievements:
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• The Institute has published 131 papers in SCIE international journals with an average IF
score of 2.81, 11 papers in VAST1 and non-SCIE international journals, 37 papers in
national journals, 09 patents and applicable solutions (7 patents and 2 applicable solutions).
• Revenue from the application contract of the Institute reached 35 billion VND (equivalent to
the figure in 2019).
• Training activities were continued doing well while international cooperation activities were
expanded and developed.

G. Photos of the Institute's activities in 2020

The Spark Plasma Sintering
Equipment has been installed

Deputy Head of Central Economic Commission
(Communist Party of Vietnam) Cao Duc Phat,
Minister of Ministry of Science & Technology Huynh
Thanh Dat and President of Vietnam Academy of
Science & Technology (VAST) Chau Van Minh
visited the IMS’s laboratories and listened to the
Director of IMS to introduce about research
activities and the results of the Institute.
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I. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ QUANG HỌC
QUANG PHỔ
(OPTICS & SPECTROSCOPY)
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PHÒNG COOPERMAN
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: ThS. NCVC. Lê Anh Tú
- Số lượng thành viên của Phòng: 05 cán bộ biên chế, 01 cán bộ hợp đồng trong đó: 0 Giáo
sư, 01 Phó giáo sư, 02 Tiến sỹ, 04 Thạc sĩ, 0 Cử nhân; 0 Kỹ sư, 0 Nghiên cứu viên cao cấp,
02 Nghiên cứu viên chính, 04 Nghiên cứu viên, 0 Kỹ thuật viên.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Nghiên cứu, phát triển các linh kiện quang hình tự do (FO – freeform optics) và ứng dụng
vào nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp chiếu sáng LED cho nhà ở, văn phòng,
trường học, nông nghiệp, ngư nghiệp…
+ Đề tài Nhà nước thuộc Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020: “Nghiên cứu chế
tạo thiết bị chiếu sáng (FO-SSL) sử dụng nguồn sáng LED tích hợp linh kiện quang
cấu hình tự do và xây dựng một số mô hình chiếu sáng phòng bệnh liên quan đến thị
lực mắt” mã số ĐTĐLCN.30/18 (Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Hồng Dương, thời gian
thực hiện: 2018-2021).
+ Đề tài nhánh trong đề tài Nhà nước thuộc Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 20162020: “Nghiên cứu phát triển và triển triển khai ứng dụng các mô hình chiếu sáng điều
khiển quang chu kỳ bằng đèn LED chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa
Cúc thương mại tại khu vực Tây Nguyên” mã số TN18/C08 (Chủ nhiệm: GS.TS. Phan
Hồng Khôi, thời gian thực hiện: 2018-2020; chủ nhiệm nhánh: ThS. Lê Anh Tú).
- Nghiên cứu, phát triển các thiết bị khoa học, thiết bị chuyên dụng khác
+ Đề tài Nhà nước thuộc Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020: “Nghiên cứu và
ứng dụng các kỹ thuật ảnh hồng ngoại và quang học đa bước sóng trong khảo sát hệ
tĩnh mạch và chẩn đoán bệnh lý về da” mã số ĐTĐL.CN-40/19 (Chủ nhiệm: ThS. Lê
Anh Tú, thời gian thực hiện: 2019-2021).

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Nghiên cứu, phát triển các linh kiện quang hình tự do (FO – freeform optics) và ứng dụng
vào nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp chiếu sáng LED cho nhà ở, văn phòng,
trường học, nông nghiệp, ngư nghiệp…
+ Chế tạo thiết bị chiếu sáng gắn tường chiếu lên trần, gắn trần chiếu xuống sàn hoặc chiếu
cả ba phía

Đèn gắn trần chiếu 3 phía (chiếu hắt 2 bên
trần và chiếu xuống sàn)
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Phân bố cường độ sáng theo góc chiếu
của đèn gắn trần chiếu 3 phía

+ Xây dựng mô hình chiếu sáng lớp học tiết kiệm điện năng, hỗ trợ thị lực

Chiếu sáng lớp học tại THCS
Nguyễn Công Trứ

Chiếu sáng lớp học tại THCS Thực nghiệm

+ Chế tạo các bộ đèn LED chuyên dụng có phân bố ánh sáng đồng đều dùng để điều khiển
quang chu kỳ của cây hoa cúc
+ Thử nghiệm đèn LED chuyên dụng trên các mô hình trồng hoa cúc ngoài trời ở Đà Lạt.

Đèn LED chuyên dụng có phân bố ánh
sáng đồng đều

Đèn LED chuyên dụng trên vườn hoa cúc
ngoài trời ở Đà Lạt
- Nghiên cứu, phát triển các thiết bị khoa học, thiết bị chuyên dụng khác
+ Chế tạo nguyên mẫu thiết bị khảo sát hệ tĩnh mạch sử dụng kỹ thuật ảnh hồng ngoại
2. Triển khai ứng dụng
- Các hợp đồng triển khai nghiên cứu và dịch vụ KHCN:
+ Cung cấp các bộ đèn LED phục vụ chiếu sáng các phòng KCS cho Công ty CP Tập đoàn
Phượng hoàng xanh A&A (Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Hồng Dương, kinh phí 210 triệu
đồng).
+ Nghiên cứu cải tiến thiết bị và quy trình kiểm tra chất lượng bề mặt, màu sắc đá thạch
anh Vicostone cho Công ty CP Tập đoàn Phượng hoàng xanh A&A (Chủ nhiệm: PGS.TS.
Phạm Hồng Dương, kinh phí 297 triệu đồng).
3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh: 01 NCS (VKHVL) đã bảo vệ
+ Hướng dẫn thạc sĩ: 02 ThS (ĐHBK và HVKTQS) đã bảo vệ

18

- Hợp tác:
+ Hợp tác với Bệnh viện mắt Quốc tế Hà Nội thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc
Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020.
+ Hợp tác với Học viện Kỹ thuật Quân sự thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc
Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020.
+ Hợp tác với Trung tâm Phát triển Công nghệ cao, Viện HLKHCNVN thực hiện nhiệm vụ
KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020.
+ Hợp tác với Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông triển khai các hướng nghiên
cứu ứng dụng sản phẩm và giải pháp chiếu sáng LED.
+ Hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Phượng hoàng xanh A&A phát triển các giải pháp sử
dụng ánh sáng để đánh giá chất lượng sản phẩm.

C. Kế hoạch năm 2021
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng sẽ thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện năm 2021
+ Đề tài Nhà nước thuộc Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020: “Nghiên cứu chế tạo
thiết bị chiếu sáng (FO-SSL) sử dụng nguồn sáng LED tích hợp linh kiện quang cấu hình
tự do và xây dựng một số mô hình chiếu sáng phòng bệnh liên quan đến thị lực mắt” mã
số ĐTĐLCN.30/18 (Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Hồng Dương, thời gian thực hiện: 20182021).
+ Đề tài Nhà nước thuộc Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020: “Nghiên cứu và ứng
dụng các kỹ thuật ảnh hồng ngoại và quang học đa bước sóng trong khảo sát hệ tĩnh mạch
và chẩn đoán bệnh lý về da” mã số ĐTĐL.CN-40/19 (Chủ nhiệm: ThS. Lê Anh Tú, thời
gian thực hiện: 2019-2021).
D. Các công trình công bố:
Bài báo khoa học:
[1]. Duong Thi Giang, Thuy Linh Ta, Tran Quoc Tien, Pham Hong Duong and Quang Cong Tong,

[2].

[3].

[4].
[5].

“A simple designed lens for Human Centric Lighting using LEDs”, Appl. Sci., 10 (1), 343
(2020).
Duong Thi Giang, Thanh Son Pham, Quang Minh Ngo, Van Tang Nguyen, Tran Quoc Tien and
Pham Hong Duong, “An alternative approach for high uniformity distribution of indoor lighting
LED”, IEEE Photonics J., 12 (2), 10 (2020).
Van Duong Ta, Tam Trong Nguyen, Thi Ha Lien Nghiem, Hong Nhung Tran, Anh Tu Le,
Nguyen Thuan Dao, Phuoc Dinh Duong, Hanh Hong Mai, “Silica based biocompatible random
lasers implantable in the skin”, IEEE Photonics J., 475, 126207 (2020).
Phạm Hồng Dương, Dương Thị Giang, “Chiếu sáng Dưỡng sinh, nhu cầu và giải pháp”, Tuyển
tập báo cáo Hội nghị Khoa học 45 năm Viện Hàn lâm KHCNVN, 73-80 (2020).
Duong Thi Giang, Nguyen Tien Duc, Pham Hong Minh, Vu Dinh Lam, Pham Hong Duong,
“5S Human centric lighting system”, Advances in Applied and Engineering Physisc (CAEP-6),
6-13 (2020)

[6]. Duong Thi Giang, Tran Quoc Tien, Pham Hong Duong, “Design and fabrication of LED
blackboard washing luminaire combined with linear freeform lens”, Advances in Applied and
Engineering Physisc (CAEP-6), 68-73 (2020).

[7]. Duong Thi Giang, Tran Quoc Tien, Le Anh Tu, Pham Hong Duong, “Design and fabrication of
high power LED fishing lamp combined with asymmetric lens”, Advances in Applied and
Engineering Physisc (CAEP-6), 245-250 (2020).

19

20

PHÒNG LASER BÁN DẪN
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: PGS.TS. NCVCC. Trần Quốc Tiến
- Số lượng thành viên của Phòng: 05 cán bộ biên chế, 03 cán bộ hợp đồng trong đó: 01 Phó
giáo sư, 03 Tiến sỹ, 01 Thạc sĩ, 02 Cử nhân; 01 Kỹ sư, 01 Nghiên cứu viên cao cấp, 02
Nghiên cứu viên chính, 04 Nghiên cứu viên, 01 Kỹ thuật viên.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Công nghệ chế tạo vật liệu và linh kiện quang tử.
+ Phát triển hướng nghiên cứu công nghệ khắc laser dùng cho chế tạo vi cấu trúc quang tử
trên cơ sở vật liệu polymer.
+ Nghiên cứu phát triển các sensor quang dựa trên các cấu trúc vi cộng hưởng: Fabry-perot,
cộng hưởng vòng, các cấu trúc cộng hưởng plasmon và khuếch đại quang bán dẫn.
- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Laser bán dẫn và ứng dụng.
+ Đề tài nghị định thư cấp Nhà nước với Viện Vật lý- B.I. Stepanov: “Nghiên cứu phát triển
phương pháp và thiết bị Laser bán dẫn/Led ứng dụng trên vết thương thực nghiệm” thời
gian thực hiện 2019-2022.
+ Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị laser bán dẫn sợi quang, thiết bị LED đa bước sóng,
ứng dụng trong quang trị liệu và phục hồi chức năng.
+ Hướng nghiên cứu phát triển ứng dụng laser bán dẫn công suất cao trong thiết bị sensor
định hướng ứng dụng trong quan trắc môi trường và vệ sinh, an toàn thực phẩm.
+ Hướng nghiên cứu phát triển các phương pháp đo quang kết hợp điều biến từ cho các ứng
dụng cảm biến sinh học.
- Lĩnh vực nghiên cứu 3: LED công suất cao ứng dụng trong y tế; kết hợp LED với ánh sáng
mặt trời ứng dụng trong chiếu sáng nông nghiệp
+ Đề tài nghị định thư cấp Nhà nước với ĐH. Myongji (Hàn Quốc): “Nghiên cứu thiết kế
hệ thống chiếu sáng kết hợp năng lượng mặt trời và đèn LED ứng dụng trong nhân giống
một số loài cây có giá trị kinh tế cao” thời gian thực hiện 2018-2021.
+ Đang tiếp tục các triển khai các nghiên cứu khác liên quan đến LED (ví dụ như nghiên
cứu thiết kế chế tạo thiết bị LED đa bước sóng, ứng dụng trong quang trị liệu và phục hồi
chức năng) và phát triển các bộ tản nhiệt cho LED công suất cao các loại.
+ Đề tài Nghị định thư cấp nhà nước với Hàn Quốc: “Nghiên cứu thiết kế hệ thống chiếu
sáng kết hợp năng lượng mặt trời và đèn LED ứng dụng trong nhân giống một số loài
cây có giá trị kinh tế cao”
- Lĩnh vực nghiên cứu 4: Phát triển thiết bị trị liệu phục hồi chức năng.
+ Hướng nghiên cứu chết tạo thiết bị nhiệt-dược trị liệu cho phục hồi chức năng cột sống.
+ Phát triển các thiết bị trị liệu sử dụng tinh dầu thảo dược.
- Lĩnh vực nghiên cứu 5: Nghiên cứu phát triển hệ thống chiếu sáng kết hợp ánh sáng mặt trời
và ánh sáng LED trong nhân giống cây trồng một số loài cây có giá trị kinh tế cao

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Hướng nghiên cứu 1: Công nghệ chế tạo vật liệu và linh kiện quang tử.
+ Hoàn thiện 01 hệ khắc laser cho chế tạo các cấu trúc micro-nano trên cơ sở vật liệu
polymer nhạy quang (chất cảm quang).
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+ Chế tạo được các cấu trúc 1D, 2D và 3D trên nền vật liệu cảm quang SU8 ở kích thước
micro-nano.
+ Đã sử dụng các công cụ mô phỏng tính toán đặc trưng quang của các cấu trúc vi cộng
hưởng dạng vòng, dạng tinh thể quang tử, các cấu trúc cộng hưởng plasmon phân bố ngẫu
nhiên và xắp xếp một cách tuần hoàn.
+ Tính toán được độ rộng vùng cấm quang, các mốt cộng hưởng cho một số cấu trúc tinh
thể quang tử và cấu trúc vi cộng hưởng.
+ Đã chế tạo một số cấu trúc vi cộng hưởng Fabry-Perot, cấu trúc cộng hưởng plasmon ứng
dụng làm sensor quang.

Hình 1: Hệ thiết bị khắc laser chế tạo cấu trúc quang tử nano trên vật liệu cảm quang polime
(trái) và Cấu trúc tinh thể quang tử tuần hoàn chế tạo trên vật liệu SU8-2002 (phải).
- Hướng nghiên cứu 2: Laser bán dẫn và ứng dụng
+ Chế tạo thành công các mô đun laser bán dẫn sợi quang ứng dụng trong quang trị liệu
trong vùng bước sóng từ 650 nm đến 980 nm, với đường kính sợi dẫn quang từ vài chục
đến vài trăm micromet, công suất thay đổi từ vài mW tới khoảng 1W.
+ Chế tạo các nguồn kích thích huỳnh quang chuyển đổi ngược ở bước sóng 980 nm với
công suất từ 1 đến 2W.
+ Đang xây dựng hệ đo hấp thụ khí, hơi nước trên cơ sở laser DFB phát ở 940 nm dựa trên
kỹ thuật phổ hấp thụ laser dịch bước sóng (TLDAS).
+ Đang xây dựng hệ đo huỳnh quang-y sinh kết hợp kỹ thuật điều biến từ tính.
- Hướng nghiên cứu 3: LED công suất và ứng dụng
+ Nghiên cứu chế tạo thiết bị quang trị liệu điều trị vàng da sinh lý ở trẻ sơ sinh
+ Thực hiện các hướng nghiên cứu ứng dụng LED và kết hợp LED với ánh sáng mặt trời
trong nông nghiệp như là: nuôi cấy cây mầm, nghiên cứu quang chu kỳ của một số loài
hoa ví dụ hoa cúc, chiếu sáng sinh trưởng hoa lan.
+ Phát triển các thiết bị quang trị liệu cho thẩm mỹ, da liễu đa bước sóng trong vùng đỏhồng ngoại gần.
+ Nghiên cứu phát triển phương pháp đo đặc trưng của các linh kiện tản nhiệt công suất cao
trên 200W.
2. Triển khai ứng dụng
- Các sản phẩm về công nghệ chính gồm:
+ Thiết bị LED trị liệu cho điều trị thẩm mỹ
• Vùng bước sóng hoạt động: 430 nm / 520 nm / 590 nm / 630 nm
• Công suất LED (max): 84 W
• Công suất quang ra (max): 16, 5 W
• Mật độ công suất trung bình: 2÷50 mW/cm2
+ Thiết bị laser trị liệu phục hồi chức năng
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+

+

+

+

• Thiết bị trị liệu module laser diode công suất cao 04 đầu phát laser gồm 02 đầu phát
ở vùng ánh sáng đỏ (λ = 670 nm) và 02 đầu phát ở vùng hồng ngoại gần (λ = 940 nm).
• Công suất quang tối đa ở đầu sợi quang đa mốt Pmax > 300 mW cho ánh sáng đỏ và
Pmax > 1W cho ánh sáng hồng ngoại gần.
Thiết bị LED trị liệu đa vùng bước sóng cho nghiên cứu tăng sinh nguyên bào sợi cho
phục hồi vết thương hở
• Vùng bước sóng: 650 nm; 780nm; 850 nm; 940
nm
• Mật độ quang: 50 mW/Cm2
• Bó sợi quang ra: 2mm
• Chế độ hoạt động: Xung 1-10khz, Liên tục
• Timer tối đa 8 tiếng
• Chương trình bộ nhớ 64
Thiết bị LEDs trị liệu vàng da ở trẻ sơ sinh
• Dòng hoạt động: 1.4A
• Công suất: 80W
• Vùng bước sóng: 490nm
• Mật độ công suất quang: 2, 5 mW/cm2@30 cm
• Bộ điều khiển thời gian: 0-12h
Thiết bị trị liệu chườm ngải cứu tươi sử dụng cho điều
trị phục hồi chức năng thoái hóa cột sống, xương khớp Hình 2. Ứng dụng ánh sáng mặt
• Công suất tiêu thụ tối đa 100W
trời kết hợp với LED chiếu sáng
• Khoang chứa ngải cứu đường kính 10cm
nhân giống cây trồng
• Điều khiển nhiệt độ chính xác tối đa 90oC
Thiết bị massage nhiệt dược trị liệu giảm đau mỏi vai gáy, đau do chèn ép dây thần kinh.
• Công suất tiêu thụ tối đa 25W
• Điều chỉnh nhiệt độ chính xác
• Phiên bản: Đá ngọc bích/ đá topaz/ đá núi lửa
• Giới hạn nhiệt độ tối đa 60oC
• Bảo vệ quá nhiệt
• Dùng kết hợp với tinh dầu massage, gel ngải cứu – gừng trị liệu

3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Năm 2020, các Cán bộ phòng đã tham gia hướng dẫn 5 cử nhân bảo vệ thành công luận
án. Hiện tại, Các cán bộ trong phòng đang tiếp tục hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh, 7 sinh
viên của Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà nội) thực tập tốt nghiệp, 14 sinh viên của Đại
học Bách Khoa Hà Nội.
+ Các cán bộ trong phòng đang tham gia giảng dạy đại học và sau đại học tại nhiều cơ sở
đào tạo: 01 môn học cho học viên cao học của Viện Vật lý, 02 môn học đại học cho sinh
viên Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà nội)
- Hợp tác:
+ Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác thuộc PTN. LPQM - ĐH Paris-Saclay (Pháp), Khoa
Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Myongji (Hàn Quốc), Viện Vật lý
Stepanov (Viện HLKH Belarus) qua các đề tài hợp tác trong năm 2019.
+ Duy trì hợp tác với Viện XLIM (ĐH Limoges - Pháp); Trung tâm CINTRA (ĐH Kỹ thuật
Nangyang - Singapore) sau đề án hợp tác quốc tế STIC-Asie (2011-2014): “Postprocessing of Photonic-crystal fibers using etching”.
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+ Tiếp tục phát triển, mở rộng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước: Ferdinard-BraunInstitut, Max-Born-Institut (Berlin-CHLB Đức); PTN. Vật lý Laser - ĐH Paris 13 (CH
Pháp); Viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện TW Quân đội 108, Trung tâm R&D chiếu sáng
(Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông); Viện Công nghệ Sinh học; Trung tâm
Điện tử học lượng tử - Viện Vật lý (Viện HL KH&CN Việt nam); Viện Ứng dụng Công
nghệ (Bộ KH&CN); Viện Vật lý Kỹ thuật, Viện Công nghệ tiên tiến (Đại học Bách Khoa
Hà nội), Khoa sinh lý bênh - Học Viện Quân Y, ...

C. Kế hoạch năm 2021
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2020
+ Tiếp tục triển khai thực hiện Đề tài Nghị định thư với phía Hàn Quốc: “Nghiên cứu thiết
kế hệ thống chiếu sáng kết hợp năng lượng mặt trời và đèn LED ứng dụng trong nhân
giống một số loài cây có giá trị kinh tế cao”.
+ Triển khai thực hiện Đề tài Nghị định thư với phía Belarus: “Nghiên cứu phát triển
phương pháp và thiết bị Laser bán dẫn/ LED ứng dụng trên vết thương thực nghiệm”.
+ Triển khai thực hiện Đề tài Nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Nafosted tài trợ: “ Nghiên cứu
và chế tạo các thiết bị phục hồi chức năng cho điều trị vôi hóa cột sống, giảm đau và cho
phục hồi nhanh vết thương”.
- Công tác đào tạo
+ Tiếp tục công tác đào tạo nghiên cứu sinh, cao học, sinh viên, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.
+ Phát huy tiềm năng hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp tục mở rộng
hợp tác trong nước để xây dựng các đề tài nghiên cứu lớn hơn.
D. Các công trình công bố:
[1]. Vu H., Kieu N. M., Gam, D. T., Shin, S., Tien, T. Q., Vu, N. H. (2020). Design and Evaluation of
Uniform LED Illumination Based on Double Linear Fresnel Lenses. Applied Sciences, 10(9), 3257.
[2]. Thi Giang, D., La, T. L., Quoc Tien, T., Hong Duong, P., & Tong, Q. C. (2020). A simple designed
lens for human centric lighting using LEDs. Applied Sciences, 10(1), 343.
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PHÒNG QUANG HÓA ĐIỆN TỬ

A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: TS. NCVC. Nguyễn Vũ
- Số lượng thành viên của Phòng: 07 cán bộ biên chế, trong đó: 05 Tiến sỹ, 01 Thạc sĩ, 01 Kỹ
sư, 05 Nghiên cứu viên chính, 02 Nghiên cứu viên .
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
+ Tên đề tài: "Nghiên cứu hệ vật liệu nano tổ hợp đa chức năng mới ba thành phần Huỳnh
quang - Từ - Plasmon : Tổng hợp, Đặc trưng và Nghiên cứu tính chất huỳnh quang - từ tăng
cường qua sự cộng hưởng plasmon bề mặt nhằm định hướng trong chuẩn đoán hình ảnh kết
hợp điều trị bệnh ung thư”, Mã số: 103.03.2017-52, thuộc quỹ NAFOSTED, chủ nhiệm: TS.
Hoàng Thị Khuyên, thời gian thực hiện: 12/2017 - 12/2020.
+ Tên đề tài: "Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu nano quang - từ đa chức năng
Fe3O4@SFL-Eu(L)3 và Eu(L)3@SFL-Fe3O4 và thử nghiệm in vitro ứng dụng trong chẩn
đoán hình ảnh và điều trị bệnh ung thư", Mã số : VAST03.03/18-19, chủ trì Hoàng Thị
Khuyên, thời gian thực hiện: 01/2018 – 12/2019. Đề tài đã nghiệm thu năm 2020.
+ Tên đề tài: “Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa vật liệu nano phát quang vùng màu đỏ
chứa Eu(III), Er (III) ứng dụng trong nhận dạng sớm tế bào ung thư”, Mã số: 103.03-2017.66,
thuộc quỹ NAFOSTED, chủ nhiệm: TS. Trần Thu Hương, thời gian thực hiện: 12/2017 –
12/2020.
+ Tên đề tài: “Nghiên cứu chế tạo công cụ đa năng quang và từ trên cơ sở vật liệu nanô Gadolini
photphat pha Eu(III) và Tb(III) nhằm phát hiện virus Dengue gây sốt xuất huyết và điều trị
một số dòng tế bào ung thư”, Mã số: 103.03-2017.53, thuộc quỹ NAFOSTED, chủ nhiệm:
TS. Nguyễn Thanh Hường, thời gian thực hiện: 12/2017 – 12/2020.
+ Tên đề tài: “Phát triển công nghệ vi nhiệt trong nghiên cứu chế tạo các hạt nano ZrO2:RE3+
cho các ứng dụng cảm biến quang nhiệt”, Đề tài Hợp tác Quốc tế cấp Viện Hàn lâm
KHCNVN, chủ trì Lâm Thị Kiều Giang, thời gian thực hiện: 1/2018-12/2019. Đề tài đã được
gia hạn và nghiệm thu năm 2020.
+ Tên đề tài: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các vật liệu nano phát quang Ln3PO7 (Ln =
La, Gd) pha tạp các ion Eu3+, Dy3+”, Đề tài CSCL năm 2019, chủ nhiệm: TS. Nguyễn Vũ.
Đề tài đã được gia hạn và nghiệm thu năm 2020.
+ Tên đề tài:“Nghiên cứu chế tạo vật liệu tích hợp đa chức năng UCNP@NMOF
nanocomposite định hướng ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị ung thư trúng đích”, thuộc
quỹ NAFOSTED, chủ nhiệm: TS. Lâm Thị Kiều Giang, thời gian thực hiện: 2017 - 2020.
+ Tên đề tài: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano phát quang đa màu chứa đất hiếm trên cơ sở
khung cơ kim YZ-MOF”, Đề tài CSCL 2020-2021, Mã số: CS.11/20-21, Chủ nhiệm: TS.
Lâm Thị Kiều Giang.
+ Tên đề tài: “Phát triển hệ vật liệu nano phát quang chứa ion Tb3+ nhằm phát hiện tế bào ung
thư”. Đề tài Cơ sở (Phụ nữ) Viện KHVL năm 2020-2021, Mã số CSPN.01/20-21, Chủ
nhiệm: TS. Trần Thu Hương.
- Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai hữu cơ-vô cơ
+ Tham gia đề tài chương trình vật lý 2020: “Nghiên cứu phát triển công nghệ khắc laser dùng
chế tạo vi cấu trúc quang tử trên cơ sở vật liệu polymer và vật liệu lai hữu cơ - vô cơ định
hướng ứng dụng làm cảm biến trong hóa môi trường”, Chủ trì: TS.Trần Quốc Tiến. Đề tài
đã nghiệm thu năm 2020.
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B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Đã tiếp tục tiến hành khảo sát cấu trúc và tính chất quang các vật liệu YVO 4:Eu3+,
GdVO4:Bi3+-Eu3+, GdPO4:RE3+ (RE = Eu, Tb, Dy, Sm), Gd3PO7:RE3+, La3PO7:Eu3+,
Gd2O3:Eu3+, Gd2O3:Eu3+@silica…, cũng như vật liệu nano quang-từ đa chức năng Fe3O4@Siamine/Eu(NTA)3 ở các hình dạng khác nhau bằng các phương pháp hóa học khác nhau.
- Hệ vật liệu tổ hợp nano tổ hợp đa chức năng huỳnh quang - từ - plasmon Fe3O4/Au/Eu[1-(2naphthoyl)-3, 3, 3-trifluoroacetone]3 (ký hiệu: FAEu(NTA)3 NC) có kích thước hạt nhỏ
(khoảng 60 nm) phân tán tốt trong dung dịch, có các tính chất huỳnh quang và từ tính tốt. Hệ
vật liệu có khả năng phát quang mầu đỏ của phức chất huỳnh quang Eu(NTA)3 ở bước sóng
614 nm (khi được kích thích ở bước sóng 355nm), được tăng cường bởi các hạt nano vàng.
FAEu(NTA)3 NC đã được chức năng hóa bởi 3- (mercaptopropyl) trimethoxysilane / 3(triethoxysilyl) - propylamine (MCPMS / TESPA) và liên hợp với kháng thể IgG. Hình ảnh
huỳnh quang của tế bào PC3 ung thư tuyến tiền liệt được ủ với các hạt nano FAEu(NTA)-IgG
đã được quan sát thành công.
- Các vật liệu nano phát quang TbPO4.H2O, Gd2O3:Eu3+ đã được chức năng hóa, liên hợp hóa
sinh với kháng thể IgG (kháng thể đơn dòng CD133 và PD ‐ L1) nhằm ứng dụng để phát hiện
sớm tế bào ung thư NTERA‐2, CEA, MCF7… Các thanh nano Tb3+ được liên hợp hóa thông
qua cầu nối Glutaraldehyde để kết hợp với kháng thể đơn dòng CD133 và PD-L1 tạo thành
phức hợp nano TbPO4.H2O@silica‐NH2+mAb^CD133+mAb^PD‐L1 (TMC). Phức hợp nano
này có thể gắn nhãn hiệu quả cho các tế bào NTERA‐2, CSC CD133 và PD ‐ L1 được biểu
hiện (hình 1). Phức hợp nano đã ức chế thành công 58, 5% sự phát triển của khối u 3D
NTERA‐2 (p <0, 05). Các hạt nano Gd2O3:6%Eu3+ được chức năng hóa thành phức hợp nano
phát quang Gd2O3: 6%Eu3+@ Silica-NH2-IgG được sử dụng để phát hiện kháng nguyên của
tế bào ung thư CEA với các nồng độ khác nhau lên đến 3mg /100 µl. Phức hợp nano này có
tiềm năng được ứng dụng để phát hiện tế bào ung thư CEA in vitro và rất hữu ích trong các
ứng dụng y sinh như chẩn đoán và điều trị sớm.

Hình 1: Hình ảnh tế bào NTERA‐2 sau 1 giờ ủ với (a) TbPO4.H2O@silica‐NH2; (b) TMC
(TbPO4.H2O @silica‐NH2‐mAb^CD133‐mAb^PD‐L1); (c) CD133‐FITC; và (d) âm bản đối
chứng; quan sát trên hệ thống kính hiển vi huỳnh quang Olympus Scan^R 100X [1].
- Đã tổng hợp thành công các vật liệu nano phát quang chuyển đổi ngược trên các nền khác
nhau như: NaYF4, NaGdF4, Gd2O3 pha tạp Yb3+, Er3+ (hoặc Tm3+) với hình thái học khác nhau
như dạng hạt, thanh, dây... bằng các phương pháp hóa học khác nhau. Các vật liệu có hiệu
ứng phát quang chuyển đổi ngược cao khi được kích thích tại bước sóng hồng ngoại 980 nm,
điều này hứa hẹn nhiều ứng dụng trong y sinh. Chẳng hạn, NaYF4: Yb3+, Er3+ được chức năng
hóa và gắn kết với các tác nhân tương thích sinh học nhằm ứng dụng trong nhận dạng sớm tế
bào ung thư vú (MCF7) hay ung thư cổ tử cung -Hela, hay gắn kết với các tác nhân mang
thuốc (MIL-100; ZIF 8, ..) hướng tới các ứng dụng trong chụp ảnh và điều trị ung thư trúng
đích. Bên cạnh đó, chúng tôi đã chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang chuyển đổi ngược
của vật liệu nano cấu trúc lõi-vỏ β-NaYF4:Er3+, Yb3+@NaYF4 nhằm ứng dụng cho cảm biến
nhiệt độ [hình 2], ở đó tỷ lệ cường độ huỳnh quang IH/IS (tỉ lệ cường độ huỳnh quang của
chuyển dời 2H11/2 so với chuyển dời 4S3/2 của Er3+) biến đổi theo nhiệt độ của mẫu đo.
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Hình 2: Phổ huỳnh quang chuyển đổi ngược đã chuẩn hóa của vật liệu nano cấu trúc lõi-vỏ
β-NaYF4:2%Er3+, 19%Yb3+@NaYF4 dưới kích thích 976 nm được đo ở khoàng nhiệt độ từ
158 đến 320 K (a); tỷ lệ cường độ huỳnh quang (IH/IS) dưới dạng hàm của nhiệt độ trong đó
dữ liệu thí nghiệm được đánh dấu là điểm và đường tương ứng với dữ liệu khớp (b); độ nhạy
tuyệt đối (đường xám và các ngôi sao) và tương đối (đường màu xanh lam đậm và các điểm
hình cầu) như một hàm của nhiệt độ (c) [7].
2. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh: 03 nghiên cứu sinh trong đó có 01 NCS bảo vệ thành công
cấp Học viện (Phạm Thị Liên).
+ Hướng dẫn thạc sĩ: 04
+ Hướng dẫn sinh viên đại học: 02
+ Tham gia giảng dạy, đào tạo cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.
- Hợp tác:
+ Hoạt động hợp tác quốc tế: Trường Đại học sư phạm Cachan (Pháp); Viện nghiên cứu
nhiệt độ thấp và cấu trúc và Viện Vật lý áp suất cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Ba
Lan; ĐH Quốc lập Đài Loan
+ Hoạt động hợp tác với các đơn vị trong nước: Viện Cong nghệ sinh học, Trung tâm nghiên
cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương); Học viện
Quân Y, các trường ĐH Duy Tân, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2; Viện
công nghệ chống làm giả.

C. Kế hoạch năm 2021
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng sẽ thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện năm 2021
+ Hoàn thiện và làm thủ tục nghiệm thu đề tài thuộc quỹ NAFOSTED đã hết hạn, tiếp tục
thực hiện và hoàn thiện 02 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở trong năm 2021.
+ Xây dựng đề cương nghiên cứu cho các đề tài các cấp năm 2021.
- Các hoạt động khác (Hợp tác quốc tế/đào tạo...)
+ Hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho các học viên cao học (01) và nghiên cứu sinh (02).
+ Tiếp tục các hoạt động hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế và giảng dạy tại các trường
và học viện.
+ Không có kế hoạch đoàn ra
D. Các công trình công bố:
Bài báo khoa học:
1. Thi Thao Do, Nhat Minh Le Trong Nhan Vo, Thi Nga Nguyen, Thu Huong Tran and Thi Kim
Hue Phung, Cancer Stem Cell Target Labeling and Efficient Growth Inhibition of CD133 and
PD‐L1 Monoclonal Antibodies Double Conjugated with Luminescent Rare‐Earth Tb3+
Nanorods, Appl. Sci., 10, 1710 (2020).
2. Nguyen Thi Quy Hai, Tran Kim Anh, Pham Thi Minh Chau, Vu Thi Thai Ha, Ho Van Tuyen,
Tran Thu Huong, Ha Thi Phuong, Quoc Le Minh, Multistep synthesis and upconversion
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5.
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7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

luminescence of spherical Gd2O3:Er and Gd2O3:Er @ silica, Journal of Materials Science:
Materials in Electronics 31:3354–3360 (2020).
Pham Thi Lien, Vu Duc Tu, Lai Ngoc Diep, Nguyen Thanh Huong*, Hoang Thi Khuyen,
Nguyen Thi Ngoc Anh, Vu Xuan Nghia, Tran Kim Anh, Robert Tomala and Le Quoc Minh,
Characterization of Gd2O3:Eu3+ Nanocomplexes Conjugate with IgG for the Identification of
CEA Tumor Cells, Materials Transactions, Vol. 61, No. 8, pp. 1575 to 1579 (2020).
Tran Kim Anh, Tran Thu Huong, Nguyen Thanh Huong, Vu Thi Thai Ha, Dang Van Thai,
Wieslaw Strek, David Hui and Le Quoc Minh, Upconversion Luminescence Properties of
Gd2O3:Er3+ Nanospheres and Gd2O3: Er3+@Silica Nanocomposites, Materials Transactions,
Vol. 61, No. 8, pp. 1569 to 1574 (2020).
Ngo K. K. Minh, Tran B. Luan, Lam T. K. Giang, Nguyen T. Thanh Tran T. K. Chi, Dariusz
Hreniak, Ngo Q. Luan and Nguyen Vu*, Preparation and optical properties of La3PO7:Eu3+
nanophosphors synthesized by combustion method, Materials Transactions, Vol. 61, No. 8 pp.
1564 to 1568 (2020).
Khac Khong Minh Ngo, Vu Nguyen*, Thi Kieu Giang Lam, Thi Khuyen Hoang, Manh Tien
Dinh, Mariusz Stefanski, Karina Grzeszkiewicz, Dariusz Hreniak, “Effect of calcination
temperature on optical properties of Gd3PO7:Eu3+ nanophosphors synthesized by the
combustion method”, Int. J. of Nanotechnology, Vol.17, Nos. 6/8/9, pp 623 – 635 (2020).
Lam Thi Kieu Giang*, Trejgis Karolina, Lukasz Marciniak, Nguyen Vu, Le Quoc Minh,
Fabrication and characterization of up-converting β-NaYF:Er, Yb@NaYF core-shell
nanoparticles for temperature sensing applications, Scientific Reports, Vol. 10, 14672 (2020).
Hoang Thi Khuyen*, Tran Thu Huong, Nguyen Thanh Huong, Vu Thi Thai Ha, Nguyen Duc
Van, Vu Xuan Nghia, Tran Kim Anh, Le Quoc Minh, Luminescence properties of a
nanotheranostics based on a multifunctional Fe3O4 /Au/Eu[1-(2- naphthoyl)-3, 3, 3trifluoroacetone]3 nanocomposite, Optical Materials, Vol. 109, pp. 110229 (2020).
M. Fei, P. T. Nhung, N. B. Minh, L. Zhen, A. T. Huong, N. D. T. Trang, T. Q. Cong, P. T. Lien,
N. T. Huong, T. Q. Tien, L. N. Diep, “One-photon absorption based direct laser writing for
fabrication of multi-dimensional photonic and plasmonic nanostructures”, J. of
Nanotechnology, Vol.17, Nos. 6/8/9, pp. 550 – 559 (2020).
Lê Nhật Minh, Võ Trọng Nhân, Nguyễn Thị Nga, Trần Thu Hương, Phùng Thị Kim Huệ, Đỗ
Thị Thảo, Nghiên cứu khả năng đánh dấu tế bào ung thư đại trực tràng (HT-29) của tổ hợp vật
liệu nano chứa ion đất hiếm Tb3+ với kháng thể kháng CD133, Tạp chí Công nghệ Sinh học,
17 (3):427-433 (2019).
Le Nhat Minh, Vo Trong Nhan, Tran Thu Huong, Nguyen Thị Nga, Le Tri Vien, Phung Thi
Kim Hue, Labeling efficiency of Tb3+ conjugated CD133 monoclonal antibody nanocomplex
targeting in vitro metastatic cancer cells, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 17 (3):435-440 (2019).
Lê Nhật Minh, Võ Trọng Nhân, Đỗ Thị Thảo, Trần Thu Hương, Phùng Thị Kim Huệ*, Đánh
giá khả năng nhắm đích in vitro tế bào ung thư đại trực tràng từ hệ vận chuyển nano Tb3+monoclonal antibody (RT), Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol. 56-No. 1, trang 95-99 (2020).
Lê Thị Vinh, Hà Thị Phượng, Hoàng Thị Khuyên, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Đức Bảo Phúc,
Nguyễn Thu Hà, Phan Diệu Hằng, Trần Thu Hương* “Ảnh hưởng của Tri-sodium citrate
dehydrate đến hình thái học, tính chất quang của vật liệu nano phát quang TbPO4.H2O, TNU
Journal of Science and Technology, 225(09): 69 – 74 (2020).
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Cao Thi Thanh Hải, Nguyễn Thị Huế, Đinh Hùng Mạnh, Vũ Hồng
Kỳ, Đỗ Khánh Tùng, Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Thị Ngọc Anh, “Enhacement of
perpendicular exchange bias in [Co/Pd]-IrMn system by ultrathin CoFe insertion layer” (Tăng
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PHÒNG QUANG PHỔ ỨNG DỤNG VÀ NGỌC HỌC
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: TS. Nguyễn Trọng Thành
- Số lượng các thành viên của Phòng: 04 Biên chế trong đó: 02 TS.NCVC, 01 ThS, 01 KS
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
+ Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu đặc trưng quang phổ của các tâm phát quang đất hiếm
và kim loại chuyển tiếp trong nền vô cơ oxide, fluorite
+ Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốm trong suốt vùng hồng ngoại MgF2,
mục tiêu ứng dụng trong chế tạo linh kiện, modul quang học vùng hồng ngoại trung

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu tính chất quang của tâm Er3+ trong nền vật liệu
Gadolini oxide và calcium fluorite
Nghiên cứu tính chất quang của tâm đất hiếm Er3+ và đồng pha tạp Yb3+, Er3+ trong các nano tinh thể
Gd2O3 bọc SiO2 và CaF2 có và không có bổ sung thành phần kim loại kiềm Li. Kết quả khảo sát phổ
huỳnh quang và huỳnh quang kích thích cho thấy vật liệu có đặc trưng chuyển đổi ngược khá mạnh.
Ngoài ra, với vật liệu Gd2O3 đã ghi nhận được quá trình truyền năng lượng từ Gd3+ đến Er3+ với hiệu
suất khá cao.

Hình 1. Phổ huỳnh quang (a) và ảnh HRTEM của vật liệu nano
Gd2O3:Yb3+.Er3+@SiO2,

Hinh 2. Ảnh FESEM các hạt cầu nano Gd2O3:Er3+ không bọc (a) và có bọc SiO2
được ủ nhiệt ở 650 oC – 3h (b).
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- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu công nghệ chế tạo gốm quang học vùng hồng
ngoại MgF2.
Trên thực tế, hướng nghiên cứu này chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện từ năm 2018 đến
nay. Phải nói rằng, đây là hướng nghiên cứu rất khó khăn vì để chế tạo sản phẩm gốm quang
học MgF2 rất cần điều kiện công nghệ, thiết bị hiện đại thỏa mãn các yếu tố nhiệt độ cao, áp
lực lớn và trong môi trường chân không cao. Mặt khác nguồn tài liệu tham khảo cũng rất hiếm
do vậy nhóm nghiên cứu đã cố gắng phát huy sở trường chuyên môn cũng như tìm kiếm khai
thác thông tin về đối tượng. Hơn nữa, tháng 7/2020 Viện Khoa học vật liệu đã chính thức đầu
tư và đưa thiết bị thiêu kết xung Plasma LABOX-350 đi vào hoạt động. Phải nói rằng, thiết bị
này rất quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu về công nghệ kim loại mới nói chung và công
nghệ gốm quang học nói riêng. Chính vì vậy năm 2020, qua quá trình triển khai nghiên cứu,
thực nghiệm chúng tôi cũng đạt được một số kết quả ban đầu đáng mừng cho thấy hướng nghiên
cứu này rất khả thi:
+ Chủ động tổng hợp vật liệu MgF2 có kích thước 30- 40 nm và độ sạch 99, 97% tại Phòng
thí nghiệm, Viện KHVL. Điều này giải quyết khó khăn lớn hiện nay là nguồn nguyên liệu bột
MgF2 có độ sạch như yêu cầu chưa được đáp ứng tại thị trường Việt Nam.
+ Trên cơ sở sử dụng thiết bị LABOX-350, đã chế tạo được mẫu gốm MgF2 với điều kiện
công nghệ thay đổi và điều khiển được từ 20 đến 80 MPa, nhiệt độ trong dải từ 600 đến 950 oC.
Các mẫu gốm cho khả năng truyền qua vùng hồng ngoại từ 2 đến 10 µm tốt. …

Hình 3. Ảnh SEM mặt cắt của gốm MgF2 chế tạo bằng phương pháp SPS ở 780 oC và áp
lực nén khác nhau 20 MPa (ảnh bên trái) và 40 MPa (ảnh bên phải)

Mặc dù kết quả thu được ban đầu với các giá trị độ lớn truyền qua chưa đạt như kỳ vọng nhưng
điều đáng mừng là chúng cho thấy việc triển khai nghiên cứu công nghệ chế tạo gốm trong suốt
vùng hồng ngoại là hoàn toàn khả thi trong điều kiện và trình độ khoa học trong nước và cụ thể
hơn là tại Viện KHVL. Trên cơ sở này chúng ta có thể mở rộng đối tượng nghiên cứu đến một
số vật liệu có tính chất quang tương tự trong vùng hồng ngoại như các nền saphire, spinel,
sulfile

Hình 4. Ảnh trực quan của mẫu bột nguyên liệu MgF2 được đóng gói, bảo quản trong môi
trường chân không (ảnh bên trái), mẫu gốm MgF2 thiêu kết 780 oC, 6, 4 kN (ảnh bên phải)
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2. Triển khai ứng dụng
- Các sản phẩm về công nghệ: Tóm tắt các kết quả đạt được (có hình vẽ/bảng biểu kèm theo);
- Các hợp đồng triển khai nghiên cứu : Tóm tắt nội dung và số lượng các hợp đồng;
3. Đào tạo và hợp tác
+ Phối hợp với Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân nghiên cứu và thực hiện đề tài khoa học
công nghệ cấp nhà nước KC05 “Nghiên cứu chế tạo liều kế cá nhân bằng vật liệu OSL để
đo bức xạ photon và nơtron”. Mục tiêu đề tài : Xây dựng được quy trình chế tạo vật liệu
OSL dựa trên Al2O3:C, LiAlO2 phù hợp để chế tạo liều kế cá nhân Chế tạo và đưa vào sử
dụng được 02 loại liều kế cá nhân sử dụng vật liệu OSL để đo liều bức xạ photon và nơtron
có chất lượng tương đương với liều kế nhập ngoại cùng loại.
+ Hướng dẫn NCS Nguyễn Thị Thu Hà năm thứ 2, đề tài: Nghiên cứu phát triển vật liệu
LiAlO2 đo liều bức xạ photon và neutron, Quyết định số 118/QĐ-VNLNT, ngày 05/4/2019,
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

+ Hướng dẫn HVCH Phạm Thị Quỳnh Giang bảo vệ thành công luận văn ThS đề tài luận văn: Chế
tạo và nghiên cứu vật liệu silicate - kiềm thổ pha tạp Eu2+ và Mn2+ định hướng ứng dụng làm bột
phát quang LED trắng, Quyết định cấp bằng số 120/QĐ-HVKHCN ngày 10/ 8/2020, Học viện
KH&CN Việt Nam.

