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GIỚI THIỆU VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU 
 

 

A. Thông tin chung 

1. Ban Lãnh đạo  

• Viện trưởng:              PGS.TS. Đoàn Đình Phương  

• Phó Viện trưởng:      PGS.TS. Hoàng Anh Sơn 

                                           TS. Nguyễn Thanh Tùng (từ tháng 11/2019) 

2.Hội đồng khoa học: (gồm 21 thành viên) 

• Chủ tịch:                    GS.TS. Nguyễn Quang Liêm 

• Phó chủ tịch:             PGS. TS. Hoàng Anh Sơn 

                                  GS. TS. Nguyễn Huy Dân 

• Thư ký:                     PGS.TS. Trần Quốc Tiến 

3.Lực lượng cán bộ:  

Viện hiện có 200 cán bộ biên chế, 68 cán bộ hợp đồng (03 GS, 12 PGS, 10 NCVCC, 36 

NCVC, 74 TS, 64 ThS, 27 đại học…). 

4. Chức năng nhiệm vụ  

• Chức năng: Viện khoa học vật liêu 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 lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu. 

+ Ứng dụng, chuyển giao, sản xuất các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu vào đời sống. 

+ Cung cấp dịch vụ tư vấn, phân tích, đánh giá, thử nghiệm, đào tạo nhân lực trong lĩnh 

khoa học công nghệ vực vật liệu và 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 Laser bán dẫn 

-Phòng Quang hóa điện tử 

-Phòng Công nghệ plasma 

-Phòng Hiển vi điện tử 

-Phòng Vật liệu nano y sinh 

-Phòng Vật liệu Cac-bon nanô 

-Phòng Vật liệu vô cơ 

-Phòng Công nghệ kim loại 

-Phòng Vật liệu kim loại tiên tiến 

-Phòng Ăn mòn & bảo vệ vật liệu 

-Phòng Hóa học & Vật liệu xúc tác 

-Phòng Thí nghiệm Kỹ nghệ nano 

-Phòng Quản lý tổng hợp 

-Phòng Vật liệu quang điện tử 

-Phòng Quang phổ ƯD & Ngọc học 

-Phòng Vật liệu & Ứng dụng quang sợi 

-Phòng Phát triển thiết bị & PP phân tích 

-Phòng Vật liệu & Linh kiện năng lượng 

-Phòng Vật lý vật liệu từ & Siêu dẫn 

-Phòng Cảm biến & Thiết bị đo khí 

-Phòng NC vật liệu Polymer & Composite 

-Phòng Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu 

-Phòng Nghiên cứu vật liệu khoáng 

-Phòng Kỹ nghệ Nano  

-Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu  

-Trung tâm Công nghệ & Vật liệu môi trường 

-Trung tâm Vật liệu Y dược tiên tiến 

-Trung tâm Ứng dụng và triển khai công nghệ 

-Phòng thí nghiệm trọng điểm về Vật liệu & Linh 

kiện điện tử 

-Khu Triển khai công nghệ Tựu Liệt 

B. Kết quả khoa học công nghệ năm 2019  

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, năm 2019 Viện Khoa học vật liệu (KHVL) đã chủ 

trì triển khai thực hiện: 
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+ 10 đề tài cấp Quốc gia, trong đó năm 2019 đã kết thúc và nghiệm thu 01 đề tài Điều tra 

cơ bản và tiếp tục triển khai thực hiện 09 đề tài gồm: 03 đề tài thuộc Chương trình KHCN trọng 

điểm cấp Nhà nước (02 đề tài KC02, 01 đề tài KC05), 04 đề tài thuộc Chương trình Phát triển 

Vật lý đến năm 2020, 01 đề tài thuộc Chương trình Tây Bắc, 01 đề tài thuộc Sự nghiệp Bảo vệ 

môi trường.  

+ 39 đề tài NCCB thuộc quỹ NAFOSTED, trong đó năm 2019 đã kết thúc và nghiệm thu  

được 06 đề tài, đề xuất và được chấp thuận tài trợ 13 đề tài mới. 

+ 03 dự án hợp tác quốc tế do nước ngoài tài trợ kinh phí, trong đó trong năm 2019 đã kết 

thúc và nghiệm thu 01 dự án do Hải quân Hoa Kỳ tài trợ và 01 dự án hợp tác 3 bên Việt Nam-

Anh-Mỹ do Cơ quan Không gian Hoa Kỳ tài trợ; tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án do Viện 

KIST Hàn Quốc tài trợ.   

+ 44 đề tài/nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN gồm: 12 đề tài thuộc 7 hướng KHCN 

ưu tiên; 09 đề tài thuộc Chương trình Vật lý; 14 nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm; 02 đề tài 

phát triển công nghệ; 02 đề tài sản xuất thử nghiệm; 01 đề tài hợp tác với Bộ/ngành và Địa 

phương; 01 đề tài điều tra cơ bản; 01 đề tài trọng điểm cấp Viện Hàn lâm; 01 đề tài độc lập trẻ; 

01 đề tài thuộc chương trình phát triển khoa học cơ bản.  

+ 41 đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở Viện KHVL, trong đó 16 đề tài cơ sở chọn lọc, 10 đề tài hỗ 

trợ NCVCC; 10 đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ; 05 nhiệm vụ thường xuyên. 

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 2019 của Viện như sau: 

+ 83 bài trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI/SCIE  với IF trung bình là 3,01(tăng 

8% về số bài và trên 13% về chỉ số IF trung bình so với năm 2018), 

+ 23 bài trên các tạp chí VAST1 và Scopus, 

+ 51 bài trên các tạp chí quốc gia, 

+ 07 sáng chế và GPHI. 

Công tác triển khai ứng dụng của Viện năm 2019 có sự tăng trưởng mạnh. 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. Tổng doanh thu trước 

thuế từ các hợp đồng triển khai ứng dụng năm 2019 đạt 35,6 tỷ đồng (tăng trên 60% so với 

năm 2018 và trên 100% so với năm 2017). Trong đó, nhiều sản phẩm có doanh thu lớn như: 

phụ gia sản xuất sơn chống cháy, phức hệ FGC cho ngành dược, sunfat đồng cho nông nghiệp, 

phổ kế huỳnh quang tia X, 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, dịch vụ đánh giá 

tác động môi trường . 

C. Kết quả xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ 

1.Dự án tăng cường trang thiết bị 

Năm 2019, Viện KHVL tiếp tục thực hiện dự án “Phòng thí nghiệm Linh kiện và Thiết bị 

quang-điện tử ứng dụng cho Nông-Y-Sinh và Năng lượng”. Đối với các thiết bị mua năm 2018 

như: nhiễu xạ tia X, hệ quang phổ kế Raman, hệ thiết bị Vector Network Analyser, đều đã được 

lắp đặt và đi vào hoạt động thường xuyên trong năm 2019. Đồng thời, Viện đã đề xuất và được 

giao thực hiện dự án “Phòng thí nghiệm công nghệ Plasma và ứng dụng” với giá trị 9 tỷ đồng. 

Năm 2019, 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 9/2020. 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.. 

2.Tình hình khai thác, sử dụng các thiết bị Phòng thí nghiệm trọng điểm và các thiết bị lớn 
khác  
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 
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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 2019 ngoài việc duy trì và thực hiện các thỏa thuận hợp tác với các đối tác lớn và 

truyền thống tại Nhật Bản (NIMS, Đại học Osaka), Hàn Quốc (KRICT, KRISS, KIST, 

KITECH), Belarus (ITA, PMI, Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Minsk...), Viện đã ký thỏa 

thuận hợp tác mới với 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 KHVL tiếp tục được 3 cơ quan nước ngoài là Hải quân Hoa Kỳ, Cơ quan Không gian 

Hoa Kỳ và Viện KIST Hàn Quốc tài trợ kinh phí nghiên cứu.  

-  Đoàn ra/đoàn vào: Số đoàn ra 71 cán bộ, số đoàn vào trên 62 lượt người. 

-  Viện đã cử được 6 lượt cán bộ ra nước ngoài đào tạo nâng cao trình độ (tiến sĩ, thạc sĩ, 

postdoc, thực tập…) với kinh phí hoàn toàn do nước ngoài tài trợ. 