C. Kế hoạch năm 2021
+ Hoàn thành nghiệm thu đề tài Cấp Viện Hàn lâm thuộc hướng ưu tiên KHVL: “Nghiên cứu
công nghệ chế tạo và khảo sát tính chất gốm trong suốt vùng hồng ngoại – MgF2”
+ Hoàn thành nghiệm thu đề tài cơ sở “Nghiên cứu vai trò và sự ảnh hưởng của kim loại kiềm đối với
tính chất quang của vật liệu CaF2:Er3+ chứa Na/Li”

+ Triển khai phát triển một số nghiên cứu vật liệu oxit, fluorit pha tạp đất hiếm và kim loại
chuyển tiếp tập trung khai thác theo hướng nghiên cứu cơ bản và phục vụ công tác đào tạo
Học viên và NCS.
2. Triển khai ứng dụng
- Các sản phẩm về công nghệ chính gồm:
- Các hợp đồng triển khai nghiên cứu và dịch vụ KHCN:
3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Tiếp tục hướng dẫn nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, thuộc cơ sở đào tạo Viện Năng
lượng Nguyên tử Việt Nam. Thực hiện đề tài NCS: Nghiên cứu chế tạo vật liệu LiAlO2 ứng
dụng làm liều kế nơtron.
+ Đào tạo 01 Thạc sĩ với đề tài có nội dung khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu 2
D. Các công trình công bố năm 2020:
1. Nguyen Thi Thu Ha, Trinh Van Giap, Nguyen Trong Thanh, Synthesis of lithium aluminate for
application in radiation dosimetry, Materials Letters 267 (2020) 127506
2. Nguyen Ngoc Trac, Ho Van Tuyen*, Vu Xuan Quang, Masayuki Nogami, Le Van Khoa Bao,
Nguyen Trong Thanh, Nguyen Manh Son, Nguyen Thi Thai An, Le Xuan Hung, Tran Thi Hong,
Energy level of lanthanide ions and anomalous emission of Eu2+in Sr3B2O6 materials, Physica B
595 (2020) 412373
3. T Khan, N T Dang, S H Jabaro, T G Naghiyev, R M Rzayev, T Q Nguyen, H V Tuyen, N T Thanh
and L V T Son, Study on luminescent properties of Tb3+ and Sm3+ co-doped CaSiO3phosphors for
white light emitting diodes, Mater. Res. Express 7 (2020) 016507
4. V.X. Quang, N.N. Dat, V.P. Tuyen, N.M. Khaidukov, V.N. Makhov, L.D. Thanh, N.X. Ca, N.T.
Thanh, P.T.T. Nga, P.V. Do, VUV spectroscopy of lanthanide doped ﬂuoride crystals K2YF5,
Optical Materials 107 (2020) 110049
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5. Ngo K. K. Minh, Tran B. Luan, Lam T. K. Giang, Nguyen T. Thanh, Tran T. K. Chi, Dariusz
Hreniak, Ngo Q. Luan and Nguyen Vu, Preparation and Optical Properties of La3PO7:Eu3+
Nanophosphors Synthesized by Combustion Method, Materials Transactions, 61, 8 (2020) 1564 1568
6. Multistep synthesis and upconversion luminescence of spherical Gd2O3:Er and Gd2O3:Er @ silica,
Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2020) 31:3354–3360
7. Tran Kim Anh, Tran Thu Huong, Nguyen Thanh Huong, Vu Thi Thai Ha, Dang Van Thai, Wieslaw
Strek, David Hui and Le Quoc Minh, Upconversion Luminescence Properties of Gd2O3: Er3+
Nanospheres and Gd2O3: Er3+@Silica Nanocomposites, Materials Transactions, Vol. 61, No. 8
(2020) pp. 1569 to 1574
8. Hoang Thi Khuyen, Tran Thu Huong, Nguyen Thanh Huong, Vu Thi Thai Ha, Nguyen Duc Van,
Vu Xuan Nghia, Tran Kim Anh, Le Quoc Minh, Luminescence properties of a nanotheranostics
based on a multifunctional Fe3O4/Au/Eu[1-(2-naphthoyl)-3, 3, 3-triﬂuoroacetone]3
nanocomposite, Optical Materials 109 (2020) 110229
9. PHI VAN THANG, HO VAN TUYEN, VU XUAN QUANG, NGUYEN THI THUY LIEU,
NGUYEN TRONG THANH, NGUYEN XUAN NGHIA, Detection of luminescence centers in
colloidal Cd0, 3Zn0, 7S nanocrystals by synchronous luminescence spectroscopy, Communications
in Physics, 30, 2 (2020), 181-187
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PHÒNG VẬT LIỆU QUANG ĐIỆN TỬ
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: PGS. TS. Ứng Thị Diệu Thúy
- Phòng có tổng số 08 cán bộ nghiên cứu (07 cán bộ biên chế và 01 cán bộ hợp đồng) gồm: 01
PGS.TS. NCVC, 04 TS. NCV/KSC, 03 ThS. Hiện nay, 01 cán bộ biên chế đang công tác ở Đức
và 01 cán bộ hợp đồng đang làm NCS tại Hàn Quốc.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
Các hoạt động nghiên cứu chính của Phòng
VLQĐT được trình bày trên Hình 1. Cụ thể:
- Nghiên cứu chế tạo (i) các chấm lượng tử bán
dẫn hợp chất II-VI, III-V, I-III-VI2 phát quang
hiệu suất cao cấu trúc lượng tử loại I và II; (ii) vật
liệu plasmonic trên cơ sở các hạt kim loại quý
(Au, Ag) cấu trúc nanô định hướng ứng dụng
trong đánh dấu huỳnh quang y-sinh/cảm biến
sinh học; và (iii) các vật liệu quang xúc tác trên
Hình 1. Hoạt động nghiên cứu chính của Phòng
cơ sở các vật liệu nền đồng và các kim loại
VLQĐT trong những năm gần đây.
chuyển tiếp định hướng ứng dụng trong xử lý ô
nhiễm môi trường, chuyển hoá năng lượng.
- Nghiên cứu các tính chất quang, quang điện tử của các vật liệu chế tạo được bằng các phương pháp
phân tích quang phổ như phổ huỳnh quang dừng và huỳnh quang phân giải thời gian phụ thuộc nhiệt độ
hay mật độ công suất kích thích phục vụ cho các nghiên cứu liên quan đến sự chuyển dời của các hạt tải
lỗ trống-điện tử trong các vật liệu bán dẫn kích thước nano mét (đề tài NAFOSTED); quang xúc tác
định hướng ứng dụng xử lí nước thải và khả năng tự làm sạch (đề tài NAFOSTED và đề tài CTPT Vật
lý đến năm 2020 cấp Viện HL KHCNVN).

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
a) Hướng nghiên cứu vật lý cơ bản:
Triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài NAFOSTED: Nghiên cứu chế tạo và
tính chất quang của chấm lượng tử bán dẫn AgInX2 (X=S, Se), PGS. TS. Ứng Thị Diệu Thúy
chủ trì. Đề tài thực hiện đúng tiến độ, nghiên cứu chế tạo các chấm lượng tử AgInS2 trong dung
môi hữu cơ nhiệt độ sôi cao và bước đầu đạt được một kết quả như trình bày trên Hình 2.

Hình 2. Giản đồ XRD, phổ hấp thụ và phổ huỳnh quang của các chấm lượng tử AgInS2 chế tạo
trong dung môi oleylamine với tỉ lệ Ag: In khác nhau.
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b) Hướng nghiên cứu định hướng ứng dụng:
- Triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu năm thứ hai của đề tài Nafosted 2018-2021:
“Tổng hợp vật liệu quang xúc tác TiO2 pha brookite và pha hỗn hợp định hướng ứng dụng xử
lí nước thải công nghiệp ô nhiễm chất màu và nước thải y tế ô nhiễm dược phẩm”, TS Trần Thị
Thương Huyền chủ trì. Quá trình xử lí ô nhiễm sử dụng vật liệu quang xúc tác dạng bột gây
khó khăn trong khâu thu hồi mẫu sau xử lí, không thuận lợi trong việc xử lí các diện tích bề mặt
ô nhiễm lớn. Do đó, việc nghiên cứu vật liệu xúc tác dạng màng được nghiên cứu nhằm khắc
phục hạn chế đã nêu, giúp tái sử dụng vật liệu xúc tác, bỏ qua quá trình phân tách lỏng-rắn. Giai
đoạn II này, đề tài tập trung tạo các màng nano TiO2 đơn pha brookite bằng phương pháp vật
lý hiện đại (công nghệ in 3D). Một số kết quả tiêu biểu đạt được như sau:
Đã từng bước hoàn thiện công nghệ tạo màng nano TiO2 đơn pha brookite trên bề mặt kính
(kích thước 25x76 mm) đã xử lý bề mặt (chiếu tia plasma jet) nhằm cải thiện độ bám dính của
dung dịch TiO2 trong quá trình in mẫu bằng công nghệ in 3D. Ngoài ra, để tăng độ bám dính
và độ bền của màng nano TiO2 trên bề mặt kính, các polime khác nhau (PVA, PVP, DC-668)
và silica gel đã được lựa chọn nghiên cứu. Các mẫu màng được nghiên cứu tính chất quang xúc
tác bởi hệ phản ứng quang xúc tác chạy tuần hoàn nhờ hệ thống bơm nhu động (điện áp 24V,
tốc độ dòng 0−400ml/phút). Hiệu suất quang xúc tác của màng TiO2 (sử dụng polyme công
nghiệp DC-668) trong 3 lần chạy phản ứng quang xúc tác đều có giá trị khá tương đương nhau
chứng tỏ khả năng tái sử dụng của màng cũng như độ bền của màng chế tạo được.

Hình 3: Hệ máy in mẫu màng TiO2 bằng công nghệ in 3D

Hình 4: Hiệu suất phân hủy dung dịch chất màu rose bengal 10 ppm theo thời gian

Các kết quả đạt được đã được công bố trên tạp chí Progress in Natural Science: Materials
International 29 (2019) 641-647 (IF = 4) và 01 báo cáo đã được tham gia Hội nghị quang học
quang phổ (Tháng 11, tại Hòa Bình). Nghiên cứu này khẳng định hiệu quả quang xúc tác của
các hạt tinh thể nano brookite chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Dưới điều kiện nung
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nhiệt độ cao, sự có mặt của pha tinh thể rutile được xem là nguyên nhân chính làm giảm hiệu
quả quang xúc tác của vật liệu. Đây là tiền đề tốt cho các nghiên cứu tạo màng nano TiO2.

Hình 5: Ảnh hưởng của nhiệt độ nung lên đặc trưng cấu trúc, vi hình thái và hiệu suất xử lý chất màu
của tinh thể nano TiO2 đơn pha brookite

- Đang hoàn thiện hồ sơ Thuyết minh đề tài CTPT Vật lý cấp Viện HL KHCNVN 2021-2022:
“Chế tạo và khảo sát tính chất tự làm sạch bề mặt của màng phủ tổ hợp nanocomposite AuTiO2 brookite/SiO2”. Đề tài sẽ nghiên cứu chế tạo và khảo sát hiệu ứng tăng cường khả năng tự
làm sạch của màng phủ tổ hợp nanocomposite Au-TiO2 brookite/SiO2 trên một số bề mặt vật
liệu gương kính và gạch men.
2. Triển khai ứng dụng
3. Đào tạo, hợp tác, và xuất bản
- Đào tạo: các cán bộ Phòng Vật liệu Quang điện tử đã tích cực tham gia giảng dạy, đào tạo
đại học và sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo như Viện Khoa học vật liệu;
Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cụ thể, hướng dẫn
02 NCS và 02 HVCH và 01 SV (bảo vệ khoa luận tốt nghiệp 6/2020).
- Hợp tác: Phòng Vật liệu Quang điện tử đã phát triển hợp tác nghiên cứu tốt và hiệu quả với
một số tập thể khoa học mạnh ở Pháp (một số phòng thí nghiệm của CEA và CNRS),
Bulgaria (Viện Polyme), Hàn Quốc (KRICT, KBSI, KRISS, KAIST), Đức (Đại học
Rostock), Vương quốc Anh (Đại học Aston); và ở Việt Nam (các phòng thí nghiệm ở Viện
Khoa học vật liêu, Viện Vật lý, Viện Hoá học, Trường USTH thuộc Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên và Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;…).
C. Kế hoạch năm 2021
-

Tiếp tục triển khai đề tài NCCB (103.02-2018.28; NAFOSTED): Tổng hợp vật liệu quang
xúc tác TiO2 pha brookite và pha hỗn hợp định hướng ứng dụng xử lí nước thải công nghiệp
ô nhiễm chất màu và nước thải y tế ô nhiễm dược phẩm.
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-

Tiếp tục triển khai đề tài NCCB (103.03-2019.326, NAFOSTED): Nghiên cứu chế tạo và
tính chất quang của chấm lượng tử bán dẫn AgInX2 (X=S, Se).
Triển khai đề tài CTPT Vật lý cấp Viện HL 2021-2022: Chế tạo và khảo sát tính chất tự làm
sạch bề mặt của màng phủ tổ hợp nanocomposite Au-TiO2 brookite/SiO2.
Đăng ký các đề tài về các hướng nghiên cứu vật liệu khung cơ kim (MOFs) định hướng ứng
dụng trong lưu trữ khí, hấp phụ hơi nước, …

D. Các công trình công bố năm 2020:
Các công bố trên tạp chí quốc tế ISI:
Ly T. Le, Duc Q. Truong, Thuy T. D. Ung, Long H. Nguyen, Loi D. Vu, and, Phong D. Tran,
Chemistry Select Communications 5 (2020) 280 –283. Cu2MoS4 Nanotubes as a Cathode Material
for Rechargeable Magnesium-ion Battery.
2. Ly T. Le, Thao T. T. Nguyen, Trang T. T. Nguyen, Mai T. T. Nguyen, Thuy T. D. Ung, and, Phong
D. Tran, Chem. Asian J. 15 (2020) 1873-1880. Investigation on the growth mechanism of Cu2MoS4
Nanotube, Nanoplate and its use as a catalyst for hydrogen evolution in water.
3. Tuan M. Duong, Phuc D. Nguyen, Anh D. Nguyen, Ly T. Le, Loan T. Nguyen, Hai V. Pham, Phong
D. Tran, Chem. Eur. J. 25 (2019) 13676 – 13682. Insights into the Electrochemical Polymerization
of [Mo3S13]2- Generating Amorphous Molybdenum Sulfide.
4. Anh D. Nguyen, Phuong T. Pham, Dai C. Tran, Loan T. Nguyen, Phong D. Tran, Chem. Asian J., 15
(2020) 2996-3002. Embedding Amorphous Molybdenum Sulfide within a Porous Poly(3, 4‐
ethylenedioxythiophene) Matrix to Enhance its H2‐evolving Catalytic Activity and Robustness.
5. Dang Nhat Minh, Hong Phong Duong, Le Hoang, Phuc Dinh Nguyen, Phong D. Tran and Phan
Ngoc Hong, Materials Transactions 61 (2020) 1535 - 1539. Plasma-Assisted Preparation of
MoS2/Graphene/MOF Hybrid Materials and Their Electrochemical Behaviours.
6. Vu Van Cat, Ngo Xuan Dinh, Vu Ngoc Phan, Le Anh Tuan, Man Hoai Nam, Vu Dinh Lam, Tran
Van Dang, Nguyen Van Quy, Materials Today Communications 25 (2020) 101682. Realization of
graphene oxide nanosheets as a potential mass-type gas sensor for detecting NO2, SO2, CO, and NH3.
7. U. T. D. Thuy, and N. Q. Liem, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol 11 (2020) 015010. Fast and
sensitive detection of carbaryl pesticide trace by using 2D-arrays of Au and Au/Ag core/shell
nanoparticles.
Các công bố trên tạp chí Quốc gia:
8. Nguyen Thanh Vinh, Vu Ngoc Phan, Man Hoai Nam, Nguyen Van Quy, Vietnam Journal of Science
and Technology 58(2) (2020) 204-211. NO2 gas sensor based on QCM coated with iron oxide
nanorods.
9. Đinh Xuân Lộc, Lương Thị Bích, Phạm Duy Khanh, Mai Xuân Trường, Nguyễn Mạnh Tuấn, Bùi
Thanh Thảo, Bùi Thị Diễm và Ứng Thị Diệu Thúy, Nghiên cứu KH&CN quân sự 65 (2020) 40-46.
Tổng hợp chấm lượng tử znse pha tạp ion Mn2+ trong môi trường nước bằng phương pháp đồng
kết tủa.
Các công bố trên Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và Quốc gia:
10. Tran Thi Thuong Huyen, Do Huy Hoang, Trịnh Thế Anh, EFFECT OF CALCINATION
TEMPERATURE ON THE PHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF TIO2 BROOKITE, Hội nghị
Quốc tế về Quang tử và Ứng dụng lần thứ 11" và "Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần
thứ 11" được tổ chức tại TP. Hòa Bình từ ngày 4-7/11/2020 (đang chờ phản biện)
1.
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PHÒNG VẬT LIỆU VÀ ỨNG DỤNG QUANG SỢI
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: TS.NCVC. Vũ Đức Chính
- Số lượng các thành viên của Phòng: 15 (Biên chế, hợp đồng, GS, PGS, TS, NCVCC,
NCVC, NCV)
STT

Họ và tên

Học hàm/học vị/
NCVCC/NCVC

Biên chế/ HĐ/ CTV

1

Nguyễn Văn Hiệu

GS.VS.NCVCC

2

Phạm Văn Hội

PGS.TS.NCVCC

CTV

3

Phạm Thu Nga

PGS.TS.NCVCC

CTV

4

Bùi Huy

PGS.TS.NCVC

Biên chế

5

Vũ Đức Chính

TS.NCVC

Biên chế

6

Ngô Quang Minh

PGS.TS.NCVC

CTV

7

Phạm Thanh Bình

ThS.

Biên chế

8

Phạm Nam Thắng

ThS.

Biên chế

9

Trần Thị Châm

ThS.

Biên chế

10

Nguyễn Hải Yến

ThS.

Biên chế

11

Nguyễn Thuý Vân

TS.

Biên chế

12

Phạm Thanh Sơn

TS.

Biên chế

13

Hoàng Thu Trang

ThS.

Biên chế

14

Nguyễn Thế Anh

ThS.

Biên chế

15

Hoàng T. Hồng Cẩm

TS.

CTV

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu chế tạo đế SERS trên nền vật liệu silic xốp, sợi
quang học ứng dụng làm đầu dò cảm biến cho lĩnh vực sinh-hóa học, môi trường, thực phẩm
và y sinh
+ Nội dung nghiên cứu/đề tài: Nghiên cứu chế tạo đầu dò SERS trên nền vật liệu silic xốp
bằng phương pháp hóa học hoặc phương pháp vật lý ứng dụng trong các lĩnh vực kiểm
soát an toàn thực phẩm, môi trường, sinh-hóa và y sinh.
+ Nội dung nghiên cứu/đề tài: Nghiên cứu, chế tạo cấu trúc nano-Au/nano-Ag dạng cành lá
trên vi thấu kính quang sợi với sự hỗ trợ của hai chùm laze để phân tích dư lượng thuốc
bảo vệ thực vật bằng kỹ thuật SERS.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Chế tạo, nghiên cứu các tính chất hóa lí của vật liệu tổ hợp
carbon – hạt vàng kích thước nanô, ảnh hưởng đến hoạt tính quang xúc tác của TiO2 và
TiO2-SiO2.
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Nội dung nghiên cứu: đã công bố công trình khoa học về động học hồi phục kích thích quang
trong TiO2 pha anatase và tổ hợp của nó với vàng (Au), ống nano carbon (CNT), graphene
(G), tổ hợp CNT-Au và G-Au. Vị trí đỉnh huỳnh quang quan sát được khoảng 3 eV gần như
không thay đổi trong khi phát xạ liên quan đến các khuyết tật trong vùng ánh sáng nhìn thấy
có sự dịch chuyển về phía năng lượng cao hơn, phụ thuộc vào bản chất của vật liệu tích hợp
vào tổ hợp. Với sự hỗ trợ từ phép đo huỳnh quang phân giải thời gian cỡ pico giây và phổ
Raman, động học quang thích hợp trong các vật liệu tổ hợp đã được đưa ra mô tả các quá
trình hồi phục liên quan đến các phản ứng quang xúc tác thông qua sự phân lập hạt tải đến
các vật liệu tích hợp khác nhau.

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu chế tạo đế SERS trên nền vật liệu silic xốp, sợi
quang học ứng dụng làm đầu dò cảm biến cho lĩnh vực sinh-hóa học, môi trường, thực phẩm
và y sinh..
+ Kết quả 1: Tổng hợp được các hạt nano Ag, Au trên silic xốp và nghiên cứu hiệu ứng
SERS của cấu trúc.
Hình ảnh:

Hình 1. (a) Thiết lập thí nghiệm của quá trình ăn mòn, (b) mẫu PSi đã hình thành với hình
ảnh SEM của bề mặt; (c) phổ phản xạ điển hình của cấu trúc nano Fabry-Pérot PSi điển hình
+ Kết quả 2: Tổng hợp các hạt nano Ag trên đầu sợi quang và vi cầu và nghiên cứu ứng
dụng SERS của cấu trúc
Hình ảnh:

Hình 2. Thiết lập thí nghiệm để chế tạo đầu dò vi cầu silica phủ cấu trúc nano Ag. (a) Chế
tạo vi cầu silica trên đầu sợi, (b) tổng hợp và lắng đọng cấu trúc nano Ag trên vi cầu bằng
phương pháp quang hóa có hỗ trợ laze.
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- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Chế tạo, nghiên cứu các tính chất hóa lí của vật liệu tổ hợp
carbon – hạt vàng kích thước nanô, tăng cường hoạt tính quang xúc tác của TiO2 và TiO2SiO2.
2. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh: 07
+ Hướng dẫn thạc sĩ: 02
+ Hướng dẫn sinh viên đại học: 01
+ Tham gia giảng dạy, đào tạo cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu:
- Hợp tác:
+ Hoạt động hợp tác quốc tế với Khoa Vật lý, đại học Genova (Italia), Khoa Công nghệ hóa
học, Vật liệu và Môi trường, trường Đại học Roma Sapienza (Italia), Viện Điện tử cơ bản
IEF (Đại học Paris XI, CH Pháp); Đại học Ajou (Hàn Quốc); Đại học Binghamton (NY,
Hoa Kỳ)...
+ Hoạt động hợp tác với các đơn vị trong nước với Viện Vật lý (Viện Hàn lâm KHCNVN);
Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN); Đại học Khoa học Huế (ĐH Huế); Đại học
Vinh; Đại học Sư phạm Thái Nguyên…

C. Kế hoạch năm 2021
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng sẽ thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện năm 2021
+ Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia (NAFOSTED), “Chế tạo,
nghiên cứu các tính chất hóa lí của vật liệu tổ hợp carbon - hợp kim vàng-bạc kích thước nano
mét, định hướng ứng dụng trong quang xúc tác và xúc tác”. Chủ nhiệm TS. Vũ Đức Chính. Đề
tài đã được nghiệm thu đúng hạn.
+ Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia (NAFOSTED), “Chế tạo
và nghiên cứu tính chất quang của các chấm lượng tử Graphene được chức năng hóa, nhằm
định hướng ứng dụng làm vật liệu quang điện mới”. Chủ nhiệm PGS.TS. Phạm Thu Nga.
+ Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia (NAFOSTED), “Linh
kiện quang tử SOI trên cơ sở kết hợp buồng cộng hưởng và kênh dẫn sóng dạng khe hẹp trong
tinh thể quang tử 2D ứng dụng cho cảm biến chất lỏng độ nhạy cao”. Chủ nhiệm TS. Hoàng
Thị Hồng Cẩm.
+ Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia (NAFOSTED), “Nghiên
cứu vật liệu biến hóa có từ thẩm âm định hướng ứng dụng trong truyền năng lượng không dây
dựa trên hiệu ứng cộng hưởng từ ”. Chủ nhiệm TS. Phạm Thanh Sơn.
+ Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia (NAFOSTED), “Nghiên
cứu và chế tạo cảm biến sinh-hóa dựa trên đầu dò SERS sử dụng tinh thể quang tử một chiều
phủ nano kim loại (Au, Ag và hợp kim Au-Ag) để ứng dụng trong lĩnh vực y sinh”. Chủ nhiệm
TS. Nguyễn Thúy Vân.
+ Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia (NAFOSTED), “Nghiên
cứu và chế tạo cảm biến sợi quang dựa trên cách tử Bragg và cộng hưởng plasmon bề mặt định
xứ (LSPR) và ứng dụng cho kiểm soát an toàn thực phẩm”. Chủ nhiệm PGS.TS. Bùi Huy.
+ Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN theo 7 hướng ưu tiên, “Nghiên cứu chế tạo silic xốp được
phủ các hạt nano hợp kim vàng-bạc để ứng dụng làm đế tán xạ Raman tăng cường bề mặt
(SERS)”. Chủ nhiệm TS. Vũ Đức Chính.
+ Đề tài phát triển công nghệ, “Thiết kế và chế tạo thiết bị cảm biến quang tử sử dụng sợi quang
ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao”. Chủ nhiệm TS. Nguyễn Thúy Vân.
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+ Đề tài Viện trưởng giao, “Chế tạo thiết bị Sonar đo thủy âm dưới nước chịu áp lực lớn sử
dụng công nghệ quang sợi và laser bán dẫn”. Chủ nhiệm Th.S Phạm Thanh Bình.
+ Đề tài cơ sở chọn lọc, “Nghiên cứu phát triển linh kiện cảm biến đo môi trường trên cơ sở sợi
tinh thể quang tử kết hợp với cộng hưởng plasmon bề mặt”. Chủ nhiệm Th.S Hoàng Thu Trang.
+ Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ, “Nghiên cứu và chế tạo đầu dò SERS sử dụng silic xốp đơn lớp hoặc
đa lớp phủ nano kim loại”. Chủ nhiệm TS. Nguyễn Thúy Vân.
+ Đề tài VAST thuộc chương trình vật lý do ThS. Phạm Thanh Bình làm chủ nhiệm: Nghiên
cứu, chế tạo cấu trúc nano-Au/nano-Ag dạng cành lá trên vi thấu kính quang sợi với sự hỗ trợ
của hai chùm laze để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng kỹ thuật SERS.
D. Các công trình công bố:
1. Vu Duc Chinh, Nguyen Quang Liem, Han Saem Cho, Sae Chae Jeoung, Relaxation dynamics of
photoexcitations in TiO2 and its composites with Au/carbon nanotube (graphene), Catalysis
Communications 139 105970 (2020).
2. T. B. Pham, V. C. Nguyen, V. H. Pham, H. Bui, R. Coisson, V. H. Pham, and D. C. Vu, Fabrication
of Silver Nano-Dendrites on Optical Fibre Core by Laser-Induced Method for Surface-Enhanced
Raman Scattering Applications, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 20 (3), pp.1928-1935
(2020).
3. Thanh Binh Pham, Huy Bui, Van Hoi Pham, Thuy Chi Do, Surface-enhanced Raman spectroscopy
based on Silver nano-dendrites on microsphere end-shape optical fibre for pesticide residue
detection, Optik 219 165172 (2020).
4. Sukhbir Singh, Surinder Singh, Quang Minh Ngo, Amin Malek Mohammadi, Analysis of alloptical wavelength converter based on FWM effect in HNLF for coherent 100 Gbps dual-polarized
DQPSK signal, Optical Fiber Technology 59 102323 (2020).
5. Nghia Manh Nguyen, Yen Hai Nguyen, Hong Ngoc Phan, Minh Ngoc Phan, Dung Dang Duc,
Pham Thu Nga, Minh Van Nguyen, Thuy Minh Nguyen, Van Quoc Duong, Khang Cao Nguyen,
Investigation of origin optical properties of TiO2/graphene nanohybrids, Materials Letters 276
128042 (2020).
6. Minh Nhat Dang, Thanh Hai Nguyen, To Van Nguyen, Tran Viet Thu, Hoang Le, Masashi Akabori,
Nobuaki Ito, Hai Yen Nguyen, Trong Lu Le, Tuan Hong Nguyen, Van Thao Nguyen and Ngoc
Hong Phan, One-pot synthesis of manganese oxide/graphene composites via a plasma-enhanced
electrochemical exfoliation process for supercapacitorsapacitors, Nanotechnology 31 345401
(2020).
7. Nguyen Van Sau, Quang Minh Ngo, Thang Bach Phan, Ngoc Quyen Tran and Tan Tai Nguyen,
Optical Biosensor Using Near Infrared Laser for Enhancement of DetectioAccuracy, Journal of
Electronic Materials 49(12), pp. 7420-7426 (2020).
8. Shobhit K. Patel, Shreyas Charola, Juveriya Parmar, Mayur Ladumor, Quang Minh Ngo,
Dhasarathan Vigneswaran, Broadband and efficient graphene solar absorber using periodical array
of C-shaped metasurface, Optical and Quantum Electronics 52(5) 250 (2020).
9. Le Xuan Hung, Pham Thu Nga, Nguyen Nhu Dat & Nguyen Thi Thuc Hien, Temperature
Dependence of Raman and Photoluminescence Spectra of Ternary Alloyed CdSe0.3Te0.7
Quantum Dots, Journal of Electronic Materials 49, pp. 2568-2577 (2020).
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PHÒNG HIỂN VI ĐIỆN TỬ

A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: TS. NCVC. Trần Thị Kim Chi
- Số lượng thành viên của Phòng: 05 cán bộ biên chế trong đó: 01 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ, 01 Cử
nhân.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Thực hiện các nghiên cứu về tính chất của vật liệu kích thước
micro và nano mét sử dụng các kỹ thuật hiển vi điện tử và vi phân tích; phục vụ các nghiên
cứu hợp tác với các đối tác khác trong và ngoài Viện.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2:
+ Nội dung 1: Nghiên cứu tăng cường khả năng phát quang của di-ốt phát quang sử dụng
chấm lượng tử (QLED), cụ thể nghiên cứu chế tạo thanh nano TiO2 ứng dụng làm lớp
dẫn điện tử cho diode phát quang
+ Nội dung 2: Nghiên cứu tính chất quang điện tử của tinh thể nano ZnSe.
+ Nội dung 3: Nghiên cứu chế tạo vật liệu ứng dụng cho pin mặt trời plasmonic.
+ Nội dung 4: Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu CoxFe3-xO4.
+ Nội dung 5: Nghiên cứu chế tạo linh kiên pin mặt trời dựa trên vật liệu nhóm III/V.
B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
▪ Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Đã sử dụng các kỹ thuật hiển vi điện tử ghi ảnh và nghiên
cứu tính chất của vật liệu kích thước micro và nano mét với các đối tác khác trong và ngoài
Viện (các trường Đại học miền Nam: ĐH Bách Khoa, ĐH Khoa học Tự Nhiên Tp Hồ Chí
Minh…; các trường Đại học miền Trung: ĐH Huế, ĐH Quy Nhơn, ĐH Đà Nẵng…; các
trường Đại học miền Bắc: ĐH KHTN, ĐH Sư Phạm HN, ĐH Khoa học Công nghệ Hà Nội
(USTH)…; các Viện: dầu khí, môi trường, hóa học, vật lý…). Năm 2019, Trường ĐH Việt
Nhật lựa chọn hệ HR-TEM thuộc Phòng Hiển vi điện tử để các GS Nhật dạy và hướng dẫn
SV thực hiện các phép đo.
▪ Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2:
+ Kết quả 1: Tổng hợp thanh nano TiO₂ trên đế FTO

a

b
)

c

d

Hình 1. Ảnh SEM và biểu đồ phân bố kích thước của thanh nano TiO2 trên đế FTO
sau khi thuỷ nhiệt tại các thời gian 4 (a); 8 (b); 12 (c) và 20 giờ (d).
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Thanh nano TiO₂ được tổng hợp trên đế FTO bằng phương pháp thuỷ phân titanium (IV)
isopropoxide trong môi trường HCl trong các khoảng thời gian khác nhau tại nhiệt độ 150 oC.
Hình 1 là kết quả SEM và biểu đồ phân bố kích thước của các thanh TiO2 với thời gian thuỷ
nhiệt khác nhau. Kích thước của chúng ban đầu tăng, nhưng khi tăng thời gian thuỷ nhiệt đến
20 giờ thì kích thước của chúng lại giảm, đây là một kết quả rất đáng chú ý.
+ Kết quả 2: Huỳnh quang theo nhiệt độ của ZnSe

Hình 2: giá trị tích phân cường độ huỳnh Hình 3: sự dịch đỉnh về phía sóng dài đối với
quang, đã được chuẩn hóa về giá trị tích đỉnh ELE có thể do phát xạ vùng năng lượng
phân cường độ tại 15 K. Khi nhiệt độ giảm thấp hình thành do các dạng khuyết tật ở các
từ 300 K về 15 K, giá trị tích phân cường độ mức năng lượng khác nhau trong vùng cấm
của cả hai đỉnh phát xạ tăng. Điều này liên của các hạt nano ZnSe. Trong khi đó đối với
quan đến tái hợp không bức xạ do năng phát xạ bờ vùng (hay tái hợp exciton) EHE, gây
lượng dao động nhiệt giảm.
ra dịch chuyển xanh mạnh khi nhiệt độ giảm.
+ Kết quả 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện ủ lên tính chất điện của màng FTO, ITO
và TiO2

Hình 4: hình bên trái là phổ truyền qua của màng FTO và ITO trong các điều kiện ủ: chân
không (Va), không khí (Am) và trong khí Argon (Ar), hình chèn vào là kết quả đo điện trở mặt
của chúng; hình bên phải là phổ quét thế tuyến tính của màng TiO2 trong các điều kiện ủ tương
tự với các màng FTO và ITO, hình chèn vào là hiệu suất quang điện của các màng TiO2 dưới
điều kiện chiếu sáng AM 1, 5 (1W/cm2).
+ Kết quả 4: Chế tạo thành công vật liệu composite CoxFe3-xO4 bằng phương pháp đồng kết
tủa. Sản phẩm thu được đơn pha spinel ferit với kích thước dao động trong khoảng 10 – 20 nm.
Khảo sát tính chất từ cho thấy từ độ bão hòa Ms thu được khi 0.5 ≤x≤0.9 là cao nhất, đạt 65-66
emu/g. Các mẫu đều cho thấy có khả năng ứng dụng trong nhiệt từ trị khi mà thực nghiệm đốt
nóng cảm ứng từ cho thấy hiệu quả sinh nhiệt sau 5-6 phút là ≥42oC.
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Bảng 1. Các thông số từ của các mẫu CoxFe3-xO4 rút
ra từ các đường cong M(H, T).
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Hình 5: Giản đồ nhiễu xạ tia X của các
mẫu CoxFe3-xO4.

+ Kết quả 5: Đã chế tạo được linh kiên mặt trời với hiệu suất chuyển đổi quang- điện cao

2. Triển khai ứng dụng
3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Hướng dẫn thạc sĩ: đã bảo vệ 03
+ Hướng dẫn sinh viên đại học: 04
+ Tham gia giảng dạy học viên cao học Trường Đại học Việt Nhật.
- Hợp tác:
+ Các cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ trong nước: ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Sư
phạm Hà Nội, Viện ITIMS, Viện AIST, ĐH Thái Nguyên…
+ Các cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ nước ngoài: Viện Neel, CNRS (Pháp)…
C. Kế hoạch năm 2021
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng sẽ thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện năm 2021
+ Đề tài Nafosted: “Nghiên cứu các quá trình quang-điện tử trong vật liệu ZnSe cấu trúc
nano” (2019-2021, CNĐT: Trần Thị Kim Chi).
+ Chương trình vật lý Cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: “Nghiên cứu
ảnh hưởng của tổ hợp lớp dẫn điện tử TiO2 dạng thanh nano và lớp phát quang đến khả
năng nâng cao hiệu suất phát quang của diode chấm lượng tử QLED” (2020-2021,
CNĐT: Trần Thị Kim Chi).
+ Đề tài cơ sở chọn lọc: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi nồng độ nút khuyết Oxy
lên đặc tính quang, điện của màng nano TiO2 định hướng ứng dụng cho pin mặt trời
hoặc tách nước (2020-2021, CNĐT: Nguyễn Tiến Thành).
+ Đề tài cơ sở chọn lọc: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số tính chất quang, điện của
vật liệu MoS2 (2020-2021, CNĐT: Bùi Thị Thu Hiền).
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-

Các hoạt động khác (Hợp tác quốc tế/đào tạo...)
+ Đào tạo: hướng dẫn 02 học viên cao học; 03 sinh viên

D. Các công trình công bố:
1. Khac An DAO, Hong Trang Pham, Tien Thanh Nguyen and Anh Tuan Phan, The Formation
Mechanism and Model of the Surface Nanoscale Kirkendall Effect on Au Catalyst Island/GaAs
Substrate by Thermal Vapor-LiquidSolid Method with Two-Step Temperature Mode, Catalysts, 9,
1072 (2019); doi:10.3390/catal9121072.
2. Khac An DAO, Tien Thanh NGUYEN and Hong Trang PHAM, On the Distance Directional
Growth of GaxOy Nanomaterials Concerning the Surface Au Droplets and Au/Ga/O Clusters
Outward Diffusion on the Separated Au Islands/Strips on GaAs Substrate Using Thermal VaporLiquid-Solid Method, Journal of Nano Research, Vol. 63, pp 31-46 (2020),
doi:10.4028/www.scientific.net/JNanoR.63.31.
3. Xuan-Dien Luong, Quynh-Trang Luu, Tien-Thanh Nguyen, Dang-Chinh Huynh, Duc-Quan Ngo,
Masamichi Yoshimura, Tamao Ishida, Facile Synthesis of MnO2@SiO2/Carbon
Nanocomposite-based Gold Catalysts from Rice Husk for Low-Temperature CO Oxidation,
Catalysis Letters 150, pages 2726–2733 (2020) https://doi.org/10.1007/s10562-020-03180-5.
4. Tien Thanh Nguyen, Khac An Dao, Thi Thuy Nguyen, Chung Dong Nguyen, Si Hieu Nguyen and
Thi Mai Huong Nguyen, Influence of Thermal Annealing Media on Optical and Electrical
Properties of FTO, ITO and TiO2 Films, Materials Transactions, Vol. 61, No. 11 pp. 2091 to 2094
(2020), doi:10.2320/matertrans.MT-MN2019002.
5. L.H. Nguyen, N.T. Dang, N.V. Dang, L.V. Bau, P.H. Nam, L.T.H. Phong, D.H. Manh, P.T. Phong,
Structural, magnetic, and electrical properties of Ti-doped La0.7Ba0.3Mn1-xTixO3(0≤x≤0.3) ceramics,
Journal of Alloys and Compounds, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.157831
6. H.M. Do, T.H. Phong Le, X.P. Nguyen, H.N. Pham, T.H. Le Ngo, T.H. Nguyen, T.P. Pham, M.H.
Phan, J. Kováč, I. Skorvanek, Oxidation-controlled magnetism and Verwey transitionin Fe/Fe3O4
lamellae,
Journal
of
Science:
Advanced
Materials
and
Devices,
https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2020.04.001.
7. Huyen Tran Thi Thuong, Chi Tran Thi Kim*, Liem Nguyen Quang, HendrikKosslick, Highly
active brookite TiO2-assisted photocatalytic degradation of dyes under the simulated solar-UVA
radiation, Progress in Natural Science: Materials International 29 (2019), 641-647.
8. N.T. Hien, T.T.K. Chi*, N.D. Vinh, H.T. Van, L.D. Thanh, P.V. Do, V.P. Tuyen, N.X. Ca,
Synthesis, characterization and the photoinduced electron-transfer energetics of CdTe/CdSe typeII core/shell quantum dots, Journal of Luminescence 217 (2020) 116822.
9. Xuan-Dung Mai, Tran Thi Kim Chi*, Truong-Chung Nguyen, Van-Thao Ta, Scalable synthesis of
highly photoluminescence carbon quantum dots, Materials Letters 268 (2020).
10. Thi Hong Phong Le, Do Hung Manh, Hong Nam Pham, Thanh Phong Pham, J. Kováč, I.
Skorvanek, The Long Phan, Manh Huong Phan, Xuan Phuc Nguyen, High heating efficiency of
interactive cobalt ferrite nanoparticles, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 11 (2020) 045005/.
11. Bùi Thị Thu Hiền, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Tiến Thành, Mẫn Minh Tân, Nguyễn Tiến Đại,
Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Đại Lâm, Vũ Thị Bích, Tính chất quang điện hóa của cấu trúc lai giữa
thanh nano ZnO với một vài đơn lớp MoS2, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên,
Tập 129, Số 1C, 15–22, 2020.
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PHÒNG CÔNG NGHỆ PLASMA

A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Phụ trách phòng: TS. NCVC. Đào Nguyên Thuận
- Số lượng các thành viên của Phòng: gồm 07 cán bộ trong đó có 04 biên chế, 03 hợp đồng,
bao gồm 01 GS-NCVC, 01 PGS-NCVC, 01 TS-NCVC, 01 TS, và 01 ThS, 02 NCS.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
Phòng nghiên cứu Công nghệ Plasma được thành lập vào tháng 10/2017 với định hướng nghiên
cứu theo các hướng chính sau:
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu cơ bản các quá trình vật lý, hóa-lý xảy ra khi
plasma tương tác với vật liệu;
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu công nghệ plasma định hướng ứng dụng trong
chế tạo và xử lý vật liệu, trong sản xuất nông nghiệp, y tế và chăm sóc sức khỏe, bảo vệ
môi trường;
- Phát triển các hợp tác quốc tế và đào tạo nhân lực cho ngành khoa học công nghệ plasma.

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ plasma trong
nông nghiệp và y sinh
+ Đã nghiên cứu, chế tạo và phát triển hệ thiết bị phát plasma jet hoạt động ở tần số cao (20–
70 KHz), áp suất khí quyển và nhiệt độ phòng. Nhiệt độ của hệ plasma jet chế tạo được phù
hợp để ứng dụng trong nông nghiệp và y sinh. Hệ phát plasma jet đã được ứng dụng thử
nghiệm để xử lý một số loại hạt giống và kích thích nảy mầm của hạt. Quá trình nảy mầm
và phát triển của rễ được tăng cường đáng kể sau khi xử lý plasma. Kết quả so sánh cho thấy
plasma lạnh cho hiệu quả tốt hơn các phương pháp xử lý thông thường khác mà hoàn toàn
không cần sử dụng hóa chất. Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu nhằm làm rõ các cơ chế vật
lý và hóa sinh khi plasma kích thích hạt giống nảy mầm, và tìm hướng ứng dụng hiệu ứng
kích thích nảy mầm, phát triển này lên các giống cây trồng quý hiếm của Việt Nam.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ plasma trong
xử lý môi trường: xử lý các hóa chất tồn dư (như thuốc nhuộm, kháng sinh dư thừa…) trong
nước thải sinh hoạt
+ Đã nghiên cứu, tối ưu các thông số, cấu hình của hệ plasma jet để sử dụng xử lý chất màu
(Rhodamine B) trong nước. Khảo sát một cách có hệ thống ảnh hưởng của các thông số, điều
kiện thí nghiệm tới hiệu quả phân hủy Rhodamin B trong nước. Nghiên cứu của chúng tôi
cho thấy plasma jet có thể phân hủy Rhodamine B trong thời gian rất nhanh (5-30 phút với
nồng độ chất màu khoảng vài chục ppm), hiệu quả và dễ dàng sử dụng (hệ plasma hoạt động
chỉ cần sử dụng điện), không cần phải thay hóa chất/màng lọc như các phương pháp thông
thường. Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu để làm rõ cơ chế xử lý Rhodamine B và thử
nghiệm hiệu quả xử lý các chất tồn dư khác (chất màu, thuốc kháng sinh…) trong nước bằng
CN plasma.
+ 01 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí Communications in Physics về ứng dụng kỹ
thuật plasma jet xử lý chất màu Rhodamine B.
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- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 3: Nghiên cứu nguyên lý vật lý của siêu vật liệu metamaterials
trong khai thác và sử dụng năng lượng điện từ ở tần số GHz và THz
+ Đã mô phỏng, chế tạo, và khảo sát các đặc trưng vật lý của siêu vật liệu hấp thụ sóng điện
từ ở vùng tần số GHz và THz.
+ Đã tiến hành đo tính chất động học của siêu vật liệu hoạt động ở vùng THz bằng laser điện
tử tự do (free-electron laser) tại hệ gia tốc Đại học Radboud Nijmegen (Hà Lan)
+ Đã công bố 04 bài SCIE, 01 chấp nhận đơn SHTT, 04 bài trên tạp chí quốc gia.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 4: Nghiên cứu tính chất hấp thụ bức xạ THz của vật liệu hai chiều
lai hóa metasurfaces định hướng cho các thiết bị nano-plasmonics
+ Đã xây dựng mô hình vật lý cho các hệ hấp thụ metamaterials.
+ Đã khảo sát các tính chất vật lý của các hệ hấp thụ bằng kỹ thuật mô phỏng.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 5: Nghiên cứu công nghệ chế tạo gạch tháp Chàm
+ Kết quả nghiên cứu cũng đã xác định một số đặc điểm riêng của gạch Chàm nguyên bản đã
sử dụng để xây dựng Tháp Ponagar (và tương tự các tháp Chàm khác ở Việt Nam) như sau:
(i) có tỷ trọng ~1, 6 – nhỏ hơn gạch xây dựng thông thường, kể cả gạch đã sản xuất gần đây
để phục chế các tháp Chàm; (ii) gạch chứa nhiều lỗ xốp liên thông, cho khả năng hút nước
và thoát nước nhanh, cho phép xây dựng các tháp Chàm tồn tại hàng nghìn năm, không bị
rêu phong, gạch không bị mòn theo năm tháng; (iii) đa số viên gạch có phần vỏ nâu đỏ, phần
ruột đen; (iv) gạch cứng đảm bảo chịu lực tốt khi xây tháp, nhưng có thể chạm khắc vì khi
đục/chạm không vỡ mảnh to, sắc mà vỡ những vụn nhỏ tương tự như đá sa-kết.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 6: Nghiên cứu phát triển cảm biến sinh học dùng hiệu ứng
plasmonic để xác định cấu trúc các G-quadruplex DNA aptamer định hướng ứng dụng trong
phát hiện sớm tế bào ung thư
+ Đã chế tạo được các đế là mảng 2 chiều các cấu trúc nano kim loại vàng hoặc bạc tương
thích với cấu trúc G-quadruplex DNA. Đã cố định được các DNA có cấu trúc G-quadruplex
trên đế SERS và đo được tín hiệu SERS của các cấu trúc này. Đã nộp 01 bản thảo bài báo
lên tạp chí Scientific Report và đang chờ thư trả lời sau khi đã trả lời phản biện vòng 1.
+ Đã đo được phổ SERS của liên kết G-quadruplex DNA với nucleolin. Đang tiến hành phân
tích phổ để phát hiện tín hiệu SERS đặc trưng cho nucleolin biểu hiện trên bề mặt tế bào ung
thư vú.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 7: Nghiên cứu tính bất đẳng hướng trong quang học của hệ vật
liệu đơn tinh thể SnSxSe1-x (x = 0, 0.2, 0.42, 0.52, 0.6, 0.82, và 1)
+ Đã đo đạc hàm điện môi của hệ vật liệu SnSxSe1-x theo các trục chính bao gồm trục zizag
và trục armchair. Đã đo đạc sự phụ thuộc của hàm điện môi của đơn tinh thể SnS vào nhiệt
độ từ 27 K đến 350 K và tính toán cấu trúc vùng năng lượng và hàm điện môi của các tinh
thể SnS và SnSe.
+ Đã công bố 5 bài báo và 2 bản thảo được chấp nhận đăng thuộc hệ thống SCIE.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 8: Nghiên cứu các phương pháp lọc nhiễu (noise reduction) áp
dụng trong quang phổ
+ Đã phát triển hệ lọc phi tuyến dựa trên nguyên lý entropy cực đại. Đồng thời ứng dụng
phương pháp này để tăng cường độ phân giải cho quang phổ.
+ Đã công bố 2 bài báo thuộc hệ thông SCIE.
2. Triển khai ứng dụng
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3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Hướng dẫn chính 04 NCS trong năm 2020 và 02 HV Cao học, 04 SV.
+ Tham gia giảng dạy, đào tạo cho Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST), Học viện
Khoa học Công nghệ và đổi mới sáng tạo (VISTI) và các trường đại học trong nước.
- Hợp tác:
+ Hoạt động hợp tác quốc tế: Phòng Công nghệ Plasma xác định hợp tác quốc tế là một
trong các chiến lược phát triển trọng yếu của nghiên cứu khoa học công nghệ trình độ cao.
Hiện nay phòng có quan hệ hợp tác quốc tế với các nhóm nghiên cứu thuộc nhiều cơ sở
nghiên cứu về plasma và các lĩnh vực có liên quan như:
o Trung tâm nghiên cứu Plasma y sinh (PBRC), Hàn Quốc.
o Trung tâm Plasma y học ứng dụng (APMC), Hàn Quốc.
o Viện Nghiên cứu Plasma Cheorwon (CPRI), Hàn Quốc.
o Trung tâm Quang tử tiên tiến, Viện Nghiên cứu Hóa-Lý RIKEN, Nhật Bản
o Khoa Vật lý, Trường Đại học KU Leuven, Vương quốc Bỉ
o Khoa Vật lý, Trường Đại học Nanyang, Singapore
+ Hoạt động hợp tác với các đơn vị trong nước: Hợp tác với các phòng nghiên cứu trong
Viện KH Vật liệu, Viện Vật lý, Viện Hóa học, và các trường Đại học trong nước: ĐH
Bách Khoa Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Công nghệ, ĐH Tôn Đức Thắng.

C. Kế hoạch năm 2020
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng sẽ thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện năm 2021
+ 01 đề tài cơ sở chọn lọc cấp Viện Khoa học Vật liệu
+ 02 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ NAFOSTED.
+ 01 đề án nghiên cứu thuộc Chương trình Hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
D. Các công trình công bố:
Bài báo khoa học:
1. Rapid Prediction of Possible Inhibitors for SARS-CoV-2 Main Protease using Docking and FPL
Simulations, Minh Quan Pham, Khanh B. Vu, T. Ngoc Han Pham, Le Thi Thuy Huong, Linh Hoang
Tran, Nguyen Thanh Tung, Van V. Vu, Trung Hai Nguyen, and Son Tung Ngo, RSC Advances 10,
31991 (2020).
2. Facile fabrication of graphene@Fe-Ti binary oxide nanocomposite from ilmenite ore: An effective
photocatalyst for dye degradation under visible light irradiation, T. N. Tuan, T. V. Chinh, H. P.
Nguyen, H. D. Ninh, N. T. Tung, D. T. Dang, S. W. Chang, D. D. Nguyen, L. D. Duong, Journal
of Water Process Engineering 37, 101474 (2020).
3. Photofragmentation patterns of cobalt oxide cations ConOm+ (n=5-9, m=4-13): from oxygendeficient to oxygen-rich species, N. T. Mai, S. T. Ngo, P. Lievens, and E. Janssens, and N. T. Tung,
Journal of Physical Chemistry A 124, 7333 (2020) (được chọn đăng trang bìa).
4. Estimation of the ligand-binding free energy of checkpoint kinase 1 via non-equilibrium MD
simulations, Nguyen Thi Mai, Lan Thi Ngo, Y Vu, Phuong Thi Mai Duong, Nguyen Thanh Tung,
Huong Thi Thu Phung, Journal of Molecular Graphics and Modelling 100, 107648 (2020).
5. Scalable fabrication of modified graphene nanoplatelets as an effective additive for engine lubricant
oil, D. Duc La, T. Ngoc Truong, Thuan Q. Pham, T. Hoang Vo, Nam T. Tran, T. Anh Nguyen,
Ashok Kumar Nadda, Thanh Tung Nguyen, S. Woong Chan, W.J. Chung, D. Duc Nguyen,
Nanomaterials 10, 877 (2020).
6. Effective estimation for inhibitor affinity of HIV-1 protease via a modified LIE approach, Son Tung
Ngo, Nam Dao Hong, Le Huu Quynh Anh, Dinh Minh Hiep, and Nguyen Thanh Tung, RSC
Advances 10, 7732 (2020).
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7. Polarization-insensitive electromagnetically-induced transparency in planar metamaterial based on
coupling of ring and zigzag spiral resonator, Bui Son Tung, Bui Xuan Khuyen, Pham The Linh,
Nguyen Thanh Tung, Do Hung Manh and Vu Dinh Lam, Modern Physics Letters B 34, 2050093
(2020).
8. Enhanced Optical and Photocatalytic Properties of Au/Ag Nanoparticle-decorated ZnO Films, V.
D. Thinh, V. D. Lam, T. N. Bach, N. D. Van, D. H. Manh, D. H. Tung, N. T. H. Lien, U. T. D.
Thuy, T. X. Anh, N. T. Tung and N. T. H. Le, Journal of Electronic Materials 49, 2625 (2020).
9. Fine tuning of the copper active site in polysaccharide monooxygenases, Son Tung Ngo, Han N.
Phan, Chinh N. Le, Nhung C. T. Ngo, Khanh Bao Vu, Nguyen Thanh Tung, Cuong X. Luu, Van
V. Vu, Journal of Physical Chemistry B 124, 1859 (2020).
10. Realization for dual-band high-order perfect absorption based on metamaterial, X. K. Bui, S. T.
Bui, N. T. Tung, N. T. Hien, Y. J. Kim, L. Y. Chen, Y. P. Lee, T. L. Pham, V. D. Lam, Journal of
Physics D: Applied Physics 53, 105502 (2020).
11. Constraint effect caused by graphene on in-situ grown Gr@WO3 nanobrick hybrid materials, P. T
Phong, L. T. Lan-Anh, N. X. Sang, N. T. Tung, N. H. Lam, N. D. Chien, N. C. Tu, Ceramics
International 46, 8711 (2020).
12. Oversample free energy pertubation simulation in determination of the ligand-binding free energy,
S. T. Ngo, N. T. Tung, P. C. Nam, K. B. Vu, and V. V. Vu, Jorunal of Computational Chemistry
41, 611 (2020) (được chọn đăng trang bìa).
13. Absorption behavior of graphene nanoplates toward oils and organic solvents in contaminated
water, T. Anh Nguyen, N. T. Tung, H. Duc Ninh, Tham T. Nguyen, D. Anh Nguyen, T. Dung
Dang, Duong D. La, S. Woong Chang, D. Duc Nguyen, Subtainability 11, 7228 (2019).
14. Prediction of AChE-ligand Affinity using the Umbrella Sampling Simulation, N. T. Lan, K. B. Vu,
M. K. D. Ngoc, P. T. Tran, D. M. Hiep, N. T. Tung, S. T. Ngo, Journal of Molecular Graphics and
Modelling 93, 107441 (2019).
15. Electrically tunable graphene-based metamaterials: A brief review, T. V. Huynh, B. X. Khuyen, B.
S. Tung, N. T. Tung, and V. D. Lam, Modern Physics Letters B 33, 1950404 (2019).
16. Kaushik, N. K., Kaushik, N., Wahab, R., Bhartiya, P., Linh, N. N., Khan, F., ... & Choi, E. H.
(2020). Cold Atmospheric Plasma and Gold Quantum Dots Exert Dual Cytotoxicity Mediated by
the Cell Receptor-Activated Apoptotic Pathway in Glioblastoma Cells. Cancers, 12(2), 457.
17. Nguyen, N. N., Kaushik, N., Lamichhane, P., Mumtaz, S., Paneru, R., Bhartiya, P., ... & Choi, E.
H. (2020). In situ plasma-assisted synthesis of polydopamine-functionalized gold nanoparticles for
biomedical applications. Green Chemistry, 22(19), 6588-6599.
18. Kaushik, N., Nhat Nguyen, L., Kim, J. H., Choi, E. H., & Kaushik, N. K. (2020). Strategies for
Using Polydopamine to Induce Biomineralization of Hydroxyapatite on Implant Materials for Bone
Tissue Engineering. International Journal of Molecular Sciences, 21(18), 6544.
19. Nguyen, T. T., Nghiem, T. H. L., Tran, H. N., Le, A. T., Dao, N. T., Duong, P. D., & Mai, H. H.
(2020). Silica based biocompatible random lasers implantable in the skin. Optics Communications,
475, 126207.
20. Kim, T.J., Le, V.L., Nguyen, H.T. et al. Modeling of the Optical Properties of Monolayer WS2. J.
Korean Phys. Soc. 77, 298–302 (2020)
21. Le, V. L., Kim, T. J., Kim, Y. D., & Aspnes, D. E. (2020). External removal of endpointdiscontinuity artifacts in the reciprocal-space analysis of spectra. Current Applied Physics, 20(1),
232-236.
22. Le, V. L., Cuong, D. D., Nguyen, H. T., Nguyen, X. A., Kim, B., Kim, K., ... & Kim, Y. D. (2020).
Anisotropic behavior of excitons in single-crystal α-SnS. AIP Advances, 10(10), 105003.
23. Nguyen, H.T., Le, V.L., Nguyen, T.M.H. et al. Temperature dependence of the dielectric function
and critical points of α-SnS from 27 to 350 K. Sci Rep 10, 18396 (2020).

24. Dao N. T.*, Nguyen N. N. and Le T. Q. X (2020) Determination of electron and gas temperature
of a non-equilibrium plasma jet by optical emission spectroscopy, International Conference on
Applied and Engineering Physics (iCAEP-6), 257-262.
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II. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ
VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICES)
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PHÒNG VẬT LÝ VẬT LIỆU TỪ VÀ SIÊU DẪN
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: PGS.TS. Đỗ Hùng Mạnh
- Số lượng thành viên của Phòng: 12 cán bộ biên chế, trong đó: 01 Phó giáo sư, 11 Tiến sỹ,
01 Thạc sĩ, 01 Nghiên cứu viên cao cấp, 5 Nghiên cứu viên chính.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Tính chất từ của các hệ hạt nano
+ Tính chất từ của hệ hạt nano CoxFe3-xO4
+ Trật tự từ của màng nano xốp đa lớp [Co/Pd], [Co/Pd]/IrMn
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Vật liệu biến hóa (Metamaterials)
Điều chỉnh độ rộng dải hấp thụ của vật liệu biến hóa có độ từ thẩm âm hoạt động trong
vùng tần số THz bằng phương pháp lai hóa

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Tính chất từ của các hệ hạt nano
+ Kết quả 1.
Các thông số từ tính của vật liệu nano từ đóng một vai trò quan trọng trong các ứng dụng,
đặc biệt trong ysinh. Ảnh hưởng của kích thước hạt (7-20 nm) và nồng độ Co trong hợp chất
CoxFe3-xO4 (x = 0 -1) được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa đã được nghiên cứu chi
tiết. Các kết luận chính được rút ra từ nghiên cứu này là:
Từ độ bão hòa (MS) tăng khi kích thước hạt tăng từ 7 – 13 nm, trong khi nồng độ Co tăng
từ x = 0 đến 0, 5. Bởi vì sự tăng nồng độ Co có xu hướng giảm MS do mô men từ nguyên tử củ
Co thấp hơn của Fe. Do đó có thể nhận định rằng sự thay đổi của Ms chịu ảnh hưởng của kích
thước lớn hơn so với nồng độ Co thay thế. Tuy nhiên, ảnh hưởng của kích thước (13-20 nm) và
nồng độ Co thay thế (x = 0, 5 - 0, 9) tới Ms là tương đương. Cuối cùng khi x = 1 và kích thước
là 9 nm thì ảnh hưởng của nồng độ Co tới Ms là lớn hơn.
22

FC

FC

16

12

8

ZFC

150

H = 300 Oe

10

M (emu/g)

14

H = 300 Oe

M (emu/g)

M (emu/g)

12

FC

18

12
50

S3

S2

16

20

14

15

18

S1

9
H = 300 Oe
6

ZFC
3

ZFC

0
50

150

6

250
350
T (K)

450

550

4
50

150

250
350
T (K)

450

550

250
350
T (K)

450

550

Hình 1. Sự phụ thuộc nhiệt độ của từ độ ZFC và FC cho các mẫu Co xFe3-xO4 tiêu biểu
với nồng độ Co khác nhau (x = 0; 0, 1 và 0, 3) được đo trong từ trường 300 Oe.
Bên cạnh đó, vai trò của dị hướng từ tinh thể và kích thước hạt tới dị hướng từ hiệu dụng
(Keff) cho các hạt nano có kích thước trong khoảng nêu trên cũng được xem xét. Các kết quả
được phân tích từ số liệu trình bày trên Hình 1 đã chỉ ra rằng Keff tăng khi kích thước hạt giảm
khi tăng nồng độ Co thay thế mặc dù dị hướng từ tinh thể của Co cao hơn 1 bậc so với Fe. Nói
cách khác, sự suy giảm kích thước có ảnh hưởng tới Keff lớn hơn so với của dị hướng từ tinh
thể.

51

+ Kết quả 2.
Spintronics là một lĩnh vực đa ngành, mà trái tim của nó là nghiên cứu, điều khiển spin
của điện tử trong vật liệu (kết hợp với một hoặc nhiều các thao tác khác như nhiệt, điện,
quang…), từ đó điều khiển được các tính chất từ của vật liệu, nhằm phát triển các linh kiện điện
tử thế hệ mới. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ nanô, các linh kiện Spintronics hoạt
động dựa trên việc điều khiển các trạng thái spin của điện tử có kích thước ngày càng nhỏ hơn
và mức độ tích hợp ngày càng cao hơn. Vì thế việc nghiên cứu các tính chất từ cũng như cơ chế
điều khiển các trạng thái spin trong các cấu trúc nanô thấp chiều 2D, 3D gần đây nhận được sự
quan tâm rất lớn.
Một mô hình trật tự từ tại lớp tiếp xúc sắt từ (FM) và phản sắt từ (AFM) trong màng mỏng
đa lớp [Co/Pd]5/IrMn có cấu trúc dạng nano xốp được trình bày trên Hình 2. Màng đa lớp thể
hiện tính dị hướng từ vuông góc cao, hiệu ứng trao đổi dịch theo phương vuông góc cao ở dải
nhiệt độ rộng (4 - 300 K), hứa hẹn là ứng viên tiềm năng cho các ứng dụng Spintronics thế hệ
mới. Màng xốp được tạo ra bằng phương pháp phún xạ các màng đa lớp [Co/Pd]5/IrMn trên
các đế TiO2 với các lỗ xốp có đường kính từ 10 đến 30 nm, phân bố đồng nhất. Các đế xốp
nano được chế tạo bằng bằng phương pháp anod hóa rẻ tiền, có thể thực hiện trên diện tích mẫu
rộng, phù hợp với điều kiện chế tạo ở Việt Nam. Quá trình đảo từ và hiệu ứng từ trở của màng
xốp được tìm thấy có liên quan chặt chẽ với hình thái bề mặt phức tạp của đế xốp và sự phân
tách các vùng vật liệu có tính chất từ khác nhau. Quá trình đảo từ độc lập được ghi nhận cho
từng vùng vật liệu. Sự không đồng nhất về trật tự từ trong lớp màng xốp Co/Pd dẫn tới sự không
đồng nhất về trật tự từ trong lớp IrMn phủ phía trên. Tương tác trao đổi sắt từ/phản sắt từ
(FM/AFM) của [Co/Pd] và IrMn cũng có tác động mạnh mẽ lên quá trình đảo từ cũng như hiệu
ứng từ trở. Trong hệ vật liệu này, tán xạ electron-magnon chiếm ưu thế và là nguyên nhân chủ
yếu gây ra hiệu ứng từ trở magnon, còn được gọi là hiệu ứng magnon magnetoresistance
(MMR).
Hình 2. Mô hình trật tự từ tại lớp tiếp xúc FM/AFM
trong màng xốp [Co/Pd]/IrMn (a) được phân chia
thành các vùng từ mềm (dị hướng từ song song) và từ
cứng (dị hướng vuông góc) của lớp Co/Pd. Các hình
trụ màu đỏ trong (a) biểu thị pha từ mềm Co/Pd ở xung
quanh (gờ) lỗ xốp (hình trụ màu trắng), trong khi các
vùng màu xanh lam tương ứng với thành phần từ cứng
của pha Co/Pd. Lớp màu xanh lá cây trên cùng biểu thị
lớp IrMn. Mũi tên biểu thị chiều của mômen từ trong cả
lớp FM (mũi tên đơn màu đen) và AFM (mũi tên kép
màu vàng). Các phần (b) và (c) hiển thị hình ảnh mặt
cắt ngang của màng xốp với sự sắp xếp spin tương ứng
ở trạng thái điện trở thấp (b) và điện trở cao (c).
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Điều chỉnh độ rộng dải hấp thụ của vật liệu biến hóa có độ
từ thẩm âm hoạt động trong vùng tần số THz bằng phương pháp lai hóa.
Tiếp theo, nghiên cứu tính toán về độ rộng dải hấp thụ của vật liệu biến hóa có độ từ thẩm
âm hoạt động trong vùng THz được điều chỉnh bằng nhiệt dựa trên phép lai hóa bậc hai được
trình bày trên Hình 3. Kim loại thông thường được thay thế bằng InSb với độ dẫn điện phụ
thuộc vào nhiệt độ đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự phân tách của các chế độ
cộng hưởng từ, theo hiệu ứng lai hóa bậc hai. Điều này chứng minh rằng sự lai hóa trong một
dimer gồm cặp đĩa đơn giản có thể được điều chỉnh bởi nhiệt độ, dẫn đến sự mở rộng đáng kể
vùng có độ từ thẩm âm trong vùng tần số THz. Bằng cách tăng nhiệt độ của các mẫu InSb trong
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cấu trúc từ 300K đến 450K, độ rộng tương đối (FBW) của đường cong độ từ thẩm âm thay đổi
từ 4, 4% đến 12, 9%. Mật độ hạt tải điện khi tăng nhiệt độ của InSb làm giảm động năng tự
cảm, cơ chế chính của sự tăng cường cộng hưởng từ và kích thích sự lai hóa mạnh hơn. Hơn
nữa, việc tối ưu hóa băng thông của vùng có độ từ thẩm âm cũng được thực hiện bằng cách thay
đổi các tham số cấu trúc để có FBW là 20, 9%. Kết quả này sẽ mở đường cho việc sử dụng đa
dạng các loại chất bán dẫn khác trong điều khiển vật liệu biến hóa có độ từ thẩm âm và chiết
suất âm trên dải rộng ở tần số THz.

Hình 3. (a) Thiết kế của ô đơn vị của dimer tạo bởi cặp đĩa (DPD) với sự phân cực của
sóng EM. (b) Các thành phần cấu tạo của dimer cặp đĩa với các tham số hình học của nó: a =
62 μm, R = 25 μm, t d = 10 μm, t m = 2 μm và d = 10 μm. (c) Sơ đồ lai hóa tương ứng của
cấu trúc DPD.
2. Triển khai ứng dụng
Không
3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh: 01 nghiên cứu sinh nhận bằng Tiến sĩ, đang thực hiện: 05.
+ Hướng dẫn thạc sĩ: 02 ThS đã bảo vệ thành công, 03 đáng thực hiện.
+ Hướng dẫn sinh viên đại học: 04.
+ Tham gia giảng dạy, đào tạo cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước.
- Hợp tác:
+ Hợp tác quốc tế với Slovakia, Ba Lan, Hàn quốc, Nhật Bản, Ucraina, ..
+ Hợp tác với các đơn vị trong nước: Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học
Thái Nguyên, Viện ITIMs, Viện Khoa học và Công gnhệ quân sự, …

C. Kế hoạch năm 2021
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng sẽ thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện năm 2021:
Gần 20 đề tài và dự án các cấp tiêu biểu như: Đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN:
KHCBVL.01/21-22;
KHCBVL.01/20-21;
QTSK01.01/20-21;
QTPL01.01/20-21;
NĐT.70.e-ASIA/19; 103.02-2018.319; 104.03-2017.40.
D. Các công trình công bố:

53

1. Hung Manh Do et al, Oxidation-controlled magnetism and Verwey transition in Fe/Fe3O4 lamellae,
Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 5, 263.
2. Thi Ngoc Anh Nguyen et al, Correlation of magnetic and magnetoresistive properties of
nanoporous Co/Pd thin multilayers fabricated on anodized TiO2 templates, Scientific Reports, 10,
10838.
3. Julia Kasiuk, Thi Ngoc Anh Nguyen et al, Influence of interfacial magnetic ordering and fieldcooling effect on perpendicular exchange bias and magnetoresistance in nanoporous IrMn/[Co/Pd]
films, J. Appl. Phys, 127, 223904.
4. Julia Kasiuk, Thi Ngoc Anh Nguyen et al, Complex magnetic ordering in nanoporous [Co/Pd]5IrMn multilayers with perpendicular magnetic anisotropy and its impact on magnetization reversal
and magnetoresistance, Phys.Chem. Chem.Phys, 22, 3661.
5. N.T.H. LE, et al, Enhanced Optical and Photocatalytic Properties of Au/Ag Nanoparticle-decorated
ZnO Films, JEM, 49, 2625.
6. Bui Xuan Khuyen, et al, Broadband microwave coding metamaterial absorbers, Scientific Reports,
10, 1810 .
7. Bui Xuan Khuyen, et al, Progresses in metamaterials for advanced lowfrequency perfect absorbers:
a brief review, JEMWA, 34, 2251.
8. Hoang Tung Nguyen et al, Temperature dependence of optical properties of monolayer WS2 by
spectroscopic ellipsometry, Applied Surface Science, 511, 145503.
9. Bui Xuan Khuyen, et al, Narrow/Broad-Band Absorption Based on Water-Hybrid Metamaterial,
Crystals, 10, 415.
10. Bui Son Tung, et al, Polarization-insensitive electromagnetically-induced transparency in planar
metamaterial based on coupling of ring and zigzag spiral resonators, Modern Physics Letters B, 34,
2050093.
11. Bui Xuan Khuyen et al, High-Order Resonance in a Multiband Metamaterial Absorber, JEM, 49,
1677
12. Bui Son Tung, et al, Tunable broadband-negative-permeability metamaterials by hybridization at
THz frequencies, RSC Advances, 10, 28343.
13. Bui Son Tung, et al, Dual-band isotropic metamaterial absorber based on near-field interaction in
the Ku band, Current Applied Physics, 20, 331.
14. Bui xuan Khuyen et al, Realization for dual-band high-order perfect absorption, based on
metamaterial, J. Phys. D: Appl. Phys., 53, 105502.
15. Bui Son Tung, et al, Plasmonic hybridization in symmetric metamaterial for broadband negative
refractive index: simulation, experiment and characterization, J. Phys. D: Appl. Phys, 53, 175501.
16. Pham Van Thach et al, Large enhancement of domain wall-induced anomalous magnetoresistance
in ferrimagnetic Tb/Co wires: The effect of injecting spin Hall current, Current Applied Physics,
20, 262.
17. H.T. Nguyen, Parameterized optical properties of InxAl-xP alloys, Applied Optics, 59, 2924.
18. Khuyen Xuan Bui et al, Size determination of Polystyrene Sub Microphere Using Transmission
Spectroscopy , Applied Sciences, 10, 5232.
19. TD Thanh, et al, Structural transition, electrical and magnetic properties of Cr doped Bi0.9Sm0.1FeO3
multiferroics, Journal of Alloys and Compounds, 813, 152245.
20. N V Vuong, et al, Regulating the Performance of MnBi Magnetic Materials by Sb Doping: DFT
Calculations and Experiments, JEM, 49, 4962.
21. Hoang Tung Nguyen, et al, Modeling of the Temperature Dependence of the Dielectric Function
of Biaxial α-SnS, Journal of the Korean Physical Society, 77, 987.
22. Hoang Tung Nguyen, et al, Parameterization of Dielectric Functions and Phase Transitions of
SrTiO3 from 26 to 674 K, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 20, 6692.
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PHÒNG VẬT LIỆU NANO Y SINH

A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: TS. Hà Phương Thư
- Số lượng thành viên của Phòng: 08 cán bộ biên chế, 02 cán bộ hợp đồng trong đó: 04 Tiến
sĩ, 03 Nghiên cứu viên chính, 05 Thạc sĩ, 01 Dược sĩ.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu cơ bản các vấn đề Lý- Hoá - Sinh của Vật liệu nanô có
chức năng, có từ tính định hướng ứng dụng trong Y, sinh học, nông nghiệp:
- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc nano ứng dụng trong điều trị ung
thư
- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Nghiên cứu phát triển các hệ cảm biến sinh học/hóa học ứng dụng
trong y sinh và môi trường
Nghiên cứu phát triển một số hê vi cảm biến tích hợp trên cơ sở vật liệu cấu trúc nano ứng dụng
trong kiểm soát ô nhiễm môi trường (xác định ion Asen, xác định nồng độ thuốc BVTV…)

Nghiên cứu phát triển cảm biến từ trên cơ sở hiệu ứng Hall xác định từ trường thấp và ứng dụng
trong phân tích y sinh (xác định nồng độ hạt từ, chỉ dấu ung thư)
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B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Tên lĩnh vực/hướng nghiên cứu..
+ Kết quả. Công bố 05 bài báo ISI, 01 bài trong nước.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Tên lĩnh vực/hướng nghiên cứu..
+ Kết quả. Công bố 02 bài báo ISI
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 3: Nghiên cứu phát triển các hệ cảm biến sinh học/hóa học ứng
dụng trong y sinh và môi trường
+ Kết quả. Công bố 01 bài báo ISI
2. Triển khai ứng dụng
- Các sản phẩm về công nghệ chính gồm:
+ Phức hệ nano FGC.
+ Kháng sinh nano trong nuôi trồng thuỷ sản
+ Dưỡng chất nano cho cây trồng.
+ Phức hệ GAC, GAC plus
+ Nano đông trùng hạ thảo
- Các hợp đồng triển khai nghiên cứu và dịch vụ KHCN:
+ Hợp đồng mua bán Nano (Fucoidan-Curcumin-Ginseng) giữa VKHVL với Cty CP CVI.
Tổng kinh phí là: 4.740 tỷ đồng. Chủ nhiệm: TS. Hà Phương Thư.
+ Hợp đồng mua bán nguyên liệu kháng sinh nano, dưỡng chất nano, phức hệ GAC, phức
hệ GAC plus, gia công nano đông trùng hạ thảo với Công ty TNHH Khoa học và Công
nghệ Phương Thanh, công ty Cổ phần Dược thảo công nghệ nano hoá. Tổng kinh phí là
570 triệu đồng. Chủ nhiệm: DS. Phan Kế Sơn.
3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh.
+ Hướng dẫn 02 thạc sĩ.
- Hợp tác:
+ Hoạt động hợp tác quốc tế với Cộng hoà Pháp trong chương trình Đề tài Hợp tác VAST
+ Hoạt động hợp tác với các đơn vị trong nước

C. Kế hoạch năm 2021
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng sẽ thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện năm 2021
+ Dự án cấp Nhà nước: “Thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức
năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ Ba kích tím Quảng Ninh”. Mã số: HĐKHCN.
DA. 11-2019.
+ Đề tài Thương mại hoá cấp VAST: Đề tài “Hỗ trợ thương mại hóa chế phẩm dưỡng chất
nano nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và phòng bệnh cho cây trồng”, mã số:
UDSPTM.02/20-21.
+ Đề tài thuộc chưng trình Tiềm năng của Quỹ Nafosted: Đề tài“Nghiên cứu phát triển
kháng sinh nano thực vật, kháng sinh nano và đánh giá hiệu quả của chúng nhằm ứng
dụng trong chăn nuôi gia cầm”, mã số: 06/2020/TN
+ Đề tài thuộc chương trình NCCB của Quỹ Nafosted: Đề tài “Nghiên cứu chế tạo các hệ
dẫn thuốc cấu trúc nano đa chức năng gắn tác nhân phát huỳnh quang hồng ngoại gần để
nâng cao hiệu quả điều trị ung thư và ứng dụng trong theo dõi tiến triển bệnh ung thư
bằng hình ảnh sinh học”, mã số: 108.05-2019.304
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+ Đề tài Hợp tác Quốc tế: Hệ nano từ mang thuốc phát huỳnh quang hồng ngoại gần cho
chẩn đoán và điều trị, Mã số: QTFR01.01/19-20.
+ Đề tài CT Vật lý cấp VHL “Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát các tính chất của vật liệu
nanô tổ hợp hai thành phần từ -quang CoFe2O4–Ag, MnFe2O4 – Ag và thử nghiệm in
vitro nhiệt trị ung thư”, mã số:KHCBVL.02/20-21.
+ Đề tài Nafosted “Tăng cường hiệu suất đốt nhiệt bằng cách nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu
nano lai và vật liệu tổ hợp từ tính – plasnon định hướng ứng dụng trong y sinh, mã số:
103.02-2019.18”.
+ Đề tài Nghị định thư Bộ KHCN “Phát triển cảm biến từ trở dựa trên tiếp xúc từ xuyên
hầm phát hiện các hạt nano từ hướng tới các ứng dụng sinh học”, mã số: NĐT.88.JP/20.
- Các hoạt động khác (Hợp tác quốc tế/đào tạo...)
D. Các công trình công bố:
Bài báo khoa học:
1. Phuong Thu Ha, Thi Thu Huong Le, Thi Dieu Thuy Ung, Hai Doan Do, Bich Thuy Doan, Thi Thu
Trang Mai, Hong Nam Pham, Thi My Nhung Hoang, Ke Son Phan and Thuc Quang Bui,
Properties and bioeffects of magneto–near infrared nanoparticles on cancer diagnosis and
treatment, New Journal of Chemistry; 2020, doi.org/10.1039/D0NJ02848G
2. Nam Minh-phuong Tran, Toan Le-duc Huynh, Binh Ngoc Phan, Nhi Ngoc-thao Dang, Thang Bach
Phan, Huong Thi-thanh Ha, Long Phuoc Truong, Phu Dai Huynh, Ngoc Quyen Tran, Van Toi Vo,
Phuong Thu Ha, Thi-Hiep Nguyen, Conjugated Linoleic Acid Grafting Improved
Hemocompatibility of the Polycaprolactone Electrospun Membrane, International Journal of
Polymer
Science,
vol.
2020,
Article
ID
8127570,
8
pages,
2020.
https://doi.org/10.1155/2020/8127570
3. Phan Nguyen Duc Duoc, Nguyen Hai Binh, Tran Van Hau, Cao Thi Thanh, Pham Van Trinh,
Nguyen Viet Tuyen, Nguyen Van Quynh, Nguyen Van Tu, Vu Duc Chinh, Vu Thi Thu, Pham Duc
Thang, Phan Ngoc Minh, Nguyen Van Chuc, A novel electrochemical sensor based on doublewalled carbon nanotubes and graphene hybrid thin film for arsenic(V) detection, Journal of
Hazardous
Materials,
Volume
400,
2020,
123185,
ISSN
0304-3894,
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123185.
4. Thi Kim Oanh Vuong, The Tam Le, Hai Doan Do, Xuan Truong Nguyen, Xuan Ca Nguyen, Thi
Thu Vu, Trong Lu Le, Dai Lam Tran, PMAO-assisted thermal decomposition synthesis of highstability ferrofluidbased on magnetite nanoparticles for hyperthermia and MRI applications,
Materials Chemistry and Physics 245 (2020) 122762.
5. L. H. Nguyen, V. T. K. Oanh, P. H. Nam, D. H. Doan, N. X. Truong, N. X. Ca, P. T. Phong, L. V.
Hong, T. D. Lam, Increase of magnetic hyperthermia efficiency due to optimal size of particles:
theoretical and experimental results, J Nanopart Res (2020) 22:258
6. N. X. Ca, H. T. Van, P. V. Do, L. D. Thanh, P. M. Tan, N. X. Truong, V. T. K. Oanh, N. T. Binh
and N. T. Hien, Influence of precursor ratio and dopantconcentration on the structure and optical
properties of Cu-doped ZnCdSe-alloyed quantum dots, RSC Adv., 2020, 10, 25618–25628.
7. N.T. Hien, N.X. Truong, V.T.K. Oanh, P.V. Hai, N.X. Ca, H.T. Van, N.V. Vuong, Preparation of
exchange coupled CoFe2O4/CoFe2 nanopowders, Journal of Magnetism and Magnetic Materials
511 (2020) 166984.
8. H.T.
VAN,
N.D.
VINH,
N.X.
CA,
N.X.
TRUONG,
V.T.K.
Oanh,
P.V. HAI, N.T. HIEN, and N.V. KHIEN, Effect of Wheel Speed on Magnetic Properties of
Nd10Fe85xCoxB5 (x = 0 to 40) Nanocomposite Ribbons, Journal of Electronic Materials,
volume 49, page 3902–3906.
9. P.H. Nam, N.X. Phuc, D.K. Tung, V.Q. Nguyen, N.H. Nam, D.H. Manh, P.T. Phong, Effect of
superparamagnetic interaction on the magnetic heating efficiency of Co0.3Zn0.7Fe2O4 and
Co0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles, Physica B: Condensed Matter, Volume 591, 2020, 412246, ISSN
0921-4526, https://doi.org/10.1016/j.physb.2020.412246.
10. Hung Manh Do, Thi Hong Le, Xuan Phuc Nguyen, Hong Nam Pham, Thi Hong Ngo, Trung Hieu
Nguyen, Thanh Phong Pham, Manh Huong Phan, Jozef Kováč, Ivan Skorvanek, Oxidation-
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11.

12.

13.

14.
15.

controlled magnetism and Verwey transition in Fe/Fe3O4 lamellae, Journal of Science: Advanced
Materials and Devices, Volume 5, Issue 2, 2020, Pages 263-269, ISSN 2468-2179,
https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2020.04.001.
Thi Hong Phong Le, Do Hung Manh, Hong Nam Pham, Thanh Phong Pham, J Kováč, I Skorvanek,
The Long Phan, Manh Huong Phan, Xuan Phuc Nguyen, High heating efficiency of interactive
cobalt ferrite nanoparticles, Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol, 2020, 11, 045005
Vuong Thi Kim Oanh, Do Hai Doan, Nguyen Xuan Truong, Nguyen Xuan Ca, Le The Tam, Le
Trong Lu, Tran Dai Lam, STUDY ON PREPARATION OF MAGNETIC FLUID BASED ON
SYNTHESIZED Fe3O4 MAGNETIC NANOPARTICLES IN WATER AND ORGANIC
SOLVENTS, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Vol 14 (190), 91-96, 2019.
Phan Ke Son, Le Thi Thu Huong, Tran Thi Lan Anh, Dong Thi Nham, Ha Phuong Thu, Preparation
and characterization of nanosystem co-loaded Doxycycline, Florfenicol, and nanosilver for
biomedical applications, the 11th international conference on phôtnics and applications (ICPA-11),
2020, PI-55.
Sở hữu trí tuệ: (lưu ý liệt kê theo tứ tự: sáng chế, giải pháp hữu ích)
Bằng độc quyền sáng chế: "Phương pháp sản xuất phân bón trên cơ sở vật liệu xốp hydroxyapatit
mang các nguyên tố đa lượng và vi lượng và phân bón thu được bằng phương pháp này", số văn
bằng 25414, năm 2020. Tác giả: Hà Phương Thư, Nguyễn Hoài Nam, Phan Kế Sơn.
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PHÒNG CẢM BIẾN VÀ THIẾT BỊ ĐO KHÍ
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: TS. Hồ Trường Giang
- Số lượng thành viên của Phòng: 06 cán bộ biên chế, 01 cán bộ hợp đồng trong đó: 03 Tiến
sỹ, 04 Thạc sĩ, 02 Nghiên cứu viên chính, 04 Nghiên cứu viên.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Chế tạo các tổ hợp nano nền cấu trúc Bi2S3 phân cấp cho các
ứng dụng trong cảm biến nhạy khí và quang xúc tác
+ Nội dung nghiên cứu/đề tài.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các cảm biến để xây dựng hệ
thống thiết bị đo nồng độ khí thải và điều khiển quá trình đốt cháy nhiên liệu
+ Nghiên cứu chế tạo cảm biến nguyên lý điện hóa đo khí O2 và NOx.
+ Nghiên cứu chế tạo cảm biến nguyên lý hấp thụ hồng ngoại đo khí CO, CO2, HC, NOx
+ Thiết kế, chế tạo bo mạch điện tử cho cảm biến nguyên lý điện hóa và cho cảm biến
nguyên lý hấp thụ hồng ngoại
+ Thiết kế, chế tạo hệ thiết bị phân tích khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu phục vụ
các ngành công nghiệp như sản xuất xi-măng, nhiệt điện, ...
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 3: Triển khai thiết kế, chế tạo Hệ tủ điều khiển tham số môi
trường (khí, nhiệt độ, độ ẩm) ứng dụng cho y-sinh, nông nghiệp

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1:
+ Nghiên cứu hoạt tính quang khử xúc tác Cr(VI) dưới ánh sáng khả kiến của vật liệu Bi2S3.

Hình 1. Các kết quả thử nghiệm quang khử xúc tác Cr(VI) dưới ánh sáng khả kiến
(a) Phổ hấp thụ UV-vis của dung dịch 40 mg/L Cr(VI) theo thời gian chiếu ánh sáng khả kiến
trong điều kiện có mặt dây nano Bi2S3 (mẫu M3); (b) Khả năng hấp phụ/phân hủy Cr(VI) của
các mẫu nano Bi2S3; (c) Lượng Cr(VI) (%) còn lại sau 90 phút chiếu sáng và khả năng
tái sử dụng của các cấu trúc nano Bi2S3
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Các mẫu nano Bi2S3 đều có hiện tượng hấp phụ. Sau 60 phút khuấy trong tối, 33% Cr(VI)
đã hấp phụ bão hòa lên các dây nano Bi2S3 (M1), trong khi ở mẫu thanh nano (M2) là 21.4%
và mẫu cấu trúc phân cấp (M3) là 15.9%. Sau 90 phút chiếu ánh sáng khả kiến, gần 95% Cr(VI)
đã bị khử quang xúc tác bởi các dây nano Bi2S3 (M1), trong khi với mẫu thanh (M2) và mẫu
cấu trúc phân cấp (M3) lần lượt là 62 và 48%, đồng nghĩa với lượng Cr(VI) còn lại trong dung
dịch là 5, 38 và 52% tương ứng các mẫu M1, M2 và M3. Kết quả này cho thấy Bi2S3 dạng dây
có hiệu suất quang xúc tác cao nhất trong các mẫu. Hoạt tính quang xúc tác tăng cường có thể
liên quan đến tính độc đáo của cấu trúc dây Bi2S3 siêu dài, dẫn đến độ xốp lớn hơn và diện tích
bề mặt lớn hơn so với các mẫu còn lại. Diện tích bề mặt BET của ba mẫu Bi2S3 lần lượt là 15,
6; 6, 9 và 4, 3 m2/g. Hơn nữa, các dây nano thể hiện tỷ lệ hình dạng rất cao, tăng cường sự tán
xạ và hấp thụ ánh sáng, vận chuyển nhanh điện tử tự do dọc theo trục dài và sử dụng điện tích
hiệu quả...
Với những kết quả ban đầu này, chúng tôi sẽ phát triển thêm ý tưởng về ứng dụng các cấu
trúc nano Bi2S3 trong lĩnh vực xúc tác quang để xử lý môi trường…
+ Tính toán lý thuyết dựa trên cách thức tính toán Lý thuyết hàm mật độ để khảo sát động học
phonon và tán xạ Raman của cấu trúc orthorhombic Bi2S3.

Hình 2. (a) Cấu trúc Pbnm Bi2S3 với số lớp (2x2x4) và vùng Brillouin sử dụng trong mô
phỏng; (b) Các đường đặc trưng cho phân tán phonon; (c) Phổ Raman tính toán và thực
nghiệm của dây nano Bi2S3; (d) Phổ Micro-Raman được làm khớp với các kết quả tính toán.
Chúng tôi sử dụng kết hợp tuyến tính các orbital nguyên tử (LCAO) và giản đồ giả thế trong
phần mềm mô phỏng Materials Studios để tiến hành các tính toán nguyên lý cấu trúc điện tử
ban đầu. Hàm tương quan trao đổi được sử dụng là xấp xỉ gần đúng gradient (GGA-PBE). Bộ
tham số tính toán cơ bản theo chuẩn phân cực kép zeta (DZP) và lưới cắt là 200 Ry. Tổng năng
lượng hội tụ đạt được với mức cắt động năng sóng - phẳng là 650 eV. Chỉ số điểm k thiết lập
trong tính toán được sử dụng lưới Monkhorst-Pack. Tổng số 60 mode dao động phonon của
cấu trúc Bi2S3 bao gồm: 5B2u + 10B1u + 10B3u + 5Au + 10Ag + 10B2g + 5B1g + 5B3g, trong đó
B1u, B2u và B3u là các mode hồng ngoại; Ag, B1g, B2g và B3g là các mode Raman. Mối quan
tương quan giữa đường cong phân tán phonon và sự suy biến kép xảy ra cùng với các đường
đối xứng X→ S → R và T → Z, dẫn đến chỉ có 15 tần số phonon ở điều kiện nhiệt độ phòng.
Các kết quả tính toán phổ tán xạ Raman phù hợp với các kết quả thực nghiệm. 15 mode dao
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động phonon tương ứng với 15 đỉnh raman được tìm thấy bằng phương pháp thực nghiệm trong
vùng năng lượng 0 – 380 cm-1. Các đỉnh tại 98.8, 184.3, 234.7, và 280.7 cm-1 được đặc trưng
bởi các mode dao động Ag. Đỉnh 210.4 cm-1 là mode B3g. Hai đỉnh nằm ở 166.6 và 210.3 cm1
, và ba đỉnh ở 84.6, 151 và 259.6 cm-1, được đặc trưng bởi các mode đối xứng B2g và B1g. Tuy
nhiên, cấu trúc Pbnm Bi2S3 thuộc nhóm D2h hạn chế chuyển động của các nguyên tử Bi và S
trong mặt phẳng xz đối với các mode dao động Ag và B2g, và dọc theo trục y đối với B1g và B3g.
Các dây nano Bi2S3 phát triển dọc theo hướng [001], chúng tôi chỉ ra rằng hai đỉnh nằm ở 166.6
và 210.3 cm-1 là do chế độ phonon quang học dọc (LO) với đối xứng B1g. Ba đỉnh nằm ở 84.6,
151 và 259.6 cm-1 thuộc về B2g. Chúng tôi cho rằng những nghiên cứu này có thể cung cấp
thông tin về động lực học phonon của Bi2S3 giúp cho việc thiết kế các ứng dụng quang học mới.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2:
+ Chế tạo thành công cảm biến nguyên lý điện hóa hoạt động nhiệt độ cao đo khí O (021%vol) và khí NO2 ( 0 - 5000 ppm)
+ Chế tạo thành công cảm biến nguyên lý hấp thụ hồng ngoại đo khí CO (O -3000 ppm; 0
-10 %vol); đo khí CO2 (0 - 20%vol), đo khí HC (0 - 5000 ppm) và khí NOx (0 - 5000
ppm).