2. Công tác đào tạo 

Năm 2019, Viện KHVL có 03 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, 08 

NCS đã bảo vệ xong cấp cơ sở, 100% luận án tiến sĩ do cán bộ của của Viện hướng dẫn đều có 

công bố quốc tế. Đến 30/11/2019 tổng số NCS của Viện vẫn duy trì là 49 người. 

Viện thường xuyên tổ chức sinh hoạt học thuật vào thứ tư hàng tuần để nâng cao trình độ 

chuyên môn cho cán bộ nghiên cứu. 

3. Thông tin, xuất bản  

Duy trì hoạt động có hiệu quả hệ thống trang web và email của Viện phục vụ công tác điều 

hành chung. 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 

Viện đã tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo quốc tế và trong nước như:  

- Hội thảo “Các vật liệu nano từ và đa chức năng mới” từ 9-12/1/2019, với hơn 50 đại biểu 

tham dự, trong đó có 20 nhà khoa học nước ngoài đến từ nhiều nước trên thế giới. 

- Hội thảo với Viện KITECH, KRICT (Hàn Quốc), Viện JWRI và Viện INSD thuộc Đại 

học Osaka (Nhật Bản), Hội thảo về bảo vệ chống ăn mòn cho công nghiệp với Hiệp hội Ăn 

mòn Mỹ và Hiệp hội Ăn mòn Australia. 

- Viện đã tổ chức nhiều seminar khoa học với sự tham dự của các nhà khoa học quốc tế 

đến từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Slovakia, Pháp, Ấn Độ… 

E. Thành tích thi đua khen thưởng  

• Viện được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tặng: 

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Viện Hàn lâm năm 2019  

- Bằng khen về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 

được giao năm 2019.  

• Phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 

tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Viện Hàn lâm năm 2019. 

• ThS. Nguyễn Việt Dũng 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 2019.   
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• 07 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. 

• 16 cán bộ, viên chức của Viện được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019. 

• 21 cán bộ, viên chức của Viện được tặng Giấy khen của Viện trưởng cho các thành tích 

đạt được năm 2019. 

F. Đánh giá kết quả, thành tựu nổi bật  

Bằng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức, năm 2019 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 83 bài trên các tạp chí quốc tế SCI/SCIE với IF trung bình đạt 3,01 (số 

lượng bài tăng 8%, chỉ số IF tăng 13% so với 2018). Chỉ số IF trung bình này tương đương với 

các cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín trên thế giới về khoa học vật liệu. Đặc biệt, năm 2019 

Viện đã có một số công bố trên các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng IF cao như: Nature Materials 

(IF = 38.83), Nanoscale (IF = 6.97), Sensors and Actuators B (IF = 6.39), Journal of Physical 

Chemistry C (IF = 4.30), APL Materials (IF = 4.29) và nhiều tạp chí có IF > 4 khác. 

- Công tác phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng có bước phát triển mạnh, doanh thu 

từ hợp đồng triển khai ứng dụng đạt trên 35 tỷ đồng (tăng trên 60% so với năm 2018).  

Những kết quả này sẽ là động lực để Viện KHVL 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. Một số hình ảnh hoạt động của Viện năm 2019 

 

Tổ chức hội nghị “Khoa học vật liệu phục vụ cuộc 

sống” tại Cửa Lò, 7/2019. 

 
Trao giải cho các tác giả đạt giải thưởng Trần Đại 

Nghĩa 17/5/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đo đạc tính chất vật liệu trên thiết bị mới được đầu 

tư (Raman spectroscopy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị khắc lazer do Viện KHVL chế tạo 
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INTRODUCTION TO INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE (IMS) 

 

 

A. General Information 

1. Board of directors: 

•Director:                Assoc. Prof. Dr. Doan Dinh Phuong 

•Vice director:        Assoc. Prof. Dr. Hoang Anh Son 

                                       Dr. Nguyen Thanh Tung (from 01/11/2019) 

2. Scientific Council: (21 members) 

•Chairman:              Prof. Dr. Nguyen Quang Liem 

•Vice chairman:      Assoc. Prof. Dr. Hoang Anh Son 

                                        Prof. Dr. Nguyen Huy Dan 

•Secretary:               Assoc. Prof. Dr. Tran Quoc Tien 

3. Personnel: 

 Institute of Materials Science has 200 permanent researchers, 68 contracted researchers; 

including 03 Professors, 10 Principal researchers (the highest level), 12 Associate Professors, 

36 Senior researchers, 74 PhDs, 64 M.Sc., 27 Bachelors… 

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 field of materials science  

+ Manufacture, apply and transfer products and achievements of research to industry. 

+ Provide science and technology services (consulting, testing and analysis, evaluating, 

training services) in materials science and technology and 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 Semiconductor Lasers  

• Lab. of Plasma Technology 

• Lab. of Electron Microscopy 

• 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 Materials & Engineering of Optical Fibers  

• Lab. of Photochemistry, Imaging & Photonics 

• Lab. of Applied Spectroscopy & Gemology  

• Lab. of Optoelectronic Materials 

• 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 2019 
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In 2019, IMS directed and implemented these scientific research activities:  

• 10 National research projects, including: 03 projects under the National key science and 

technology program (02 projects under the program "Research, application and development of 

technology for new materials", 01 project under the program “Research application and 

development technology for energy”), 04 project under the Physics Development Program to 

2025, 01 research project under Elementary Invesstigation Program, 01 project under Tay Bac 

(Northwest) Development Program, 01 project under the Enviroment Protection Program,  

• 39 Basic research projects funded by NAFOSTED (National Foundation for Science 

and Technology Development), of which, 6 projects were completed and 13 new projects were 

submitted and approved in 2019. 

• 03 Foreign-funded international cooperation projects: 01 project funded by the Asian Office 

- U.S. Office of Naval Research Global (ONR Global) that have completed in 2019, 01 Vietnam-

England-America cooperation project funded by the Asian Office of Aerospace Research & 

Development (AOARD), 01 project funded by the Korea Institute of Science & Technology - KIST. 

• 44 Projects at VAST level, including: 12 projects under 7 “priority directions program in 

science and technology”; 09 projects under the Physics Development Program; 02 projects 

under Technology Development Program of VAST; 02 projects 01 project cooperated with 

ministry/local government; 14 projects of international cooperation programmes belongesd to 

VAST; 02 pilot production project; 01 project under Young Scientist Research Funding 

Program; 01 project under Natural Science Basic Research Program 

• 41 Projects at IMS level, including: 16 selected research projects, 05 annual research 

projects, 01 projects assigned by the Director; 10 projects to support young researchers, 10 

projects to support high level researchers. 

 The results of scientific research are reflected in the number of published works, patents 

and referenced books in 2019 as following: 

•  83 papers in international journals in the SCI/SCIE list (with an average IF of 3.01), 

•  23 papers in VAST1 and non-ISI international journals, 

•  51 papers in national journals, 

•  07 patents and applicable solutions (6 patents and 3 applicable solutions), 

 The research application and deployment works of the Institute in 2019 has developed 

impressively. 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, initially welcomed by the market and achieved great revenue. Total pre-

tax revenue of IMS from application deployment contracts in 2019 reached 35.6 billion VND (an 

increase of 60% compared to 2018). In particular, many products have big revenue such as: 

additives for fire-resistant paint (new products), FGC complexes for pharmaceuticals, zinc anode 

for anti-corrosion in ship building and repairing industry, failure analysis services, assessment of 

material properties for industry, assessment services for environmental impact... 

C. Outcomes of enhancing science and technology capabilities 

1. Project to consolidate equipment 

 In 2019, IMS is continuing to implement the investment project "Development of Laboratory on 

optoelectronic devices and equipment for application in agriculture, biomedicine and energy". 

Installed equipments in 2018 such as X-ray diffractometer and the Raman spectroscopy system and 

Vector Network Analyser have been frequently used. The Institute has also been implementing the 

facility investment project “Laboratory of Plasma Technology & Applications” in 2019. All of 

equipments of the project will be installed until September 2020. The cleaning room system, which 

had been invested and built since 2017, has been initially used effectively in some research projects of 

the Institute. 