Hình 3. Cảm biến nguyên lý hấp thụ cho đo khí CO, CO2, HC và NOx
+ Chế tạo Hệ thiết bị phân tích khí cho ứng dụng phân tích khí tại lò nung clinker phục vụ
cho trợ giúp vận hành lò giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí phát thải ra môi trường.

Hình 4. Hệ phân tích khí trợ giúp vận hành lò nung clinker
2. Triển khai ứng dụng
- Các sản phẩm về công nghệ chính gồm: Tủ giám sát và điều khiển tham số môi trường cho
nuôi cấy mô (CO2, O2, nhiệt độ, và độ ẩm)
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3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh: 01 NCS
+ Hướng dẫn sinh viên đại học: 02 kỹ sư (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia
Hà Nội)
+ Tham gia giảng dạy, đào tạo tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam
- Hợp tác:
+ Hoạt động hợp tác quốc tế: Đại học Osaka, Nhật Bản; Đại học Montpellier, Pháp
+ Hoạt động hợp tác với các đơn vị trong nước: Công ty sản xuất xi-măng VICEM Sông
Thao, Phú Thọ

C. Kế hoạch năm 2021
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng sẽ thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện năm 2021
+ Hoàn thành đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các cảm biến để xây dựng hệ thống thiết
bị đo nồng độ khí thải và điều khiển quá trình đốt cháy nhiên liệu” thuộc Chường trình
KC-05
+ Thực hiện tiếp đề tài “Chế tạo các tổ hợp nano nền cấu trúc Bi2S3 phân cấp cho các ứng
dụng trong cảm biến nhạy khí và quang xúc tác”, thuộc Quỹ Nafosted.
+ Đề xuất, tham gia thực hiện, đề tài cấp Quốc gia thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến
năm 2025. ...
+ Triển khai các hợp đồng khoa học và công nghệ liên quan đến phân tích khí và ứng dụng
- Các hoạt động khác (Hợp tác quốc tế/đào tạo...):
+ Tham gia thực hiện đề tại Nghị thư với Đại học Osaka, Nhật Bản.
+ Tham gia đào tạo NCS, học viên cao học và sinh viên đại học.
D. Các công trình công bố:
1. Trung Hieu Nguyen, T. Anh Thu Do, Hong Thai Giang, Truong Giang Ho, Quang Ngan Pham,
Minh Tan Man, “Effect of metal-support couplings on the photocatalytic performance of
Au-decorated ZnO nanorods”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 31,
14946–14952 (2020).
2. Anh Thi Le, Minh Hoa Nguyen, T. Anh Thu Do, Minh Tan Man, “Detection of energy transfer
mechanisms in nanoscopic optical rulers”, Journal of Nanoparticle Research 22, article
number: 316 (2020)
3. Anh Thi Le, Manh Ha Hoang, Minh Hoa Nguyen, T. Anh Thu Do and Minh Tan Man, “Accurate
Model for Fluorescence Resonance Energy Transfer between Gold Nanoparticles and Cy3
Orange Beads”, Applied Science and Convergence Technology 29 (5), 113-116 (2020).
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PHÒNG VẬT LIỆU CÁCBON NANÔ

A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: TS, NCVC. Nguyễn Văn Chúc
- Số lượng thành viên của Phòng: 03 cán bộ biên chế, 01 cán bộ hợp đồng trong đó: 04 Tiến
sỹ, 03 Nghiên cứu viên chính, 01 Nghiên cứu viên.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất và thử nghiệm ứng dụng của
vật liệu CNTs, graphene, vật liệu tổ hợp graphene/CNTs trong cảm biến sinh học.
- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất quang điện của vật liệu tổ hợp
CNTs/MoS2, graphene/MoS2.
- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu hybrid hữu cơ và nano các bon (CNTs,
graphene) trong các linh kiện quang điện tử.
- Lĩnh vực nghiên cứu 4: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu composite nền kim loại,
gốm gia cường vật liệu nano các bon.

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Lĩnh vực nghiên cứu 1:
+ Bằng phương pháp CVD nhiệt, đã chế tạo thành công vật liệu CNTs mọc định hướng nằm
ngang, graphene và tổ hợp graphene/CNTs. Vật liệu CNTs có chiều dài cm, đường kính 1-2
nm; màng graphene diện tích cm x cm và có chiều dày 1-5 lớp.
+ Đã thử nghiệm ứng dụng vật liệu tổ hợp graphene/CNTs trong cảm biến sinh học sinh học
điện hóa nhằm phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật glyphosate, ion kim loại nặng (asen).
Kết quả nghiên cứu cho thấy, cảm biến có thể dò asen(V) trong môi trường cholesterol với
nồng độ thấp cỡ 0, 287 ppb.
- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Bằng phương pháp CVD nhiệt, đã chế tạo thành công vật liệu tổ hợp
CNTs/MoS2 và graphene/MoS2.
- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Đã nghiên cứu chế tạo thành công pin mặt trời sử dụng cấu trúc
SiNW/PEDOT:PSS/Gr. Pin mặt trời sử dụng cấu trúc hybrid SiNW có hiệu suất chuyển đổi
là 9.05%, cao hơn 2, 1 lần so với pin mặt trời sử dụng đế Si phẳng.

Hình 1. (a) Ảnh HRTEM các sợi CNTs một tường (SWCNT) và hai tường (DWCNT), (b)
ảnh AFM xác định chiều dày màng graphene đơn lớp trên đế SiO2
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Hình 2. Hình vẽ mô tả các bước chế tạo Hình 3. Ảnh AFM bề mặt vật liệu MoS2 tổng hợp
và ứng dụng màng mỏng vật liệu tổ hợp trên nền vật liệu graphene.
CNTs-Gr trong cấu hình điện cực cảm
biến điện hóa nhằm phát hiện As(V)
trong môi trường cholesterol.

Hình 4. Ảnh SEM cấu trúc các
sợi Silic (SiNW) được chuẩn bị
bằng phương pháp ăn mòn hóa
học với thời gian ăn mòn khác
nhau.

Hình 5. (a) đặc trưng J-V của pin mặt trời sử dụng
SiNW với nguồn kích 100 mWcm-2 và (b) các thông số
đo của pin mặt trời cấu trúc Si so với pin mặt trời cấu
trúc SiNW.

2. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh: 01
+ Hướng dẫn thạc sĩ: 03
+ Tham gia giảng dạy, đào tạo cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu: Học viện Khoa học và
Công nghệ.
- Hợp tác:
+ Hoạt động hợp tác quốc tế: GS. Ji-Yong Park, Đại học Ajou, Hàn Quốc; TS. Elena, Viện
Hàn lâm Khoa học Nga; GS. Hiroya Abe, Đại học Osaka, Nhật Bản; TS. Matthieu,
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Trường Đại học Montpellier, Pháp; TS. Naoki Fukata, NIMS, Nhật Bản; GS. Christopher
Laurent và TS. Alicia Weibel, Đại học Toulouse, Pháp.
+ Hoạt động hợp tác với các đơn vị trong nước: Trường Đại học USTH; Trường Đại học
Công nghệ, ĐHQGHN; Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN; Đại học Thái Nguyên.

C. Kế hoạch năm 2020
- Các đề tài/nhiệm vụ thực hiện năm 2021
+ Thực hiện đề tài Nafosted mã số 103.99-2020.36: Tổng hợp và đặc tính của vật liệu tổ
hợp đa cấu trúc graphene/TMDCs thử nghiệm ứng dụng cho photodetector.
+ Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Hợp tác quốc tế cấp VAST với Nga: Tổng hợp, tính chất và
định hướng ứng dụng của màng tổ hợp graphen-ống nano các bon pha tạp đồng clorua.
+ Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Hợp tác quốc tế cấp VAST với Nga: Nghiên cứu chế tạo và
tính chất của composite nền kim loại gia cường bằng vật liệu cacbon cấu trúc nanô.
+ Tiếp tục thực hiện đề tài cấp cơ sở: Tổng hợp và ứng dụng vật liệu tổ hợp
GO/CNTs/Fe3O4 trong cảm biến điện hóa nhằm xác định nồng độ thuốc diệt cỏ
glyphosate...
+ Tiếp tục thực hiện đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo một số composite graphene/kim
loại bằng phương pháp thiêu kết xung plasma.
+ Thực hiện đề tài sau tiến sĩ cấp Học viện KHCNVN mã số GUST.STS.ĐT2020-KHVL01
- Các hoạt động khác (Hợp tác quốc tế/đào tạo...)
+ Tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác nghiên cứu, hợp tác đào tạo với các viện nghiên cứu,
trường đại học trong nước và quốc tế.
D. Các công trình công bố:
Bài báo khoa học thuộc danh mục SCIE (07 bài):
1. Phan Nguyen Duc Duoc, Nguyen Hai Binh, Tran Van Hau, Cao Thi Thanh, Pham Van Trinh,
Nguyen Viet Tuyen, Nguyen Van Quynh, Nguyen Van Tu, Vu Duc Chinh, Vu Thi Thu, Pham
Duc Thang, Phan Ngoc Minh, Nguyen Van Chuc, A novel electrochemical sensor based on
double-walled carbon nanotubes and graphene hybrid thin film for arsenic(V) detection, Journal
of Hazardous Materials, 400, 2020, 123185 (2020) IF = 9, 038.
2. Van Tu Nguyen, YC Kim, Yeong Hwan Ahn, Soonil Lee, Ji-Yong Park, Large-area growth of
high-quality graphene/MoS2 vertical heterostructures by chemical vapor deposition with
nucleation control, Carbon 168, 580-587 (2020) IF = 8, 821.
3. Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Van Chuc, Bui Hung Thang, Pham Van Nhat, Nguyen Van Hao,
Doan Dinh Phuong, Phan Ngoc Minh, Subramani Thiyagu, Fukata Naoki, Pham Van Trinh,
Solar cell based on hybrid structural SiNW/poly(3, 4 ethylenedioxythiophene):
poly(styrenesulfonate)/ graphene, Global Challenges, 4, 9, 200010 (2020) IF= 4, 306.
4. Alexandr A Shtertser, Igor S Batraev, Vladimir Yu Ulianitsky, Ivanna D Kuchumova, Natalia
V Bulina, Arina V Ukhina, Boris B Bokhonov, Dina V Dudina, Pham Van Trinh, Doan Dinh
Phuong, Detonation spraying of Ti-Cu mixtures in different atmospheres: Carbon, nitrogen and
oxygen uptake by the powders, Surfaces and Interfaces, 21, 100676 (2020) IF = 3, 724.
5. Sung Chan Yoo, Byungchul Kang, Pham Van Trinh, Doan Dinh Phuong, Soon Hyung Hong,
Enhanced mechanical and wear properties of Al6061 alloy nanocomposite reinforced by CNTtemplate-grown core–shell CNT/SiC nanotubes, Scientific Reports, 10 (1), 12896 (2020), IF =
3, 998.
6. Thi Thu Vu, Thi Ngoc Nga Dau, Cong Thanh Ly, Do Chung Pham, Thi Thanh Ngan Nguyen,
Van Trinh Pham, Aqueous electrodeposition of (AuNPs/MWCNT–PEDOT) composite for
high-affinity acetylcholinesterase electrochemical sensors, Journal of Materials Science, 55,
9070–9081 (2020), IF =3, 553.
7. Nguyen Van Hao, Nguyen Van Dang, Do Hoang Tung, Pham The Tan, Nguyen Van Tu and
Pham Van Trinh, Facile synthesis of graphene oxide from graphite rods of recycled batteries by
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solution plasma exfoliation for removing Pb from water, RSC Advances, 10, 41237-41247
(2020), IF =3, 119.

Bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus (02 bài)
1. R.K. Khisamov, K.S. Nazarov, Pham Van Trinh, A.A. Nazarov, Doan Dinh Phuong, R.R.
Mulyukov, Field electron emission from a copper-based composite reinforced with carbon
nanotubes, Letters on Materials, 9(4s), 566-570 (2020).
2. N.V. Hao, D.H. Tung, N.V. Khien, N.N. Anh, N.V. Tu, P.V. Trinh, Direct Synthesis of
Graphene from a Recycled Battery Core by Solution Plasma Exfoliation and its Application for
Removing Methylene Blue and Rhodamine B from Aqueous Solutions, Journal of Nano-and
Electronic Physics, 12(5) 05029, (2020).
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PHÒNG PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Phụ trách phòng: TS. NCVC. Lương Trúc Quỳnh Ngân
- Số lượng thành viên của Phòng: 07 cán bộ biên chế, 01 cán bộ hợp đồng trong đó: 01 Giáo
sư, 04 Tiến sỹ, 03 Thạc sĩ, 01 Cử nhân; 01 Nghiên cứu viên cao cấp, 03 Nghiên cứu viên
chính, 02 Nghiên cứu viên, 02 Kỹ thuật viên.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Phân tích các chất hữu cơ độc hại bằng phương pháp tán xạ
Raman tăng cường bề mặt và phân tích, đánh giá chất lượng phân bón bằng phương pháp
tán xạ Raman
+ Nội dung nghiên cứu/đề tài: Nghiên cứu chế tạo các cảm biến tán xạ Raman tăng cường
bề mặt (SERS) để phát hiện vết của một số thuốc bảo vệ thực vật
+ Nội dung nghiên cứu/đề tài: Nghiên cứu chế tạo hệ các hoa nano bạc trên silic bằng
phương pháp lắng đọng điện hóa sử dụng cho kỹ thuật phân tích tán xạ Raman tăng cường
bề mặt
+ Nội dung nghiên cứu/đề tài: Phát hiện phân bón hóa học giả và chất lượng kém bằng ghi
phổ tán xạ Raman
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu cải tiến, phát triển các loại hệ phổ huỳnh quang
tia X và xây dựng các quy trình phân tích định lượng nhanh, đồng thời các thành phần
trong nguyên liệu cho chế tác vàng trang sức, trong nguyên liệu cho sản xuất xi măng và
trong nguyên liệu cho sản xuất phân bón.
+ Nội dung nghiên cứu/đề tài: Xây dựng phương pháp phân tích định lượng các chất dinh
dưỡng trong phân bón hỗn hợp NPK bằng phương pháp huỳnh quang tia X và phương
pháp hóa học
+ Nội dung nghiên cứu/đề tài: Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích định lượng các
chất đinh dưỡng trong phân bón hỗn hợp NPK bằng phương pháp huỳnh quang tia X và
phương pháp hóa học.
+ Nội dung nghiên cứu/đề tài: Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển đèn phát tia X công suất
nhỏ cho máy phổ kế huỳnh quang tia X ứng dụng phân tích các thành phần hợp kim vàng
bạc

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Phân tích các chất hữu cơ độc hại bằng phương pháp tán xạ
Raman tăng cường bề mặt và phân tích, đánh giá chất lượng phân bón bằng phương pháp
tán xạ Raman
+ Kết quả 1: Đã chế tạo thành công các đế SERS có dạng cấu trúc nano bạc và vàng trên Si
phẳng bằng hai phương pháp lắng đọng hóa học và lắng đọng điện hóa và sử dụng chúng
để phân tích phát hiện lượng vết của một số thuốc bảo vệ thực vật như thiram,
difenoconazole, carbendazim và glyphosate với giới hạn phân tích đạt được ở cỡ 1 ppb
đến 100 ppb (tùy theo từng loại thuốc bảo vệ thực vật) và các giới hạn phát hiện này đều
thấp hơn so với mức quy định của Nhà nước.
+ Kết quả 2: Đã xây dựng quy trình chế tạo các hoa nano bạc trên Si phẳng (AgNFs@Si)
bằng phương pháp lắng đọng điện hóa. Đã khảo sát được sự ảnh hưởng của các điều kiện
chế tạo lên hình thái cấu trúc của các hoa nano được hình thành trên Si sau quá trình lắng
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đọng qua đó có thể điều khiển được hình thái cấu trúc của các hoa nano để có được cấu
trúc tối ưu cho ứng dụng SERS.
+ Kết quả 3: Đã thành công trong việc xác định hàm lượng nitơ có trong phân bón NPK
thông qua ghi phổ Raman (sử dụng phương pháp thêm chuẩn) và từ đó có thể xác định
mẫu phân bón đã phân tích là thật hay giả về chỉ tiêu hàm lượng nitơ. Đáng chú ý là
chỉ tiêu hàm lượng nitơ là chí tiêu quan trọng nhất và cũng khó xác định nhất đối với
phân bón hóa học.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu cải tiến, phát triển các loại hệ phổ huỳnh quang
tia X và xây dựng các quy trình phân tích định lượng nhanh, đồng thời các thành phần trong
nguyên liệu cho chế tác vàng trang sức, trong nguyên liệu cho sản xuất xi măng và trong
nguyên liệu cho sản xuất phân bón.
+ Kết quả 1: Đã xây dựng được quy trình phân tích nhanh, đồng thời hàm lượng các thành
phần đa lượng tổng số P2O5 và K2O, các thành trung lượng tổng số MgO, SiO2, S, CaO,
các thành phần vi lượng tổng số Mn2O3, Fe2O3, Co2O3, CuO, ZnO, MoO… trong 3 loại
phân bón hỗn hợp NPK. Đã xây dựng được quy trình phân tích xác định hàm lượng các
thành phần đa lượng hữu hiệu P2O5 và K2O các thành trung lượng hữu hiệu MgO, SiO2,
S, CaO, Các thành phần vi lượng hữu hiệu Mn2O3, Fe2O3, Co2O3, CuO, ZnO, MoO…
trong 3 loại phân bón hỗn hợp NPK. Đã phân tích hàm lượng nitơ tổng, P2O5 hữu hiệu và
K2O hữu hiệu, các thành phần trung lượng MgO, SiO2, S, CaO, và một số thành phần vi
lượng trong 3 loại phân bón hỗn hợp NPK bằng phương pháp hóa học theo TCVN
5815:2018. Từ các kết quả phân tích cho thấy chất lượng các loại phân bón khác nhau và
do đó sự ảnh hưởng của các loại phân bón đến các giai đoạn phát triển của cây trồng là
khác nhau.
+ Kết quả 2: Đã nghiên cứu nâng cấp và thiết kế hệ phổ kế huỳnh quang tia X VietSpace5006, cho ứng dụng phân tích phân bón vô cơ Hệ phổ kế huỳnh quang tia X sau khi được
nâng cấp có tốc độ thu nhận tia X 250.000 xung/giây đáp ứng được việc phân tích định
lượng các chất dinh dưỡng đa lượng và trung lượng trong phân bón hỗn hợp NPK. Đã
thiết kế chế tạo các thiết bị xử lý và chuẩn bị mẫu để phân tích định lượng các chất dinh
dưỡng trong phân bón hỗn hợp NPK bằng phương pháp XRF.
+ Kết quả 3: Đã chế tạo được bộ điều khiển đèn phát tia X công suất nhỏ ứng dụng cho hệ
phổ kế huỳnh quang tai X và phần mềm điều khiển đèn phát tia X, giúp giảm thiểu chi
phí, làm chủ công nghệ và nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm phổ kế huỳnh quang
tia X.
2. Triển khai ứng dụng
- Các sản phẩm về công nghệ chính gồm:
+ Sản phẩm 1 : Máy đo tuổi vàng Vietspace 4500 - là sản phẩm mới nhất trong dòng sản
phẩm phổ kế huỳnh quang tia X dạng để bàn, được thiết kế chuyên dùng để phân tích
hàm lượng các kim loại Au, Ag, Pt, Pb, Cu, Zn, Ni… có trong vàng, bạc, platin và vàng
nữ trang độ chính xác cao. Ngoài ra máy có thể đo được độ dày lớp mạ trên trang sức, vật
liệu. Máy được thiết kế rất gọn nhẹ, chăc chắn, sử dụng cực kỳ đơn giản, độ ổn định rất
cao. Sản phâm đã được cấp phép sử dụng và cung cấp giấy chứng nhận Hiệu chuẩn theo
bộ mẫu chuẩn vàng Quốc gia của Viện Đo lường Việt Nam thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng.
+ Sản phẩm 2 : Máy phân tích vật liệu Vietspace 5008, được chế tạo nhằm mục đích ứng
dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản,
công nghiệp sản xuất xi măng, kim loại màu, kiểm soát chất thải bảo vệ môi trường….Hệ
máy này đã thử nghiệm để phân tích thành phần nguyên tố của các mẫu quặng sắt, Ilmenít,
Rutile, Zircon, quặng chì- kẽm, wolfram, thạch cao… cho nhiều doanh nghiệp trong nước
và đã nhận được sự tin cậy, đánh giá cao. Sản phẩm đã được thử nghiệm bởi một số nhà
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máy xi măng, phân bón trong cả nước, và đã đạt được kết quả tin cậy so với các hệ máy
tương đượng được nhập khẩu từ nước ngoài với giá cả cạnh tranh đem lại hiệu quả kinh
tế cao.
+ Sản phẩm 3: Máy đo tuổi vàng lưu động Vietspace GT- 3000S - là sản phẩm mới nhất
trong series phổ kế huỳnh quang tia X dạng xách tay Vietspace 3000 được dùng để phân
tích thành phần nguyên tố của các sản phầm vàng bạc và đồ trang sức. Sản phẩm được
thiết kế rất gọn nhẹ thích hợp cho việc phân tích lưu động, sử dụng cực kỳ đơn giản nhưng
lại có độ ổn định cao, thích hợp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý
thị trường. Sản phâm đã được cấp phép sử dụng và cung cấp giấy chứng nhận Hiệu chuẩn
theo bộ mẫu chuẩn vàng Quốc gia của Viện Đo lường Việt Nam thuộc Tổng Cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng.
- Các hợp đồng triển khai nghiên cứu và dịch vụ KHCN:
+ Hợp đồng 1: Cung cấp thiết bị huỳnh quang tia X, model Vietspace 4500 cho Cửa hàng
vầng bạc Quốc Huy
+ Hợp đồng 2: Cung cấp Hệ thiết bị kiểm tra tuổi vàng, bạc và bạch kim bằng phương pháp
huỳnh quang tia X, model: Viet spce 4500 và Bộ mẫu chuẩn hợp kim vàng cho Công ty
TNHH Tư vấn và Dịch vụ Khoa học kỹ thuật L.C.D
+ Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện nhiều hợp đồng đo đạc khác.
3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh: 02 NCS đã bảo vệ thành công luận án cấp Học viện
KHCNVN
+ Hướng dẫn thạc sĩ: Không
+ Hướng dẫn sinh viên đại học: Không
+ Tham gia giảng dạy, đào tạo cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu: 04 cán bộ của phòng có
tham gia giảng dạy tại Học viện KHCNVN và nhiều cơ sở đào tạo khác.
- Hợp tác:
+ Hoạt động hợp tác quốc tế: Không
+ Hoạt động hợp tác với các đơn vị trong nước: có tham gia hợp tác với một số các cơ sở
khác để thực hiện các đề tìa nghiên cứu và triển khai công nghệ.

C. Kế hoạch năm 2021
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng sẽ thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện năm 2021
+ Đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng 1: Nghiên cứu phát hiện vết của một số thuốc kháng sinh
hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thủy sản bằng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS).
+ Đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng 2: Nghiên cứu chế tạo hệ các hoa nano bạc trên silic
bằng phương pháp lắng đọng điện hóa sử dụng cho kỹ thuật phân tích tán xạ Raman tăng
cường bề mặt và ứng dụng để phân tích một số thuốc bảo vệ thực vật.
+ Đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng 3: Phân tích hàm lượng phospho trong một số loại phân
bón bằng phương pháp tán xạ Raman
+ Đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng 4: Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích định
lượng các chất đinh dưỡng trong phân bón hỗn hợp NPK bằng phương pháp huỳnh quang
tia X và phương pháp hóa học.
+ Đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng 5: Cung cấp các hệ phổ kế huỳnh quang tia X các loại
cho các cơ sở kinh doanh và các công ty trong và ngoài nước.
- Các hoạt động khác (Hợp tác quốc tế/đào tạo...)
+ Tiếp tục duy trì việc hướng dẫn các NCS (01 NCS mới) và học viên cao học
+ Duy trì công tác giảng dạy tại Học viện KHCNVN và các cơ sở đào tạo khác
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D. Các công trình công bố:
Bài báo khoa học:
1. Tran Cao Dao and Truc Quynh Ngan Luong, Fabrication of uniform arrays of silver nanoparticles
on silicon by electrodeposition in ethanol solution and their use in SERS detection of
difenoconazole pesticide, RSC Adv., 10, 40940, 2020.
2. Dao Tran Cao, Cao Tuan Anh, and Luong Truc Quynh Ngan, Vertical-Aligned Silicon Nanowire
Arrays with Strong Photoluminescence Fabricated by Metal-Assisted Electrochemical Etching,
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 15, 127, 2020.
3. Dao Tran Cao, Luong Truc Quynh Ngan, Cao Tuan Anh, and Kieu Ngoc Minh, Detection of a
sudan dye at low concentrations by surface-enhanced Raman spectroscopy using silver
nanoparticles, Communications in Physics, 29, 4, 521, 2019.
4. Đào Trần Cao, Lương Trúc Quỳnh Ngân, Vũ Thị Thư, Ứng dụng phương pháp tán xạ raman tăng
cường bề mặt để phát hiện malachite green trong chè, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỹ thuật đo lường
toàn quốc, 646, 2020.

Sở hữu trí tuệ:
1. “ Quy trình chế tạo đế tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) hoa nano bạc trên bề mặt silic” Hồ
sơ đăng ký Sáng chế đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ theo quyết định số 6616w/QĐ-SHTT
ký ngày 29 tháng 05 năm 2020 và đã đăng trên công báo sở hữu công nghiệp Tập A, Quyển 1, (082020)/389, Tr230.

2. “Phương pháp xác định hàm lượng Phophos trong phân bón hỗn hợp NPK” Hồ sơ đăng ký Giải
pháp hữu ích đã có chấp nhận đơn hợp lệ theo quyết định số 7796/QĐ-SHTT ký ngày 22 tháng 01
năm 2020. đã đăng trên công báo sở hữu công nghiệp Tập A, Quyển 1, (02-2020)/383, Tr742.

Sách chuyên khảo, giáo trình:Không
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PHÒNG VẬT LIỆU LINH KIỆN NĂNG LƯỢNG
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: PGS. TS. Phạm Duy Long
- Số lượng thành viên của Phòng: 04 cán bộ biên chế, 03 cán bộ hợp đồng trong đó: 01 Giáo
sư, 01 Phó giáo sư, 02 Tiến sỹ, 02 Thạc sĩ, 01 Cử nhân, 01 Nghiên cứu viên cao cấp, 01
Nghiên cứu viên chính, 05 Nghiên cứu viên.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu về vật liệu và linh kiện Quang điện tử

+

Nghiên cứu, chế tạo và khảo sát một số tính chất cấu trúc, điện, quang của cấu trúc lõi
/Au/TiO2(Au/ TiO2@PVP)/N719/PEDOT:PSS/ trên đế bán dẫn Si và Glass/ITO(FTO)
nhằm phát triển pin mặt trời plasmonic tích hợp nhạy màu trạng thái rắn
+ Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm linh kiện plasmonics ở dạng prototype hoạt động dựa trên
hiệu ứng phát xạ điện tử từ các cấu trúc nanoantenna kim loại
+ Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu nano SnO2/CQDs làm lớp dẫn điện tử
cho pin mặt trời perovskite
+ Nghiên cứu vai trò ảnh hưởng của lớp chuyển tiếp đến đặc tính quang điện hóa của vật
liệu tổ hợp dị thể trên cơ sở màng TiO2 với một số nano bán dẫn định hướng cho việc
tách hydro từ nước
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu vật liệu linh kiện pin ion liti.natri
+ Tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu oxit kim loại chuyển tiếp có cấu
trúc lớp ứng dụng làm điện cực dương cho pin sạc lithium

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu về vật liệu và linh kiện Quang điện tử
+ Nghiên cứu một số vấn đề lý thuyết liên quan để hiểu rõ thêm cấu trúc lõi của pin tích
hợp plasmonic cải tiến (modified plasmonic Solar cell), cụ thể nghiên cứu về một số cơ
chế làm tăng cường hiệu ứng plasmonic trên các hạt nano Au (hiệu ứng tán xạ, hấp thụ,
truyền qua, hiệu ứng trường gần...) ảnh hưởng đến hệ số hấp thụ của các màng mỏng đa
lớp Glass/FTO/Au; Glass/FTO/Si-Au và Glass/FTO/Si-Au/Au@TiO2 và khả năng làm
gia tăng dòng quang điện và hiệu suất của pin tích hợp plasmonic cải tiến. Nghiên cứu
đánh giá sự phụ thuộc của một số thông số của PDSSC vào kích thước các hệ hạt nano,
vào cấu trúc pin PDSSC và vật liệu sử dụng trong pin.
+ Phát triển một số công nghệ để chế tạo hệ hạt nano Au và sử dụng thử nghiệm trong một
số cấu trúc plasmonics Au/TiO2 và cấu trúc lõi - vỏ (Au /TiO2)@PPV có kích thước hệ
hạt nano khác nhau tích hợp lên trên đế Glass/ITO(FTO), đế Glass/ITO(FTO)/màng mỏng
Si (Si(N+N)), và tích hợp với chất mầu (Dye) N719 tạo ra cấu hình tích hợp:
Au/TiO2/N719... và cấu hình /(Au/TiO2)@PPV/N719/
+ Trong hướng nghiên cứu về hiệu ứng plasmonic của hệ vật liệu nanocomposite Au@TiO2
đã tiến hành các nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hạt nano Au lên các tính chất
quang và quang điện của hệ vật liệu nanocomposite Au@TiO2. Hệ vật liệu nanocopmsite
Au@TiO2 đã được nghiên cứu chế tạo bằng cách phân tán các hạt nano Au co các kích
thước khác nhau trong khoảng từ 5 nm đến 60 nm lên các màng TiO2 cấu trúc nano (hạt
nano và dây nano). Các nghiên cho thấy kích các hạt nano Au có ảnh hưởng đáng kể nên
tính chất quang và quang điện cử hệ vật liệu, với kích thước htaj nano Au dưới 20 nm cho
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hiệu ứng tăng cường dòng quang điện mạnh hơn rất nhiều lần so với trường hợp kích
thước hạt lớn

Ảnh HR-TEM (a, c, d) và ảnh nhiễu xạ vùng lựa chọn (b)
của hệ hạt Au/TiO2 sau khi ủ trong không khí 90 phút
+ Đã nghiên cứu chế tạo thành công các hệ vật liệu quang xúc tác tổ hợp dị thể trên cơ sở
màng TiO2 cấu trúc nano kết hợp với các nano bán dẫn MoS2 và WO3 có cấu tạo các lớp
là FTO/TiO2/MoS2; FTO/TiO2/WO3 và FTO/WO3/TiO2. Các nghiên cứu tính chất quang
điện hóa của các vật liệu điện cực dị thể chỉ ra cho thấy việc hình thành biên tiếp xúc giữa
các lớp vật liệu không chỉ làm tăng khả năng hấp thụ ánh sáng của các điện cực mà còn
làm tăng khả năng tách cặp hạt tải do có quá trình dịch chuyển điện tích tại biên tiếp xúc,
qua đó làm giảm quá trình tái hợp cho phép làm tăng hiệu ứng quang xúc tác của chúng.
Tuy nhiên việc lựa chọn vật liệu thích hợp để đảm bảo không những thỏa mãn điều của
phản ứng oxy hóa khử để xảy ra đồng thời quá trình tách hydro và oxy từ nước và tận
dụng được hiệu quả hiệu ứng dịch chuyển điện tích tại biên tiếp xúc để đạt được hiệu quả
cao. Đây là vấn đề khá phức tạp cần có những nghiên cứu hệ thống hơn để có thể hiểu
được đúng và rõ hơn các bản chất của các quá trình trong các điện cực quang xúc tác dị
thể cũng như hiểu rõ hơn cơ chế cho phép khai thác hiệu quả các cơ chế này trong nghiên
cứu chế tạo các điện cực đáp ứng các yêu cầu làm điện cực quang xúc tác trong các linh
kiện quang điện hóa tách hydro từ nước.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu vật liệu linh kiện pin ion liti.natri
+ Đã nghiên cứu về khả năng và ảnh hưởng pha tạp/thay thế tại các vị trí Li và TM của một
số kim loại có giá thành thấp lên cấu trúc và đặc tính điện hóa của các vật liệu LiTMO2
bao gồm LiNiO2, LiMnO2, Li2MnO3. Khảo sát mối liên hệ giữa thành phần pha tạp và
quá trình giảm phẩm chất của vật liệu LiTMO2. Trong đó tác động pha tạp tai vị trí Li
được đặc biệt quan tâm. Tổng hợp thành công vật liệu dương cực trên cơ sở oxit kim loại
chuyển tiếp cấu trúc lớp LiTMO2 có phẩm chất tốt và giá thành rẻ ứng dụng làm điện cực
cho pin sạc lithium.
+ Đã tiến hành nghiên cứu chế tạo thành công hệ vật liệu nanocompsite C/NiCo2O4 bằng
phương pháp thủy nhiệt kết hợp với quá trình sử lý nhiệt. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra
cho thấy hệ vật liệu C/NiCo2O4 có các tính chất điện hóa vượt trội so với các vật liệu
thuần (NiCo2O4; hoặc C) và nó rất có triển vọng ứng dụng làm điện cho các siêu tụ điện.
Dung lượng riêng của hệ C/NiCo2O4 đạt 204.28 F.g-1 so với 25.06 F.g-1 và 178.78 F.g-1
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trong trường hợp của C và NiCo2O4. Đặc biệt vật liệu nanocompsite còn cho thấy tính ổn
định cao với dung lượng còn được duy trì tới 90, 35% sau 300 chu kỳ phóng – nạp.

Ảnh SEM của hệ vật liệu nanocomposite C/NiCo2O4 và
đường đặc trưng điện hóa với tốc độ quét 20 mV/s và
dung lượng riêng theo tốc độ quét thế.
2. Triển khai ứng dụng
3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh: 02 NCS
+ Hướng dẫn thạc sĩ: 01
+ Hướng dẫn sinh viên đại học: 03
+ Tham gia giảng dạy, đào tạo cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.
- Hợp tác:
+ Hoạt động hợp tác quốc tế: Italy
+ Hoạt động hợp tác với các đơn vị trong nước:Đại học Công Nghệ Hà Nội; Đại học Sư
phạm II...

C. Kế hoạch năm 2020
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng sẽ thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện năm 2021
+ Tiếp tục thực hiện các Đề tài NCCB và các đề tài NC khác còn tiếp tục năm 2021
+ Triển khai thực hiện đề tài hợp tác quốc tế Nghị định thư với Italy
- Các hoạt động khác : Tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác với các đối tác quốc tế và trong
nước
D. Các công trình công bố:
Bài báo khoa học:
1. Thang Duy Dao, Chung Vu Hoang, Natsuki Nishio, Naoki Yamamoto, Akihiko Ohi, Toshihide
Nabatame, Masakazu Aono and Tadaaki Nagao; Dark-Field Scattering and Local SERS Mapping
from Plasmonic Aluminum Bowtie Antenna Array; Micromachines, 10, 468, 2019,
2. Trung Duc Dao, Dinh Dat Pham, Thi An Hang Nguyen1, Thi Viet Ha Tran1, Chung Vu Hoang &
Tien Thanh Pham Bio-inspired broadband absorbers induced by copper nanostructures on natural
leaves; Sci Rep 10, 3243 (2020)
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3. Dong C. Nguyena, b, Yasuaki Ishikawaa, ⁎, Sachiko Jonaic, Kyotaro Nakamurad, Atsushi
Masudac, Yukiharu Uraokaa; Elucidating the mechanism of potential induced degradation delay
effect by ultraviolet light irradiation for p-type crystalline silicon solar cells; Solar Energy 199, 55–
62, (2020)
4. Tien Thanh Nguyen, Khac An Dao*, Thi Thuy Nguyen, Chung Dong Nguyen, Si Hieu Nguyen
and Thi Mai Huong Nguyen; The influence of thermal annealing media on optical and electrical
properties of FTO, ITO and TiO2 films; Journal of materials Transaction (Japan); Vol.61, No.11
issue, doi.MT-MN2019002 (2020)
5. Khac An DAO*1, 2, Hong Trang PHAM2, Tien Thanh NGUYEN2 and Anh Tuan PHAN2; On the
formation mechanism and model of Surface nanoscale Kirkendall effect on the Au catalyst island/
GaAs substrate by thermal VLS method with two steps temperature mode; Catalysts 2019, 9, 1072;
doi:10.3390/catal9121072; www.mdpi.com/journal/catalysts;
6. Khac An DAO*1, 2, Tien Thanh NGUYEN2 and Hong Trang PHAM3; On the distance directional
growth of GaxOy nanomaterials concerning the surface Au droplets and Au/Ga/O clusters outward
diffusion on the separated Au islands/strips on GaAs substrate using thermal Vapor-Liquid -Solid
method»;
Journal
of
Nano
Research
Vol.
63,
(2019)
pp.31-47;
doi:
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/
7. Hung H Nguyen, Nguyen V To, Thu V Tran, Ky V Nguyen, Son T Luong, Nga NT Nguyen, Chung
V Hoang, Hieu S Nguyen, Nghia V Nguyen, Mixing amorphous carbon enhanced electrochemical
performances of NiCo2O4 nanoparticles as anode materials for sodium-ion batteriesApplied Physics
A, 126 (2020) 528
8. Nghia V Nguyen, Thu V Tran, Son T Luong, Thao M Pham, Ky V Nguyen, Thao D Vu, Hieu S
Nguyen, Nguyen V To, Facile Synthesis of a NiCo2O4 Nanoparticles Mesoporous Carbon
Composite as Electrode Materials for Supercapacitor; ChemistrySelect, 5 (2020) 7060-7068

Bìa báo trong nước:
1. Nguyen Van Ky, Pham Duy Long, Giang Hong Thai, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Si Hieu,
Coprecipitation and Characterization of Na Substituted LiMn0. 5Ni0. 5O2 for Lithium ion Battery
Cathodes ; VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 36 (2020) 45-53
2. Thach thi Dao Lien, Pham Van Phuc, Nguyen Thị Tu Oanh, Nguyen Si Hieu, Ta Ngoc Bach, Pham
Duy Long, Pham Van Hoi, Le Ha Chi; Usinh solvent annealing for the enhancement of the stability
and eficiency of monolithic hole conductor free perovskite solar cells, Communications in

Physics, Vol. 30, No. 2 (2020), pp. 133-141.
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III. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ
VẬT LIỆU KIM LOẠI
(METALLIC MATERIALS AND METALLUGY)
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PHÒNG VẬT LIỆU KIM LOẠI TIÊN TIẾN
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: TS. NCVC. Trần Bảo Trung
- Số lượng thành viên của Phòng: 06 cán bộ biên chế, 02 cán bộ hợp đồng trong đó: Phó giáo
sư: 01, Tiến sỹ: 02, Thạc sĩ: 03, Kỹ sư: 01, Nghiên cứu viên cao cấp: 01, Nghiên cứu viên
chính: 02, Nghiên cứu viên, 04, Trợ lý nghiên cứu: 02, Kỹ thuật viên: 01.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu chế tạo một số chủng loại hợp kim cứng trên cơ sở cacbit
vonfram, kết khối bằng kỹ thuật ép nóng đẳng tĩnh, ứng dụng trong công nghiệp quốc phòng.
+ Hợp phần Dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: “Nghiên cứu công nghệ
chế tạo lõi xuyên động năng cho đạn pháo 100 mm dùng trên xe tăng T-54/55”, mã số
VAST.TĐ.QP.02/17-19. Chủ nhiệm Hợp phần dự án: PGS.TS. Đoàn Đình Phương; 1/2017
– 12/2019; kéo dài đến năm 2020 để hoàn thành thử nghiệm bắn xuyên.
- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu chế tạo vật liệu đồng xốp cấu trúc mao dẫn, ứng dụng
làm ống tản nhiệt cho các thiết bị điện tử công suất lớn.
+ Đề tài trọng điểm cấp nhà nước KC.02: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu đồng xốp cấu trúc
mao dẫn, ứng dụng làm ống tản nhiệt cho các thiết bị điện tử công suất lớn”, mã số
KC.02.17/16-20. Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Bảo Trung; 06/2018 – 12/2020; kinh phí thực
hiện năm 2020 tổng kinh phí: 2000/8600 triệu đồng.
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 3: Nghiên cứu chế tạo lớp màng phủ siêu cứng lên hợp kim cứng
trên cơ sở WC bằng phương pháp phún xạ.
+ Đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam theo các hướng ưu tiên:
"Nghiên cứu chế tạo màng phủ siêu cứng đa nguyên tố TiAlXN (X: V, Cr) bằng phương
pháp phún xạ magnetron, ứng dụng làm dụng cụ cắt cao cấp trong công nghiệp", mã số
VAST03.01/20-21. Chủ nhiệm đề tài TS. Lương Văn Đương; 01/2020 – 12/2021; kinh phí
thực hiện năm 2020/ tổng kinh phí: 300/600 triệu đồng.

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu chế tạo một số chủng loại hợp kim cứng trên cơ
sở cacbit vonfram, kết khối bằng kỹ thuật ép nóng đẳng tĩnh, ứng dụng trong công nghiệp
quốc phòng.
+ Kết quả 1: Đã đưa ra được các quy trình công nghệ chế tạo một số loại hợp kim cứng trên
cơ sở các bít WC với tỷ trọng mẫu sau khi thiêu kết đạt trên 99, 5% và cơ tính đạt theo các
chỉ tiêu đăng ký trong đó độ cứng của các hợp kim đạt trên 1200HV30, độ dai phá hủy lớn
hơn 22MPa.m1/2.
+ Kết quả 2. Đã chế tạo 90 lõi đạn xuyên động năng cho đạn 100mm sử dụng cho xe tăng
T54 và đã giao cho đơn vị phối hợp là Viện Công nghệ thuộc Tổng cục Công nghiệp, Bộ
Quốc Phòng để hoàn thiện các quả đạn xuyên 100 mm.
+ Kết quả 3: Đã thử nghiệm thành công lõi đạn xuyên trên thực tế với chiều sâu đâm xuyên
từ 310 đến 330 mm đối với thép hợp kim 40Cr.
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Hình 1. Lõi xuyên, vị trí lắp đặt, đạn xuyên 100 mm, bia thép hợp 40Cr sau khi thử nghiệm bắn
- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu chế tạo vật liệu đồng xốp cấu trúc mao dẫn,
ứng dụng làm ống tản nhiệt cho các thiết bị điện tử công suất lớn.
+ Kết quả 1: Đã chế tạo thành công các ống nhiệt bằng đồng xốp cấu trúc mao dẫn với độ
dẫn nhiệt cao hơn 13000 W/m.K với các kích thước khác nhau từ Φ8 đến Φ12mm và
chiều dài từ 400 đến 500mm.
+ Kết quả 2: Đã chế tạo được các bộ tản nhiệt cho đèn LED công suất 200W và 500W với
chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu đã đăng ký. Trong đó TCOB < 70oC, trở kháng nhiệt
< 2, 8oC/W đối với đèn LED 200W và TCOB < 80oC, trở kháng nhiệt < 3 oC/W đối với
đèn LED 500W.
+ Đang hoàn thiện đủ về số lượng đối với các bộ tản nhiệt cho đèn LED 200W và 500W
cũng như số lượng các ống nhiệt theo yêu cầu của đề tài.
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Hình 2. Ống nhiệt, mặt cắt ngang của ống nhiệt, đèn LED 200W và 500W với các bộ tản nhiệt
sử dụng ống nhiệt do đề tài chế tạo

- Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 3: Nghiên cứu chế tạo lớp màng phủ siêu cứng lên hợp kim cứng
trên cơ sở WC bằng phương pháp phún xạ.
+ Kết quả: đã nghiên cứu chế tạo được các màng phủ TiAlXN (X: V, Cr) với chiều dày khác
nhau. Đang khảo sát cấu trúc và các tính chất của lớp màng.
3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh: 02 NCS đang hoàn thiện luận án, 01 học viên dự bị NCS bắt
đầu hướng nghiên cứu của mình.
+ Hướng dẫn thạc sĩ: 01 học viên cao học đang hoàn thiện luận văn và chuân rbij bảo vệ
+ Tham gia giảng dạy, đào tạo cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu: tham gia giảng dạy tại
Học viện Khoa học và Công nghệ
- Hợp tác:
+ Hoạt động hợp tác quốc tế: Hợp tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu vật liệu - Viện Hàn
lâm Khoa học Slovak, Viện Âm kỹ thuật - Viện Hàn lâm Khoa học Belarus, Viện Công
nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KITECH), Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn
quốc (KAIST), ...
+ Hoạt động hợp tác với các đơn vị trong nước: Viện Công nghệ thuộc Tổng cục Công
nghiệp Quốc Phòng, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đèn,
phích nước Rạng Đông, ...

C. Kế hoạch năm 2020
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng sẽ thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện năm 2021
+ Đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam theo các hướng ưu tiên:
"Nghiên cứu chế tạo màng phủ siêu cứng đa nguyên tố TiAlXN (X: V, Cr) bằng phương
pháp phún xạ magnetron, ứng dụng làm dụng cụ cắt cao cấp trong công nghiệp", mã số
VAST03.01/20-21.
+ Đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam theo các hướng ưu tiên:
Nghiên cứu chế tạo hợp kim entropy cao hệ TiVNbZr-Mi (Mi = Hf, Mo hoặc Co) ứng
dụng làm vật liệu tích trữ hydro dạng rắn
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+ Đề tài cấp hợp tác quốc tế cấp viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Ứng
dụng xử lý siêu âm nhằm nâng cao tính chất của màng TiN trên nền hợp kim titan y sinh
chế tạo bằng phương pháp lắng đọng pha hơi vật lý (PVD)
D. Các công trình công bố:
1. Doan Dinh Phuong, Luong Van Duong, Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Trinh, " Microstructure and
Mechanical Properties of MWCNT/Ti6Al4V Composites Consolidated by Vacuum Sintering",
Science of Sintering, Vol. 52, pp. 187-194 (2020).

2. Luong Van Duong, Nguyen Van Luan, Nguyen Ngoc Anh, Bao Trung Tran, Le Danh Chung,
Nguyen Quang Huan, Phan Ngoc Minh, Doan Dinh Phuong, Pham Van Trinh, " Enhanced
mechanical properties and wear resistance of cold-rolled carbon nanotubes reinforced copper
matrix composites", Materials Research Express, vol. 7, pp. 015069 (2020).

3. Luong Van Duong, Nguyen Ngoc Anh, Tran Bao Trung, Le Danh Chung, Nguyen Quang Huan,
Do Thi Nhung, Mai Thi Phuong, Phan Ngoc Minh, Doan Dinh Phuong, Pham Van Trinh, "Effect
of annealing temperature on electrical and thermal property of cold-rolled multi-walled carbon
nanotubes reinforced copper composites", Diamond & Related Materials, vol. 108, pp. 107980
(2020).

Sở hữu trí tuệ:
1. Sở hữu trí tuệ 1: 01 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn "Phương pháp chế tạo hợp kim cứng
WC-Ni và vật liệu thu được bằng phương pháp này (2020).
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PHÒNG NGHIÊN CỨU ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ VẬT LIỆU
A. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: TS. Đỗ Chí Linh
- Số lượng các thành viên của Phòng: 8 Biên chế (1 TS-NCVCC; 4 TS-NCVC; 1 TS-NCV, 1
KS); 1 Hợp đồng.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Ăn mòn và bảo vệ vật liệu
- Xử lý bề mặt
- Năng lượng Hydro
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
1. Khoa học công nghệ
1.1. Nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ vật liệu
-

-

Đề tài NCVCC – Nguyễn Ngọc Phong: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác hợp kim oxit
hệ Ni-Co ứng dụng trong thiết bị điện phân môi trường kiềm sử dụng màng trao đổi anion
(AEMWE)”
Thời gian thực hiện: 1/2020 – 12/2020.
Kinh phí: 120 triệu

-

Kết quả:
+ Đã chế tạo một số vật liệu hợp kim oxit hệ Ni-Co dưới dạng bột
+ Đã nghiên cứu, so sánh vật liệu hợp kim oxit hệ Ni-Co với các vật liệu RuO2, IrO2
chế tạo từ các nghiên cứu trước của Phòng.
+ Đã tham dự Hội thảo khoa học chuyên đề: "Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong xúc tác,
hấp phụ và năng lượng.
+ Đã được chấp nhận đăng 01 bài báo trong nước.
1.2. Nghiên cứu phát triển hệ năng lượng hydro
1.2.1. Nghiên cứu phát triển pin nhiên liệu trực tiếp hydro (PEMFC)
- Đề tài VAST03.03/20-21 Đỗ chí Linh, “Nghiên cứu chế tạo bộ pin nhiên liệu màng trao
đổi proton sử dụng trực tiếp nhiên liệu hyđrô công suất 600W”
-

Mã số đề tài: VAST03.03/20-21
Thời gian thực hiện: 1/2020 – 12/2021.
Kinh phí: 600 triệu
Kết quả:
+ Đã được nghiên cứu đánh giá tính chất các vật liệu xúc tác Pt/C 20 %klg và 30 %klg
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+ Đã nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng Nafion thay đổi từ 20, 30, 40 và
50% khối lượng rắn của mực xúc tác (là thành phần cấu tạo lớp xúc tác) đến đặc
trưng tính chất điện của các điện cực màng MEA
+ Ảnh hưởng của các thông số trong quá trình ép nóng chế tạo điện cực màng MEA
bằng phương pháp CCS như: lực ép, nhiệt độ, thời gian tới chất lượng điện cực màng
MEA đã được khảo sát, đánh giá và lựa chọn.
+ Một qui trình chế tạo điện cực màng MEA có diện tích làm việc 50cm2 bằng phương
pháp CCS đã được xây dựng và vận hành ổn định cho các các sản phẩm MEA có
chất lượng tốt đảm bảo yêu cầu sử dụng trong pin nhiên liệu màng trao đổi proton
PEMFC.
1.2.2. Nghiên cứu phát triển vật liệu xúc tác cho thiết bị điện phân nước màng trao đổi proton
để sản xuất hydro
- Đề tài cấp Viện Hàn lâm và Khoa học Việt Nam, TS. Phạm Thy San: “Nghiên cứu chế
tạo vật liệu xúc tác bột hỗn hợp ôxít kim loại (Ru-Ir)O2 và bộ điện phân nước sử dụng
màng trao đổi proton (PEMWE) để sản xuất hydro
-

Mã số đề tài: VAST03.01/18-19
Thời gian thực hiện: 1/2018 – 12/2019.
Kinh phí: 600 triệu
Kết quả:
+ Đã đưa ra qui trình tổng hợp vật liệu xúc tác bột trên cơ sở hỗn hợp ôxít kim loại (RuIr)O2 phù hợp có hoạt tính xúc tác cao cho phản ứng thoát ôxy trong điện phân nước
sử dụng màng trao đôi proton qui mô 1g/mẻ.
+ Đã chế tạo thành công điện cực màng MEA diện tích làm việc 25 cm2 có hoạt tính và
độ bền cao sử dụng trong PEMWE.
+ Đã thiết kế, chế tạo bộ PEMWE công suất 10L/h.
+ Đã đăng 02 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước.
+ Đã đăng 01 bài báo trên tạp chí SCIE

Hình 1. Ảnh bộ PEMWE chế tạo được

Hình 2. Độ bền của bộ PEMWE theo thời gian
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1.2.3. Đề tài Posdoc của TS. Bùi Thị Hoa: “Nghiên cứu và tổng hợp vật liệu xúc tác nano 2D
họ dichalcogenides kim loại chuyển tiếp cho ứng dụng tách hydro bằng phương pháp điện phân
nước”
-

Mã số đề tài: GUST. STS.DDT2020-KHVL10
Thời gian thưc hiện 9/2020-9/2022
Kinh phí: 300 triệu
Kết quả: Đang thực hiện nghiên cứu và tổng hợp vật liệu xúc tác nano 2D họ
dichalcogenides kim loại chuyển tiếp.

Hình 3. (a) Ảnh SEM cấu trúc bề mặt của MoS2 trước (a) và sau (b) khi nung trong điều kiện
trơ ở 800oC 5h và các đường cong LSV trong dung dịch 1M KOH của các vật liệu xúc tác
MoS2 trước và sau khi nung trơ trên điện cực các bon.
1.3. Xử lý bề mặt
-

Đề tài CS – 2020- Ngô Thị Ánh Tuyết “ Nghiên cứu chế tạo và đánh giá lớp phủ Ca-P
lên nền hợp kim WE43 bằng phương pháp kết tủa hóa học”
Kinh phí: 100 triệu
+ Đã có 01 báo cáo chuyên đề.
+ Đã nghiên cứu chế tạo thành công lớp phủ OCP và HA trên nền hợp kim WE43
bằng phương pháp kết tủa hóa học.

Hình 4. Giản đồ nhiễu xạ tia X với thời gian thay đổi
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2. Triển khai ứng dụng
Các hợp đồng triển khai nghiên cứu :
- Hợp đồng sản xuất anôt hợp kim kẽm chống ăn mòn vỏ tàu do TS Nguyễn Ngọc Phong chủ
trì; Tổng số tiền 2.519.000.000 VNĐ
3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo: 02 NCS đã nhận bằng TS
C. KẾ HOẠCH NĂM 2021
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện tiếp tục năm 2021
•
•

Đề tài cấp Viện Hàn lâm và Khoa học Việt Nam: “Nghiên cứu chế tạo bộ pin nhiên liệu
màng trao đổi proton sử dụng trực tiếp nhiên liệu hyđrô công suất 600W”
Đề tài CS – 2020- Ngô Thị Ánh Tuyết “ Nghiên cứu chế tạo và đánh giá lớp phủ Ca-P
lên nền hợp kim WE43 bằng phương pháp kết tủa hóa học”

•

Nghiên cứu và tổng hợp vật liệu xúc tác nano 2D họ dichalcogenides kim loại chuyển
tiếp cho ứng dụng tách hydro bằng phương pháp điện phân nước.

D. Các công trình công bố:
1. Ngo, T.T.A., et al., Adhesion properties of hydroxyapatite and octacalcium phosphate coating
layers to AZ31 alloy formed at various pH values. Surface and Coatings Technology, 381: p.
125187-125197, 2020
2. Tuyet Thi Anh Ngo1, 2, 3, *, Sachiko Hiromoto2, Phong Ngoc Nguyen3, San Thi Pham3, Effect of pH
of coating solution on adhesion strength of hydroxyapatite and octacalcium phosphate coatings on
AZ31 magnesium alloy, Materials science forum, .985: p.156-164, 2020
3. Seog Joon Yoon, Hoa Thi Bui, Soo Jeong Lee, Supriya A. Patil, Chinna Bathula, Nabeen K.
Shrestha, Hyunsik Im. Self-supported anodic film of Fe(III) redox center doped Ni-Co Prussian
blueanalogue frameworks with enhanced catalytic activity towards overall water electrolysis.
Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 878, 114594, 2020
4. Eun-Kyung Kim, Seog JoonYoon, Hoa Thi Bui, Supriya A.Patil, Chinna Bathula, Nabeen
K.Shrestha, Hyunsik Im, Sung-Hwan Han. Epitaxial electrodeposition of single crystal
MoTe2 nanorods and Li+ storage feasibility. Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 878,
114672, 2020.
5. Nguyễn Ngọc Phong, Đỗ Chí Linh*, Phạm Hồng Hạnh, Phạm Thy San, Ngô Thị Ánh Tuyết; Hiệu
suất của bảo vệ catot bằng dòng điện ngoài cho công trình kim loại ngầm trong môi trường đất; Tạp
chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 62(3); 3.2020.
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PHÒNG CÔNG NGHỆ KIM LOẠI
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: TS Ngô Huy Khoa
- Số lượng các thành viên của Phòng: 07 Biên chế trong đó 01 PGS.TS, 01 TS, 05 Th.S.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu công nghệ xử lý bề mặt kim loại
Phòng hiện đang nghiên cứu công nghệ đánh bóng, tẩy dầu, tẩy bavia, tẩy gỉ nhóm kim
loại đồng, thép, inox, hợp kim nhôm, kẽm. Đây là lĩnh vực quan trọng phục vụ trong công
nghiệp phụ trợ, xử lý bề mặt các chi tiết sau gia công bị nhiễm dầu, bị bavia, bị ố bẩn cần phải
xử lý làm bóng sản phẩm, bảo vệ bề mặt, đem lại giá trị thẩm mĩ cao cho sản phẩm. Các đề tài,
dự án đang triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý bề mặt kim loại bao gồm.
+ Dự án sản xuất thử nghiệm: “Hoàn thiện công nghệ ủ mềm và xử lý bề mặt ống đồng tự lựa
phục vụ xuất khẩu”
Kinh phí: 3.000 triệu đồng, trong đó từ nguồn NSNN 900 triệu đồng.
Cơ quan quản lý: Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Trung Kiên.
Thời gian thực hiện: 2019-2020.
- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu công nghệ chế biến kim loại từ quặng
Đây là lĩnh vực nghiên cứu vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay bởi nước ta có
nguồn quặng rồi rào, tuy nhiên công nghệ bản địa lại chưa có; đòi hỏi chúng ta nên nghiên cứu
để phát triển công nghệ xử lý, chế biến kim loại từ nguồn quặng trong nước.
Mặt khác, do chúng ta có nhiều mỏ quặng nhưng hầu hết các mỏ quặng này có trữ lượng
không rồi dào; mặt khác hiện nay nước ta đang có hiện tượng chảy máu quặng mà phần lớn là
do nước ta chưa có công nghệ chế biến phù hợp với mỏ quặng quy mô vừa và nhỏ. Điều này
đặt ra yêu cầu nước ta nên tự chủ về công nghệ chế biến quặng phù hợp với tình hình thực tế
trong nước. Trước tình hình đó, phòng công nghệ kim loại đặt ra mục tiêu nghiên cứu công
nghệ chế biến kim loại như đồng, niken,... và một số kim loại khác. Các đề tài đang nghiên cứu
trong lĩnh vực này bao gồm:
+ Dự án SXTN: Hoàn thiện công nghệ, thiết bị thủy luyện và áp dụng để chế biến sâu khoáng
sản đồng khu vực Sơn La, Việt Nam
Kinh phí: 46.570 triệu đồng; trong đó vốn từ NSNN 8.570 triệu đồng.
Cấp quản lý: Bộ Công Thương
Chủ nhiệm dự án: TS Ngô Huy Khoa
Thời gian thực hiện: 2019-2021.
+ Đề tài: Nghiên cứu chế tạo niken từ sten niken chất lượng cao trong môi trường giàu khí CO
tự sinh ở áp suất thông thường
Kinh phí: 600 triệu đồng
Cấp quản lý: Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
Chủ nhiệm dự án: ThS Đỗ Nguyễn Huy Tuấn
Thời gian thực hiện: 2019-2020.
+ Đề tài hỗ trợ NCVCC: Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ thủy luyện tinh quặng
sunfua đồng trực tiếp trong môi trường nước
Kinh phí: 120 triệu đồng
Cấp quản lý: Viện Khoa học vật liệu
Chủ nhiệm dự án: PGS.TS Phạm Đức Thắng
Thời gian thực hiện: 2020
- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Xử lý thu hồi kim loại quý từ chất thải công nghiệp
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Xử lý môi trường luôn luôn là đề tài nóng trên toàn cầu. Chất thải công nghiệp là nguồn
phát thải cần phải xử lý theo hướng tận thu các thành phần có ích và giảm thiểu khả năng tác
động xấu đến môi trường. Vì vậy, trong những năm gần đây Phòng công nghệ kim loại đang
quan tâm đến nghiên cứu thu hồi kim loại có ích như đồng, niken, crom,...trong chất thải công
nghiệp mạ, điện phân, luyện kim,... Việc nghiên cứu này có hai tác dụng nổi trội đó là thu hồi
kim loại quý và giảm thiểu tác hại đến môi trường do các chất thải công nghiệp gây ra. Các đề
tài nghiên cứu đang triển khai của phòng bao gồm:
+ Đề tài nhánh: Nghiên cứu xây dựng mô hình công nghệ khả thi quy mô pilot để xử lý bùn
thải công nghiệp giàu kim loại nặng theo hướng tận thu tài nguyên, tiết kiệm năng lượng.
Kinh phí: 1.600 triệu đồng
Cấp quản lý: Trường đại học Khoa học tự nhiên
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Đức Thắng
Thời gian thực hiện: 2017-2020.
- Lĩnh vực nghiên cứu 4: Nghiên cứu chế tạo vật liệu kim loại có tính năng đặc biệt
+ Đề tài cán bộ trẻ: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốm áp điện không chì nền Bismuth”
Kinh phí: 50 triệu đồng.
Cơ quan quản lý: Viện Khoa học vật liệu
Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Bá Phương
Thời gian thực hiện: 2019.
B. Kết quả hoạt động nổi bật năm 2020
1. Khoa học công nghệ
1.1. Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm xử lý bề mặt kim loại
Đánh bóng kim loại là khâu bắt buộc trong quy trình xử lý bề mặt kim loại. Mục đích của
đánh bóng là để loại bỏ vết bẩn như dầu, mỡ; loại bỏ các khiếm khuyết trên bề mặt sản phẩm
như: Bavia sau đúc, các vết lồi lõm, … Quy trình đánh bóng kim loại bao gồm 3 bước chính:
đánh bóng thô, đánh bóng trung và đánh bóng tinh.
Đánh bóng kim loại là khâu trung gian để chuẩn bị cho các bước gia công tiếp theo như xi
mạ, sơn tĩnh điện, mạ điện phân; hoặc cũng có thể là khâu cuối cùng trong toàn bộ dây truyền
công nghệ sản xuất các chi tiết cơ khí. Nhờ công đoạn đánh bóng mà bề mặt kim loại trở nên
hoàn hảo, sáng láng, độ thẩm mỹ cao, …
Rất nhiều sản phẩm xử lý bề mặt kim loại không được nghiên cứu tại Việt Nam. Nắm được
thực trạng này, TS Ngô Huy Khoa và cộng sự đã chủ động nghiên cứu thành công các dòng sản
phẩm xử lý bề mặt, bao gồm:
- Hóa chất tẩy dầu, tẩy gỉ dành cho máy xóc rung.
- Hóa chất tẩy trắng nhôm mác ADC.
- Hóa chất chống gỉ sắt.
- Hóa chất tẩy Sơn, tẩy keo.
- Hóa chất đánh bóng kim loại: đồng, nhôm, kẽm, sắt, inox.
- Hóa chất chống gỉ sắt dành cho máy phun bi, phun cát,…
Ngoài ra, TS Ngô Huy Khoa cũng tư vấn quy trình công nghệ xử lý bề mặt kim loại cho
khách hàng để khách hàng có được quy trình, thiết bị máy móc phù hợp nhất để xử lý bề mặt
kim loại.
1.1. Nghiên cứu hóa hơi niken
Quá trình cacbonyl hóa niken là phản ứng tạo khí tetracacbonyl niken Ni(CO)4 ở nhiệt độ
tương đối thấp từ 50-800C được thực hiện như sau :
Ni + 4CO  Ni(CO)4 + 40.000 cal
(1)
Khi nhiệt độ trong khoảng 50-800C, phản ứng xảy ra theo chiều thuận (từ trái sang phải.
Còn khi nhiệt độ trong khoảng 180-2000C phản ứng xảy ra theo chiều ngược lại.
Thông thường, trong các nguyên liệu chứa niken (sten) có các tạp chất chính khác là Fe, Co
cũng có thể hóa hơi như phản ứng trên (1) tạo ra cacbonyl sắt Fe(CO)5 và Co(CO)n(n=3,4). Tuy
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nhiên cacbonyl sắt chỉ được tạo ra ở nhiệt độ 150-2000C, còn cacbonyt coban chỉ được tạo ra
trong điều kiện áp suất cao và rất dễ bị phân hủy.
Bởi vậy, trong khoảng nhiệt độ thích hợp (50-800C) chỉ tạo ra tetracacbonyl niken với độ
sạch khá cao.
1.2. Nghiên cứu thủy luyện tinh quặng đồng sunfua trong môi trường nước
Khi trộn tinh quặng đồng sunfua với hóa chất cần thiết theo tỷ lệ: tinh quặng đồng + (25
% axit sunfuric H2SO4; 10 % sunfat sắt (II); 8 % oxy già H2O2; 12% chất chuyển hóa NaCl; 10 %
nước H2O; 0,3 % Na2SiO3). Hỗn hợp phối trộn được xếp trải trên mặt bằng và để yên trong 3040 ngày để tinh quặng đủ thời gian chuyển hóa thành atacamit. Công đoạn tiếp theo là hòa tách
để thu được dung dịch sunfat đồng sơ cấp. Dung dịch này được bổ sung chất kiềm (NaOH hoặc
Na2CO3) để kết tủa ion đồng thành atacamit Cu2Cl(OH)3. Hợp chất này sau đó được đun trong
dung dịch kiềm để chuyển hóa thành oxit đồng CuO và hòa tách thành dung dịch sunfat đồng
sạch thứ cấp. Từ dung dịch thứ cấp có thể kết tinh thành tinh thể sunfat đồng hoặc điện phân ra
kim loại đồng. Tóm lại việc chế biến tinh quặng theo phương pháp nêu trên có những nhược
điểm như sau :
- Việc trộn liệu phát sinh rất nhiều khí độc cần phải có hệ thống thu và xử lý khí thải
phức tạp
- Việc hòa tách tinh quặng sau chuyển hóa phát sinh nhiều nước thải
Để khắc phục triệt để các nhược điểm trên, đề tài sẽ tiến hành nghiên cứu phát triển quy
trình thủy luyện trực tiếp trong môi trường nước theo sơ đồ như sau (hình 1) :
Tinh quặng
đồng sunfua

Hòa tách trực tiếp trong
môi trường nước

Dung dịch sunfat
đồng sơ cấp

Tái sử dụng

Điện phân

Dịch sunfat sơ cấp
sau điện phân
Đồng kim loại
Hình 1: Sơ đồ quy trình công nghệ thủy luyện trực tiếp tinh quặng sunfua đồng

Sơ đồ quy trình dự kiến theo quy trình công nghệ thủy luyện trực tiếp trong môi trường
nước có tính khoa học và tính mới như sau :
- Bỏ qua công đoạn trộn liệu phát sinh nhiều khí thải độc hại
- Quá trình hòa tách trong môi trường nước diễn ra trong thời gian ngắn (khoảng 5-7
ngày)
- Tiết kiệm được các hóa chất cho quá trình hòa tách trực tiếp. Đặc biệt tiết kiệm được
chất kiềm (NaOH hoặc Na2CO3) để tạo ra atacamit Cu2Cl(OH)3 và chuyển hóa thành
oxit đồng CuO
- Quá trình thủy luyện tinh quặng sunfua đồng là quá trình hòa tách khép kín kim loại
đồng theo nguyên tắc tuần hoàn, rất có lợi cho triển khai sản xuất công nghiệp, đem
lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ được môi trường.
2- Triển khai ứng dụng
2.1. Sản xuất kinh doanh đồng sunfat chất lượng cao đạt tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi. Doanh
thu năm 2020 đạt 5.000 triệu đồng.
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Sản phẩm đồng sunfat được sản xuất từ các nguồn quặng rất đa dạng như đồng sunfua,
đồng oxit, dịch thải mạ điện có chứa đồng,... Quy trình công nghệ đối với mỗi loại quặng
này như sau:

Hình 2: Xưởng sản xuất đồng sunfat

Hình 3: Đồng sunfat giới thiệu tại hội chợ triển lãm

2.2. Sản xuất kinh doanh hóa chất đánh bóng kim loại. Doanh thu năm 2020 đạt 450 triệu đồng.

Hình 4: Sản phẩm dung dịch đánh bóng kim loại và ứng dụng để đánh bóng kim loại dùng cho máy
xóc rung 3D

3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo: Đang đào tạo 02 NCS tại Viện KHVL là Nguyễn Trung Kiên và Đỗ Nguyễn Huy
Tuấn.
C. Kế hoạch năm 2021
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ chuyển tiếp năm 2020
+ Dự án SXTN cấp nhà nước, do Bộ Công Thương quản lý: Hoàn thiện công nghệ, thiết bị thủy
luyện và áp dụng để chế biến sâu khoáng sản đồng khu vực Sơn La, Việt Nam do TS Ngô Huy
Khoa chủ nhiệm.
- Triển khai các đề tài, dự án mới:
+ 01 đề tài nghiên cứu viên cao cấp do PGS.TS Phạm Đức Thắng chủ nhiệm
+ 01 dự án SXTN cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Tiếp tục triển khai sản xuất đồng sunfat và hóa chất xử lý bề mặt kim loại: Dự kiến tổng giá
trị hợp đồng 6 tỷ đồng
D. Các công trình công bố năm 2020
[1]. Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Bá Phương, Ngô Huy Khoa, Lê Văn Nghĩa, “Nghiên cứu quá trình
thụ động bảo vệ bề mặt tạm thời ống đồng tự lựa bằng benzotriazole”. Tạp chí Khoa học và công
nghệ. Tập 56, số 4 (8/2020). ISSN 2615-9619.
[2]. Ngô Huy Khoa, Phạm Đức Thắng, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Nguyễn Huy Tuấn, “Phương pháp điều
chế oxit đồng từ dung dịch đồng (II) sunfat và đồng (II) clorua có lẫn tạp chất sắt (II)”, Sáng chế
số 25470 cấp theo quyết định số 11640w/QĐ/SHTT ngày 14/08/2020.
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TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG VẬT LIỆU
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: TS.NCVC. Hoàng Lâm Hồng
- Số lượng thành viên của Phòng: 05 cán bộ biên chế, 06 cán bộ hợp đồng, 02 Cộng tác viên
trong đó: 01 Phó giáo sư, 02 Tiến sỹ, 02 Thạc sĩ, 02 Cử nhân; 07 Kỹ sư, 01 Nghiên cứu viên
cao cấp, 01 Nghiên cứu viên chính, 01 Kĩ sư chính, 08 Nghiên cứu viên, 02 nhân viên hành
chính.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu về ăn mòn kim loại và ăn mòn khí quyển trong điều
kiện Việt nam
+ Đề tài Nghiên cứu sinh: “Nghiên cứu các điều kiện tới hạn ăn mòn ứng lực thép không
gỉ 304 và 316 trong môi trường khí quyển Việt Nam”, chủ nhiệm đề tài-ThS. Nguyễn
Thị Thanh Nga, thời gian thực hiện: 2014-2020.
+ Đề tài: “Hỗ trợ Đài, Trạm”, chủ nhiệm đề tài-PGS-TS Lê Thị Hồng Liên, thời gian thực
hiện: 2020;
+ Đề tài NCVCC: “Phân tích, kiểm tra các số liệu ăn mòn thép (bao gồm thép các bon
trung bình và thép bền khí quyển), bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu về ăn mòn thép
trong điều kiện khí quyển Việt Nam.”, chủ nhiệm đề tài – PGS.TS. Lê Thị Hồng Liên,
thời gian thực hiện: 2020
- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu ban đầu về nâng cao khả năng làm việc của siêu hợp
kim nền Ni bằng các lớp phủ đặc biệt.
+ Đề tài NCS: “Nghiên cứu phương pháp tạo lớp phủ chịu nhiệt trên siêu hợp kim nền Ni
ứng dụng cho cánh tuabin khí”, chủ nhiệm đề tài-ThS Đào Chí Tuệ, thời gian thực hiện:
2013-2018; NCS đang hoàn thiện để bảo vệ Luận án TS cấp Học viện KH&CN.
- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Nghiên cứu ăn mòn dưới lớp bảo ôn cho các thiết bị/đường ống
trong nhà máy công nghiệp.
+ Đề tài theo hướng KHCN ưu tiên VAST03.08/19-20: “Nghiên cứu cơ chế phá hủy vật
liệu thép và dự báo hư hỏng do ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI) trong công nghiệp hóa
chất và dầu khí”, chủ nhiệm đề tài – TS. Hoàng Lâm Hồng, thời gian thực hiện: 20192020

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
Hướng nghiên cứu 1:
- Đề tài Nghiên cứu sinh: “Nghiên cứu các điều kiện tới hạn ăn mòn ứng lực thép không gỉ
304 và 316 trong môi trường khí quyển Việt Nam”.
Kết quả đạt được năm 2020: NCS đã xong phần triển khai trong môi trường khí quyển tại
Đồ Sơn và Đồng Hới, đang xử lý số liệu để viết luận án.
- Đề tài: “Hỗ trợ Đài, Trạm”
Kết quả đạt được năm 2020:
Năm 2020, đề tài tiếp tục theo dõi quá trình ăn mòn và phá hủy vật liệu tại các trạm quan
trắc thuộc hệ thống đài trạm của viện HL KH&CN VN được theo dõi liên tục qua nhiều
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năm. Các thông số môi trường và khí hậu của các trạm được thu thập song song trong cùng
thời kỳ thử nghiệm. Các kết quả đạt được như sau:
+ Bộ số liệu điều tra cơ bản về tốc độ ăn mòn và phá hủy của các vật liệu thông dụng tại
các địa điểm thử nghiệm.
+ Bộ số liệu môi trường và khí hậu ảnh hưởng đến tốc độ ăn mòn kèm báo cáo phân tích
quy luật ảnh hưởng của chúng đến tốc độ ăn mòn và phá hủy vật liệu.
- Đề tài NCVCC: Trình bày cơ sở dữ liệu về ăn mòn thép các bon và thép bền khí quyển
trong điều kiện khí hậu Việt Nam.
❖ Hướng nghiên cứu 2:
Đề tài NCS: “Nghiên cứu phương pháp tạo lớp phủ chịu nhiệt trên siêu hợp kim nền Ni
ứng dụng cho cánh tuabin khí”
Kết quả đạt được năm 2020:
Đã hoàn thành luận án, đang chờ bảo vệ cấp học viện.
❖ Hướng nghiên cứu 3:
- Đề tài theo hướng KHCN ưu tiên VAST03.08/19-20: “Nghiên cứu cơ chế phá hủy vật liệu
thép và dự báo hư hỏng do ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI) trong công nghiệp hóa chất và
dầu khí”.
Kết quả đạt được năm 2020: nhóm nghiên cứu chưa hoàn thành các nội dung và mục tiêu
nghiên cứu đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:
Nội dung hoàn thành:
+ Xác định được giới hạn ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và hàm lượng ion Cltrong lớp vỏ bảo ôn gây CUI trên thép các bon và thép không gỉ 304.
+ Xác định được phương án kiểm tra NDT thích hợp (dùng sensor điện trở) để phát hiện
ăn mòn CUI đối với thép các bon.
Nội dung chưa hoàn thành:
+ Cơ chế phá hủy do ăn mòn CUI trong nhà máy hóa chất/dầu khí.
+ Triển khai áp dụng sensor điện trở trên các đường ống bọc bảo ôn tại nhà máy sản xuất
hóa chất hoặc dầu khí đê phát hiện ăn mòn CUI; Đánh giá hiệu quả phát hiện CUI của
phương pháp này.
+ Hoàn thiện quy trình phát hiện CUI bằng cách sử dụng sensor điện trở.
+ 01 công bố bài báo trên tạp chí quốc gia
2. Triển khai ứng dụng
- Tiếp tục hợp đồng hợp tác nghiên cứu và phát triển với Tổng Công ty thép JFE/Nhật Bản :
‘’Nghiên cứu tốc độ ăn mòn của các loại thép khác nhau tại 3 địa điểm thử nghiệm: Hà
Nội, Đồng Hới và Tp.Hồ Chí Minh” năm 2020, kinh phí thực hiện là 355, 7 triệu đồng, đã
xuất hóa đơn.
- Các hợp đồng thử nghiệm trong phòng TN, ngoài hiện trường, đánh giá hiện trạng và phân
tích hư hỏng (đã xuất hóa đơn đến hết 25/11/2020) đạt doanh thu là 2632, 7 triệu VND.
- Thực hiện một số hợp đồng thử nghiệm ăn mòn vật liệu cho NIMS/ Nhật Bản. Thời gian
thực hiện : năm 2020. Xuất hóa đơn 211 triệu VND.
Như vậy tổng doanh thu từ các dịch vụ KHKT và các hợp đồng triển khai ứng dụng/nghiên cứu
của COMFA năm 2018 là hơn 3, 199 tỷ đồng.
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3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
Hiện COMFA đang có 02 NCS, 01 NCS đã bảo vệ cơ sở.
PGS-TS Lê Thị Hồng Liên đang hướng dẫn chính cho 02 NCS này.
- Hợp tác: Tiếp tục hợp tác với các cơ sở KHCN trong nước cũng như nước ngoài; hợp tác với
NIMS/Nhật Bản và MTEC/Thái Lan để triển khai các hướng hợp tác nghiên cứu; hợp tác với
Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan (ITRI) và MPAD/TISTR - Thái Lan trong
việc quảng bá và triển khai các dịch vụ KHKT.
+ Hoạt động hợp tác quốc tế: Kết hợp với Viện Nghiên cứu niken (Nickel Institute) và
Hiệp hội Molipden Quốc tế (International Molybdenum Association) để tổ chức
Webinar Quốc tế cho công nghiệp Việt Nam: STAINLESS STEEL IN AQUEOUS
ENVIRONMENTS; tổng số người tham dự: 45 người.
+ Hoạt động hợp tác với các đơn vị trong nước: Tiếp tục hợp tác với các cơ sở công nghiệp
lớn trong nước để triển khai các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật: Công ty CP Lọc hóa dầu
Bình Sơn, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn, Công ty CP Kĩ thuật Phà Rừng…

C. Kế hoạch năm 2020
Tiếp tục thực hiện các đề tài và dịch vụ khoa học kĩ thuật năm 2021:
- Đề tài theo hướng KHCN ưu tiên VAST03.08/19-20, gia hạn đến tháng 12/2021: “Nghiên
cứu cơ chế phá hủy vật liệu thép và dự báo hư hỏng do ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI) trong
công nghiệp hóa chất và dầu khí” – tiếp tục thực hiện và sẽ nghiệm thu năm 2021.
- Đề tài hỗ trợ đài trạm.
- Hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty thép JFE/Nhật Bản (tiếp năm 2020).
- Cung cấp các dịch vụ kiểm tra vật liệu, đánh giá hiện trạng cấu kiện/thiết bị và phân tích hư
hỏng công nghiệp.
- Tiếp tục hợp tác với các cơ sở KHCN trong nước cũng như nước ngoài; hợp tác với
NIMS/Nhật Bản và MTEC/Thái Lan để triển khai các hướng hợp tác nghiên cứu; hợp tác
với Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan (ITRI) và MPAD/TISTR - Thái Lan
trong việc quảng bá và triển khai các dịch vụ KHKT
D. Các công trình công bố:
Bài báo khoa học:
1. Dao Chi Tue, Te-Kang Tsao, Akira Ishida, Hideyuki Murakami and Le Thi Hong Lien;
Microstructure and Oxidation Behavior of Pt and PtIr Diffusion Coatings on Ni-Based Single
Crystal
Superalloy;
Materials
Transactions
Vol.61,
pp.1671-1678,
8/2020.
(Số ISSN: 1345-9678 / 1347-5320)

2. Nguyen Thi Thanh Nga, Le Thi Hong Lien, Tadashi Shinohara; The influence of the environment
factors and the surface treatment on Stress Corrosion Cracking of Type 304 Austenitic Stainless
Steel; International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) Vol.5, pp. 7-14, 12/2019
(Số ISSN: ISSN: [2395-6992).
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IV. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NGUYÊN TỐ
ĐẤT HIẾM VÀ VẬT LIỆU ĐẤT HIẾM
(RARE ELEMENTS AND RARE-EARTH
MATERIALS)
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PHÒNG HÓA HỌC VÀ VẬT LIỆU XÚC TÁC
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: Hoàng Anh Sơn
- Số lượng các thành viên của Phòng: 08 biên chế và 02 lao động hợp đồng, gồm có 01 PGS.TS.
NCVCC, 02 TS, 04 Th.S, 03 CN.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Nghiên cứu chế tạo các nano kim loại nhóm nguyên tố vi lượng và ứng dụng chúng để kích
thích sinh trưởng, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp.
- Tổng hợp vật liệu nano polyme compozit và nghiên cứu ứng dụng để làm vật liệu che chắn
sóng điện từ.
- Chế tạo và nghiên cứu ứng dụng các vật liệu nano perovskite, spinel và vật liệu quang xúc tác
ứng dụng xử lý khí thải, chất hữu cơ độc hại, vi khuẩn và nấm bệnh trong môi trường nước
- Phân tích và đánh giá các tính chất của vật liệu: Phân bố kích thước hạt nano, diện tích bề mặt
riêng, thể tích lỗ xốp, đường kính lỗ xốp...
B. Kết quả hoạt động năm 2020
I. Khoa học công nghệ
1. Đề tài 1: Đề tài Hợp tác Viện Hàn lâm KH&CNVN với UBND tỉnh Cao Bằng “Thử nghiệm
ứng dụng gói giải pháp tích hợp các chế phẩm nano (Ag0, Cu0, Fe0, Co0) để phòng, trị bệnh và
kích thích sinh trưởng tăng năng suất thu hoạch của cây gừng trên địa bàn huyện Hà Quảng,
Cao Bằng”. Đề tài cấp Viện Hàn lâm KH&CNVN, thời gian thực hiện 2019-2020.
Kết quả đạt được:
+ Khả năng ức chế của dung dịch nano bạc đến sự phát triển của nấm gây bệnh héo vàng –
thối củ (Fusarium oxysporum) trên cây gừng được nghiên cứu thử nghiệm dựa trên mẫu nấm
bệnh phân lập được từ mẫu cây gừng bệnh năm 2019. Nano bạc ở nồng độ 50 và 60 ppm có
khả năng ức chế sự phát triển của nấm Fusarium oxysporum gây bệnh héo vàng trên cây
gừng trâu mạnh nhất trong số các nồng độ nghiên cứu. Nano bạc nồng độ 50 ppm thể hiện
khả năng ức chế nấm cao nhất vào ngày theo dõi thứ ba với hiệu lực ức chế đạt 53.4% so
với nhóm đối chứng, khả năng này vẫn được duy trì đến ngày theo dõi thứ 7, đạt hiệu lực ức
chế sự phát triển của nấm bệnh là 46.1%. Quan sát thấy khả năng ức chế nấm bệnh của nano
bạc ở nồng độ 60 ppm là cao nhất trong số các nồng độ thử nghiệm, trong đó hiệu lực ức chế
nấm cao nhất vào ngày thứ 3 sau khi cấy, đạt 55.8%; và khả năng này cũng tiếp tục được
duy trì đến hết ngày theo dõi thứ 7 với hiệu lực ức chế sự phát triện của nấm Fusarium
oxysporum đạt 48.5%. Tuy vậy, trên thực tế đề tài triển khai phun phòng và trị bệnh với dung
dịch nano bạc nồng độ chỉ 20 ppm đã cho hiệu quả tốt, điều này có khả năng do mật độ bệnh
trên thực tế thấp hơn mật độ nuối cấy trong phòng thí nghiệm.
+ Đánh giá sơ bộ của đề tài cho thấy có sự khác biệt đáng kể về số lượng cây gừng bị bệnh
giữa gừng có xử lý và không xử lý: ở những ruộng gừng sử dụng gừng giống đã xử lý bằng
nano Co 300 mg/kg, gừng không bị vàng lá, hoặc số lượng cây bị vàng lá chỉ từ 10-20%;
còn ở những ruộng gừng mà gừng giống không qua xử lý nano Co 300 mg/kg, số lượng gừng
bị bệnh lên đến 40%.
+ Xử lý củ gừng giống trước khi gieo trồng với 02 nano kim loại: Co hàm lượng 300 mg/kg
và Fe hàm lượng 500 mg/kg cho năng suất cao nhất, tăng lần lượt 53% và 38% so với năng
suất trung bình của địa phương.
2. Đề tài 2: Chế tạo và nghiên cứu ảnh hưởng của các chế phẩm nano kim loại và oxit kim loại
đến sự sinh trưởng và khả năng chống chịu bệnh của cây lúa mì, lúa mạch khi sử dụng để xử lý
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hạt giống trước khi gieo trồng. Đề tài cấp thuộc Chương trình Hợp tác quốc tế với Viện Hàn
lâm khoa học Belarus cấp Viện Hàn lâm KH&CNVN, thời gian thực hiện 4/2019-4/2021.
Kết quả đạt được:
+ Đã chế tạo thành công các nano kim loại Fe, Cu, Co, Ag và nano oxit ZnO.
+ Đã tiến hành đánh giá ảnh hưởng của các chế phẩm nano kim loại và oxit kim loại đến sự
sinh trưởng và khả năng chống chịu bệnh của cây lúa mì, lúa mạch khi sử dụng để xử lý hạt
giống trước khi gieo trồng.
- Hiệu lực kháng nấm của đung dịch nano bạc đối với nấm Alternaria spp. gây bệnh đốm lá và
nấm Helmintosporium teres gây bệnh thối rễ trên cây lúa mì, lúa mạch được thực hiện tại
Phòng sinh lý bệnh học và khả năng chống chịu bệnh thực vật - Viện thực nghiệm thực vật
mang tên V.F. Kuprevich, Viện Hàn lâm khoa học Belarus.
- Nano bạc các nồng độ 50 và 100 ppm có hiệu lực kháng nấm đối với nấm Alternaria spp. lần
lượt là 27.8 và 33.3%, tương ứng; Đối với nấm Helmintosporium teres dung dịch nano bạc
cho thấy hiệu quả kháng nấm ở tất cả các nồng độ thí nghiệm (25, 50 và 100 ppm) lần lượt là
40, 53, 3 và 53% (Bảng 1).
Bảng 1. Ảnh hưởng của dung dịch nano bạc đến sự phát triển của nấm Alternaria spp. và
Helmintosporium teres trên môi trường PDA (ngày thứ 10)
STT
Nồng độ
Đường kính tản nấm (cm)
Hiệu lực kháng nấm ()
dung dịch
nano Ag
Alternaria spp. Helmintosporium Alternaria Helmintosporium
(ppm)
teres
spp.
teres
1
25
4, 00±0, 13
2, 25±0, 10**
40
2
50
3, 25±0, 16**
1, 75±0, 11**
27.8
53.3
3
100
3, 00±0, 16**
1, 75±0, 10**
33.3
53.3
4
Đối chứng
4, 50±0, 13
3, 75±0, 15
*, ** sự khác biệt so với đối chứng ở mức ý nghĩa 5% (p ≤ 0, 05), 1% (p ≤ 0, 01), tương ứng.