2. Usage of Key laboratory equipment and other major equipment 
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 Some major equipment such as High-Resolution Transmission Electron Microscopy (HR-TEM), 

Field Effect Scanning Electron Microscopy (FE-SEM), femto laser, sputtering, and UV-laser 

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 2019, the Institute continued the implementation of the signed cooperation agreements 

with major and traditional partners in Japan (NIMS, Osaka University…), Korea (KRICT, 

KRISS, KIST, KITECH…), Belarus (ITA, PMI, Belarusian State University…). Besides that, the 

new agreements between IMS and ITRI (Taiwan), Korea Institute of Materials Science (KIMS), 

Tula State University (Russia), Cherwon Plasma Technology Institute (Korea), Ferdinand-Braun-

Institut Berlin (Germany), Amirkhanow Physics Institute (RAS) have been signed.   

• The Institute continues to get research funding from 3 foreign agencies (Asian Office - U.S. 

Office of Naval Research Global, Asian Office of Aerospace Research and Development, and 

Korea Institute of Science and Technology - KIST). 

• Exchange cooperation activities in 2019: The Institute sent 71 delegates for oversea 

cooperation, and welcome more than 62 foreign delegates to visit and work with the Institute. 

• The Institute also sent 5 researchers abroad to higher education and training (master, 

doctoral, post-doctoral internship, internship ...) by entirely foreign funding. 

2. Training activities 

• In 2019, the Institute of Materials Science has 03 graduate students who successfully 

defended their doctoral dissertation at the Academy level, 08 graduate students who have 

successfully defended at the Institute level. The doctoral dissertations supervised by the 

Institute's scientists always are included international publications. By the end of 2019, the 

Institute still remains 49 PhD students in total. 

• The Institute regularly organizes academic activities (seminars, lectures, reports ...) to 

improve professional qualifications for researchers (every Wednesday). 

3. Information and publication 

The Institute has maintained and operated effectively the Web and Email systems for general 

administration work. The Annual Report on scientific and technological research activities in 

2018 of the Institute has been published with 100 copies.  

4. Conference, seminar 

IMS has organized and co-organized many international/national workshops and seminars in 

2019: 

• IMS successfully organized the 5th International Workshop on Novel Magnetic and 

Multifunctional Materials - IWNMMM2019 (January 9-12, 2019) in Hanoi, with more than 50 

participants, including nearly 20 foreign scientists from many countries in the world.  

• Biletaral Workshops and Seminar with KITECH, KRICT (Korea), JWRI and INSD 

(Osaka University). Co-organizing the Workshop on Corrosion Protection for Industry with 

National Association of Corrosion Engineers (US) and Australian Corrosion Association 

(ACA). 

• The Institute also organized various scientific seminars in 2019 with the participation f 

many international scientists from Japan, Korea, Russia, Taiwan, Slovakia, France, and India… 
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E. Achievements and rewards 

• The Institute was awarded Certificate of Merit for outstanding achievements by the 

President of Vietnam Academy of Science and Technology in 2019. 

• The Institute was awarded the title of Excellent Team in Vietnam Academy of Science and 

Technology by the President of VAST 

• Lab. of Materials & Engineering of Optical Fibers of the Institute was awarded the title of 

Excellent Team in Vietnam Academy of Science and Technology by the President of VAST. 

• MSc. Nguyen Viet Dung was awarded Certificate of Merit for outstanding achievements by 

the President of Vietnam Academy of Science and Technology in 2019.  

• 07 research labs of the Institute are recognized as excellent groups at IMS and received 

certificates of merit from the Director. 

• 16 officers and scientists of the Institute received outstanding performance award in 2018. 

• 21 officers and scientists of the Institute were awarded the Institute Director's Certificate of 

Merit for their achievements in 2019. 

F. Highlight of results and achievements 

 By the efforts of all scientists and employees, in 2019, IMS successfully completed its plan 

set at the beginning of the year, with the following main achievements: 

• The Institute has published 83 papers in SCI/SCIE journals with an average IF score of 3.01 

(number of publications increased by 8%, average of IF is 13% higher in comparision to 2018). 

This IF score is comparable to prestigious research institute in the field of materials science. In 

2019, the Institute had also some publications in high IF journals such as: Nature Materials (IF = 

38.83), Nanoscale (IF = 6.97), Sensors and Actuators B (IF = 6.39), Journal of Physical 

Chemistry C (IF = 4.30), APL Materials (IF = 4.29) and other journals with IF > 4. 

• The research application and deployment works of the Institute in 2019 has developed 

impressively. The revenue from the application contract of the Institute reached 35 billion VND 

(increasing more than 60% compared to 2018). 

 These results will be a motivation for the Institute to have steady development not only in the 

number of scientific publications, but also in the number of patents as well as potential 

application and deployment products in the coming years. 

G. Photos of the Institute's activities in 2019 

 
Workshop “Materials Science for ......” in Cua Lo 

(Nghe An province),  July 2019. 

 
Tran Dai Nghia Prize award ceremony May 17th, 

2019 
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Materials Characterization on new investment 
equipment (Raman spectroscopy) 

 

 

 

Direct Laser Writing system constructed by 
Institute of Materials Science 

 

I. PHÂN VIỆN QUANG HỌC QUANG PHỔ 

(DIVISION OF OPTICS & SPECTROSCOPY) 
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PHÒNG COOPERMAN 
 

 

A.Giới thiệu chung 

1.Lực lượng cán bộ 

-Trưởng phòng: ThS. Lê Anh Tú 

Số lượng các thành viên của Phòng: 5 biên chế (1 TS, 4 ThS), 1 cộng tác viên (PGS. TS), 1 

hợp đồng (CN) 

2.Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

-Nghiên cứu các phương pháp đo đạc và ứng dụng nghiên cứu các tính chất quang học của 

các vật liệu huỳnh quang và các linh kiện phát quang; 

- 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…; 

-Nghiên cứu, phát triển các thiết bị khoa học, thiết bị chuyên dụng khác. 

B.Kết quả hoạt động năm 2019 

1.Khoa học công nghệ 

- 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” (Chủ nhiệm: 

PGS.TS. Phạm Hồng Dương, thời gian thực hiện: 2018-2021). 

+  Đã làm chủ được thiết kế và công nghệ chế tạo linh kiện quang cấu hình tự do FOx có biên 

dạng đặc biệt. Hình 1, 2 lần lượt là biên dạng của thấu kính FO1 và FO2 do chúng tôi chế tạo. 

Hình 3, 4 là kết quả đo phân bố quang của nguồn sáng LED sau khi đi qua thấu kính FO1 và 

FO2. 

+  Đã tiến hành thiết kế và chế tạo thành công thiết bị chiếu sáng FO-SSL1 gắn tường chiếu 

trần khác biệt và có nhiều tính năng ưu việt hơn hẳn so với các giải pháp đang sử dụng hiện tại. 

Thiết bị FO-SSL1 tích hợp thấu kính bất đối xứng FO1 do chúng tôi chế tạo có phân bố quang 

như hình 3, giúp cho việc phân bố ánh sáng trên trần được đồng đều hơn không gây chói lóa và 

mất tiện nghi cho người sử dụng. 

 

 
 

Hình 1. Biên dạng FO1 Hình 2. Biên dạng FO2 
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Hình 3. Phân bố quang khi qua FO1 Hình 4. Phân bố quang khi qua FO2 

 

 

- 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” (Chủ nhiệm: ThS. Lê Anh Tú, thời gian thực hiện: 2019-2021). 

+  Nghiên cứu tổng quan các kỹ thuật và phương pháp tạo ảnh hồng ngoại và đa bước sóng 

cho đối tượng là da và tĩnh mạch. 

- Tiến hành đấu thầu mua vật tư chuẩn bị cho việc xây dựng các mô hình thử nghiệm vào năm 

sau. 

- Đề tài nhánh trong đề tài Nhà nước thuộc Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020: 

“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” (Chủ nhiệm: GS.TS. Phan Hồng Khôi, thời gian thực hiện: 

2018-2020; chủ nhiệm nhánh: ThS. Lê Anh Tú). 

+ Đã thiết kế và chế tạo các mô-đun LED và nguồn nuôi cho đèn LED chuyên dụng, các bộ 

điều khiển qui trình phá đêm cho hoa cúc. 