A. Đối chứng
B. Ag 50 ppm
C. Ag 100 mg
Hình 1. Sự phát triển của nấm Helminthosporium teres gây bệnh thối rễ trên lúa mì, lúa mạch
sau 10 ngày nuôi cấy trên môi trường PDA có bổ sung nano bạc
- Kết quả nghiên cứu trên cây lúa mạch cho thấy rằng quá trình xử lý hạt giống trước khi gieo
có tác động mạnh đến các chỉ số peroxy hóa lipid và các chất hòa tan trong nước từ các mô
thực vật. So với các cây đối chứng không được xử lý, chỉ số peroxy hóa lipid giảm 10–40%,
và các chất hòa tan trong nước giảm 10–50%. Cần lưu ý rằng nồng độ nano kim loại thấp có
tác động mạnh hơn đến cây khỏe mạnh. Mặt khác, nồng độ cao hơn có hiệu quả hơn đối với
cây con bị nhiễm bệnh. Trong số các hạt, tác động lớn nhất đến tính toàn vẹn của thành tế bào
đã được quan sát thấy với oxit kẽm và bạc.
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Kết quả phân tích về phức hợp sắc tố quang hợp cho thấy: Đối với cây đại mạch không bị
nhiễm, các hạt nano của Fe (0, 25 mg/kg hạt), Ag (0, 5 mg/kg hạt) và Cu (0, 25 mg/kg hạt) đã
làm tăng hàm lượng tổng hợp tổng số chất diệp lục và carotenoit từ 20% đến 30%. Trong các
trường hợp khác, số lượng sắc tố quang hợp vẫn ở mức kiểm soát. Trong quá trình thí nghiệm
cấy vào cây con lúa mạch các bào tử Helminthosporium teres đã quan sát thấy sự giảm hàm
lượng chất diệp lục (23%) và carotenoid (20%) trong thực vật. Tác động của nhiễm khuẩn đã
giảm đáng kể nhờ xử lý bằng nano kim loại. Trong trường hợp xử lý bằng các nano Fe (ở nồng
độ 0, 25 và 0, 5 mg / kg), Cu (0, 5 mg / kg), ZnO (ở 0, 5 mg / kg) và Ag (0, 5 mg / kg) đã khắc
phục hoàn toàn các tác động của vi khuẩn lây nhiễm.
3. Đề tài 3 – Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ cấp Viện Khoa học vật liệu: “Nghiên cứu ảnh hưởng của
nano kim loại Fe đến khả năng sinh trưởng và phát triển của bê con”.
Kết quả đạt được:
+ Đã tiến hành theo dõi các chỉ số sinh trưởng, phát triển của bê khi bổ sung nano Fe vào khẩu
phần ăn hàng ngày, bước đầu thu được các tính hiệu tích cực. Đối với nhóm bê được bổ sung
nano sắt hàm lượng 0, 16 mg/kg thể trọng, khả năng thu nhậ thức ăn của bê trung bình cao
hơn nhóm đối chứng. Khả năng thu nhận xơ thô ở nhóm bổ sung 0, 08 mg/kg và 0, 16 mg/kg
nano sắt cao gấp 4 lần so với nhóm đối chứng. Chế độ ăn thử nghiệm không ảnh hưởng đến
tình trạng phân và tần suất tiêu chảy của bê. Bổ sung nano sắt vào khẩu phần ăn hàng ngày
của bê giai đoạn 0-3 tháng tuổi làm tăng tốc độ tăng trưởng của bê, các thí nghiệm tiếp túc
được theo dõi trong giai đoạn tiếp theo.
4. Đề tài 4 – Đề tài cấp cơ sở Viện Khoa học vật liệu: “Nghiên cứu chế tạo dung dịch nano
Ag/Cu bằng phương pháp tổng hợp xanh định hướng ứng dụng trong trị bệnh cho cây trồng”
Kết quả đạt được:
+ Đã tổng hợp được các hạt nano Ag có kích thước từ 10 - 110 nm từ dịch chiết lá vối - Đã
hoàn thành nội dung 1: "Nghiên cứu chế tạo dung dịch nano Ag/Cu từ dịch chiết lá vối" và
nội dung 2 "Nghiên cứu chế tạo dung dịch nano Ag/Cu từ dịch chiết lá vối" theo đúng đề
cương đã được phê duyệt - Sau quá trình khảo sát ảnh hưởng các yếu tố tỉ lệ mol Ag/Cu, Tỉ
lệ thể tích dịch chiết lá vối/dung dịch Cu(NO3)2 và AgNO3, độ pH, nhiệt độ, thời gian, điều
kiện tối ưu cho phản ứng là: nhiệt độ 50oC, pH trung tính, thời gian phản ứng 60 phút, Tỉ lệ
thể tích dịch chiết lá vối/dung dịch Cu(NO3)2 và AgNO3 là 2/1, tỉ lệ mol Ag/Cu không ảnh
hưởng nhiều đến hiệu suất của phản ứng. - Các hạt nano Ag/Cu có kích thước trung bình
khoảng 100 nm (theo phương pháp DLS), trên ảnh SEM các hạt nano có kích thước từ 20 50 nm.
5. Đề tài 5 – Nhiệm vụ hỗ trợ NCVCC, Viện Hàn lâm KH&CNVN: “Nghiên cứu thăm dò công
nghệ tách chiết Liti từ pin liti đã sử dụng”.
Kết quả đạt được:
+ Đã đưa ra được các điều kiện phù hợp để hòa tách điện cực pin liti sau sử dụng, khảo sát các
điều kiện tách chiết các kim loại (Co, Ni, Mg, Li) từ dịch hòa tách bằng phương pháp chiết
lỏng-lỏng với một số chất chiết thương phẩm như kelex 100, cyanex 272 và oxim tự tổng
hợp từ dầu hạt điều Việt Nam.
II. Triển khai ứng dụng
Các hợp đồng triển khai nghiên cứu : Thực hiện các Hợp đồng phân tích đặc trưng tính chất
phân bố kích thước hạt và thế zeta của vật liệu nano, hợp đồng thử nghiệm đánh giá hiệu quả
xử lý chủng vi khuẩn khử sunphat trong giếng khai thác dầu với tổng kinh phí gần 150 triệu
đồng.
III. Đào tạo và hợp tác
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- Đào tạo: Nước ngoài : 01 NCS tại Đại học Quốc gia Đài Loan;
Trong nước : 01 NCS khóa 2016-2020.
- Hợp tác: Các cơ sở khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.
C. Kế hoạch năm 2020
- Đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp.
- Các hợp đồng triển khai ứng dụng, hợp đồng kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực cung cấp chế
phẩm nano trong sản xuất nông nghiệp và khai thác dầu khí.
- Công tác đào tạo: Hướng dẫn 01 NCS năm cuối và dự kiến tuyển mới 01 NCS hoặc học viên
cao học.
D. Các công trình công bố:
1. Thi Minh Hien Nguyen, Xuan Nghia Nguyen, Xiang-Bai Chen, Xuan Thang To, Seongsu Leee,
Thi Huyen Nguyen, In-Sang Yang. Study of spin-phonon coupling in multiferroic BiFeO3 through
Raman spectroscopy. Journal of Molecular Structure, 1222, 2020 (SCI, IF = 2, 011).
2. Yosuke Shibata, Kenya Tanaka, Yusuke Asakuma, Cuong V. Nguyen, Son A. Hoang, Chi M. Phan.
Selective evaporation of a butanol/water droplet by microwave irradiation, a step toward
economizing biobutanol production. Biofuel Research Journal, 25, 1109-1114, 2020 (ESCI).
3. Шуканов В.П., Корытько Л.А., Мельникова Е.В., Полянская С.Н., Машкин И.А., Конг Х.Х.,
Ву Х.Ш., Хоанг А.Ш. ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ (HORDEUM
VULGARE L.) ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
НАНОЧАСТИЦАМИ МЕТАЛЛОВ. Proceedings XVI International sientific-appliedconference
Minsk, October 22, 2020, ISBN 978-985-566-949-5, 172-174.
4. Công Hồng Hạnh, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Thị Hương, Trần Quế Chi, Phạm Duy Khánh,
Kartsko Larisa Alexandrovna, Shukanov Vladimir Petrovich, Hoàng Anh Sơn. Hoạt tính kháng
nấm của nano bạc đối với một số nấm gây bệnh trên cây trồng trong điều kiện in vitro. Tạp chí
Khoa học công nghệ - Bộ KHCN, 9(62), 42-47, 2020.
5. Hanh H. Cong, Chanh V. Nguyen, Hai T. Nguyen, Quan T. Do, Khang N. Duong. Impacts of
dietary iron nanoparticles on the growth performance of nursery holstein friesian calves/ The 3nd
international conference on sustainable agriculture and environment, 2020, p. 274-281.
6. Dang Thi Ngoc Anh, Nguyen Van Chanh, Tran Van Khai, Do Tan Duong, Cong Hong Hanh, Dang
Hoang Dao and Duong Nguyen Khang. Effects of a herbal extract mixture on growth performance
and meat quality of fattening pigs/ The 3nd international conference on sustainable agriculture and
environment, 2020.
7. Kieu Thi Phuong Linh, Nguyen Van Chien, Nguyen Quoc Trung, Vu Huy Thong, Nguyen Van
Tuyen, Nguyen Phuong Thao. Dolabrane-type diterpenoid and lignan constituents from the stem
barks of ceriops decandra (Grff.) W. Theob. Vietnam journal of Science and Technology, 58(4),
419-425, 2020
8. Pham Thanh Binh, Nguyen Van Chien, Nguyen Quoc Trung, Vu Huy Thong, Nguyen Van Tuyen,
Nguyen Phuong Thao. Penolic constituents from the stem barks of Rhizophora Apiculata Blume.
Vietnam journal of Science and Technology, 58(5), 517-525, 2020

E. Sở hữu trí tuệ
1. 01 SHTT được chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định số 3607/QĐ-SHTT cấp ngày 16/4/2020 về “Phương
pháp xử lý gừng giống để tăng năng suất thu hoạch bằng nano kim loại Coban hóa trị không”.
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PHÒNG VẬT LIỆU VÔ CƠ
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: PGS. TS.NCVCC. Đào Ngọc Nhiệm
- Số lượng thành viên của Phòng: 08 cán bộ biên chế, trong đó: 01 Phó giáo sư, 03 Tiến sỹ,
03 Thạc sĩ; 01 Kỹ sư, 01 Nghiên cứu viên cao cấp, 03 Nghiên cứu viên chính, 04 Nghiên
cứu viên.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Chế tạo vật liệu, vật liệu nano, biến tính vật liệu tự nhiên và đánh giá khả năng xử lý cũng
như ứng dụng chúng trong việc xử lý môi trường;
- Thủy luyện, phân chia, thu hồi một số kim loại quý, hiếm có giá trị kinh tế từ quặng, bã thải
công nghiệp và ứng dụng;
- Chế tạo phân bón hữu cơ nano chứa vi lượng (đất hiếm, Cu, Zn, Si, Ag, …) thân thiện môi
trường nhằm kích thích sinh trưởng, tăng khả năng kháng chống nấm bệnh, vi khuẩn cho
cây trồng.
- Phân tích thành phần hóa học, phân tích đánh giá đặc trưng tính chất của vật liệu tự nhiên và
nhân tạo;
- Đào tạo các lĩnh vực có liên quan.

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
+ Đề tài cấp viện hàn lâm “Nghiên cứu chế tạo nano oxit phức hợp lai từ tính nền La-FeMn để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nguồn nước sinh hoạt với hiệu năng cao tại làng
nghề” do TS. Vũ Thế Ninh chủ nhiệm đã cơ bản hoàn thành đang chuẩn bị nghiệm thu.
+ Đề tài đã hoàn thành các nội dung lắp đặt thử nghiệm 02 thiết bị lọc xử lý nước sinh hoạt
làng nghề tái chế nhôm bị ô nhiễm chì, asen tại 02 hộ gia đình được lắp đặt tại nhà ông
Nguyễn Văn Công, thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh và ông
Nguyễn Công Phúc, thôn Tiền, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
+ Đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị lọc loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước
sinh hoạt với quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai” do PGS.TS Đào Ngọc Nhiệm
làm chủ nhiệm đã thực hiện các nội dung như đăng ký: đã đi khảo sát lấy mẫu nước tại
các đồn biên phòng và các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai và đấu thầu hóa chất, vật
tư, nguyên liệu.

Hình 1. Lắp đặt thiết bị lọc nước sinh hoạt
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Hình 2. Lắp đặt thiết bị lọc nước sinh hoạt chứa vật liệu nano công suất 500 lít/h
+

Đề tài Quỹ Nafosted “Tổng hợp và nghiên cứu tính chất hấp thụ tia tử ngoại, độ bền thời
tiết của lớp phủ bảo vệ chứa vật liệu nanocompozit trên cơ sở CeO2” do PGS.TS Đào
Ngọc Nhiệm chủ nhiệm đã thực hiện đúng tiến độ theo như thuyết minh, hợp đồng đã ký
và đang đợi nghiệm thu giai đoạn. Kết quả nghiên cứu về một số đặc trưng của vật liệu
Ce-ZnO được chỉ ra ở hình 3, 4.

Hình 3. Ảnh SEM của vật liệu Ce-ZnO

Hình 4. Phổ XPS của vật liệu Ce-ZnO (a) Zn 2p3/2 và (b) Ce 3d
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Hình 5. SHTT về phân bón lá vi lượng và nano bạc
2. Triển khai ứng dụng
- Các hợp đồng dịch vụ phân tích đánh giá vật liệu cho một số công ty như: Công ty Cổ phần
Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phương Nam, Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải
Xi măng, Công ty TNHH Môi trường Anthy, Công ty CP dược Trương Trọng Cảnh, Công
ty TNHH Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Prime, … Đặc biệt trong năm qua
đã chuyển giao quy trình công nghệ về quy trình sản xuất nano bạc cho Công ty Cổ phần
Khoa học kỹ thuật PT (đây là sản phẩm của sáng chế số 24046), …

Hình 6. Xịt sát khuẩn chứa nano Bạc.

Hình 7. Phân bón lá hữu cơ vi lượng.

101

3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo: 02 NCS bảo vệ thành công luận án tại học viện Đào Hồng Đức và Nguyễn Vũ Ngọc Mai;
- Hợp tác kết hợp đào tạo với Trường Đại khọc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Khoa Hóa
trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Khoa Hóa học Viện Công nghệ, Khoa Hóa Đại
học Quy Nhơn, ...

C. Kế hoạch năm 2021
-

Thực hiện các nhiệm vụ theo như đã đăng ký, phát huy một số sản phẩm thế mạnh của phòng
như vật liệu xử lý môi trường có kích thước nanomet, các chế phẩm phân bón hữu cơ đa vi
lượng cho cây trồng và tiếp tục đào tạo các học viên, NCS với các lĩnh vực trên và tích cực
đề xuất các nhiệm vụ mới.

D. Các công trình công bố
1. Nguyen Vu Ngoc Mai, Duong Thi Lim, Nguyen Quang Bac, Nguyen Thi Ha Chi, Doan Trung
Dung, Ngo Pham Nghia and Dao Ngoc Nhiem. Fe2O3/Mn2O3 nanoparticles: Preparations and
applications in the photocatalytic degradation of phenol and parathion in water, Journal of the
Chinese Chemical Society, 2020, (67), 242-245.
2. Đào Hồng Đức, Đào Ngọc Nhiệm. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng hấp phụ asen
trên vật liệu hỗn hợp nano oxit La2O3-CeO2, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam 2019, 8(4), 81-87.
3. Nguyen Thi Ha Chi, Doan Trung Dung, Pham Ngoc Chuc, Dương Thi Lim and Dao Ngoc Nhiem.
Ln(iii) glutamate complexes: Synthesic and application for maize, Vietnam J.Chem, 2019,
57(6E12), 519-523.
4. Lan Nguyen Thi, Vo Hoang Anh, Hoang Duc An, Nguyen Phi Hung, Dao Ngoc Nhiem, Bui Van
Thang, Pham Khac Lieu and Dinh Quang Khieu, Synthesis of C–N–S-tridoped TiO2 from Vietnam
ilmenite ore and its visible light –driven-photocatalytic activity for tetracyline degradation, Journal
of Nanomaterials, Volume 2020, Article ID 1523164, 14 pages.
5. Duong Thi Lim, Nguyen Thi Lan Huong, Nguyen Thi Hue, Nguyen Thi Huong Thuy, Tran Thu
Thuy, Van Long Nguyen, Gabriele Walenzik, Wolfgang Genthe, Karl-Ulrich Rudolph, Ngo Nghia
Pham, Dao Ngoc Nhiem, Preliminary study on the distribution and risk assessment of mercury in
different surface sediments along the coastal area of the province Thai Binh in Vietnam,
Environmental Pollutants and Bioavailability, 32(1), 114-120, 2020.
6. Luu Thi Viet Ha, Luu Minh Dai, Duong Thi Lim, Dao Ngoc Nhiem, Ngo Nghia Pham, Pure and
Ce-doped zinc oxides: Hydrothermal synthesis and photocatalytic degradation performance of
methylene blue in water under visible light irradiation, Journal of the Chinese Chemical Society,
2020, (67), 1631-1643.

Sở hữu trí tuệ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích)
1. Đào Ngọc Nhiệm, Lưu Minh Đại, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Thị Hà Chi,
Nguyễn Quang Bắc, Dương Thị Lịm, Qui trình thu hồi antimon từ nguồn antimon, Bằng độc quyền
sáng chế số 23004 cấp theo Quyết định số: 117871/QĐ-SHTT, ngày 30.12.2019, Cục Sở hữu Trí
tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ.
2. Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Lưu Minh Đại, Cao Văn Hoàng, Đoàn Trung Dũng, Dương
Thị Lịm, Phương pháp sản xuất phân bón vi lượng phức chất đất hiếm – lactat, Bằng độc quyền
Giải pháp hữu ích số 2436 cấp theo Quyết định số: 12499w/QĐ-SHTT, ngày 25.08.2020, Cục Sở
hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ.
3. Đào Ngọc Nhiệm, Đoàn Trung Dũng, Phạm Ngọc Chức, Nguyễn Thị Hà Chi, Dương Thị Lịm,
Phương pháp sản xuất dung dịch nano bạc, Bằng độc quyền sáng chế số 26046 cấp theo Quyết định
số:1438w/QĐ-SHTT, ngày 22.09.2020, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ.
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PHÒNG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- P. Trưởng phòng: Nguyễn Anh Minh
- Số lượng các thành viên của Phòng:06 trong đó có 05 Biên chế, 01 TS, 04 NCV, 01 HĐ
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực nghiên cứu 1:
+ Đề tài/dự án 1:
• Tên đề tài: Những vấn đề cơ bản hạn chế tích năng lượng từ (BH)max của nam châm
khối hệ MnBi và các giải pháp công nghệ mới giúp nâng cao (BH)max về gần giá trị lý
thuyết.
• Chủ nhiệm: PGS.TSKH. Nguyễn Văn Vượng
• Thời gian thực hiện: 8/2018-8/2020
+ Đề tài/dự án 2:
• Tên đề tài: Nghiên cứu quá trình hình thành mầm, đóng rắn phân ly pha, phân rã spinodal
và ảnh hưởng của chúng lên phẩm chất từ tính của một số hệ vật liệu từ cứng không
chứa đất hiếm chế tạo dưới tác động của từ trường ngoài.
• Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Trường
• Thời gian thực hiện: 12/2018-12/2021
- Lĩnh vực nghiên cứu 2:
+ Đề tài/dự án 1:
• Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo máy phát điện 220 VAC, 50 Hz, 2 kW dùng sức gió kiểu
đứng phục vụ nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam
• Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Trường
• Thời gian thực hiện: 4/2017-4/2020
+ Đề tài/dự án 2:
• Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế tạo, đặc tính và khả năng ứng dụng của bê tông
Geopolymer trên cơ sở tro bay Ca thấp và kiềm hoạt hóa hệ NaOH – Na2OnSiO2
• Chủ nhiệm: KS. Lê Tuấn Minh
• Thời gian thực hiện: 1/2019-12/2020
B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
- Hướng nghiên cứu 1:
+ Nấu 50 mẫu hợp kim MnBi, MnBiSb trên lò hồ quang.
- Hướng nghiên cứu 2:
+ 01 đơn sáng chế chấp nhận đơn: TUABIN GIÓ TRỤC ĐỨNG CÓ CÁNH ĐƯỢC TẠO
KẾT CẤU THEO NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỖN HỢP
+ 01 Bằng giải pháp hữu ích: QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÊ TÔNG GEOPOLYME
CƯỜNG ĐỘ CAO
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+ 01 đơn sáng chế chấp nhận đơn: QUY TRÌNH CHẾ TẠO BÊ TÔNG GEOPOLYME TỪ
HỖN HỢP TRO BAY VÀ XỈ LÒ CAO
2. Triển khai ứng dụng
3. Đào tạo và hợp tác :
C. Kế hoạch năm 2021
- Lĩnh vực nghiên cứu 1:
+ Đề tài/dự án 1:
• Tên đề tài: Nghiên cứu quá trình hình thành mầm, đóng rắn phân ly pha, phân rã spinodal
và ảnh hưởng của chúng lên phẩm chất từ tính của một số hệ vật liệu từ cứng không
chứa đất hiếm chế tạo dưới tác động của từ trường ngoài.
• Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Trường
• Thời gian thực hiện: 12/2018-12/2021
D. Các công trình công bố: Liệt kê các công trình khoa học công bố năm 2020
1. Nguyen Xuan Truong and Nguyen Van Vuong, Temperature-gradient-driven annealing process for
formation of MnBi ferromagnetic phase, . Applied Physics A. Số ISSN: 1432-0630.
2. N. X. Ca, H. T. Van, P. V. Do, L. D. Thanh, P. M. Tan, N. X. Truong, V. T. K. Oanh, N. T. Binh
and N. T. Hien, Influence of precursor ratio and dopant concentration on the structure and optical
properties
of
Cu-doped
ZnCdSe-alloyed
quantum
dots,
RSC
Advances
Số ISSN: 2046-2069.
3. N.T.Hien, N.X.Truong, V.T.K.Oanh, P.V.Hai, N.X.Ca, H.T.Van, N.V.Vuong, Preparation of
exchange coupled CoFe2O4/CoFe2 nanopowders. Journal of Magnetism and Magnetic Materials,
Số ISSN: 0304-8853 .
4. H.T. VAN, N.D. VINH, N.X. CA, N.X. TRUONG, V.T.K. OANH, P.V. HAI, N.T. HIEN, and
N.V. KHIEN, Effect of Wheel Speed on Magnetic Properties of Nd10Fe85xCoxB5 (x = 0 to 40)
Nanocomposite Ribbons. Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Số ISSN: 0361-5235.
5. H.T. NGUYEN, T.M. MAN, and V.V. NGUYEN, Regulating the Performance of MnBi Magnetic
Materials by Sb Doping: DFT Calculations and Experiments, Journal of ELECTRONIC
MATERIALS, Số ISSN: 0361-5235.
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V. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NGHỆ
KHOÁNG SẢN MÔI TRƯỜNG
VÀ VẬT LIỆU POLYME
(MINERAL PROCESSING AND
ENVIRONMENT AND POLYMER)
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PHÒNG NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLYME VÀ COMPOZIT
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Việt Dũng
- Số lượng các thành viên của Phòng: 3 Biên chế; 02 hợp đồng và 1 Cộng tác viên. Trong đó:
1 PGS. TS, 4 ThS.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
2.1. Nghiên cứu ứng dụng chất độn gia cường trong vật liệu polyme compozit.
+ Đề tài 1: Nghiên cứu tách lớp graphit thành graphen bằng phương pháp rung siêu âm
trong pha lỏng định hướng làm phụ gia nano cho vật liệu polyme
Cấp quản lý: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2019 – 2020
+ Đề tài 2: Nghiên cứu ứng dụng graphen nâng cao khả năng bảo vệ của hệ sơn trên cơ sở
nhựa epoxy.
Cấp quản lý: Viện Khoa học vật liệu
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thu Trang
Thời gian thực hiện: 2020
2.2. Nghiên cứu chế tạo các vật liệu polyme kỹ thuật
+ Đề tài 1: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme phồng nở trên cơ sở nhựa acrylic và khoáng Talc,
ứng dụng ngăn khói và chống cháy lan cho nhà cao tầng.
Cấp quản lý: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Việt Dũng
Thời gian thực hiện: 2020 - 2021
B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
1.1. Nghiên cứu ứng dụng graphen tăng cường khả năng bảo vệ cho hệ sơn trên cơ sở nhựa
epoxy
Khả năng bảo vệ của màng sơn được đánh giá bằng phương pháp đo tổng trở điện hóa EIS.
Đây là phương pháp hữu hiệu nhằm đánh giá quá trình ăn mòn và ức chế ăn mòn thông qua các
tham số điện trở chuyển điện tích (Rct) và điện dung lớp kép (Cdl), là các tác nhân chính đặc
trưng cho độ hoạt động bề mặt tiếp xúc giữa kim loại và môi trường ăn mòn

a)

b)

Hình 1: Phổ tổng trở của lớp phủ Epoxy ban đầu (hình 1-a) và lớp phủ epoxy chứa 0, 05% graphen
(hình 1-b) khi ngâm trong dung dịch NaCl 3.5% sau 1, 5, 7 ngày
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Có thể thấy graphen với khả năng che chắn khi được đưa vào trong chất tạo màng đã làm
cản trở quá trình khuếch tán của các chất điện ly. Điều này giải thích cho kết quả tổng trở của
mẫu sơn chứa 0.05% graphen cao hơn so với các mẫu không chứa graphen (mẫu E0).
Để tăng cường khả năng phân tán của graphen trong nền nhựa epoxy, từ đó gia tăng khả
năng bảo vệ cho màng phủ, bề mặt của graphen được nghiên cứu biến tính bằng hợp chất silan
(mẫu FAT) và chất xử lý bề mặt Nuosperse FA 196 (mẫu CAH), hình 2.

a)

b)

c)

Hình 2: Phổ tổng trở của lớp phủ Epoxy ban đầu (mẫu AT), lớp phủ epoxy chứa graphen được silan
hóa (mẫu FAT) và mẫu lớp phủ epoxy chứa graphen được biến tính bằng chất xử lý bề mặt FA 196
khi ngâm trong dung dịch NaCl 3.5% sau 7 ngày (hình 2-a), sau 15 ngày (hình 2-b) và sau 30 ngày
(hình 2-c).

Kết quả cho thấy rằng, quá trình xử lý bề mặt bằng hợp chất silan giúp cho khả năng bảo
vệ màng sơn tăng lên đáng kể so với mẫu không được xử lý bề mặt, và hiệu quả hơn so với
phương pháp sử dụng chất xử lý bề mặt FA 196.

a)

b)

c)

Hình 3: Phổ tổng trở của lớp phủ Epoxy chứa 0, 05% graphen (mẫu AT 0.05) và 0, 1% graphen (mẫu
AT 0.1) sau khi ngâm trong dung dịch NaCl 3.5% sau 1 ngày (hình 2-a), sau 5 ngày (hình 2-b) và sau
7 ngày (hình 2-c).

Ở giai đoạn đầu, việc tăng hàm lượng graphen làm gia tăng khả năng bảo vệ cho hệ sơn,
tuy nhiên, nồng độ cao của graphen làm gia tăng các điểm khuyết tật trong màng sơn. Điều này
giải thích kết quả ở các thời gian ngâm lâu hơn, hàm lượng thấp hơn của graphen cho khả năng
bảo vệ của màng sơn cao hơn, hình 3.
1.2. Nghiên cứu chế tạo polyme phồng nở chứa graphen
Hệ polyme phồng nở dựa trên hệ chất amonipolyphotphat; pentaerylthritol và melamin
được ứng dụng nhiều để chế tạo các sản phẩm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy như
sơn chống cháy phồng nở cho kết cấu thép; sơn chống cháy cho bê tông; keo phồng nở ngăn
khói và chống cháy lan nhà cao tầng; … Các nghiên cứu nhằm gia tăng độ phồng nở đồng thời
tăng cường độ cứng, khả năng cách nhiệt cho lớp than hóa sau khi polyme tiếp xúc với nguồn
nhiệt vẫn đang được tiến hành.
Thời gian vừa qua, phòng nghiên cứu vật liệu Polyme & Compozit đã kết hợp với một số
phòng chuyên môn trong Viện đã nghiên cứu ứng dụng graphen trong vật liệu polyme phồng
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nở. Kết quả nghiên cứu cho thấy, graphen có khả năng gia tăng độ phồng nở cho lớp than hóa
khi tạo ra bước phân hủy nhiệt ở khoảng nhiệt độ cao hơn (ở khoảng 600 độ C), giúp cho lớp
than hóa có khả năng cách nhiệt cao hơn. Đồng thời, độ cứng vững của màng xốp cũng được
tăng cường.

Hình 4: Mẫu polym phồng nở chứa graphen (hình trái) và đồ thị lực nén lớp than hóa (hình phải)

Lớp polyme phồng nở có chứa graphen có độ nở khi nung đạt 49, 5 lần so với độ dầy lớp
sơn ban đầu và độ cứng lớp than hóa đạt 8, 7 N ở độ nén 30%.
1.3. Nghiên cứu chế tạo hệ sơn phồng nở bảo vệ kết cấu bê tông chịu lực
Bắt đầu từ năm 2018, Phòng NC vật liệu Polyme & Compozit đã bắt đầu nghiên cứu thử
nghiệm sản phẩm sơn chống cháy phồng nở ứng dụng gia tăng giới hạn chịu lửa cho kết cấu bê
tông. Khác với kết cấu thép, đặc điểm của bê tông là hệ số biến dạng rất thấp, dễ nứt vỡ khi gặp
nhiệt độ cao và thay đổi áp suất đột ngột. Do đó, để bảo vệ tính toàn vẹn và khả năng cách nhiệt
của lớp bê tông, hệ sơn chống cháy phồng nở do Phòng Nghiên cứu chế tạo có chứa hệ chất tạo
khí bao gồm melamine và parafin clo hóa với hàm lượng cao để tăng độ phồng nở và tạo ra
nhiều lỗ xốp, từ đó tăng khả năng cách ly nguồn nhiệt cho lớp sơn phồng nở. Bên cạnh đó,
nhóm nghiên cứu cũng đưa vào hệ sơn với một tỷ lệ nhất định nhóm chất hydroxit nhôm và axit
boric, các chất này ở nhiệt độ cao sẽ phân hủy tạo hơi nước, các chất khí và kết hợp với các
chất khác có sẵn trong sơn chống cháy để tạo thành các hợp chất vô cơ bền nhiệt, vừa có khả
năng làm tăng độ bền lớp sơn phồng nở, vừa hấp thu một lượng nhiệt lớn trong quá trình phân
hủy giúp cho bề mặt bê tông không bị tăng nhiệt độ đột ngột. Từ các kết quả này, nhóm nghiên
cứu đã chế tạo thành công sản phẩm sơn chống cháy phồng nở để gia tăng giới hạn chịu lửa cho
các kết cấu bê tông chịu lực. Với các lớp bê tông có độ dầy 25mm, giới hạn chịu lửa danh định
là 30 phút, khi được sơn chống cháy với các độ dầy khác nhau có thể tăng giới hạn chịu lửa lên
đến 180 phút, giúp duy trì khả năng chịu lực của các kết cấu thép bên trong. Sản phẩm sơn
chống cháy không chỉ giúp đảm bảo giới hạn chịu lửa mà còn đảm bảo vấn đề thẩm mỹ cho
công trình, tính khả thi trong triển khai thi công trong thực tế và giá thành thấp hơn so với các
giải pháp khác.

Hình 4: Thử nghiệm sơn chống cháy cho bê tông theo TCVN 9311 và thi công thực tế sản phẩm cho
các công trình nhà cao tầng
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2. Triển khai ứng dụng
- Trong năm 2020, phòng NC Vật liệu Polyme & Compozit tiếp tục thực hiện các hợp đồng
sản xuất và cung cấp cho thị trường các sản phẩm phụ gia gia cường sơn chống cháy đem
lại doanh thu hàng chục tỷ đồng.
- Bên cạnh đó, phòng NC cũng đẩy mạnh triển khai các công việc tư vấn, kiểm tra đánh giá
các vật liệu cho nhiều doanh nghiệp cũng như các đơn vị có nhu cầu đem lại hiệu quả về sản
xuất kinh doanh cho các đơn vị.
3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo:
+ 01 NCS bảo vệ cấp Học viện, 01 NCS bảo vệ cấp cơ sở.
- Hợp tác: Các cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước:
+ Viện Hóa học cao phân tử, Viện Hàn lâm CH Séc
+ Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
+ Viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải
C. Kế hoạch năm 2020
- Tiếp tục phát triển hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme kỹ thuật có sử dụng các chất
độn khoáng, các chất gia cường kích thước nano.
- Tiếp tục thực hiện 01 đề tài cấp Viện Hàn lâm chuyển tiếp từ năm 2020, hoàn thành trong
năm 2021.
- Triển khai 01 đề tài cấp Viện Hàn lâm đã được phê duyệt, bắt đầu thực hiện trong năm 2021.
- Đẩy mạnh công tác triển khai ứng dụng, đặc biệt là sản phẩm phụ gia gia cường cho sơn
chống cháy. Nghiên cứu phát triển và mở rộng các sản phẩm ứng dụng sơn chống cháy và
các vật liệu ứng dụng polyme phồng nở như: sơn chống cháy cho bê tông chịu lực, sơn chống
cháy cho ống gió, chế tạo keo, gioăng ngăn khói và chống cháy lan nhà cao tầng, …
D. Các công trình công bố:
1. Lương Như Hải, Nguyễn Thị Ngoan, Ngô Trịnh Tùng, Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Thị Hương Thủy,
Lê Thị Thúy Hằng, “Nghiên cứu hiệu ứng đồng gia cường của một số phụ gia nano và than đen tới
tính chất cơ lý của cao su blend trên cơ sở cao su nitril butadien". Tạp chí Hóa học, số 5E12, tập 58,
2020.
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A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Trưởng phòng: Thạc sĩ Hồ Ngọc Hùng
- Số lượng các thành viên của Phòng: 08 Biên chế trong đó 06 thạc sĩ, 02 nghiên cứu sinh.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
-

-

Tình hình khai thác và chế biến khoáng sản của Việt Nam những năm trước đây cơ bản là xuất
khẩu thô hoặc được chế biến thủ công sơ sài rồi bán xuất khẩu. Chính vì công nghệ đơn giản,
không triệt để tạo ra sự thất thoát lớn tài nguyên và ảnh hưởng đến môi trường sống xung
quanh khu khai thác và chế biến khoáng sản. Nhưng mấy năm gần đây nguồn tài nguyên cạn
dần, chất lượng mỏ thấp, gây ra rất nhiều khó khăn trong chế biến khoáng sản chính vì vậy
cần quan tâm hơn công nghệ chế biến sâu khoáng sản nhằm tận thu các khoáng sản đi kèm và
tạo giá trị thặng dư và giảm tình trạng ô nhiễm môi trường khu khai thác và chế biến khoáng
sản.
Với lĩnh vực chuyên môn của Phòng là nghiên cứu công nghệ các loại khoáng sản phi kim
loại như cao lanh, fenspat, sericit, talc, illit, dolomit…các khoáng sản kim loại như: đồng,
vàng, niken, vonfram…thì bài toán đạt ra là đưa ra công nghệ tối ưu, tận thu các khoáng sản
đi kèm tránh lãng phí tài nguyên thiên nhiên và hạn chế tối đa ảnh hưởng môi trường an sinh
xã hội.

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
2. Triển khai ứng dụng
- Các hợp đồng dịch vụ : Trong năm 2020 phòng Nghiên cứu Vật liệu khoáng đã kí và thực
hiện hợp đồng khoa học công nghệ.
- Hợp đồng kinh tế số 2020/HĐKT/T&T “Nghiên cứu chuyển giao công nghệ tuyển, sản
xuất thử nghiệm trên quy mô pilot quặng sericit”.
3. Đào tạo và hợp tác
- Đào tạo: đang đào tạo 02 NCS tại Nga;
- Hợp tác: không
C. Kế hoạch năm 2020
- Triển khai các đề tài mới theo các hướng nghiên cứu của phòng.
- Triển khai các hợp đồng kinh tế
D. Các công trình công bố.
1. Hồ Ngọc Hùng, Đông Văn Đồng, Dương Mạnh Hùng, “ Nghiên cứu thành phần vật chất và định
hướng công nghệ tuyển quặng sericit Hang Chú, Sơn La”. Tạp chí Khoa học Mỏ, số 2, trang 32-34,
năm 2020
2. Hồ Ngọc Hùng, Đông Văn Đồng, Dương Mạnh Hùng, “ Nghiên cứu khả năng tuyển quặng sericit
xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, Tình Sơn La”. Tạp chí Khoa học Mỏ, số 4, trang 27-31, năm 2020
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TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU MÔI TRƯỜNG
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Giám đốc: TS. Dương Văn Nam
- Số lượng các thành viên của Trung tâm: 08 biên chế, gồm 02 - TS.NCVC, 03 - ThS. NCV, 03
- CN. KS. NCV.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và chế tạo vật liệu thân thiện môi
trường, môi sinh, xử lý ô nhiễm môi trường, thu hồi và tiết kiệm năng lượng;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải và thu hồi các phần
tử hữu ích trong chất thải làm nguyên, vật liệu phục vụ công nghiệp, nông nghiệp và dân sinh;
- Điều tra, đánh giá và lập quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, ứng phó biến đổi
khí hậu và phục hồi môi trường;
- Phát triển và thực hiện các dịch vụ KHCN lĩnh vực tài nguyên môi trường: Quy hoạch bảo vệ
môi trường; Đánh giá môi trường chiến lược; Đánh giá tác động môi trường và xã hội; Kế
hoạch quản lý, giám sát môi trường và xã hội; Kế hoạch di dân-tái định cư; Kế hoạch khôi
phục nghề nghiệp và thu nhập; Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số; Lập hồ sơ khai thác nước,
xả nước thải vào nguồn nước; Lập hồ sơ hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; Phân
tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường; Các dịch vụ tài nguyên và môi
trường khác có liên quan;
- Hợp tác quốc tế, đào tạo và tư vấn chuyển giao công nghệ và vật liệu lĩnh vực tài nguyên môi
trường.

B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
• Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu công nghệ và triển khai
Đề tài 1: Nghiên cứu công nghệ thu hồi nước sạch dưới đất từ đới thông khí bằng giải pháp
ngưng tụ phục vụ sinh hoạt cho các khu vực khan hiếm nước thuộc tỉnh Ninh Thuận.
+ Kết quả 1: Mô hình thử nghiệm thu hồi nước từ đới thông khí bằng giải pháp ngưng tụ quy
mô pilot.
1
3
2

5

4
Chú giải: 1. Bộ phận ngưng tụ hơi nước bằng bốn tấm kính hình tam giác được gắn thành
hình chóp để thu nước ngưng tụ; 2. Khung đỡ bằng nhôm cứng (một phần nổi trên mặt đất);
3. Bình chứa; 4. Ống đục lỗ hoặc xẻ rãnh; 5. Bề mặt đất.
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•

Mô hình được chế tạo là hệ thống thu nước sạch trong đới thông khí có thể đạt lưu lượng
từ 5 – 9, 5 lít/ngày cấp cho hộ gia đình. Hệ thống được thiết kế có thiết diện vuông kích
thước 140 cm x 140 cm. Phần ngưng tụ bằng kính dày 0, 5 cm, phần khung đỡ bằng nhôm
nổi trên mặt đất cao 40 cm và chìm trong lòng đất cao 100 cm. Đặt 5 ống gia cường hơi
ẩm bằng ống nhựa xẻ rãnh đường kính ống 7 cm, dài 50 cm. Đới thông khí có vật liệu là
cát hạt thô, độ lỗ rỗng 42 %, độ ẩm tự nhiên của cát 65 %, chiều dày đới thông khí 5, 6
m.

+ Kết quả 2: Quy trình công nghệ thu hồi nước sạch dưới đất từ đới thông khí bằng giải pháp
ngưng tụ
• Quy trình công nghệ thu hồi nước trong đới thông khí bằng giải pháp ngưng tụ được xây
dựng và vận hành theo 3 bước chính:
Bước 1: Khảo sát, lựa chọn trí trí và đới thông khí đảm bảo các yêu cầu sau:
- Có khả năng thu hồi nước trong ĐTK: đất cát đến cát pha, độ ẩm đất đá trên 40 %.
- Điều kiện địa hình, địa vật thuận lợi cho lắp đặt và vận hành hệ thống;
- Có nhu cầu về nước.
Bước 2: Thiết kế, lắp đặt hệ thống thu hồi nước trong ĐTK bằng giải pháp ngưng tụ
- Thiết kế hệ thống bằng các vật liệu theo các chi tiết yêu cầu;
- Lắp đặt hệ thống tại vị trí được lựa chọn.
Bước 3: Vận hành hệ thống thu hồi nước và sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt.
- Theo thời gian có thể thu hồi nước bằng ngưng tụ hơi nước từ hiệu ứng bốc hơi nước
do bức xạ từ khoảng thời gian 21h đến 13h hoặc sử dụng phương pháp cưỡng bức
bằng thiết bị ngưng tụ hơi nước từ khoảng thời gian 13h đến 21h.
- Nước ngưng tụ được sử dụng cho đun nấu, sinh hoạt theo QCVN 09:2012/BTNMT
đối với tiêu chuẩn nước dưới đất.
Đề tài 2: Sự nghiệp bảo vệ môi trường 2019 – 2020, mã số UQSNMT.01/19-20: Xây dựng mô
hình xử lý nước thải chế biến cao su tự nhiên kết hợp thu hồi năng lượng bằng công nghệ sinh
học kỵ khí đệm bùn hạt mở rộng (EGSB).
• Năm 2020 đã hoàn thành công tác chế tạo, lắp đặt và vận hành thiết bị EGSB qui mô pilot
tại Nhà máy cao su Hà Tĩnh, đang phân tích, tổng hợp số liệu. Các kết quả bước đầu cho
thấy:
- Nước thải chế biến cao su thiên nhiên của các nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh trong
các bể gạn mủ có pH thấp (4, 2 – 5, 1), mức độ ô nhiễm cao, chủ yếu là SS, BOD,
COD và TN. Hàm lượng SS, BOD, COD, TN lần lượt như sau: 250 – 1.800 mg/L,
3.120 – 10.500 mg/L, 4.210 – 18.220 mg/L, 250 – 950 mg/L.
- Các chế độ thí nghiệm đã chạy với mức tải trọng hữu cơ (OLR) < 10 kg
COD/m3ngày cho hiệu suất xử lý trên 80%, hệ số chuyển hóa khí trung bình đạt
0.28 L/g COD chuyển hóa.
• Lĩnh vực/hướng nghiên cứu 2: Điều tra cơ bản
Đề tài: Điều tra, xác định ranh giới mặn - nhạt tài nguyên nước các đồng bằng ven biển Bắc
Trung bộ (từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước, ứng
phó với biến đổi khí hậu.
+ Kết quả 1: Xây dựng Bộ dữ liệu về tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất trong trầm tích
Đệ tứ) các đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ;
+ Kết quả 2: Thành lập Bộ Bản đồ phân bố mặn - nhạt nước mặt, nước dưới đất (mùa khô/mùa
mưa) các đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ, tỷ lệ 1:100.000;
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Bản đồ phân bố mặn - nhạt nước mặt

Bản đồ phân bố mặn - nhạt nước dưới đất

+ Kết quản 3: Bộ giải pháp khoa học kỹ thuật về giảm thiểu xâm nhập mặn, khai thác sử dụng bền
vững và ứng phó với biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước vùng đồng bằng ven biển Bắc
Trung bộ

C. Kế hoạch năm 2021
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ/hợp đồng sẽ thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện năm 2021
+ Chủ trì thực hiện nhiệm vụ Sự nghiệp bảo vệ môi trường 2019-2020 mã số
UQSNMT.01/19-20, gia hạn thực hiện đến tháng 6/2021: Xây dựng mô hình xử lý nước
thải chế biến cao su tự nhiên kết hợp thu hồi năng lượng bằng công nghệ sinh học kỵ khí
đệm bùn hạt mở rộng (EGSB).
+ Tiếp tục thực hiện và thanh quyết toán các hợp đồng đã ký: Phụ lục hợp đồng số
02/HĐ/2016/XKM4, ngày 12/9/2016 của Hợp đồng số 02/HĐ/2008/XKM4 về việc lập báo
cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội Dự án thủy điện Xekaman 4, CHDCND Lào.
Đã hoàn thành báo cáo, đang chờ Bộ Tài nguyên Môi trường Lào thẩm định và phê duyệt;
Hợp đồng số 10/2019/HĐ-ĐTM ngày 28/10/2019 về việc tư vấn lập báo cáo đánh giá tác
động môi trường công trình đường giao thông từ thôn Tân Mỹ đi thôn Phấn Sơn, xã Đồng
Sơn, thành phố Bắc Giang.
+ Tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng nghiên cứu triển khai khác.
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VI. PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM
VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
(KEY LABORATORY FOR ELECTRONIC
MATERIALS & DEVICES)
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PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM VẬT LIỆU
VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Giám đốc: GS.TS. Nguyễn Huy Dân
- Số lượng các thành viên của Phòng: 05 biên chế (01 GS, 01 PGS, 02 TS, 01 ThS) và 03 hợp
đồng (01 TS, 01 ThS, 01 cử nhân).
2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại
- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Vật liệu từ cứng
+ Đề tài 1: Nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết (Nd, Dy)-Fe-B có lực kháng
từ cao, qui mô bán công nghiệp, ứng dụng trong mô tơ và máy phát điện, Cấp Quốc gia
(Chương trình KC02), GS.TS. Nguyễn Huy Dân chủ nhiệm (01/2018-09/2020).
+ Đề tài 2: Nghiên cứu cơ chế lực kháng từ cao trong các hợp kim từ cứng, Cấp Nhà nước
(NAFOSTED), TS. Phạm Thị Thanh chủ nhiệm (04/2019-04/2021).
+ Đề tài 3: Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu từ cứng đặc chủng, ứng dụng trong quốc
phòng, Cấp Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), GS.TS. Nguyễn Huy
Dân chủ nhiệm (01/2020 - 12/2022).
+ Để tài 4: Phát triển vật liệu từ cứng, Đề tài hợp tác Quốc tế (KIMS), GS.TS. Nguyễn Huy
Dân chủ nhiệm (01/2020-12/2020).
- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Vật liệu từ nhiệt
+ Đề tài 1: Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt lớn và các tham số tới hạn trên hệ hợp kim nguội
nhanh nền Fe-Zr, Cấp Nhà nước (NAFOSTED), TS. Nguyễn Hải Yến chủ nhiệm (4/20194/2021).
+ Đề tài 2: Ảnh hưởng của sự pha tạp lên cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của các
băng hợp kim nguội nhanh Fe-Zr-(Co, B, Nb…), Cấp cơ sở (Chương trình hỗ trợ cán bộ
trẻ), TS. Nguyễn Hải Yến chủ nhiệm (01/2020-12/2020).
- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Tương tác điện-từ trong một số vật liệu cấu trúc perovskite
+ Đề tài 1: Nghiên cứu động học pha tinh thể và các hiệu ứng điện-từ của một số vật liệu cấu
trúc perovskite nền mangan, Cấp Nhà nước (NAFOSTED), PGS.TS. Trần Đăng Thành chủ
nhiệm (9/2019-9/2021).
+ Đề tài 2: Nghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ sóng viba trên cơ sở vật liệu multiferroics
cấu trúc nano định hướng ứng dụng trong lĩnh vực che chắn sóng điện từ, Cấp Bộ (Chương
trình Phát triển Vật lý đến năm 2020), PGS.TS. Trần Đăng Thành chủ nhiệm (01/202012/2021).
+ Đề tài 3: Các hiệu ứng tương quan gần vùng chuyển pha từ và cấu trúc từ trong các hệ điện
tử tương quan mạnh, Nhiệm vụ hợp tác Quốc tế (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam), PGS.TS. Trần Đăng Thành chủ nhiệm (06/2020-06/2022).
+ Đề tài 4: Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu multiferroics ABO3, Cấp cơ sở (Học viện
Khoa học và Công nghệ), TS. Đào Sơn Lâm chủ nhiệm (01/6/2020-01/6/2022).
- Lĩnh vực nghiên cứu 4: Hợp kim nhớ hình
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+ Đề tài 1: Nghiên cứu hiệu ứng nhớ hình dạng của hợp kim, Cấp Nhà nước (NAFOSTED),
GS.TS. Nguyễn Huy Dân chủ nhiệm (04/2020-4/2022).
+ Đề tài 2: Hiệu ứng nhớ hình dạng và khả năng ứng dụng, Cấp cơ sở (Chương trình hỗ trợ
NCVCC), PGS.TS. Nguyễn Huy Dân chủ nhiệm (01/2020-12/2020).
+ Đề tài 3: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng hợp kim nhớ hình dạng (SMA), định hướng ứng
dụng trong các hệ vi điện cơ (MEMS, NEMS), Cấp Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam), TS. Nguyễn Hải Yến chủ nhiệm (01/2020-12/2021).
- Lĩnh vực nghiên cứu 5: Cảm biến tinh thể quang tử dựa trên hiệu ứng plasmon bề mặt
+ Đề tài 1: Tính toán và mô phỏng cảm biến chiết suất dựa trên hiệu ứng cộng hưởng
plasmonic bề mặt trên sợi tinh thể quang tử, Cấp cơ sở (Chương trình hỗ trợ cán bộ trẻ),
ThS. Phạm Văn Đại chủ nhiệm (01/2020 - 12/2020).
B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Khoa học công nghệ
* Hướng nghiên cứu 1:
+ Bộ tài liệu qui trình công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết (Nd, Dy)-Fe-B qui mô bán công
nghiệp.
+ Đã chế tạo được nam châm (Nd, Dy)-Fe-B có lực kháng từ Hc > 25 kOe và tích năng lượng
cực đại (BH)max > 30 MGOe.
+ Đã chế tạo được vật liệu từ cứng tổ hợp không chứa đất hiếm nền Mn-(Bi, Ga) có tích năng
lượng cực đại (BH)max > 4 MGOe.
* Hướng nghiên cứu 2:
+ Chế tạo được các hợp kim nguội nhanh nền Fe-Zr có hiệu ứng từ nhiệt và khả năng làm
lạnh bằng từ trường lớn (∆Sm > 1 J/kg.K, RC > 90 J/kg với ∆H = 12 kOe).
+ Đưa ra được các qui luật ảnh hưởng của các nguyên tố pha thêm lên khả năng tạo trạng
thái vô định hình (GFA) của các hợp kim.
+ Đưa ra được qui luật thay đổi MCE của các hợp kim trong các biến thiên từ trường khác
nhau.
* Hướng nghiên cứu 3:
+ Điều khiển được quá trình chuyển pha từ và trật tự từ trong vât liệu cấu trúc perovskites
nền mangan AMnO3 (A = La, Pr, Ca, Sr, Ba) thông qua thay đổi kích thước tinh thể và/hoặc
chất thay thế.
+ Quan sát thấy đồng thời các hiệu ứng từ trở, từ nhiệt và hiện tượng Griffiths phase, của vật
liệu perovskite nền mangan. Xây dựng được mối tương quan giữa các hiệu ứng điện từ của
chúng.
+ Chế tạo thành công một số hệ vật liệu tổ hợp có cấu trúc nano gồm: BaTiO3/(Ni,
Co)Fe2O4, La2-xSrxNiO4/(Ni, Co)Fe2O4, BaTiO3/La2-xSrxNiO4 có kích thước hạt
khoảng 30-70 nm và khảo sát các đặc trưng cấu trúc, tính chất multiferroics của chúng.
* Hướng nghiên cứu 4:
+ Đã chế tạo của các hợp kim nhớ hình nền Nitinol (Ni-Ti, Ni-Ti-Cu...) và nền Heusler (NiCo-Mn-Ga, Ni-Co-Mn-Al) bằng phương pháp nguội nhanh và phún xạ.
+ Đã khảo sát ảnh hưởng của hợp phần và công nghệ chế tạo lên hiệu ứng nhớ hình của vật
liệu.
* Hướng nghiên cứu 5:
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+ Đã nghiên cứu, tính toán và mô phỏng cấu trúc cảm biến chiết suất dựa trên hiệu ứng cộng
hưởng plasmon bề mặt (Surface Plasmon Resonace - SPR) trên sợi tinh thể quang tử
(Photonic Crystal Fiber - PCF).
+ Đã tính toán và mô phỏng để tối ưu cấu trúc cảm biến chiết suất PCF-SPR nhằm tăng độ
nhạy cũng như giới hạn phát hiện chất cần phân tích.
2. Triển khai ứng dụng
- Đã thử nghiệm ứng dụng nam châm (Nd, Dy)-Fe-B cho xe máy điện và máy phát điện gió.
- Đã thử nghiệm lắp đặt máy phát điện gió trên các tòa nhà cao tầng, trên thuyền và trang trại.
3. Đào tạo và hợp tác
- 02 NCS đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, 03 NCS đang thực hiện và 04 ThS đã bảo vệ
thành công luận văn, 02 SV đang thực tập.
- Tham gia giảng dạy ở các cơ sở đào tạo: Học viện Khoa học và Công nghệ, Đại học Hồng
Đức...
- Hợp tác nghiên cứu và đào tạo với một số cơ sở trong nước và nước ngoài: Học viện Khoa
học và Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Khoa học tự nhiên-Đại học
quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Khoa học vật liệu Hàn Quốc
(KIMS), Trường Đại học quốc gia Chungbuk Hàn quốc, Viện kỹ thuật vô tuyến và điện tửViện Hàn lâm khoa học Nga.
C. Kế hoạch năm 2021
Tiếp tục hoàn thành các đề tài đang thực hiện theo các hướng nghiên cứu sau:
+ Hoàn thiện quy trình chế tạo một số vật liệu từ cứng đặc chủng, ứng dụng trong quốc phòng.
+ Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt lớn và các tham số tới hạn trên hệ hợp kim nguội nhanh nền
Fe-Zr.
+ Nghiên cứu hiệu ứng nhớ hình và hoàn thiện quy trình chế tạo màng mỏng hợp kim nhớ
hình, định hướng ứng dụng trong hệ vi điện cơ (MEMS, NEMS).
+ Nghiên cứu động học pha tinh thể và các hiệu ứng điện-từ của một số vật liệu cấu trúc
perovskite nên mangan.
+ Nghiên cứu các hiệu ứng tương quan gần vùng chuyển pha từ và cấu trúc từ trong các hệ
điện tử tương quan mạnh.
+ Hoàn thiện quy trình chế tạo và tính chất hấp thụ sóng viba trên cơ sở vật liệu multiferroics.
+ Đề xuất các đề tài, hướng nghiên cứu mới:
+ Nghiên cứu công nghệ làm giảm nồng độ các nguyên tố đất hiếm nặng (Dy, Tb...) trong
nam châm thiêu kết nền Nd-Fe-B, định hướng ứng dụng trong ô tô điện.
+ Nghiên cứu cơ chế mối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất trong các vật liệu nhớ hình.
D. Các công trình công bố
* 11 bài báo trong tạp chí quốc tế:
1. Nguyen Huy Dan, Pham Thi Thanh, Nguyen Huy Ngoc, Nguyen Hai Yen, Tran Dang Thanh, JungGoo Lee, Nguyen Mau Lam, Dinh Thi Kim Oanh, Fabrication of Mn-(Bi, Ga) based hard magnetic
nanocomposites, International Journal of Nanotechnology, 17 (2020) 529.
2. Dao Son Lam, Nguyen Thi Dung, Tran Dang Thanh, Dinh Chi Linh, Wen-Zhe Nan, Seong Cho Yu,
Magnetocaloric effect and critical behavior near the first to secondorder phase transition of La0.7Ca0.3xSnxMnO3 compounds, Materials Research Express, 7 (2020) 046101.

121

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

3. P.T. Phong, N.H. Thoan, N.T.M. Hong, N.V. Hao, L.T. Ha, T.N. Bach, T.D. Thanh, C.T.A. Xuan,
N.V. Quang, N.V. Dang, T.A. Ho, P.T. Tho, Structural transition, electrical and magnetic properties
of Cr doped Bi0.9Sm0.1FeO3 multiferroics, Journal of Alloys and Compounds, 813 (2020) 152245.
4. Pham Thi Thanh, Dinh Thi Kim Oanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Huy Dan, Influence of Additional
Micro-sized Particles of Dy-Nd-Cu-Al on Magnetic Properties of Sintered Nd-Fe-B Magnets, Journal
of Nanoscience and Nanotechnology, 21 (2021) 19100.
5. Nguyen Hai Yen, Nguyen Hoang Ha, Pham Thi Thanh, Nguyen Huy Ngoc, Tran Dang Thanh and
Nguyen Huy Dan, Influence of Co-doping on magnetic properties and magnetocaloric effect of FeCo-Zr-Cu-B melt-spun ribbons, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 21 (2021) 19099.
6. Le Thi Anh Thu, Nguyen Long Tuyen, Nguyen Ngoc Dinh, Bach Huong Giang, Tran Dang Thanh,
Nguyen Khac Man, Bach Thanh Cong, Metal-Insulator Transition in (La0.7Sr0.3Mn0.98Co0.02O3)1x(BaTiO3)x Multiferroic, Materials Transactions, 61 (2020) 1517.
7. Thi Thu Ha Pham, Xuan Hoa Vu, Nguyen Dac Dien, Tran Thu Trang, Nguyen Van Truong, Tran
Dang Thanh, Pham Minh Tan, Nguyen Xuan Ca, The structural transition of bimetallic Ag–Au from
core/shell to alloy and SERS application, RSC Advances, 10 (2020) 24577.
8. A.G. Gamzatova, A.B. Batdalov, A.M. Aliev, P.D.H. Yen, S.V. Gudina, V.N. Neverov, T.D. Thanh,
N.T. Dung, S.-C. Yu, D.-H. Kim, M.H. Phan, Determination of the magnetocaloric eﬀect from
thermophysical parameters and their relationships near magnetic phase transition in doped
manganites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 513 (2020) 167209.
9. Nguyen Thi Dung, Y. Pham, Dao Son Lam, Nguyen Van Dang, A.G. Gamzatov, A.M. Aliev, D.H.
Kim, S.C. Yu, T.D. Thanh, Critical behavior of polycrystalline Pr0.7Ca0.1 Sr0.2 MnO3 exhibiting the
crossover of first and second order magnetic phase transitions, Journal of Materials Research and
Technology, 9 (2020) 12747.
10. Nguyen Hai Yen, Nguyen Hoang Ha, Pham Thi Thanh, Tran Dang Thanh, Nguyen Huy Dan,
Magnetic, Magnetocaloric, and Critical Properties of Fe84-xCr2+xB2Co2Zr10 Melt-Spun Ribbons,
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 33 (2020) 3443.
11. Adler Gamzatov, A.B. Batdalov, ShK. Khizriev, A.M. Aliev, L.N. Khanov, N.H. Yen, N.H. Dan, H.
Zhou, S.-C. Yu, D.-H. Kim, Phase transitions, thermal, electrical, and magnetocaloric properties of
Ni50Mn37-xAlxSn13
(x
=
2,
4)
ribbon
samples,
Journal of Alloys and Compounds, 842 (2020) 155783.
* 01 bài báo trong tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI:
1. Ayushman Ramola, Amit Kumar Shakya and Dai Van Pham, Study of statistical methods for texture
analysis and their modern evolutions, Engineering Reports, 2 (2020) 1.
* 02 bài báo trên Tạp chí chuyên ngành Quốc gia:
1. Trần Đăng Thành, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Việt Chinh, Nghiên cứu chuyển pha từ trong hệ hạt
nano tinh thể Pr0, 5Sr0, 5MnO3, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 63 (2019) 22.
2. Hoang Thi Hong Cam, Trinh Duc Anh, Pham Thanh Binh, Pham Van Dai, Nguyen Thuy Van and Pham Van
Hoi, Soi photonic crystal waveguiges operating in telecommunication range for integrated cricuits, Vietnam
Journal of Science and Technology 58 (2020) 161.
* 02 bài báo trên tuyển tập báo cáo tại Hội nghị quốc tế:
1. T. H. C. Hoang, Q. M. Ngo, V. D. Pham, T. S. Pham, V. K. Verma, A. K. Shakya, V. Kaur, S. Singh, and S.
Singh, Surface plasmon resonance sensor based on photonic crystal fiber coated with gold film, In 6th
Academic Conference on Natural Science for Young Scientist, Master & Ph.D. students from Asean
Countries (CASEAN -6) (2019) 222.
2. Amit Kumar Shakya, Ayushman Ramola, Anchal Kashyap, Dai Van Pham, Anurag Vidyarthi, Susceptibility
Assesment of Changes Developed in the Landcover Caused Due to the Landslide Disaster of Nepal from
Multispectral LANDSAT Data, In book: Futuristic Trends in Networks and Computing Technologies, 2020,
DOI: 10.1007/978-981-15-4451-4-32.
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TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
A. Giới thiệu chung
1. Lực lượng cán bộ
- Giám đốc Trung tâm: TS. NCVC. Bùi Hùng Thắng
- Số lượng các thành viên của Trung tâm: 02 biên chế, 03 hợp đồng, 04 cán bộ kiêm nhiệm,
trong đó có 04 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ, 01 Cử nhân, 01 Kế toán và 01 Kỹ sư.
- Cố vấn khoa học: GS.TS. Phan Hồng Khôi, GS.TS. Phan Ngọc Minh, PGS.TS. Phạm
Đức Thắng.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu/triển khai
a) Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai ứng dụng và chuyển giao các kết quả
nghiên cứu thuộc các lĩnh vực sau đây:
- Lĩnh vực nghiên cứu 1 (LV1): Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, chế tạo và sản xuất vật liệu
graphene bằng phương pháp bóc tách trong pha lỏng.
- Lĩnh vực nghiên cứu 2 (LV2): Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng một số loại vật liệu chứa
thành phần cácbon nano trong chất lỏng hấp thụ nhiệt mặt trời.
- Lĩnh vực nghiên cứu 3 (LV3): Lớp mạ điện kim loại chứa thành phần nano như lớp mạ điện
Niken, Crom, Kẽm/Niken, … chứa thành phần nano cácbon.
- Lĩnh vực nghiên cứu 4 (LV4): Nghiên cứu, phát triển và triển khai một số hướng về chế biến
và khai thác khoáng sản.
- Lĩnh vực nghiên cứu 5 (LV5): Phát triển một số loại vật liệu tản nhiệt có độ dẫn nhiệt cao chứa
thành phần nano như: chất lỏng nano, kem tản nhiệt, vật liệu composite có độ dẫn nhiệt cao.
- Lĩnh vực nghiên cứu 6 (LV6): Phát triển một số giải pháp mới về kết cấu tản nhiệt cho các
linh kiện và thiết bị công suất như: CPU, LED, Laser, …
- Lĩnh vực nghiên cứu 7 (LV7): Phát triển một số sản phẩm về đèn LED như: module đèn
LED chiếu sáng đường phố, đèn pha LED công suất lớn và bóng đèn LED sử dụng chất lỏng
tản nhiệt.
- Lĩnh vực nghiên cứu 8 (LV8): Nghiên cứu xử lý rơm rạ, chế tạo sản phẩm rơm sinh khối.
- Lĩnh vực nghiên cứu 9 (LV9): Nghiên cứu làm sạch và tinh chế vật liệu graphite với độ tinh
khiết cao.
- Lĩnh vực nghiên cứu 10 (LV10): Nghiên cứu chế tạo vật liệu ống nano cácbon bằng nguồn
nguyên liệu cacbon rắn.
- Lĩnh vực nghiên cứu 11 (LV11): Nghiên cứu chế tạo sản phẩm phân cực chống loá cho xe ôtô.
- Lĩnh vực nghiên cứu 12 (LV12): Nghiên cứu chế tạo vi màng lọc.
- Lĩnh vực nghiên cứu 13 (LV13): Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite GO-CNTs/ Fe3O4
định hướng ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm kim loại nặng.
b) Đẩy mạnh các hoạt động đăng ký sở hữu trí tuệ liên quan đến các hướng nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ tại Trung tâm.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.
B. Kết quả hoạt động năm 2020
1. Kết quả nghiên cứu khoa học
-

Đã ứng dụng vật liệu cácbon cấu trúc nanô trong việc nâng cao các tính chất cơ học của
lớp mạ điện công nghiệp.
Đã chế tạo và khảo sát một số tính chất của kem tản nhiệt nền silicon chứa thành phần
graphene; của chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần graphene, graphene/CNTs.
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-

Đã thử nghiệm hiệu quả hấp thụ nhiệt mặt trời của một số chất lỏng nền ethylene glycol:
dầu silicon, bitumen chứa thành phần CNTs.

Hình 1. Ảnh SEM kem tản
nhiệt Silicon/Gr

Hình 2. Độ dẫn nhiệt của
kem Silicon/Gr

Hình 3. Hiệu quả tản nhiệt của
kem Silicon/Gr cho CPU

Hình 4. Ảnh AFM chế tạo Hình 5. Kết quả phân tích Hình 6. Kết quả nghiên cứu độ
graphene bằng phương pháp diện tích bề mặt riêng, thế cứng của lớp mạ điện Ni-Gr
nghiền bi năng lượng cao
zeta - size

Hình 7: Ảnh SEM vật liệu Hình 8: Ảnh SEM vật liệu
composite GO-CNTs/Fe3O4
CNTs chế tạo từ nguồn than

Hình 9. Cấu trúc bề mặt của
lớp mạ điện Ni-Gr

Hình 10. Kết quả đo độ mài Hình 11. Khả năng chống ăn Hình 12. Sản phẩm đèn pha
mòn của lớp mạ điện Ni-Gr mòn của lớp mạ điện Ni-Gr
LED công suất 500W Gr
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-

Đã thiết kế môđun đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng ống nanô cácbon, xây dựng kết cấu
đèn LED tản nhiệt dựa trên cơ chế chuyển pha và tự đối lưu.
Đã nghiên cứu phát triển một số sản phẩm đèn pha LED công suất lớn, module đèn LED
tản nhiệt bằng chất lỏng.
Đã chế tạo thành công vật liệu CNTs bằng phương pháp CVD nhiệt sử dụng nguồn cácbon
rắn.
Đã chế tạo thành công và thử nghiệm khả năng hấp phụ Asen của vật liệu composite GOCNTs/Fe3O4.
Đã bước đầu chế tạo thành công bộ sản phẩm chống loá cho phương tiện xe ô tô.

Hình 13. Một số kết quả về bộ sản phẩm phân cực chống loá cho ô tô
2. Đề tài, dự án khoa học công nghệ
- Dự án Phát triển Sản phẩm Thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN “Phát triển thương mại
sản phẩm bóng đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng tự đối lưu phục vụ trong chiếu sáng dân dụng”,
Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Hùng Thắng, thời gian từ 01/2020 – 12/2021.
- Đề tài HTQT với Belarus “Nghiên cứu tách lớp graphit thành graphen bằng phương pháp rung
siêu âm trong pha lỏng định hướng làm phụ gia nano cho vật liệu polymer”. Chủ nhiệm đề tài
TS. Bùi Hùng Thắng, thời gian thực hiện 04/2019 – 12/2020.
- Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chiếu sáng
đặc chủng chống cháy nổ cho kho vũ khí tại Hà Nội”, thời gian từ 10/2019 – 09/2021.
- Đề tài cơ sở “Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo vật liệu cácbon nano trên cơ sở CVD
nhiệt sử dụng nguồn cácbon rắn”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Anh, thời gian thực hiện
01/2020-12/2021.
- Đề tài cơ sở “Nghiên cứu quy trình lưu động chế biến rơm rạ tại chỗ thành nguyên liệu sinh
khối định hướng ứng dụng cho lò hơi công suất nhỏ”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Hùng Thắng,
thời gian thực hiện 01/2020-12/2021.
- Đề tài VTG “Nghiên cứu thử nghiệm giải pháp chống chói lóa cho các phương tiện giao thông
đi ngược chiều bằng ánh sáng phân cực”, Chủ nhiệm: TS. Bùi Hùng Thắng, thời gian thực hiện
2020.
3. Đào tạo
- Đào tạo nghiên cứu sinh:
+ NCS. Nguyễn Trọng Tâm, luận án “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của chất lỏng
chứa thành phần cácbon nanô trong hấp thụ năng lượng mặt trời”, Đơn vị đào tạo: Học viện Khoa
học và Công nghệ, Thời gian: 9/2015 – 06/2020, Hướng dẫn: GS. TS. Phan Ngọc Minh, TS. Bùi
Hùng Thắng.
+ NCS. Tô Anh Đức, luận án “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng chất lỏng tản nhiệt chứa thành
phần cacbon cấu trúc nano trong quản lý nhiệt cho vệ tinh, Đơn vị đào tạo: Học viện Khoa học
và Công nghệ, Thời gian: 6/2017 – 12/2021, Hướng dẫn: GS. TS. Phan Ngọc Minh, TS. Bùi
Hùng Thắng
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+ NCS. Trần Văn Hậu, luận án “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của lớp mạ điện
nano gia cường vật liệu graphene”, Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Công nghệ, Thời gian:
9/2017 – 9/2020, Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam, TS. Bùi Hùng Thắng
- Đào tạo thạc sĩ: HV. Mai Thị Phượng, Đề tài “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của
keo tản nhiệt Silicon chứa thành phần graphene nanoplatelets”, Trường Đại học Công nghệ, Thời
gian: 11/2017 - 12/2019, Hướng dẫn: TS. Bùi Hùng Thắng, GS.TS. Nguyễn Năng Định
B. Các công trình công bố năm 2020
1. Sở hữu trí tuệ
- Bằng độc quyền sáng chế: “Quy trình chế tao vật liệu tổ hợp nền bitum chứa thành phần
graphen ứng dụng trong hấp thụ nhiệt mặt trời”.
- Bằng độc quyền sáng chế: “Quy trình chế tạo vật liệu tổ hợp nền bitum (bitumen)chứa thành
phần ống nano cacbon ứng dụng trong hấp thụ nhiệt mặt trời”.
- Bằng độc quyền sáng chế: “Môđun đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng dựa trên nguyên lý
chuyển pha và tự đối lưu”.
2. Bài báo SCIE
- Tran Van Hau, Pham Van Trinh, Nguyen Phuong Hoai Nam, Nguyen Van Tu, Vu Dinh Lam,
Doan Dinh Phuong, Phan Ngoc Minh, Bui Hung Thang (2020), Electrodeposited nickel–
graphene nanocomposite coating: effect of graphene nanoplatelet size on its microstructure
and hardness, RSC. Adv. 10 22080-22090
- Anh Ngoc Nguyen; J. Solard; H.T.T. Nong; C. Ben Osman; A. Gomez; V. Bockelée; S.
Tencé-Girault; F. Schoenstein; M. Simón-Sorbed; A. E. Carrillo; S. Mercone, Spin-Coating
and Micro-Patterning optimization of composite thin films based on PVDF, Materials 2020,
13 (6), 1342
- Nguyen Trong Tam, Nguyen Viet Phuong, Phan Hong Khoi, Phan Ngoc Minh, Masoud
Afrand, Pham Van Trinh, Bui Hung Thang, Gawel Zyla, Patrice Estelle, Carbon NanomaterialBased Nanofluids for Direct Thermal Solar Absorption, Nanomaterials, 10 (6), 1199 (2020)
D. Kế hoạch năm 2020
Chủ trì triển khai các đề tài dự án khoa học công nghệ:
- Dự án Phát triển Sản phẩm Thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN “Phát triển thương mại
sản phẩm bóng đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng tự đối lưu phục vụ trong chiếu sáng dân dụng”,
Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Hùng Thắng, thời gian từ 01/2020 – 12/2021.
- Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chiếu sáng
đặc chủng chống cháy nổ cho kho vũ khí tại Hà Nội”, thời gian từ 10/2019 – 09/2021.
- Nhiệm vụ đột xuất Chủ tịch Viện HLKHCNVN giao “Nghiên cứu phát triển công nghệ chống
chói lóa cho các phương tiện giao thông đường bộ”, Chủ nhiệm: TS. Bùi Hùng Thắng, thời gian
thực hiện 2021.
- Đề tài cơ sở “Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo vật liệu cácbon nano trên cơ sở CVD
nhiệt sử dụng nguồn cácbon rắn”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Anh, thời gian thực hiện
01/2020-12/2021.
- Đề tài cơ sở “Nghiên cứu quy trình lưu động chế biến rơm rạ tại chỗ thành nguyên liệu sinh
khối định hướng ứng dụng cho lò hơi công suất nhỏ”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Hùng Thắng,
thời gian thực hiện 01/2020-12/2021.
- Một số các đề tài nhiệm vụ khoa học mới khác.
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KẾT QUẢ CÔNG BỐ NĂM 2020
• Bài báo đăng tạp chí khoa học thuộc danh mục SCIE: 131 bài
• Bài báo đăng trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
thuộc danh mục Scopus: 01 bài
• Bài báo đăng tạp chí quốc tế có mã chuẩn ISSN: 10 bài
• Bài báo đăng trên các tạp chí khác của Viện Hàn lâm KHCN Việt
Nam: 21 bài
• Bài báo đăng trên các tạp chí quốc gia có mã ISSN (ngoài các tạp
chí của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam): 16 bài
• Sáng chế và Giải pháp hữu ích: 9
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[1]. Phan Nguyen Duc Duoc, Nguyen Hai Binh, Tran Van Hau, Cao Thi Thanh, Pham Van Trinh,
Nguyen Viet Tuyen, Nguyen Van Quynh, Nguyen Van Tu, Vu Duc Chinh, Vu Thi Thu,
Pham Duc Thang, Phan Ngoc Minh and Nguyen Van Chuc, A novel electrochemical sensor
based on double-walled carbon nanotubes and graphene hybrid thin film for arsenic(V)
detection "Journal of Hazardous materials, Số ISSN: 0304-3894", 400, 5, 123185, 2020.
[2]. Duong Thi Giang, Thuy Linh Ta, Tran Quoc Tien, Pham Hong Duong and Quang Cong
Tong, A simple designed lens for Human Centric Lighting using LEDs, "Appl.Sci, Số ISSN:
2076-3417", 10, 1, 343, 2020.
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2071-1050, 11, 24, 7228, 2019.
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and Pham Hong Duong, An alternative approach for high uniformity distribution of indoor
lighting LED, "IEEE Photonics J., Số ISSN: 1943-0655", 12, 2, 10, 2020.
[6]. Sukhbir Singh, Surinder Singh, Quang Minh Ngo, Amin Malek Mohammadi, Analysis of
all-optical wavelength converter based on FWM effect in HNLF for coherent 100 Gbps dualpolarized DQPSK signal, "Optical Fiber Technology, Số ISSN: 1068-5200", 59, 102323,
2020.
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Kim, Wonjun Lee, Soon Cheol Hong, Tae Jung Kim, and Young Dong Kim, Anisotropic
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[9]. Trung Duc Dao, Dinh Dat Pham, Thi An Hang Nguyen, Thi Viet Ha Tran, Chung Vu Hoang
& Tien Thanh Pham, Bio-inspired broadband absorbers induced by copper nanostructures
on natural leaves, "Scientific Reports, Số ISSN: 2045-2322", 10, 3243, 2020.
[10]. Shobhit K. Patel, Shreyas Charola, Juveriya Parmar, Mayur Ladumor, Quang Minh Ngo,
Dhasarathan Vigneswaran, Broadband and efficient graphene solar absorber using periodical array
of C‑shaped metasurface, "Optical and Quantum Electronics, Số ISSN: 0361-5235", 52, 5, 250, 2020.

[11]. Manh Cuong Tran, et al, Broadband microwave coding metamaterial absorbers, "Scientific
Reports, Số ISSN: 2045-2322", 10, 1810, 2020.
[12]. Thi Thao Do, Nhat Minh Le Trong Nhan Vo, Thi Nga Nguyen, Thu Huong Tran and Thi
Kim Hue Phung, Cancer Stem Cell Target Labeling and Efficient Growth Inhibition of
CD133 and PD‐L1 Monoclonal Antibodies Double Conjugated with Luminescent Rare‐
Earth Tb3+ Nanorods, "Appl. Sci. Số ISSN: 2076-3417", 10, 1710, 2020.
[13]. Nguyen Trong Tam, Nguyen Viet Phuong, Phan Hong Khoi, Phan Ngoc Minh, Masoud
Afrand, Pham Van Trinh, Bui Hung Thang, Gawel Zyla, Patrice Estelle, Carbon
Nanomaterial-Based Nanofluids for Direct Thermal Solar Absorption, "Nanomaterials, Số
ISSN: 2079-4991", 10, 6, 1199, 2020.
[14]. Pham Thi Lien, Vu Duc Tu, Lai Ngoc Diep, Nguyen Thanh Huong, Hoang Thi Khuyen,
Nguyen Thi Ngoc Anh, Vu Xuan Nghia, Tran Kim Anh, Robert Tomala and Le Quoc Minh,
Characterization of Gd2O3:Eu3+ Nanocomplexes Conjugate with IgG for the Identification
of CEA Tumor Cells, "Materials Transactions, Số ISSN: 1347-5320", 61, 8, 1575 – 1579,
2020.
[15]. "Thi Thuy Nguyen, Manh Cuong Tran, Huy Hoang Luc, Tomoyuki Koganezawa, Satoshi
Yasuno, Dinh Lam Vu, and Shin-Ichiro Kuroki4, Characterization of selectively oriented
polycrystalline silicon thin films formed by multiline beam continuous-wave laser lateral
crystallization with overlapping Japanese Journal of Appied Physics, ISSN: 1347-4065, 59,
115504, 2020.
[16]. Nagendra Kumar Kaushik, Neha Kaushik, Rizwan Wahab, Pradeep Bhartiya, Nguyen Nhat
Linh, Farheen Khan, Abdulaziz A. Al-Khedhairy and Eun Ha Choi, Cold Atmospheric
Plasma and Gold Quantum Dots Exert Dual Cytotoxicity Mediated by the Cell ReceptorActivated Apoptotic Pathway in Glioblastoma Cells, Cancers, Số ISSN: 2072-6694, 12, 2,
457, 2020.
[17]. Julia Kasiuk, Thi Ngoc Anh Nguyen et al, Complex magnetic ordering in nanoporous
[Co/Pd]5-IrMn multilayers with perpendicular magnetic anisotropy and its impact on
magnetization reversal and magnetoresistance, "Phys.Chem. Chem.Phys, Số ISSN: 14639076", 22, 3661, 2020.
[18]. L.H. Nguyen, L.X. Hung, N.X. Phuc, P.H. Nam, L.T.T. Ngan, N.V. Dang, L.V. Bau, P.H.
Linh, P.T. Phong, Composites (1 - x) La0.7Ca0.3MnO3/ xLa0.7Sr0.2Ca0.1MnO3: Electrical
transport properties and enhancing of low-field-magnetoresistance and colossal
magnetoresistance, "Journal of Alloys and Compounds, Số ISSN: 0925-8388", 859, 156607,
2020.
[19]. Nam Minh-phuong Tran, Toan Le-duc Huynh, Binh Ngoc Phan, Nhi Ngoc-thao Dang,
Thang Bach Phan, Huong Thi-thanh Ha, Long Phuoc Truong, Phu Dai Huynh, Ngoc Quyen
128

[20].

[21].

[22].

[23].

[24].

[25].

[26].

[27].

[28].

[29].
[30].

Tran, Van Toi Vo, Phuong Thu Ha, Thi-Hiep Nguyen, Conjugated Linoleic Acid Grafting
Improved Hemocompatibility of the Polycaprolactone Electrospun Membrane,
"International Journal of Polymer Science, Số ISSN: 16879430, 16879422", 2020, 127570,
2020.
Cong Tu Nguyen, Tuan Phong Pham, Thi Lan Anh Luu, Xuan Sang Nguyen, Thanh Tung
Nguyen, Huu Lam Nguyen, Duc Chien Nguyen, Constraint effect caused by graphene on in
situ grown Gr@WO3 -nanobrick hybrid material, Ceramics International, Số ISSN: 02728842, 7, 46, 8711, 2020.
Thi Ngoc Anh Nguyen et al, Correlation of magnetic and magnetoresistive properties of
nanoporous Co/Pd thin multilayers fabricated on anodized TiO2 templates, "Scientific
Reports, Số ISSN: 2045-2322", 10, 10838, 2020.
Nguyen Thi Dung, Y. Pham, Dao Son Lam, Nguyen Van Dang, A.G. Gamzatov, A.M. Aliev,
D.H. Kim, S.C. Yu, T.D. Thanh, Critical behavior of polycrystalline Pr0.7Ca0.1Sr0.2MnO3
exhibiting the crossover of first and second order magnetic phase transitions, "Journal of
Materials Research and Technology, Số ISSN: 2238-7854", 9, 12747, 2020.
Ly T. Le, Duc Q. Truong, Thuy T. D. Ung, Long H. Nguyen, Loi D. Vu, and, Phong D.
Tran, Cu2MoS4 Nanotubes as a Cathode Material for Rechargeable Magnesium-ion Battery,
"ChemistrySelect, Số ISSN: 2365-6549", 5, 280-283, 2020.
Thang Duy Dao, Chung Vu Hoang, Natsuki Nishio, Naoki Yamamoto, Akihiko Ohi,
Toshihide Nabatame, Masakazu Aono and Tadaaki Nagao, Dark-Field Scattering and Local
SERS Mapping from Plasmonic Aluminum Bowtie Antenna Array, "Micromachines, Số
ISSN: ISSN 2072-666X", 10, 468, 2019.
Hoang Vu, Ngoc Minh Kieu, Do Thi Gam, Seoyong Shin, Tran Quoc Tien and Ngoc Hai
Vu, Design and Evaluation of Uniform LED Illumination Based on Double Linear Fresnel
lenses, Applied science, Số ISSN: 2076-3417, 10, 3257, 2020.
Anh Thi Le, Minh Hoa Nguyen, T. Anh Thu Do, Minh Tan Man, Detection of energy
transfer mechanisms in nanoscopic optical rulers, "Journal of Nanoparticle Research, Số
ISSN: 1572-896X", 22, 316, 2020.
A.G. Gamzatova, A.B. Batdalov, A.M. Aliev, P.D.H. Yen, S.V. Gudina, V.N. Neverov, T.D.
Thanh, N.T. Dung, S.-C. Yu, D.-H. Kim, M.H. Phan, Determination of the magnetocaloric
eﬀect from thermophysical parameters and their relationships near magnetic phase transition
in doped manganites, "Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Số ISSN: 0304-8853",
513, 167209, 2020.
Alexandr A Shtertser, Igor S Batraev, Vladimir Yu Ulianitsky, Ivanna D Kuchumova,
Natalia V Bulina, Arina V Ukhina, Boris B Bokhonov, Dina V Dudina, Pham Van Trinh,
Doan Dinh Phuong, Detonation spraying of Ti-Cu mixtures in different atmospheres:
Carbon, nitrogen and oxygen uptake by the powders, "Surfaces and Interfaces, Số ISSN:
2468-0230", 21, 100676, 2020.
The Linh Pham, Dual-band isotropic metamaterial absorber based on near-field interaction
in the Ku band, Current Applied Physics, Số ISSN: 1567-1739, 20, 331, 2020
Luong Van Duong, Nguyen Ngoc Anh, Tran Bao Trung, Le Danh Chung, Nguyen Quang
Huan, Do Thi Nhung, Mai Thi Phuong, Phan Ngoc Minh, Doan Dinh Phuong, Pham Van
Trinh, Effect of annealing temperature on electrical and thermal property of cold-rolled

129

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

[31].

[32].

[33].

[34].

[35].

[36].

[37].

[38].

[39].

[40].

[41].

multi-walled carbon nanotubes reinforced copper composites, Diamond & Related
Materials, Số ISSN: 0925-9635 / 1879-0062, 108, 107980, 2020
Khac Khong Minh Ngo, Vu Nguyen*, Thi Kieu Giang Lam, Thi Khuyen Hoang, Manh Tien
Dinh, Mariusz Stefanski, Karina Grzeszkiewicz, Dariusz Hreniak, Effect of calcination
temperature on optical properties of Gd3PO7:Eu3+ nanophosphors synthesized by the
combustion method, Int. J. of Nanotechnology, Số ISSN: 1475-7435, 17, 623 - 635, 2020.
Nguyen Trung Hieu, Do Thi Anh Thu, Giang Hong Thai, Ho Truong Giang, Pham Quang
Ngan, Man Minh Tan, Effect of metal-support couplings on the photocatalytic performance
of Au-decorated ZnO nanorods, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Số
ISSN: 1573-482X, 31, 14946–14952, 2020.
P.H. Nam, N.X. Phuc, D.K. Tung, V.Q. Nguyen, N.H. Nam, D.H. Manh, P.T. Phong, Effect
of superparamagnetic interaction on the magnetic heating efficiency of Co0.3Zn0.7Fe2O4
and Co0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles, Physica B: Physics of Condensed Matter, Số ISSN:
09214526, 591, 412246, 2020.
H.T. VAN, N.D. VINH, N.X. CA, N.X. TRUONG, V.T.K. OANH, P.V. HAI, N.T. HIEN,
N.V. KHIEN, Effect of Wheel Speed on Magnetic Properties of Nd10Fe85xCoxB5 (x = 0
to 40) Nanocomposite Ribbons, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Số ISSN: 03615235, 49, 3902–3906, 2020.
Son Tung Ngo, Nam Dao Hong, Le Huu Quynh Anh, Dinh Minh Hiep, and Nguyen Thanh
Tung, Effective estimation for inhibitor affinity of HIV-1 protease via a modified LIE
approach, RSC Advances, Số ISSN: 2046-2069, 10, 7732, 2020.
Anh D. Phan, *abc Katsunori Wakabayashi, c Marian Paluchd and Vu D. Lamef, Effects of
cooling rate on structural relaxation in amorphous drugs: elastically collective nonlinear
langevin equation theory and machine learning study, RSC Advances, Số ISSN: 2046-2069,
9, 40214, 2019.
Tran Van Huynh, Bui Son Tung, Bui Xuan Khuyen, Nguyen Thanh Tung, and Vu Dinh
Lam, Electrically tunable graphene-based metamaterials: A brief review, Modern Physics
Letters B, Số ISSN: 1793-6640, 33, 1950404, 2019.
Tran Van Hau, Pham Van Trinh, Nguyen Phuong Hoai Nam, Nguyen Van Tu, Vu Dinh
Lam, Doan Dinh Phuong, Phan Ngoc Minh, Bui Hung Thang, Electrodeposited nickel–
graphene nanocomposite coating: effect of graphene nanoplatelet size on its microstructure
and hardness, RSC Advances, Số ISSN: 2046-2069, 10, 22080, 2020.
Dong C. Nguyen, Yasuaki Ishikawa, Sachiko Jonaic, Kyotaro Nakamurad, Atsushi
Masudac, Yukiharu Uraoka, Elucidating the mechanism of potential induced degradation
delay effect by ultraviolet light irradiation for p-type crystalline silicon solar cells, Solar
Energy, Số ISSN: ISSN: 0038-092X, 199, 55–62, 2020.
Anh D. Nguyen, Phuong T. Pham, Dai C. Tran, Loan T. Nguyen, Phong D. Tran, Embedding
Amorphous Molybdenum Sulfide within a Porous Poly (3, 4‐ethylenedioxythiophene)
Matrix to Enhance its H2‐evolving Catalytic Activity and Robustness, Chemistry—An
Asian Journal, Số ISSN: 1861-471X, 15, 2996-3002, 2020.
Nguyen Ngoc Trac, Ho Van Tuyen*, Vu Xuan Quang, Masayuki Nogami, Le Van Khoa
Bao, Nguyen Trong Thanh, Nguyen Manh Son, Nguyen Thi Thai An, Le Xuan Hung, Tran
Thi Hong, Energy level of lanthanide ions and anomalous emission of Eu2þ in Sr3B2O6
materials, Physica B: Physics of Condensed Matter, Số ISSN: 09214526, 595, 412373, 2020.
130

[42]. Sung Chan Yoo, Byungchul Kang, Pham Van Trinh, Doan Dinh Phuong, Soon Hyung Hong,
Enhanced mechanical and wear properties of Al6061 alloy nanocomposite reinforced by
CNT-template-grown core–shell CNT/SiC nanotubes, Scientific reports, Số ISSN: 20452322, 10, 1, 12896, 2020.
[43]. Luong Van Duong, Nguyen Van Luan, Nguyen Ngoc Anh, Bao Trung Tran, Le Danh
Chung, Nguyen Quang Huan, Phan Ngoc Minh, Doan Dinh Phuong, Pham Van Trinh,
Enhanced mechanical properties and wear resistance of cold-rolled carbon nanotubes
reinforced copper matrix composites, Materials Research Express, Số ISSN: 2053-1591, 7,
15069, 2020.
[44]. N.T.H. LE, et al, Enhanced Optical and Photocatalytic Properties of Au/Ag Nanoparticledecorated ZnO Films, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Số ISSN: 0361-5235, 49,
4, 2625, 2020.
[45]. Eun-Kyung Kim, Seog JoonYoon, Hoa Thi Bui, Supriya A. Patil, Chinna Bathula, Nabeen
K. Shrestha, Hyunsik Im, Sung-Hwan Han, Epitaxial electrodeposition of single crystal
MoTe2 nanorods and Li+ storage feasibility, Journal of Electroanalytical Chemistry, Số
ISSN: 1572-6657, 878, 114672, 2020.
[46]. Nguyen Thi Mai, Lan Thi Ngo, Y Vu, Phuong Thi Mai Duong, Nguyen Thanh Tung*,
Huong Thi Thu Phung*, Estimation of the ligand-binding free energy of checkpoint kinase
1 via non-equilibrium MD simulations, Journal of Molecular Graphics and Modelling, Số
ISSN: 1093-3263, 100, 107648, 2020.
[47]. V.L. Le, T.J. Kim, Y.D. Kim, D.E. Aspnes, External removal of endpoint-discontinuity
artifacts in the reciprocal-space analysis of spectra, Current Applied Physics, Số ISSN: 15671739, 20, 232, 2020.
[48]. Lam Thi Kieu Giang*, Trejgis Karolina, Lukasz Marciniak, Nguyen Vu, Le Quoc Minh,
Fabrication and characterization of up-converting β-NaYF:Er,Yb@NaYF core-shell
nanoparticles for temperature sensing applications, Scientific Reports, Số ISSN: 2045-2322,
10, 14672, 2020.
[49]. Nguyen Huy Dan, Pham Thi Thanh, Nguyen Huy Ngoc, Nguyen Hai Yen, Tran Dang Thanh,
Jung-Goo Lee, Nguyen Mau Lam, Dinh Thi Kim Oanh, Fabrication of Mn-(Bi, Ga) based
hard magnetic nanocomposites, International Journal of Nanotechnology, Số ISSN: 14757435, 17, 529, 2020.
[50]. T. B. Pham, V. C. Nguyen, V. H. Pham, H. Bui, R. Coisson, V. H. Pham, and D. C. Vu,
Fabrication of Silver Nano-Dendrites on Optical Fibre Core by Laser-Induced Method for
Surface-Enhanced Raman Scattering Applications, Journal of Nanoscience and
Nanotechnology, Số ISSN: 1533-4880, 20, 3, 1928-1935, 2020.
[51]. Tran Cao Dao, Truc Quynh Ngan Luong, Fabrication of uniform arrays of silver
nanoparticles on silicon by electrodeposition in ethanol solution and their use in SERS
detection of difenoconazole pesticide, RSC Advances. Số ISSN: 2046-2069, 10, 40940,
2020.
[52]. T. N. Tuan, T. V. Chinh, H. P. Nguyen, H. D. Ninh, N. T. Tung, D. T. Dang, S. W. Chang,
D. D. Nguyen, L. D. Duong, Facile fabrication of graphene@Fe-Ti binary oxide
nanocomposite from ilmenite ore: An effective photocatalyst for dye degradation under
visible
light
irradiation,
Journal
of
Water
Process
Engineering,
ISSN: 2214-7144, 37, 101474, 2020.