 

 
 

Hình 5. Bộ điều khiển qui trình phá đêm cây hoa cúc 

 

 
 

Hình 6. Mô-đun LED và nguồn nuôi cho đèn LED chuyên dụng phá đêm cây hoa cúc 

 

+ Thiết kế và chế tạo các chi tiết cơ khí, quang học để hoàn thiện kết cấu đèn LED chuyên 

dụng dùng cho phá đêm cây hoa cúc. 
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Hình 7. Biên dạng thấu kính FO Hình 8. Phân bố quang thấu kinh FO 

2.Triển khai ứng dụng  

- Thực hiện và nghiệm thu hợp đồng “Chế tạo và cung cấp hệ thống chấm điểm cho môn võ cổ 

truyền Việt Nam” với Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Hoàng Minh, 

thời gian thực hiện: 11/2018 – 5/2019, giá trị hợp đồng: 385 triệu đồng). 

- Kết thục và nghiệm thu hợp đồng “Mua sắm một số linh kiện đặc biệt cho LED chuyên dụng 

công suất cao thay thế đèn Metal Halide 1000W trong đánh bắt thủy sản” với Công ty CP Bóng 

đèn Phích nước Rạng Đông (Chủ nhiệm PGS. TS. Phạm Hồng Dương, thời gian thực hiện 

8/2017 – 2/2019, giá trị hợp đồng: 2.685 triệu đồng). 

- Ký kết, thực hiện và nghiệm thu hợp đồng “Sửa chữa, khôi phục chất lượng lớp phủ phản xạ, 

tán xạ của 01 quả cầu tích phân đường kính 2,0 m” với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 1 (QUATEST 1) (Chủ nhiệm: ThS. Lê Anh Tú, thời gian thực hiện: 7/2019, 

giá trị hợp đồng: 55 triệu đồng). 

3.Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: Số lượng NCS, ThS, CN, KS đã và đang thực hiện luận án năm 2019; 

+ 01 NCS đang thực hiện luận án  

- Hợp tác: Các cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước;  

+ 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 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 Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020. 

-Kế hoạch năm 2020 

- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2020 

+ Triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia “Nghiên cứu chế tạo thiết bị chiếu sáng 

(FO-SSLx) sử dụng nguồn sáng LED tích hợp linh kiện quang cấu hình tự do (FOx) và xây 

dựng một số mô hình chiếu sáng phòng bệnh liên quan đến thị lực mắt” thuộc Chương 

trình phát triển Vật lý đến năm 2020. 

+ Triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia “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” thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020. 

+ Triển khai thực hiện nhánh nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia “Nghiên cứu phát triển và 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” 

thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020. 
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PHÒNG LASER BÁN DẪN 

 
 

A. Giới thiệu chung 

1.Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng:  PGS.TS. NCVC. Trần Quốc Tiến 

- Số lượng thành viên của Phòng: 06 cán bộ biên chế, 05 cán bộ hợp đồng trong đó: 01 Phó 

giáo sư, 04 Tiến sỹ, 01 Thạc sĩ, 04 Cử nhân; 01 Kỹ sư, 01 Nghiên cứu viên chính, 05 

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.  

+Đề tài cấp nhà nước trong Chương trình phát triển Vật lý đến năm 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 và định hướng ứng dụng làm cảm biến trong hóa môi trường” 

thực hiện từ 2017-2020. 

+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 và ứng dụng.  

+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. 

+Đề tài Hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam (với Hàn Quốc): “Nghiên cứu 

phát triển nguồn sáng LED độ đồng đều chiếu sáng cao dùng công nghệ quang học không 

tạo ảnh cho ứng dụng trong chiếu sáng cây trồng” thực hiện 2018-2019. 

+Đề tài KHCN cấp nhà nước thuộc Chương trình Tây nguyên giai đoạn 2016-2020: “Nghiên 

cứu phát triển và 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” thực hiện 2018-2021. 

+Đề tài KHCN cấp nhà nước thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp 

Quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu 

mới” (KC.02/16-20): “Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu đồng xốp có cấu trúc mao 

dẫn ứng dụng làm ống tản nhiệt cho các thiết bị điện tử công suất lớn” thực hiện 2018-

2021. Cụ thể là nghiên cứu các vấn đề tản nhiệt của ống heatpipe ứng dụng cho các bộ tản 

nhiệt của các LED công suất cao.  
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+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.  

- 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. 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

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). 

+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 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. 
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+Phát triển các thiết bị quang trị liệu cho thẩm mỹ, da liễu đa bước sóng trong vùng đỏ-hồng 

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 

+ 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 

+ 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. 

Các hợp đồng triển khai nghiên cứu và dịch vụ KHCN:  

-Hợp đồng số 1284/XMHM-VL.VT.2019: “Cung cấp, thay thế cáp quang và đầu connector 

quang cho các lọc bụi tĩnh điện” với Công ty Xi măng Hoàng Mai. 

-Hợp đồng số 1972/XMHM-VL.VT.2019 “Cung cấp, thay thế dây nhảy quang, đầu adaptor 

quang, đầu connector, hộp chia quang” với Công ty Xi măng Hoàng Mai. 

-Hợp đồng đào tạo với Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel- chi nhánh Tập Đoàn Công 

Nghiệp-Viễn Thông Quân Đội. 

-Hợp đồng với Công ty CP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông, 87-89 Hạ Đình, Phường 

Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo:  

+Năm 2019, các Cán bộ phòng đã tham gia hướng dẫn 15 cử nhân bảo vệ thành công luận án, 

02 học viên bảo vệ luận án thạc sĩ. Hiện tại, Các cán bộ trong phòng đang tiếp tục hướng 

dẫn 02 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, 04 môn học đại học cho sinh viên 

Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà nội) 

+Tham gia giảng dạy, đào tạo cho cán bộ Viện nghiên cứu và Phát triển Viettel 

- 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): “Post-

processing of Photonic-crystal fibers using etching”. 

+Tiếp tục phát triển, mở rộng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước: Ferdinard-Braun-

Institut, 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 
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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 2020 

-Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2020 

+Tiếp tục triển khai thực hiện Đề tài chương trình vật lý: “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 và định hướng ứng dụng làm cảm biến trong hóa môi trường”. 

+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”. 

+Tiếp tục triển khai đề tài hợp tác quốc tế: “Nghiên cứu phát triển nguồn sáng LED độ đồng 

đều chiếu sáng cao dùng công nghệ quang học không tạo ảnh cho ứng dụng trong chiếu 

sáng cây trồng” 

+Phối hợp hoàn thiện việc xây dựng và thực nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước thuộc Chương 

trình Tây nguyên giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu phát triển và 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”. 

+Phối hợp hoàn thiện việc xây dựng và thực nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước thuộc 

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 

“Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới” (KC.02/16-20): “Nghiên cứu 

công nghệ chế tạo vật liệu đồng xốp có cấu trúc mao dẫn ứng dụng làm ống tản nhiệt cho 

các thiết bị điện tử công suất lớn”.  

-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. 
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[4].N. Đ. Trung, T. Q. Công, T. Q. Tiến, N. T. Phương, “Tính toán các thông số tới hạn hoạt động của 

ống tản nhiệt heatpipe”, Kỷ yếu Hội nghị VLCR & KHVL lần thứ 11, Quy Nhơn, 2-

4/11/2019.  

https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Bernd.Sumpf-12750
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/J%C3%B6rg.Fricke-4209080
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/notfound?author=A._Ginolas
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/notfound?author=A._Maa%C3%9Fdorf
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Martin.Maiwald-67384
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/notfound?author=A._M%C3%BCller
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Mahmoud.Tawfieq-4068773
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Lara%20Sophie%20.Theurer-4148886
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Lara%20Sophie%20.Theurer-4148886
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Nghiem.Vu-4148878
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/notfound?author=H._Wenzel
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PHÒNG QUANG HÓA ĐIỆN TỬ 

 

A.Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

-Trưởng phòng: TS. Nguyễn Vũ 

-Số lượng các thành viên của Phòng: Biên chế (07), TS (05), ThS (01), KS (01) 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

-Vật liệu nano phát quang pha tạp ion đất hiếm định hướng ứng dụng trong đánh dấu 

huỳnh quang y-sinh và đánh dấu bảo mật. 

+ 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. 

+ 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. 

+ 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. 

+ 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. 