131

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

[53]. Nghia V Nguyen, Thu V Tran, Son T Luong, Thao M Pham, Ky V Nguyen, Thao D Vu,
Hieu S Nguyen, Nguyen V To, Facile Synthesis of a NiCo2O4 Nanoparticles Mesoporous
Carbon Composite as Electrode Materials for Supercapacitor, ChemistrySelect, Số ISSN:
2365-6549, 5, 7060-7068, 2020.
[54]. Van Thai Dang, Thi Tu Oanh Nguyen, Thi Hien Truong, Anh Thi Le, Tien Dai Nguyen,
Facile synthesis of different ZnO nanostructures for detecting sub-ppm NO2 gas, Materials
Today Communications Số ISSN: 2352-4928, 22, 100826, 2020.
[55]. Nguyen Van Hao, Nguyen Van Dang, Do Hoang Tung, Pham The Tan, Nguyen Van Tu,
Pham Van Trinh, Facile synthesis of graphene oxide from graphite rod of recycled battery
by solution plasma exfoliation for removing Pb from water, RSC Advances, Số ISSN: 20462069, 10, 67, 41237-41247, 2020.
[56]. Xuan-Dien Luong · Quynh-Trang Luu · Tien-Thanh Nguyen · Dang-Chinh Huynh ·
Duc-Quan Ngo · Masamichi Yoshimura · Tamao Ishida, Facile Synthesis of MnO2@
SiO2/Carbon Nanocomposite-based Gold Catalysts from Rice Husk for Low-Temperature
CO Oxidation, Catalysis Letters, Số ISSN: 1572-879X, 150, 9, 2726, 2020.
[57]. Nguyen Vu Ngoc Mai, Duong Thi Lim, Nguyen Quang Bac, Nguyen Thi Ha Chi, Doan
Trung Dung, Ngo Pham Nghia and Dao Ngoc Nhiem, Fe2O3/Mn2O3 nanoparticles:
Preparations and applications in the photocatalytic degradation of phenol and parathion in
water, Journal of the Chinese Chemical Society, Số ISSN: 2192-6549, 67, 242-245, 2020.
[58]. Son Tung Ngo, Han N. Phan, Chinh N. Le, Nhung C. T. Ngo, Khanh Bao Vu, Nguyen Thanh
Tung, Cuong X. Luu, Van V. Vu, Fine tuning of the copper active site in polysaccharide
monooxygenases, Journal of Physical Chemistry B, ISSN: 1520-6106, 124, 1859, 2020.
[59]. Huyen Tran Thi Thuong, Chi Tran Thi Kim*, Liem Nguyen Quang, Hendrik Kosslick,
Highly active brookite TiO2-assisted photocatalytic degradation of dyes under the simulated
solar−UVA radiation, Progress in Natural Science: Materials International, Số ISSN: 10020071, 29, 641, 2019.
[60]. Bui Xuan Khuyen et al, High-Order Resonance in a Multiband Metamaterial Absorber,
Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Số ISSN: 0361-5235, 49, 3, 1677, 2020.
[61]. Linh Nhat Nguyen, Neha Kaushik, Pradeep Lamichhane, Sohail Mumtaz, Ramhari Paneru,
Pradeep Bhartiya, Jae Sung Kwon, Yogendra Kumar Mishra, Liem Quang Nguyen,
Nagendra Kumar Kaushik and Eun Ha Choi, In situ plasma-assisted synthesis of
polydopaminefunctionalized gold nanoparticles for biomedical applications, Green
Chemistry, Số ISSN: 1463-9270, 22, 6588, 2020.
[62]. L. H. Nguyen, V. T. K. Oanh*, P. H. Na, D. H. Doan, N. X. Truong, N. X. Ca, P. T. Phong,
L. V.Hong, T. D. Lam, Increase of magnetic hyperthermia efficiency due to optimal size of
particles: theoretical and experimental results, Journal of Nanoparticle Research, Số ISSN:
1388-0764, 22, 258, 2020.
[63]. Julia Kasiuk, Thi Ngoc Anh Nguyen et al, Influence of interfacial magnetic ordering and
field-cooling effect on perpendicular exchange bias and magnetoresistance in nanoporous
IrMn/[Co/Pd] films, J. Appl. Phys., Số ISSN: 0021-8979, 127, 223904, 2020.
[64]. N. X. Ca, H. T. Van, P. V. Do, L. D. Thanh, P. M. Tan, N. X. Truong, V. T. K. Oanh, N. T.
Binh and N. T. Hien, Influence of precursor ratio and dopant concentration on the structure
and optical properties of Cu-doped ZnCdSe-alloyed quantum dots, RSC Advances, Số ISSN:
2046-2069, 10, 25618-25628, 2020.
132

[65]. Tien Thanh Nguyen, Khac An Dao*, Thi Thuy Nguyen, Chung Dong Nguyen, Si Hieu
Nguyen and Thi Mai Huong Nguyen, Influence of thermal annealing media on optical and
electrical properties of FTO, ITO and TiO2 films, Materials Transaction, Số ISSN: 24324701, 61, 11, 2091-2094, 2020.
[66]. Tuan M. Duong, Phuc D. Nguyen, Anh D. Nguyen, Ly T. Le, Loan T. Nguyen, Hai V. Pham,
Phong D. Tran, Insights into the Electrochemical Polymerization of [Mo3S13]2- Generating
Amorphous Molybdenum Sulfide, Chemistry—A European Journal, Số ISSN: 1521-3765,
25, 13676-13682, 2019.
[67]. Nghia Manh Nguyen, Yen Hai Nguyen, Hong Ngoc Phan, Minh Ngoc Phan, Dung Dang
Duc, Pham Thu Nga, Minh Van Nguyen, Thuy Minh Nguyen, Van Quoc Duong, Khang Cao
Nguyen, Investigation of origin optical properties of TiO2/graphene nanohybrids, Materials
Letters, Số ISSN: 0167-577X, 276, 128042, 2020.
[68]. Ly T. Le, Thao T. T. Nguyen, Trang T. T. Nguyen, Mai T. T. Nguyen, Thuy T. D. Ung, and,
Phong D. Tran, Investigation on the growth mechanism of Cu2MoS4 Nanotube, Nanoplate
and its use as a catalyst for hydrogen evolution in water, Chemistry—An Asian Journal, Số
ISSN: 1861-471X, 15, 1873-1880, 2020.
[69]. Pham Van Thach et al, Large enhancement of domain wall-induced anomalous
magnetoresistance in ferrimagnetic Tb/Co wires: The effect of injecting spin Hall current,
Current Applied Physics, Số ISSN: 1567-1739, 20, 2, 262, 2020.
[70]. Van Tu Nguyen, YC Kim, Yeong Hwan Ahn, Soonil Lee, Ji-Yong Park, Large-area growth
of high-quality graphene/MoS2 vertical heterostructures by chemical vapor deposition with
nucleation control, Carbon, Số ISSN: 0008-6223, 168, 580-587, 2020.
[71]. Hoang Thi Khuyen, Tran Thu Huong, Nguyen Thanh Huong, Vu Thi Thai Ha, Nguyen Duc
Van, Vu Xuan Nghia, Tran Kim Anh, Le Quoc Minh, Luminescence properties of a
nanotheranostics based on a multifunctional Fe3O4/Au/Eu[1-(2-naphthoyl)-3, 3, 3triﬂuoroacetone]3 nanocomposite, Optical Materials, Số ISSN: 0925-3467, 109, 110229,
2020.
[72]. Nguyen Hai Yen, Nguyen Hoang Ha, Pham Thi Thanh, Tran Dang Thanh, Nguyen Huy
Dan, Magnetic, Magnetocaloric, and Critical Properties of Fe84-xCr2+xB2Co2Zr10 MeltSpun Ribbons, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Số ISSN: 1557-1947,
33, 3443, 2020.
[73]. Dao Son Lam, Nguyen Thi Dung, Tran Dang Thanh, Dinh Chi Linh, Wen-Zhe Nan, Seong
Cho Yu, Magnetocaloric effect and critical behavior near the first to secondorder phase
transition of La0.7Ca0.3-xSnxMnO3 compounds, Materials Research Express, Số ISSN:
20531591, 7, 46101, 2020.
[74]. Le Thi Anh Thu, Nguyen Long Tuyen, Nguyen Ngoc Dinh, Bach Huong Giang, Tran Dang
Thanh, Nguyen Khac Man, Bach Thanh Cong, Metal-Insulator Transition in
(La0.7Sr0.3Mn0.98Co0.02O3)1-x(BaTiO3)x Multiferroic, Materials Transactions, Số
ISSN: 1345-9678, 61, 1517, 2020.
[75]. Doan Dinh Phuong, Luong Van Duong, Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Trinh,
Microstructure and Mechanical Properties of MWCNT/Ti6Al4V Composites Consolidated
by Vacuum Sintering, Science of Sintering, Số ISSN: ISSN: 1820-7413 (online); 0350-820X
(print), 52, 187-194, 2020.

133

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

[76]. Dao Chi Tue, Te-Kang Tsao, Akira Ishida, Hideyuki Murakami and Le Thi Hong Lien,
Microstructure and Oxidation Behavior of Pt and PtIr Diffusion Coatings on Ni-Based
Single Crystal Superalloy, Materials Transactions, Số ISSN: 1345-9678 / 1347-5320, 61, 8,
1671 - 1678, 2020.
[77]. Hung H Nguyen, Nguyen V To, Thu V Tran, Ky V Nguyen, Son T Luong, Nga NT Nguyen,
Chung V Hoang, Hieu S Nguyen, Nghia V Nguyen, Mixing amorphous carbon enhanced
electrochemical performances of NiCo2O4 nanoparticles as anode materials for sodium-ion
batteries, Applied Physics A, Số ISSN: 1432-0630, 126, 528, 2020.
[78]. Tae Jung Kim, Van Long Le and Hoang Tung Nguyen, Xuan Au Nguyen and Young Dong
Kim, Modeling of the Optical Properties of Monolayer WS2, Journal of the Korean Physical
Society, Số ISSN: 0374-4884, 77, 298, 2020.
[79]. Nguyen Thi Quy Hai, Tran Kim Anh, Pham Thi Minh Chau, Vu Thi Thai Ha, Ho Van Tuyen,
Tran Thu Huong, Ha Thi Phuong, Quoc Le Minh, Multistep synthesis and upconversion
luminescence of spherical Gd2O3:Er and Gd2O3:Er @ silica, Journal of Materials Science:
Materials in Electronics , Số ISSN: 0957-4522, 31, 3354–3360, 2020.
[80]. Bui Xuan Khuyen, et al, Narrow/Broad-Band Absorption Based on Water-Hybrid
Metamaterial, Crystals, Số ISSN: 2073-4352, 10, 415, 2020.
[81]. Hong T. T. Nguyen, Thi Hien Truong, Tien Dai Nguyen, Van Thai Dang, Tuan V. Vu, Son
Tung Nguyen, Xuan Phong Cu & Thi Tu Oanh Nguyen, Ni-doped WO3 flakes-based sensor
for fast and selective detection of H2S, Journal of Materials Science: Materials in
Electronics, ISSN 1573-482X, 31, 15, 12783, 2020.
[82]. Khac An DAO, Tien Thanh NGUYEN and Hong Trang PHAM; On the distance directional
growth of GaxOy nanomaterials concerning the surface Au droplets and Au/Ga/O clusters
outward diffusion on the separated Au islands/strips on GaAs substrate using thermal VaporLiquid -Solid method, Journal of Nano Research, Số ISSN: 1661-9897, 63, 31-46, 2020.
[83]. M. Fei, P. T. Nhung, N. B. Minh, L. Zhen, A. T. Huong, N. D. T. Trang, T. Q. Cong, P. T.
Lien, N. T. Huong, T. Q. Tien, L. N. Diep, One-photon absorption based direct laser writing
for fabrication of multi-dimensional photonic and plasmonic nanostructures, Int. J. of
Nanotechnology, Số ISSN: 1475-7435, 17, 550 - 559, 2020.
[84]. Minh Nhat Dang, Thanh Hai Nguyen, To Van Nguyen, Tran Viet Thu, Hoang Le, Masashi
Akabori, Nobuaki Ito, Hai Yen Nguyen, Trong Lu Le, Tuan Hong Nguyen, Van Thao
Nguyen and Ngoc Hong Phan, One-pot synthesis of manganese oxide/graphene composites
via a plasma-enhanced electrochemical exfoliation process for supercapacitors,
Nanotechnology, Số ISSN: 1361-6528, 31, 345401, 2020.
[85]. Nguyen Van Sau, Quang Minh Ngo, Thang Bach Phan, Ngoc Quyen Tran and Tan Tai
Nguyen, Optical Biosensor Using Near Infrared Laser for Enhancement of Detection
Accuracy, Journal of Electronic Materials, Số ISSN: 0361-5235, 49, 12, 7420-7426, 2020.
[86]. Son Tung Ngo, Trung Hai Nguyen, Nguyen Thanh Tung, Pham Cam Nam, Khanh B. Vu,
Van V. Vu, Oversampling Free Energy Perturbation Simulation in Determination of the
Ligand‐Binding Free Energy, Journal of Computational Chemistry, Số ISSN: 0192-8651,
41, 611, 2020.
[87]. Hung Manh Do, Thi Hong Le, Xuan Phuc Nguyen, Hong Nam Pham, Thi Hong Ngo, Trung
Hieu Nguyen, Thanh Phong Pham, Manh Huong Phan, Jozef Kov, Ivan Skorvanek,

134

[88].
[89].

[90].

[91].

[92].

[93].

[94].

[95].

[96].

[97].

[98].

Oxidation-controlled magnetism and Verwey transition in Fe/Fe3O4 lamellae, Journal of
Science: Advanced Materials and Devices, Số ISSN: 2468-2179, 5, 263-269, 2020.
Hoang Tung Nguyen et al, Parameterized optical properties of InxAl-xP alloys, Applied
Optics ISSN:1559-128X, 59, 2924, 2020.
Adler Gamzatov, A.B. Batdalov, ShK. Khizriev, A.M. Aliev, L.N. Khanov, N.H. Yen, N.H.
Dan, H. Zhou, S.-C. Yu, D.-H. Kim, Phase transitions, thermal, electrical, and
magnetocaloric properties of Ni50Mn37-xAlxSn13 (x = 2, 4) ribbon samples, Journal of
Alloys and Compounds, Số ISSN: 0925-8388, 842, 155783, 2020.
N. T. Mai, S. T. Ngo, P. Lievens, and E. Janssens, and N. T. Tung, Photofragmentation
patterns of cobalt oxide cations ConOm+ (n=5-9, m=4-13): from oxygen-deficient to
oxygen-rich species, Journal of Physical Chemistry A, ISSN: 1089-5639, 124, 7333, 2020.
Dang Nhat Minh, Hong Phong Duong, Le Hoang, Phuc Dinh Nguyen, Phong D. Tran and
Phan Ngoc Hong, Plasma-Assisted Preparation of MoS2/Graphene/MOF Hybrid Materials
and Their Electrochemical Behaviours, Materials Transactions, Số ISSN: 1345-9678, 61, 8,
1535 - 1539, 2020.
Thi Hien Nguyen et al, Plasmonic hybridization in symmetric metamaterial for broadband
negative refractive index: simulation, experiment and characterization, J. Phys. D: Appl.
Phys. Số ISSN: 0022-3727, 53, 175501, 2020.
Thi Kim Oanh Vuong*, The Tam Le, Hai Doan Do, Xuan Truong Nguyen, Xuan Ca Nguyen,
Thi Thu Vu, Trong Lu Le, Dai Lam Tran, PMAO-assisted thermal decomposition synthesis
of high-stability ferrofluid based on magnetite nanoparticles for hyperthermia and MRI
applications, Materials Chemistry and Physics, Số ISSN: 0254-0584, 245, 122762, 2020.
Bui Son Tung, et al, Polarization-insensitive electromagnetically-induced transparency in
planar metamaterial based on coupling of ring and zigzag spiral resonators, Modern Physics
Letters B, Số ISSN: 0217-9849, 34, 10, 2050093, 2020.
Ngo ThiLan, Khanh B.Vu, Minh KhueDao Ngoc, Phuong-ThaoTran, Dinh MinhHiep,
Nguyen ThanhTung, Son TungNgo, Prediction of AChE-ligand affinity using the umbrella
sampling simulation, Journal of Molecular Graphics and Modelling, Số ISSN: 1093-3263,
93, 107441, 2019.
Duong Thi Lim, Nguyen Thi Lan Huong, Nguyen Thi Hue, Nguyen Thi Huong Thuy, Tran
Thu Thuy, Van Long Nguyen, Gabriele Walenzik, Wolfgang Genthe, Karl-Ulrich Rudolph,
Ngo Nghia Pham, Dao Ngoc Nhiem, Preliminary study on the distribution and risk
assessment of mercury in different surface sediments along the coastal area of the province
Thai Binh in Vietnam, Environmental Pollutants and Bioavailability, Số ISSN: 2639-5940,
32, 114, 2020.
Ngo K. K. Minh, Tran B. Luan, Lam T. K. Giang, Nguyen T. Thanh Tran T. K. Chi, Dariusz
Hreniak, Ngo Q. Luan and Nguyen Vu, Preparation and optical properties of La3PO7:Eu3+
nanophosphors synthesized by combustion method, Materials Transactions, Số ISSN: 13475320, 61, 8, 1564 - 1568, 2020.
N.T. Hien, N.X. Truong, V.T.K. Oanh, P.V. Haid, N.X. Ca, H.T. Van, N.V. Vuong,
Preparation of exchange coupled CoFe2O4/CoFe2 nanopowders, Journal of Magnetism and
Magnetic Materials, Số ISSN: 0304-8853, 511, 166984, 2020.

135

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

[99]. Do Thuy Chi et al, Progresses in metamaterials for advanced lowfrequency perfect
absorbers: a brief review, JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND
APPLICATIONS, Số ISSN: 0920-5071, 34, 2251, 2020.
[100]. Phuong Thu Ha*, Thi Thu Huong Le, Thi Dieu Thuy Ung, Hai Doan Do, Bich Thuy Doan,
Thi Thu Trang Mai, Hong Nam Pham, Thi My Nhung Hoang, Ke Son Phan and Thuc Quang
Bui, Properties and bioeffects of magneto–near infrared nanoparticles on cancer diagnosis
and treatment, New Journal of Chemistry, Số ISSN: 11440546, 13699261, 44, 17277-17288,
2020.
[101]. Luu Thi Viet Ha, Luu Minh Dai, Duong Thi Lim, Dao Ngoc Nhiem, Ngo Nghia Pham, Pure
and cerium-doped zinc oxides: Hydrothermal synthesis and photocatalytic degradation
performance of methylene blue in water under visible light irradiation, Journal of the
Chinese Chemical Society, Số ISSN: 2192-6549, 67, 1631, 2020.
[102]. Minh Quan Pham, Khanh B. Vu, T. Ngoc Han Pham, Le Thi Thuy Huong, Linh Hoang Tran,
Nguyen Thanh Tung, Van V. Vu, Trung Hai Nguyen, and Son Tung Ngo*, Rapid Prediction
of Possible Inhibitors for SARS-CoV-2 Main Protease using Docking and FPL Simulations,
RSC Advances, Số ISSN: 2046-2069, 10, 31991, 2020.
[103]. Bui xuan Khuyen et al, Realization for dual-band high-order perfect absorption, based on
metamaterial, J. Phys. D: Appl. Phys. Số ISSN: 0022-3727, 53, 105502, 2020.
[104]. Vu Van Cat, Ngo Xuan Dinh, Vu Ngoc Phan, Le Anh Tuan, Man Hoai Nam, Vu Dinh Lam,
Tran Van Dang, Nguyen Van Quy, Realization of graphene oxide nanosheets as a potential
mass-type gas sensor for detecting NO2, SO2, CO, and NH3, Materials Today
Communications, Số ISSN: 2352-4928, 25, 101682, 2020.
[105]. H.T. NGUYEN, T.M. MAN, and V.V. NGUYEN, Regulating the Performance of MnBi
Magnetic Materials by Sb Doping: DFT Calculations and Experiments, Journal of
ELECTRONIC MATERIALS, Số ISSN: 0361-5235, 49, 4962–4968, 2020.
[106]. Vu Duc Chinh, Nguyen Quang Liem, Han Saem Cho, Sae Chae Jeoung, Relaxation
dynamics of photoexcitations in TiO2 and its composites with Au/carbon nanotube
(graphene), Catalysis Communications, Số ISSN: 1566-7367, 139, 105970, 2020.
[107]. D. Duc La*, T. Ngoc Truong, Thuan Q. Pham, T. Hoang Vo, Nam T. Tran, T. Anh Nguyen,
Ashok Kumar Nadda, Thanh Tung Nguyen, S. Woong Chan, W.J. Chung, D. Duc Nguyen*,
Scalable fabrication of modified graphene nanoplatelets as an effective additive for engine
lubricant oil, Nanomaterials, Số ISSN: 2079-4991, 10, 877, 2020.
[108]. Xuan-Dung Mai, Tran Thi Kim Chi*, Truong-Chung Nguyen, Van-Thao Ta, Scalable
synthesis of highly photoluminescence carbon quantum dots, Materials Letters, Số ISSN:
0167-577X, 268, 127595, 2020.
[109]. Seog Joon Yoon, Hoa Thi Bui, Soo Jeong Lee, Supriya A. Patil, Chinna Bathula, Nabeen K.
Shrestha, Self-supported anodic film of Fe(III) redox center doped Ni-Co Prussian
blueanalogue frameworks with enhanced catalytic activity towards overall water
electrolysis, Journal of Electroanalytical Chemistry, Số ISSN: 1572-6657, 878, 114594,
2020.
[110]. Van Duong Ta, Tam Trong Nguyen, Thi Ha Lien Nghiem, Hong Nhung Tran, Anh Tu Le,
Nguyen Thuan Dao, Phuoc Dinh Duong, Hanh Hong Mai, Silica based biocompatible
random lasers implantable in the skin, Optics Communications, Số ISSN: 0030-4018, 475,
126207, 2020.
136

[111]. Bui xuan Khuyen, Size determination of Polystyrene Sub Microphere Using Transmission
Spectroscopy, Applied Science, Số ISSN: 2076-3417, 10, 5232, 2020.
[112]. Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Van Chuc, Bui Hung Thang, Pham Van Nhat, Nguyen Van Hao,
Doan Dinh Phuong, Phan Ngoc Minh, Subramani Thiyagu, Fukata Naoki, Pham Van Trinh,
Solar cell based on hybrid structural SiNW/poly (3, 4 ethylenedioxythiophene):
poly(styrenesulfonate)/graphene, Global Challenges, Số ISSN: 2056-6646, 4, 9, 2000010,
2020.
[113]. Anh Ngoc Nguyen; J. Solard; H.T.T. Nong; C. Ben Osman; A. Gomez; V. Bockelée; S.
Tencé-Girault; F. Schoenstein; M. Simón-Sorbed; A. E. Carrillo; S. Mercone, Spin-Coating
and Micro-Patterning optimization of composite thin films based on PVDF, Materials, Số
ISSN: 1996-1944, 13, 6, 1342, 2020.
[114]. Neha Kaushik, Linh Nhat Nguyen, June Hyun Kim, Eun Ha Choi, and Nagendra Kumar
Kaushik, Strategies for Using Polydopamine to Induce Biomineralization of Hydroxyapatite
on Implant Materials for Bone Tissue Engineering, International Journal of Molecular
Sciences, Số ISSN: 1422-0067, 21, 6544, 2020.
[115]. PT Phong, TN Bach, TD Thanh, et al, Structural transition, electrical and magnetic
properties of Cr doped Bi0. 9Sm0. 1FeO3 multiferroics, Journal of Alloys and Compounds,
Số ISSN: 0925-8388, 813, 152245, 2020.
[116]. Thi Minh Hien Nguyen, Xuan Nghia Nguyen, Xiang-Bai Chen, Xuan Thang To, Seongsu
Leee, Thi Huyen Nguyen, In-Sang Yang, Study of spin-phonon coupling in multiferroic
BiFeO3 through Raman spectroscopy, Journal of Molecular Structure, Số ISSN: 00222860,
1222, 128884, 2020.
[117]. T Khan, N T Dang, S H Jabaro, T G Naghiyev, R M Rzayev, T Q Nguyen, H V Tuyen, N T
Thanh and L V T Son, Study on luminescent properties of Tb3+ and Sm3+ co-doped CaSiO3
phosphors for white light emitting diodes, Mater. Res. Express, Số ISSN: 20531591, 7
(2020), 16507, 2020.
[118]. Thanh Binh Pham, Huy Bui, Van Hoi Pham, Thuy Chi Do, Surface-enhanced Raman
spectroscopy based on Silver nano-dendrites on microsphere end-shape optical fibre for
pesticide residue detection, Optik, Số ISSN: 0030-4026, 219, 165172, 2020.
[119]. Lan Nguyen Thi, Vo Hoang Anh, Hoang Duc An, Nguyen Phi Hung, Dao Ngoc Nhiem, Bui
Van Thang, Pham Khac Lieu and Dinh Quang Khieu, Synthesis of C–N–S-tridoped TiO2
from Vietnam ilmenite ore and its visible light –driven-photocatalytic activity for tetracyline
degradation, Journal of Nanomaterials. Số ISSN: 1687-4129, 2020, 1523164, 2020.
[120]. Nguyen Trong Thanh, Trinh Van Giap and Nguyen Thi Thu Ha,, Synthesis of lithium
aluminate for application in radiation dosimetry, Materials Lettersm, Số ISSN: 0167-577X,
267, 127506, 2020.
[121]. N.T. Hien, T.T.K. Chi*, N.D. Vinh, H.T. Van, L.D. Thanh, P.V. Do, V.P. Tuyen, N.X. Ca,
Synthesis, characterization and the photoinduced electron-transfer energetics of CdTe/CdSe
type-II core/shell quantum dots, Journal of Luminescence, Số ISSN: 0022-2313, 217,
116822, 2020.
[122]. Hoang Tung Nguyen, Tae Jung Kim, Han Gyeo Park, Van Long Le, Xuan Au Nguyen, Do
hyoung Koo, Chul Ho Lee, Do Duc Cuong, Soon Cheo Hong, Young Dong Kim,
Temperature dependence of optical properties of monolayer WS2 by spectroscopic
ellipsometry, Applied Surface Science ISSN: 0169-4332, 511, 145503, 2020.

137

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

[123]. Le Xuan Hung, Pham Thu Nga, Nguyen Nhu Dat & Nguyen Thi Thuc Hien, Temperature
Dependence of Raman and Photoluminescence Spectra of Ternary Alloyed CdSe0.3Te0.7
Quantum Dots, Journal of Electronic Materials, Số ISSN: 0361-5235, 49, 2568–2577, 2020.
[124]. Hoang Tung Nguyen, Van Long Le, Thi Minh Hai Nguyen, Tae Jung Kim, Xuan Au
Nguyen, Bogyu Kim, Kyujin Kim, Wonjun Lee, Sunglae Cho & Young Dong Kim,
Temperature dependence of the dielectric function and critical points of α-SnS from 27 to
350 K, Scientific Reports, Số ISSN: 2045-2322, 10, 18396, 2020.
[125]. Nguyen Xuan Truong and Nguyen Van Vuong, Temperature-gradient-driven annealing
process for formation of MnBi ferromagnetic phase, Applied Physics A, Số ISSN: 14320630, 126, 784, 2020.
[126]. Khac An DAO, Hong Trang PHAM, Tien Thanh NGUYEN and Anh Tuan PHAN, The
formation mechanism and model of Surface nanoscale Kirkendall effect on the Au catalyst
island/ GaAs substrate by thermal VLS method with two steps temperature mode, Catalysts,
Số ISSN: 2073-4344, 9, 12, 1072, 2019.
[127]. Thi Thu Ha Pham, Xuan Hoa Vu, Nguyen Dac Dien, Tran Thu Trang, Nguyen Van Truong,
Tran Dang Thanh, Pham Minh Tan, Nguyen Xuan Ca, The structural transition of bimetallic
Ag–Au from core/shell to alloy and SERS application, RSC Advances, Số ISSN: 2046-2069,
10, 24577, 2020.
[128]. Thi Hien Nguyen, Tunable broadband-negative-permeability metamaterials by hybridization
at THz frequencies, RSC Advances, Số ISSN: 2046-2069, 10, 28343, 2020.
[129]. Tran Kim Anh, Tran Thu Huong, Nguyen Thanh Huong, Vu Thi Thai Ha, Dang Van Thai,
Wieslaw Strek, David Hui and Le Quoc Minh, Upconversion Luminescence Properties of
Gd2O3: Er3+ Nanospheres and Gd2O3: Er3+@Silica Nanocomposites, Materials
Transactions, Số ISSN: 1345-9678, 61, 8, 1569-1574, 2020.
[130]. Dao Tran Cao, Cao Tuan Anh, and Luong Truc Quynh Ngan, Vertical-Aligned Silicon
Nanowire Arrays with Strong Photoluminescence Fabricated by Metal-Assisted
Electrochemical Etching, Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, Số ISSN: 1555130X, 15, 127, 2020.
[131]. V.X. Quang, N.N. Dat, V.P. Tuyen, N.M. Khaidukov, V.N. Makhov, L.D. Thanh, N.X. Ca,
N.T. Thanh, P.T.T. Nga, P.V. Do, VUV spectroscopy of lanthanide doped ﬂuoride crystals
K2YF5, Optical Materials. Số ISSN: 0925-3467, 107, 110049, 2020.

Tạp chí do Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam xuất bản thuộc danh mục Scopus
[1]. U. T. D. Thuy, and N. Q. Liem, Fast and sensitive detection of carbaryl pesticide trace by
using 2D-arrays of Au and Au/Ag core/shell nanoparticles, Adv. Nat. Sci.: Nanosci.
Nanotechnol, Số ISSN: 2043-6262, 11, 15010, 2020.

Tạp chí/Proceedings không thuộc danh sách SCIE, nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN
xuất bản ở nước ngoài
[1]. Anh Thi Lea, Manh Ha Hoang, Minh Hoa Nguyend, T. Anh Thu Do and Minh Tan Manb,
Accurate Model for Fluorescence Resonance Energy Transfer between Gold Nanoparticles
and Cy3 Orange Beads, Applied Science and Convergence Technology, Số ISSN: 22886559, 29, 113-116, 2020.

138

[2]. Shukanov V.P., Korychko L.A., Melnikova E.V., Polyanskaya S.N., Mashkin I.A., Cong
H.H., Vu H.S., Hoang A.S, Changes in some physiological and biochemical indicators for
stress tolerance of spring barley under the influence of pre-sowing treatment of seeds with
metal nanoparticles/ Biologically active preparations for plant growing: scientific
background – recommendations – practical results, Proceedings XVI International scientificapplied conference. – Minsk. – October 22, 2020, 172-174, 2020.
[3]. N.V. Hao, D.H. Tung, N.V. Khien, N.N. Anh, N.V. Tu, P.V. Trinh, Direct Synthesis of
Graphene from a Recycled Battery Core by Solution Plasma Exfoliation and its Application
for Removing Methylene Blue and Rhodamine B from Aqueous Solutions, Journal of Nanoand Electronic Physics, Số ISSN: 2077-6772, 12, 5, 05029, 2020.
[4]. Tuyet Thi Anh Ngo, Sachiko Hiromoto, Phong Ngoc Nguyen, San Thi Pham, Effect of pH
of coating solution on adhesion strength of hydroxyapatite and octacalcium phosphate
coatings on AZ31 magnesium alloy, Materials science forum, Số ISSN: 1662-9752, 985,
156-164, 2020.
[5]. Hoang Vu, Nguyen Manh Hieu, Tran Quoc Tien, Ngoc Hai Vu, Jongbin Park, Seoyong Shin,
Elimination of heat problem in POF-based Daylighting systems, Journal of Korean Institute
of llluminating and electrical installation engineers, Số ISSN: 1229-4691, 34, 8, 8-14, 2020.
[6]. R.K. Khisamov, K.S. Nazarov, Pham Van Trinh, A.A. Nazarov, Doan Dinh Phuong, R.R.
Mulyukov, Field electron emission from a copper-based composite reinforced with carbon
nanotubes, Letters on Materials, Số ISSN: 2218-5046, 9, 4s, 566-570, 2019.
[7]. Yosuke Shibata, Kenya Tanaka, Yusuke Asakuma, Cuong V. Nguyen, Son A. Hoang, Chi
M. Phan, Selective evaporation of a butanol/water droplet by microwave irradiation, a step
toward economizing biobutanol production, Biofuel Research Journal, Số ISSN: 22928782,
25, 1109-1114, 2020.
[8]. Ayushman Ramola, Amit Kumar Shakya, Dai Van Pham, Study of statistical methods for
texture analysis and their modern evolutions, Engineering Reports, Số ISSN: 2577-8196,
e12149, 43854, 2020.
[9]. Cam Thi Hong Hoang, Minh Quang Ngo, Dai Van Pham, Son Thanh Pham, Vinod Kumar
Verma, Amit Kumar Shakya, Veerpal Kaur, Sukhbir Singh, Surinder Singh, Suface palsmon
resonance sensor based on photonic crystal fiber coated with gold film, Proceedings
CASEAN-6, Số ISSN: 978-604-913-088-5, 222-227, 2019.
[10]. Nguyen Thi Thanh Nga, Le Thi Hong Lien, Tadashi Shinohara, The influence of the
environment factors and the surface treatment on Stress Corrosion Cracking of Type 304
Austenitic Stainless Steel, International Journal of Engineering Research & Science
(IJOER), Số ISSN: [2395-6992], 5, 12, 44026, 2019.

Bài báo trên tạp chí quốc gia
1. Tạp chí Quốc gia do Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam xuất bản
[1]. Pham The Linh, Bui Son Tung, Et Al, All-Dielectric Metamaterial For
Electromagneticallyinduced Transparency In Optical Region, Communications in Physics,
Số ISSN: 0886 - 3166, 30, 2, 189-196, 2020.
[2]. Van Huynh Tran, Son Tung Bui, Xuan Khuyen Bui, Dinh Lam Vu, Thanh Tung Nguyen,
Characterization of a symmetric fishnet metamaterial in the m-band, Vietnam Journal of
Science and Technology, Số ISSN: 2525-2518, 58, , 237, 2020.
[3]. Dao Tran Cao, Luong Truc Quynh Ngan, Cao Tuan Anh And Kieu Ngoc Minh, Detection
Of A Sudan Dye At Low Concentrations By Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Using
Silver Nanoparticles, Communications in Physics, Số ISSN: 0868-3166, 29, 4, 521-526,
2019.

139

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

[4]. Phi Van Thang, Ho Van Tuyen, Vu Xuan Quang, Nguyen Thi Thuy Lieu, Nguyen Trong
Thanh;†And Nguyen Xuan Nghia, Detection Of Luminescence Centers In Colloidal
Cd0:3zn0:7s
Nanocrystals
By
Synchronous
Luminescence
Spectroscopy,
Communications in Physics, Số ISSN: 0886 - 3166, 30, 2, 181-187, 2020.
[5]. Kieu Thi Phuong Linh, Nguyen Van Chien, Nguyen Quoc Trung, Vu Huy Thong, Nguyen
Van Tuyen, Nguyen Phuong Thao, Dolabrane-type diterpenoid and lignan constituents
from the stem barks of ceriops decandra (Grff.) W. Theob, Vietnam Journal of Science and
Technology, Số ISSN: 2525-2518, 58, 4, 419-425, 2020.
[6]. Vu Duc Chinh, Nguyen Thuy Van, Pham Thanh Binh and Chu Thi Thu Hien, Effect Of
Graphene-Gold Nanocomposites On The Photocatalytic Activity Of TiO2,
Communications in Physics, Số ISSN: 0868-3166, 30, 1, 19-25, 2020.
[7]. Truong Xuan Nguyen, Ca Xuan Nguyen, Tung Thanh Nguyen, Vuong Van Nguyen, Effect
Of Pre-Alloy Composition On The Content Of Ferromagnetic Phase Of Mnbi Melt Spun
Ribbons, Vietnam Journal of Science and Technology, Số ISSN: 2525-2518, 58, 2, 212218, 2020.
[8]. Tran Huynh Tran, Le Thi Hong Hiep, Son Tung Bui, Xuan Khuyen Bui, Dinh Lam Vu,
Thanh Tung Nguyen, Experimental verification of a THz multiband metamaterial absorber,
Communications in Physics, Số ISSN: 0886 - 3166, 30, 361, 2020.
[9]. Thi Hong Cam Hoang, Thanh Binh Pham, Thuy Van Nguyen, Van Dai Pham, Huy Bui,
Van Hoi Pham, Elena Duran, Carlos Ramos, Xavier Le Roux, Laurent Vivien And Eric
Cassan, Hybrid Integrated Nanophotonic Silicon-Based Structures, Communications in
Physics, Số ISSN: 0868-3166, 29, 4, 481-490, 2019.
[10]. N. T. Mai, N. T. Lan, N. T. Tung, Insights into the magnetic origin of CunCr (n= 9÷11)
clusters: A superposition of magnetic and electronic shells, Vietnam Journal of Science
and Technology, Số ISSN: 2525-2518, 58, 31, 2020.
[11]. Le Nhat Minh, Vo Trong Nhan, Tran Thu Huong, Nguyen Thị Nga, Le Tri Vien, Phung
Thi Kim Hue, Labeling efficiency of Tb3+ conjugated CD133 monoclonal antibody
nanocomplex targeting in vitro metastatic cancer cells, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 17,
435-440, 2019.
[12]. Nguyen Thi Ha Chi, Doan Trung Dung, Pham Ngoc Chuc, Dương Thi Lim and Dao Ngoc
Nhiem, Ln(iii) glutamate complexes: Synthesic and application for maize, Vietnam
J.Chem, Số ISSN: 0866-7144, 57, 57(6e1, 2), 519-523, 2019.
[13]. Nguyen Van Vuong, MnBi Magnetic Material: A Critical Review, Communications in
Physics, Số ISSN: 0886 - 3166, 29, 4, 441-454, 2019.
[14]. Lê Nhật Minh, Võ Trọng Nhân, Nguyễn Thị Nga, Trần Thu Hương, Phùng Thị Kim Huệ,
Đỗ Thị Thảo, Nghiên cứu khả năng đánh dấu tế bào ung thư đại trực tràng (HT-29) của tổ
hợp vật liệu nano chứa ion đất hiếm Tb3+ với kháng thể kháng CD133, Tạp chí Công nghệ
Sinh học, Số ISSN: 1811-4989, 17, 3, 427-433, 2019.
[15]. Nguyen Thanh Vinh, Vu Ngoc Phan, Man Hoai Nam, Nguyen Van Quy, NO2 gas sensor
based on QCM coated with iron oxide nanorods, Vietnam Journal of Science and
Technology, Số ISSN: 2525-2518, 58, 2, 204-211, 2020.
[16]. Dao Chi Tue *, Hideyuki Murakami, Le Thi Hong Lien, Oxidation resistance and
microstructure of pt and ptir diffusion coatings on ni based single crystal superalloys by
electroplating method, Vietnam Journal of Science and Technology, Số ISSN: 12874, 57,
6, 714-723, 2019.
[17]. Pham Thanh Binh, Nguyen Van Chien, Nguyen Quoc Trung, Vu Huy Thong, Nguyen Van
Tuyen, Nguyen Phuong Thao, Penolic constituents from the stem barks of Rhizophora
Apiculata Blume, Vietnam Journal of Science and Technology, Số ISSN: 2525-2518, 58,
5, 517-525, 2020.

140

[18]. Nguyen Thi Hien, Phan Thi Duyen, Bui Xuan Khuyen, Bui Son Tung, Nguyen Xuan Ca,
Pham Thi Thu Ha, Vu Dinh Lam, Realization of broadband and independent polarization
metamaterial perfect absorber based on the third-order resonance, Vietnam Journal of
Science and Technology, Số ISSN: 2525-2518, 58, 4, 481-492, 2020.
[19]. Hoang Thi Hong Cam, Trinh Duc Anh, Pham Thanh Binh, Pham Van Dai, Nguyen Thuy
Van, Pham Van Hoi, Soi photonic crystal waveguides operating in telecommunication
range for integrated circuits, Vietnam Journal of Science and Technology, Số ISSN: 25252518, 58, 2, 161-167, 2020.
[20]. Tran Tien Lam, Dinh Thi Nga, Dinh Van Thien, Nguyen Sy Khiem, Bui Xuan Khuyen,
Bui Son Tung, Vu Dinh Lam, Ultrathin perfect absorber based on integrated metamaterial,
Vietnam Journal of Science and Technology, Số ISSN: 2525-2518, 58, 5, 571-577, 2020.
[21]. Thach Thi Dao Lien, Pham Van Phuc, Nguyen Thi Tu Oanh, Nguyen Si Hieu, Ta Ngoc
Bach, Pham Duy Long, Pham Van Hoi And Le Ha Chi, Using solvent vapor annealing for
the enhancement of the stability and efficiency of monolithic Hole-Conductor-Free
perovskite solar cells, Communications in Physics, Số ISSN: 0868-3166, 30, 2, 133-141,
2020.

2. Các tạp chí Quốc gia khác do các NXB trong nước xuất bản và có số lưu chiểu
[1]. Tran Thu Huong, Ảnh hưởng của Tri-sodium citrate dehydrate đến hình thái học, tính chất
quang của vật liệu nano phát quang TbPO4..H2O, TNU Journal of Science and Technology,
225, 69, 2020.
[2]. Nguyễn Thúy Vân, Phạm Thanh Bình, Vũ Đức Chính, Ngô Thị Thu Hiền, Đỗ Thùy Chi,
Hoàng Thị Hồng Cẩm, Nguyễn Văn Ân, Bùi Huy, Phạm Văn Hội, Phạm Thanh Sơn, cảm
biến dựa trên đầu dò sers sử dụng silic xốp phủ nano kim loại bạc để xác định nồng độ thấp
các phân tử, tạp chí khoa học và công nghệ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế, Số ISSN:
1859-1388, 16, 1, 75-87, 2020.
[3]. Nguyen Van Ky, Pham Duy Long, Giang Hong Thai, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Si Hieu,
Coprecipitation and Characterization of Na Substituted LiMn0. 5Ni0. 5O2 for Lithium ion
Battery Cathodes, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Số ISSN:
0866-8612, 36, 45-53, 2020.
[4]. Lê Nhật Minh, Võ Trọng Nhân, Đỗ Thị Thảo, Trần Thu Hương, Phùng Thị Kim Huệ, Đánh
giá khả năng nhắm đích in vitro tế bào ung thư đại trực tràng từ hệ vận chuyển nano Tb3+monoclonal antibody (RT), Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Công nghiệp, Số
ISSN: 1859-3585, 56, 1, 95-99, 2020.
[5]. Nguyễn Ngọc Phong, Đỗ Chí Linh, Phạm Hồng Hạnh, Phạm Thy San, Ngô Thị Ánh Tuyết,
Hiệu suất của bảo vệ catot bằng dòng điện ngoài cho công trình kim loại ngầm trong môi
trường đất, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số ISSN: 2615-9759, 62, 3, 3, 2020.
[6]. Công Hồng Hạnh, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Thị Hương, Trần Quế Chi, Phạm Duy Khánh,
Kartsko Larisa Alexandrovna, Shukanov Vladimir Petrovich, Hoàng Anh Sơn, Hoạt tính
kháng nấm của nano bạc đối với một số nấm gây bệnh trên cây trồng trong điều kiện in vitro,
Tạp chí Khoa học công nghệ - Bộ KHCN, Số ISSN: 2615-9759, 9, 62, 42-47, 2020.
[7]. Mai Thị Phượng, Nguyễn Tuấn Hồng, Bùi Hùng Thắng, Phạm Văn Trình, Nguyễn Việt
Tuyên, Nguyễn Năng Định, Phan Ngọc Minh, Kem tản nhiệt với độ dẫn nhiệt cao nền silicon
chứa thành phần graphene, Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số ISSN: 18594794, 61, 11, 17-22, 2019.
[8]. Nguyễn Thị Ngọc Anh et al, khả năng điều khiến dị hướng từ theo phương vuông góc trong
màng mỏng đa lớp [Co/Pd], Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ Quân sự, Số ISSN:
1859-1043, 66, 171, 2020.

141

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
[9]. Đào Hồng Đức, Đào Ngọc Nhiệm, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng
hấp phụ asen trên vật liệu hỗn hợp nano oxit La2O3-CeO2, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt
Nam, Số ISSN: 2639-5940, 8, 4, 81-87, 2019.
[10]. Trần Đăng Thành, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Việt Chinh, Nghiên cứu chuyển pha từ
trong hệ hạt nano tinh thể Pr0, 5Sr0, 5MnO3, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội 2, Số ISSN: 1859-2325, 63, 22, 2020.
[11]. Hồ Ngọc Hùng, Đông Văn Đồng, Dương Mạnh Hùng, Nghiên cứu khả năng tuyển quặng
sericit Xã Hang Chú, Huyện Bắc Yên, Sơn La, Công Nghệ Mỏ, Số ISSN: ISSN 0868 - 7052,
XXIX, 4, 27 - 31, 2020.
[12]. Hồ Ngọc Hùng, Đông Văn Đồng, Dương Mạnh Hùng, Nghiên cứu thành phần vật chất và
định hướng công nghệ tuyển quặng sericit Hang Chú, Sơn La, Công Nghệ Mỏ, Số ISSN:
ISSN 0868 - 7052, XXIX, 2, 32 - 34, 2020.
[13]. Phạm Thanh Sơn và các đồng nghiệp, Nghiên cứu, chế tạo hệ thống truyền năng lượng không
dây dựa trên hệ thống cộng hưởng từ ở khoảng cách trung bình, Tạp Chí Khoa Học Và Công
Nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số ISSN: 2615-9619, 56, 4, 44-47, 2020.
[14]. Nguyễn Thị Ngọc Anh et al, tăng cường trường trao đổi dịch theo phương vuông góc trong
hệ vật liệu [co/pd]/irmn với lớp xen giữa cofe siêu mỏng, TNU Journal of Science and
Technology, Số ISSN: 1859-2171, 225, 498, 2020.
[15]. Bùi Thị Thu Hiền, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Tiến Thành, Mẫn Minh Tân, Nguyễn Tiến
Đại2, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Đại Lâm, Vũ Thị Bích, tính chất quang điện hóa của cấu
trúc lai giữa thanh nano ZnO với một vài đơn lớp MoS2, Tạp chí Khoa học Đại học Huế:
Khoa học Tự nhiên, Số ISSN: pISSN 1859-1388; eISSN 2615-9678, 129, 1C, 15, 2020.
[16]. Đinh Xuân Lộc, Lương Thị Bích, Phạm Duy Khanh, Mai Xuân Trường, Nguyễn Mạnh Tuấn,
Bùi Thanh Thảo, Bùi Thị Diễm và Ứng Thị Diệu Thúy, Tổng hợp chấm lượng tử znse pha
tạp ion Mn2+ trong môi trường nước bằng phương pháp đồng kết tủa, Tạp chí Nghiên cứu
KH&CN quân sự, Số ISSN: 1859-1043, 65, 2, 40-46, 2020.

Văn bằng sở hữu trí tuệ
[1]. Phương pháp sản xuất phân bón trên cơ sở vật liệu xốp hydroxyapatit mang các nguyên tố
đa lượng và vi lượng và phân bón thu được bằng phương pháp này, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ
Khoa học Công nghệ, 31/07/2020, 25414.
[2]. Quy trình sản xuất bê tông geopolymer cường độ cao, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học
Công nghệ, 10/02/2020, 2474.
[3]. Quy trình chế tạo vật liệu tổ hợp nền bitum chứa thành phần graphen ứng dụng trong hấp
thụ nhiệt mặt trời, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 12/09/2019, 22758.
[4]. Quy trình chế tạo vật liệu tổ hợp nền bitum (bitumen) chứa thành phần ống nano cacbon ứng
dụng trong hấp thụ nhiệt mặt trời, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 28/02/2020,
23264.
[5]. Môđun đèn led tản nhiệt bằng chất lỏng dựa trên nguyên lý chuyển pha và tự đối lưu, Cục
Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 02/07/2020, 23252.
[6]. Qui trình thu hồi antimon từ nguồn antimon, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ,
30/12/2019, 23004.
[7]. Phương pháp sản xuất dung dịch nano bạc, Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ,
22/09/2020, 26046.
[8]. Phương pháp sản xuất phân bón vi lượng phức chất đất hiếm – lactat, Cục Sở hữu Trí tuệBộ Khoa học Công nghệ, 25/08/2020, 2436.
[9]. Phương pháp điều chế đồng oxit từ dung dịch chứa đồng (II) sulfat và đồng (II) clorua có
lẫn tạp chất sắt (II), Cục Sở hữu Trí tuệ- Bộ Khoa học Công nghệ, 14/08/2020, 25470.

142

143

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Báo cáo hoạt động Nghiên cứu Khoa học và công nghệ năm 2020
Viện Khoa học vật liệu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ban biên tập:
PGS.TS. Đoàn Đình Phương
GS.TS. Nguyễn Quang Liêm
PGS. TS. Trần Quốc Tiến

Ban biên tập cảm ơn sự hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị bản thảo của:
TS. Phạm Thị Liên và ThS. Phạm Thi Huệ.

144