-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. 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1. Khoa học công nghệ 

- Đã tiếp tục tiến hành khảo sát cấu trúc và tính chất quang các vật liệu YVO4:Eu3+, 

GdVO4:Bi3+-Eu3+, GdPO4:RE3+ (RE = Eu, Tb, Dy, Sm), Gd3PO7:RE3+, Gd2O3:Eu3+, 

Gd2O3:Eu3+@silica…, cũng như vật liệu nano quang-từ đa chức năng Fe3O4@Si-

amine/Eu(NTA)3 ở các hình dạng khác nhau bằng các phương pháp hóa học khác nhau. 

Trong đó hiệu quả của ion tăng nhạy Bi3+ đối với quá trình phát xạ của Eu3+, Tb3+, Dy3+ là 

http://www.nafosted.gov.vn/oms_ns/basic_science/intro.php?Key=cb6644ed487aebe45f94bd2f2f3f427c
http://www.nafosted.gov.vn/oms_ns/basic_science/intro.php?Key=cb6644ed487aebe45f94bd2f2f3f427c
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vấn đề đáng được quan tâm.  

- Đã tổng hợp được hệ vật liệu huỳnh quang pha tạp đất hiếm (RE3+ = Eu3+, Tb3+, Eu3+/Tb3+, 

hay Eu3+/Tb3+) trên khung cơ kim ZrOBDC:RE3+ bằng phương pháp thủy nhiệt (BDC là 

C6H4(COOH)2, axit terephthalic) [1]. Pha vô định hình ZrOBDC:RE3+ có thể chuyển thành 

các hạt nano ZrO2:RE3+ (kích thước 20-30 nm) sau khi ủ nhiệt. Vật liệu cho phát xạ đỏ, xanh 

hoặc vàng tùy thuộc vào ion đất hiếm pha tạp và tỉ lệ pha tạp liên quan đến các chuyển dời 
5D4 – 7F5 của Tb3+ và 5D0 – 7F2 của Eu3+.   

 

Hình 1: Sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu trên khung cơ kim ZrOBDC:RE3+ bằng phương pháp 

thủy nhiệt [1]. 

- Hệ vật liệu nanocomposite đa chức năng Fe3O4@Si-amine/Eu(NTA)3 đều có khả năng phát 

xạ huỳnh quang mầu đỏ của phức chất huỳnh quang Eu(NTA)3 ở bước sóng 615nm (khi 

được kích thích ở bước sóng 355nm) và có từ độ duy trì lớn dưới đóng góp của nano siêu 

thuận từ Fe3O4 (>50emu ở từ tường 10000 Oe) [2]. 

- Vật liệu nano phát quang GdPO4.H2O:Tb3+ đã được chức năng hóa, liên hợp hóa sinh với 

kháng thể IgG nhằm ứng dụng để phát hiện sớm và nhanh chóng kháng nguyên nọc độc rắn 

hổ mang Naja atra bằng phương pháp xét nghiệm in vitro cũng đã có những kết quả đáng 

ghi nhận (hình 2) [3]. 

 

Hình 2: Những hình ảnh về kháng nguyên nọc độc của rắn hổ mang Naja atra dưới ánh sáng 

nhìn thấy (a); Kháng nguyên nọc độc của rắn hổ mang Naja atra kết hợp với thanh nano – 

kháng thể không có tia UV (b) và với tia UV (c) dưới kính hiển vi huỳnh quang 

 phóng đại 40 lần [3]. 

-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+) Y2O3:Er3+,Yb3+ 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 
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ảnh và điều trị ung thư trúng đích.  

   

 
 Ánh sáng thường Ánh sáng huỳnh quang Ánh sáng  hợp nhất 
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Hình 3: Sơ đồ minh họa phác thảo việc điều chế amin-silan-axit folic-các hạt nano phát quang 

chuyển đổi ngược NaYF4:Yb3+,Er3+@silica-N =FA; ảnh  huỳnh quang chuyển đổi ngược của các 

tế bào MCF7 (a) và các tế bào MCF7 sau khi liên hợp với NaYF4:Yb3+,Er3+@silica-N =FA (b) 

dưới kích thích 980 nm; phổ phát xạ huỳnh quang chuyển đổi ngược của vật liệu nano phát quang 

NaYF4:Yb3+,Er3+ (1), NaYF4:Yb3+,Er3+@silica (2), NaYF4:Yb3+,Er3+@silica-NH2 (3) và 

NaYF4:Yb3+,Er3+@silica-N=FA (4) dưới kích thích 980 nm [4]. 

-Ngoài ra, các vật liệu này có ứng dụng trong đánh dấu bảo mật nhờ tránh được những tác hại 

của tia UV trong phương pháp đánh dấu thông thường. 

2. Đào tạo và hợp tác  

  Đào tạo: Số lượng NCS (04) trong đó có 01 NCS đã bảo vệ thành công cấp Học viện; 04 học 

viên cao học trong đó 01 học viên đã bảo vệ thành công; 03 sinh viên trong đó 01 sinh viên đã 

bảo vệ thành công. 

-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  

  + Trong nước: 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. 

3. Kết quả nổi bật 

- Đã có 05 công bố trên tạp chí quốc tế có chỉ số SCI, 01 công bố trên tạp chí quốc tế khác 

thuộc danh mục SCOPUS, 04 bài công bố trên tạp chí trong nước, 09 bài trên các hội nghị 

quốc tế và trong nước. 

C. Kế hoạch năm 2020 

- Tiếp tục thực hiện đề tài thuộc quỹ NAFOSTED, VAST, xây dựng đề cương nghiên cứu 

cho các đề tài các cấp năm 2020, hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho các học viên cao học 

và nghiên cứu sinh. 

D. Các công trình công bố:  

Liệt kê các công trình khoa học công bố năm 2019 
[1].Lam Thi Kieu Giang, Łukasz Marciniak, Krzysztof Kamil Zur, Dinh Manh Tien, Nguyen Vu, 

Nguyen Thanh Binh, Tran Kim Anh, Le Quoc Minh, Zirconium metal organic framework for 

design of tetragonal rare earth-doped zirconia nanoparticles, Journal of Rare Earths, 37(11) 
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(2019) 1230 -1236. 

[2].Hoang Thi Khuyen, Nguyen Thanh Huong, Tran Thu Huong, Pham Thi Lien, Do Thi Anh Thu, 

Nguyen Thi Anh Huong, WieslawStrek, Le Quoc Minh, Luminescent and magnetic properties of 

multifunctional europium(III) complex based nanocomposite, Journal of Rare Earths, 37(11) 

(2019), 1237-1241. 

[3].Pham Thi Lien,Nguyen Thanh Huong,Tran Thu Huong,Hoang Thi Khuyen, Nguyen Thi Ngoc 

Anh,Nguyen Duc Van,Nguyen Ngoc Tuan,Vu Xuan Nghia, and Le Quoc Minh, Optimization of 

Tb3+/Gd3+ Molar Ratio for Rapid Detection of NajaAtra Cobra Venom by Immunoglobulin G-

Conjugated GdPO4·nH2O:Tb3+Nanorods, Journal of Nanomaterials, (2019), 3858439. 

[4].Ha Thi Phuong, Tran Thu Huong, Hoang Thi  Khuyen, Le Thi Vinh, Do Thi Thao, Nguyen Thanh 

Huong, Pham Thi Lien and Le Quoc Minh, Synthesis and structural characterization of 

NaYF4:Yb3+, Er3+@Silica-N=Folic Acide nanophosphors for bioimaging, Journal of Rare earth, 

37(11) (2019), 1183-1187. 

[5].Tran Kim Anh, Nguyen Thanh Huong, Pham Thi Lien, Do Khanh Tung, Vu Duc Tu, Nguyen Duc 

Van, WieslawStrek, Le Quoc Minh, Great enhancement of monodispersity and luminescent 

properties of Gd2O3:Eu and Gd2O3:Eu@Silica nanospheres, Materials Science & Engineering 

B, 241 (2019). 

[6].Anu Singh Bisht, Khuyen Hoang-Thi, Isabelle Ledoux-Rak, HyndRemita, FrédéricDumur, Audrey 

Guerlin, Eddy Dumas and Cédric R. Mayer, The Role of Surface Plasmon Resonance of Gold 

Nanoparticles for the Enhancement of Second Harmonic Generation of Nonlinear 

Chromophores, Inorganics 2019, 7, 64. 

[7].Lam Thi Kieu Giang, Opalińska Agnieszka, Łukasz Marciniak,  Dinh Manh Tien, Pham Hoai Linh, 

Pham Thanh Binh, Nguyen Vu, Nguyen Thanh Binh, Le Quoc Minh, Synthesis, characterization 

and luminescence properties of ZrBDC:Eu3+,Tb3+ nanoscaled metal organic frameworks, 

Vietnam J. Chem., 57(4) (2019) 443-447. 

[8].Phạm Thị Liên, Nguyễn Thanh Hường, Hoàng Thị Khuyên, Trần Thu Hương, Lê Quốc Minh, Chế 

tạo và khảo sát tính chất quang của vật liệu phốt phát chứa đất hiếm (Tb3+) dạng thanh tổng hợp 

bằng phương pháp thủy nhiệt sử dụng khuôn mềm dietylen glycol, Tạp chí Hóa học, 57(4e1,2) 

(2019), trang 172-175. 

[9].Phạm Đức Roãn, Nguyễn Thị Thời, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Đinh Mạnh Tiến, 

Lâm Thị Kiều Giang, Nguyễn Vũ, Chế tạo và tính chất của vật liệu nano phát quang YPO4:Ho 

bằng phương pháp phản ứng nổ, Tạp chí Hóa học, 57(4e1,2) (2019), 8-11. 

[10].Vũ Thị Thái Hà, Đỗ Thị Anh Thư, Ứng Thị Diệu Thúy, Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Tú Oanh, 

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu CaF2 pha tạp ion Er3+, Tạp chí Hóa học, 

57(4e1,2) (2019) 219-222. 
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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, 0 TS,  01 TS.NCVC, 01 ThS, 01 KS 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu vật liệu phát quang pha tạp đất hiếm và kim loại 

chuyển tiếp 

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu và đánh giá khả năng chế tạo vật liệu gốm trong suốt 

vùng hồng ngoại cho mục tiêu ứng dụng. 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1. Khoa học công nghệ 

- Hướng nghiên cứu 1:  

Chúng tôi đã chế tạo thành công vật liệu CaF2:Er3+ 

kích thước nano bằng phương pháp kết tủa. Trong 

môi trường etanol vật liệu có kích thước nhỏ hơn rất 

nhiều so với trong môi trường nước. Kết quả khảo sát 

phổ huỳnh quang và huỳnh quang chuyển đổi ngược 

đã ghi nhận được những phát xạ đặc trưng của ion 

Er3+
 điều đó khẳng định ion Er3+ đã vào được mạng 

tinh thể của CaF2. Cường độ phát xạ của vùng đỏ 

trong phoor huynhf quang chuyển đổi ngược chiếm 

ưu thế so với phát xạ vùng xanh khi sử dụng laser 

phát xạ bước sóng 980 làm nguồn kích thích. Đã đo 

được đường cong nhiệt phát quang của vật liệu kích 

thích bằng bức xạ beta. Theo kết quả thu được, mẫu 

được ủ ở 700 oC sẽ có dạng đường cong nhiệt phát 

quang và độ nhạy tối ưu. Mẫu có đáp ứng tuyến tính 

đối với liều chiếu beta. Những kết quả này cho thấy 

CaF2 pha tạp đất hiếm rất có triển vọng ứng dụng 

trong nhiều lĩnh vực. 

 

   

Hình 2. Ảnh SEM của mẫu CaF2 chế tạo trong hai môi trường khác nhau. (a) trong môi trường 

etanol, (b) trong môi trường nước và CaF2:Er chế tạo trong môi trường etanol (c) 

 

Hình 1. Giản đồ nhiễu xạ tia X của 

mẫu CaF2 chế tạo bằng phương pháp 

kết tủa trong môi trường etanol (M3, 

a), môi trường nước (M4, b) và 

CaF2:Er3+ chế tạo trong môi trường 

etanol. 
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Hình 3. Phổ huỳnh quang (a) và huỳnh quang chuyển đổi ngược (b) của vật liệu CaF2:Er3+ 
 

 

  

Hình 4. Dạng đường cong nhiêt phát quang của CaF2:Er3+ khi nung ở cac nhiệt độ khác nhau 

(a) và đáp ứng liều chiếu của mẫu nung ở 700 oC (b). 

- Hướng nghiên cứu 2:  

Gốm MgF2 là sản phẩm quang học có tính chất trong suốt vùng hồng ngoại đến 10 µm được 

dùng để chế tạo các linh kiện quang học không chỉ được sử dụng dân sinh, công nghiệp như 

đã trình bày mà còn được sử dụng trong một số lĩnh vực quan trọng và “đặc biệt”. Chúng tôi 

đã tiến hành thử nghiệm chế tạo gốm MgF2 bằng 2 phương pháp ép nóng đẳng tĩnh và thiêu 

kết xung plasma. Nguyên liệu bột MgF2 được sử dụng gồm 2 nguồn xuất xứ chính: sản 

phẩm bột thương mại Sigma-Aldrich 99%; và bột MgF2 được nghiên cứu tổng hợp bằng 

phương pháp hóa tại Viện KHVL,. Hệ thiết bị ép nóng đẳng tĩnh (Hot Isostatic Press – HIP) 

có các thông số kĩ thuật: Áp suất cực đại 30000 psi, nhiệt độ tối đa 2000 oC hoạt động trong 

môi trường khí Ar, N2. Hợp tác với Trường Đại học sư phạm 2, Hà Nội trong việc sử dụng 

thiết bị thiêu kết xung plasma LABOX – 210 (Spark Plasma Sintering System), Tmax cho 

phép 2000 oC, Pmax cho phép 500 MPa. Kết quả ban đầu đạt được như sau: 

+Đã chế tạo được mẫu gốm MgF2 với điều kiện công nghệ áp lực nén 80 MPa, nhiệt độ 800 

oC. Các mẫu gốm cho khả năng truyền qua vùng hồng ngoại từ 2 đến 10 µm tốt. 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 hiện 

tại của Việt Nam. Trên cơ sở này chúng ta có thể mở rộng đối tượng nghiên cứu ra một 

số vật liệu có tính chất quang tương tự trong vùng hồng ngoại như các nền saphire, 

spinel, sulfile  
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Hình 5. Giản đồ nhiễu xạ tia X và ảnh SEM mẫu bột MgF2 chế tạo bằng phản ứng trao đổi 

 

  

 

Hình 6. Một số hình ảnh sản phẩm mẫu gốm MgF2 trước và sau khi ép ở điều kiện 80 MPa, 

800 oC, 25 phút.(ảnh trên): mẫu được bọc bao nung bằng đồng, kĩ thuật HIP, (ảnh dưới): 

Mẫu chế tạo bằng kĩ thuật SPS 
 

 

Hình 7. Đồ thị phổ truyền qua hồng ngoại 

trong vùng từ 2 đến 9 µm của mẫu gốm MgF2 và kết quả phân tích 
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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  

-Đào tạo: Số lượng 02 ThS chuyên ngành Vật lý chất rắn đã bảo vệ tốt nghiệp năm 2019 (Cơ 

sở đào tạ : Học viện Khoa học và Công nghệ, VAST);  

-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. 

C. Kế hoạch năm 2020 

-Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2020 

+Tiếp tục thực hiện 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”.  

+Triển khai 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. 

-Công 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. 

D. Các công trình công bố:  
[1].Phan Van Do, Vu Phi Tuyen, Vu Xuân Quang, Luong Duy Thanh, Nicholas M.Khaidukov, 

Vladimir.N. Makhov, Nguyen Trong Thanh, J.Lumi, 209 (2019), 340 – 345. 

[2].Le Quoc Minh, Tran Kim Anh, Nguyen Duy Hung, Pham Thi Minh Chau, Nguyen Thi Quy Hai, 

Ho Van Tuyen, Vu Thi Thai Ha, Vu Duc Tu, Wieslaw Strek, J. Rare earth, 37(2019), 1126 - 

1131 

[3].Vũ Thị Thái Hà, Đỗ Thị Anh Thư, Ứng Thị Diệu Thúy, Nguyễn Thanh Hường và Nguyễn Tú 

Oanh, Tạp chí Hóa học 57(4e1,2) (2019), 219-222  
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LOM
Joint research

Education

LOM: Lab. Optoelectronic Materials
Hìn

h 1. Hoạt động nghiên cứu chính của Phòng 

VLQĐT trong những năm gần đây. 

 

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 10 cán bộ nghiên cứu (08 cán bộ biên chế và 02 cán bộ 

hợp đồng) gồm: 01 PGS.TS. NCVC, 05 TS. NCV, 01 KS, 02 ThS, 01 CN. Hiện nay, 02 cán 

bộ biên chế đang công tác ở nước ngoài (Nhật Bản và Đức), và 01 cán bộ hợp đồng đang 

học cao học 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 

(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 cấu trúc loại II trên cơ 

sở các vật liệu nền đồng và các kim loại chuyển tiếp định hướng ứng dụng trong xử lý ô 

nhiễm môi trường, chuyển hoá năng lượng; (iv) vật liệu khung cơ kim (MOFs) định hướng 

ứng dụng trong lưu trữ khí, hấp phụ hơi nước,…  

- Nghiên cứu các tính chất quang, quang điện tử và quang điện hóa 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 HTQT cấp Viện HL KHCNVN; đề tài NAFOSTED); phổ tán 

xạ Raman kết hợp sử dụng đế SERS phục vụ cho các nghiên cứu phân tích/phát hiện nhanh 

cấu trúc phân tử của các thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong nông phẩm (đề tài CTPT Vật lý 

đến năm 2020 cấp Viện HL KHCNVN).  

B. Kết quả hoạt động năm 2019  

1. Khoa học công nghệ 

-Hướng nghiên cứu vật lý cơ bản: 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài HTQT cấp Viện Hàn lâm 

KHCNVN với Bulgaria: Nghiên cứu chế tạo các tinh thể nano bán dẫn hợp chất của kẽm trong 

sợi polyme và khả năng ứng dụng của chúng, PGS. TS. Ứng Thị Diệu Thúy chủ trì. Đề tài thực 

hiện đúng tiến độ và đạt được một kết quả tiêu biểu (Hình 2) đã được chấp nhận đăng trên tạp 

chí Nghiên cứu KH&CN quân sự xxx(2019).  
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Hình 2.  (A) Phổ huỳnh quang và (B) giản đồ XRD của ZnSe:Mn theo nhiệt độ chế tạo; (C) ảnh 

TEM của của chấm lượng tử ZnSe:Mn. 

-Hướng nghiên cứu định hướng ứng dụng:  

+Triển khai các nghiên cứu tổng hợp và các tính chất quang, quang điện tử của 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 (đề tài 

NAFOSTED; CSCL và HTCBT), TS Trần Thị Thương Huyền chủ trì. Một số kết quả 

tiêu biểu (Hình 3) đã được công bố trên tạp chí Journal of Electronic Materials 48 (2019) 

7846-7861. 

  

Hình 3. Hình thái học, cấu trúc và khả năng phân hủy các hợp chất kháng viêm ibuprofen 

của vật liệu quang xúc tác TiO2 pha brookite 

+Triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu năm thứ hai của đề tài Chương trình Phát 

triển Vật lý đến năm 2020 cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu cấu 

trúc nanô để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, PGS. TS. Ứng 

Thị Diệu Thúy chủ trì. Đề tài đã chế tạo được các đế SERS trên cơ sở hạt nanô Au, Ag, 

Au/Ag cấu trúc lõi/vỏ có đỉnh cộng hưởng plasmon khác nhau phù hợp với laser kích 

thích của hệ Raman có khả năng phát hiện được dư lượng các thuốc trừ sâu carbaryl, 

methyl parathion và phosmet đáp ứng chỉ tiêu giám định dư lượng thuốc BVTV của TT 

50/2016/TT-BYT. Một số kết quả tiêu biểu được trình bày trên Hình 4, 5 và trên các tạp 

chí APL Materials 7 (2019) 071102, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol xxx (2019). 
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Hình 4. Ảnh SEM của các mảng hai chiều (a) hạt Ag khối lập phương kích thước 85 nm; (b)hạt 

nano Au kích thước 50 nm; và (c) Au/Ag cấu trúc lõi/vỏ với kích thước lõi 50 nm. 

  

Hình 5. Ảnh SEM và phổ hấp thụ của các mảng 2 chiều đĩa nano Au tương ứng với (A) các 

đường kính lỗ (D) khác nhau; và (B) khoảng cách giữa lỗ (d) khác nhau của khuôn AAO được 

chỉ rõ trên hình. 

+Triển khai nghiên cứu phát triển một số vật liệu khung cơ kim (MOFs) định hướng ứng 

dụng trong thiết bị hút ẩm thế hệ mới, PGS. TS. Ứng Thị Diệu Thúy chủ trì. Một số kết 

quả đã được trình bày tại Hội nghị quốc tế IWNA2019. 

-Các cán bộ của Phòng VLQĐT là thành viên chính thực hiện Dự án Hợp tác với Phòng 

nghiên cứu toàn cầu của Hải quân Hoa Kỳ tài trợ: “Nghiên cứu chế tạo các tế bào quang 

điện hoá và các điện cực xúc tác của pin nhiên liệu định hướng ứng dụng điều chế và sử 

dụng nhiên liệu H2”, GS. TS. Nguyễn Quang Liêm chủ trì. 

2. Triển khai ứng dụng  

  Khôi phục và duy trì hoạt động tốt các thiết bị thuộc phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTĐ). 

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-Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cụ thể, 

hướng dẫn 03 NCS (trong đó, 01 NCS đã bảo vệ luận án TS cấp Học viện) và 01 HVCH.   

-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), Nhật Bản (Đại học Osaka), Hàn Quốc (KRICT, KBSI, KAIST, 

KRISS), 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 2020 

-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. 

-Đăng ký các đề tài về các hướng nghiên cứu vật liệu phát quang; vật liệu quang xúc tác,… 
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D. Các công trình công bố năm 2019 

Các công bố trên tạp chí quốc tế ISI: 
[1].U. T. D. Thuy, N. T. Thuy, N. T. Tung, E. Janssens, and N. Q. Liem, Large-area cost-effective 

lithography-free infrared metasurface absorbers for molecular detection., APL Materials 7 (2019) 

071102.  

[2].Hoang V. Le, Ly T. Le, Phong D. Tran, Jong-San Chang, Ung Thi Dieu Thuy, Nguyen Quang 

Liem, Hybrid amorphous MoSx-graphene protected Cu2O photocathode for better performance in 

H2 evolution, International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019) 14635-14641. 

[3].N.X. Ca, N.T. Hien, P.N. Loan, P.M. Tan, U.T.D. Thuy, T.L. Phan, Q.B. Nguyen, Optical and 

Ferromagnetic Properties of Ni-Doped CdTeSe Quantum Dots, Journal of Electronic Materials 

48 (2019) 2593-2599. 

[4].Chuc T. Nguyen, Tuan M. Duong, Mai Nguyen, Quyen T. Nguyen, Anh D. Nguyen, Ung Thi Dieu 

Thuy, Quang Duc Truong, Tung T. Nguyen, Quang Liem Nguyen, Phong D. Tran, Structure and 

electrochemical property of amorphous molybdenum selenide H2-evolving catalysts prepared by 

a solvothermal synthesis, International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019) 13273-13283. 

[5].H. T. Van, N. D. Vinh, P.M. Tan, U.T.D. Thuy, N.X. Ca, N.T. Hien, Synthesis and optical 

properties of tunable dual emission copper doped CdTe1-xSex alloy nanocrystals, Optical Materials 

97 (2019) 109392. 

[6].Le Quang Phuong, S. M. Hosseini, C. W. Koh, Han Young Woo, and Safa Shoaee, Measuring 

Competing Recombination Losses in a Significantly Reduced Langevin System by Steady-State 
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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: 10 biên chế, 01 hợp đồng và 04 CTV, gồm 01 – 

GS.VS.NCVCC,  02 – PGS.TS.NCVCC, 02 – PGS.TS.NCVC, 01 – TS.NCVC, 03 – TS, 

06 – ThS. 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

-Lĩnh vực nghiên cứu 1: 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 TiO2-SiO2. 

-Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang tử trên nền quang sợi và silic 

xốp ứng dụng trong việc kiểm soát môi trường. 

-Lĩnh vực nghiên cứu 3: Phát triển linh kiện quang tử ứng dụng trong cảm biến trên cơ sở cấu 

trúc buồng vi cộng hưởng dạng cầu liên kết với tinh thể quang tử dẫn sóng 2D và hiệu ứng 

plasmonic bề mặt. 

-Lĩnh vực nghiên cứu 4: Ứng dụng vật liệu biến hóa trong truyền năng lượng không dây. 

-Lĩnh vực nghiên cứu 5: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử graphene 

(GQDs). Trên cơ sở tính chất của GQDs sẽ tích hợp với vật liệu nhạy quang để phát triến 

nghiên cứu theo một số hướng ứng dụng trong cảm biến y sinh (biosensors), quang xúc tác 

(photocatalyst) hoặc pin năng lượng mặt trời (solar cells). 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1. Khoa học công nghệ 

-Hướng nghiên cứu 1:  

+Đã chế tạo một số hợp chất dị thể có hoạt tính quang xúc tác bằng cách kết hợp TiO2 và 

TiO2-SiO2 với vật liệu tổ hợp graphene-vàng và ống nano cacbon - vàng. 

+Trong khoảng hàm lượng vàng khảo sát (0,05%-0,25%), 0,1%Au-2%carbon/TiO2 và 

0,1%Au-2%carbon/TiO2-SiO2 cho hoạt tính quang xúc tác cao nhất dưới ánh sáng tử 

ngoại.  

+Đề xuất cơ chế hoạt động quang xúc tác của Au-G/TiO2, Au-CNT/TiO2 và CNT/TiO2-

SiO2. 

-Hướng nghiên cứu 2: 

+Chế tạo các dạng đầu dò quang sợi ứng dụng trong cảm biến sinh-hóa, và đế SERS quang 

sợi với các cấu trúc AuNPs, AgNDs, AuNPs/AgNDs. 
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- Hướng nghiên cứu 3:  

+Chế tạo thành công buồng vi cộng hưởng dạng cấu có kích thước nhỏ. 

+Thiết kế và mô phỏng thành công cấu trúc tinh thể quang tử dẫn sóng 2D tích hợp với 

buồng vi cộng hưởng dạng cầu. 

+Thu được các phổ phát xạ đặc trưng khi tích hợp vi cộng hưởng dạng cầu với cấu trúc tinh 

thể quang tử dẫn sóng 2D. 

- Hướng nghiên cứu 4: Chế tạo bộ truyền phát truyền năng lượng không dây dựa trên hiệu ứng 

cộng hưởng từ ở khoảng các 30 cm. 

-Hướng nghiên cứu 5:  

+Đã chế tạo GQDs từ các nguồn nguyên liệu khác nhau theo một số phương pháp đơn giản 

và thân thiện với môi trường, phát triển làm với lượng lớn. 

+GQDs được đo đạc, phân tích nghiên cứu và tính chất quang của chúng và đưa vào tích 

hợp trên các đế cấu trúc opal phủ vật liệu Ag cho nghiên cứu hiệu ứng plasmon. 
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2. Đào tạo và hợp tác  

-Đào tạo:  

+Số lượng NCS đang thực hiện luận án năm 2019: 4 

+Số lượng ThS đã thực hiện luận văn năm 2018: 02  

+Số lượng CN đã thực hiện đồ án năm 2018: 05  

-Hợp tác: Các cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước 

+Trong nước: Khoa Vật lí, trường Đại học sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Khoa Công nghệ 

Hóa, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đại học Công nghệ (đại học Quốc gia Hà Nội), 

Viện nghiên cứu và phát triển, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam.  

+Ngoài nước : Khoa Công nghệ hóa học, Vật liệu và Môi trường, trường Đại học Roma 

Sapienza (Italia), Khoa Vật lí, trường Đại học Genoa (Italia), đại học Tsing Hua (đài 

Loan), Viện Công nghệ Sant Longowal, Punjab (ấn độ), Viện nghiên cứu Lumière 

Matière, UMR5306, Đại học Lyon 1 (Pháp)… 

C. Kế hoạch năm 2020 

-Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2020 

Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia (NAFOSTED):  

+Tên đề tài: 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, mã 

số: 103.03-2016.42. Chủ nhiệm: TS. Vũ Đức Chính. 

+Tên đề tài: 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. 

+Tên đề tài: 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 tử mới, mã số: 

103.03-2018.03. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Thu Nga. 

+Đề tài phát triển công nghệ, ứng dụng triển khai cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

+Tên đề tài: Thiết kế và chế tạo thiết bị cảm biến quảng tử sử dụng sợi quang ứng dụng 

trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thúy Vân. 

-Công tác đào tạo:  

+Đào tạo 4 NCS, một số học viên cao học và sinh viên  

+Đào tạo sau đại học cho Khoa Vật lí, Đại học sư phạm Thái Nguyên. 
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D. Các công trình công bố  

1. Công trình công bố: 13 công trình công bố, trong đó có 11 bài báo ISI, 01 bài báo thuộc 
tạp chí VAST1 và 01 bài báo quốc tế khác. 
[1]. Sukhbir Singh, Surinder Singh, Quang Minh Ngo, Amin Malek Mohammadi, 340-Gb/s PolSK-

DP-DQPSK optical orthogonal modulation format with coherent direct detection for high 
capacity WDM optical network, Optical fiber technology 52 101936(6) (2019). 

[2]. Van An Nguyen, Van Dai Pham, Thi Hong Cam Hoang , Huu Thang Le, Thu 
Trang Hoang, Quang Minh Ngo, Van Hoi Pham, A quantitative analysis of the whispering-
gallery-mode lasers in Er3+-doped silica glass microspheres towards integration in SOI slotted 
photonic crystal waveguides, Optics communications 440, pp.14-20 (2019). 

[3]. Tan Tai Nguyen, Hoa Thai Ma, Pramod Avti, Mohammed J. K. Bashir, Choon Aun Ng, Ling 
Yong Wong, Hieng Kiat Jun, Quang Minh Ngo, and Ngoc Quyen Tran, Adsorptive Removal of 
Iron Using SiO2 Nanoparticles Extracted from Rice Husk Ash, Journal of Analytical Methods 
in Chemistry 10 6210240 (8), 2019. 

[4]. Dilbag Singh, Surinder Singh, Vishal Sharma, Sukhbir Singh, Quang Minh Ngo, Design of all 
optical contention detection circuit based on HNLF at the data rate of 120 Gbps, Optical fiber 
technology 52 101958(6), 2019. 

[5]. Dilbag Singh, Surinder Singh, Vishal Sharma, Sukhbir Singh, Quang Minh Ngo, Design of 
XPM based all optical contention detection circuit at 120 Gbps, Optical and Quantum 
Electronics 10 215(9) 2019. 

[6]. Thanh Binh Pham, Thi Hong Cam Hoang, Van Hai Pham, Van Chuc Nguyen, Thuy Van 
Nguyen, Duc Chinh Vu, Van Hoi Pham & Huy Bui, Detection of permethrin pesticide using 
silver nano-dendrites SERS on optical fibre fabricated by laser-assisted photochemical method, 
Scientific Reports 9 12590 (2019). 

[7]. Pham Nam Thang, Le Xuan Hung, Dao Nguyen Thuan, Nguyen Thu Loan, Guillaume Binard, 
Willy Daney de Marcillac, Agnès Maître, Nguyen Quang Liem, Laurent Coolen, Pham Thu 
Nga, Surface-enhanced Raman scattering from semiconductor and graphene quantum dots 
coupled to metallic-film-on-nanosphere substrates, Applied Physics A 125, 337 (2019). 

[8]. Vu Duc Chinh, Giorgio Speranza, Claudio Migliaresi, Nguyen Van Chuc, Vu Minh Tan & 
Nguyen-Tri Phuong, Synthesis of Gold Nanoparticles Decorated with Multiwalled 
Carbon Nanotubes (Au-MWCNTs) via Cysteaminium Chloride Functionalization, Scientific 
Reports 9 5667 (2019).  

[9]. Vu Duc Chinh, Le Xuan Hung, Luca Di Palma, Vu Thi Hong Hanh, Giorgio Vilardi, Effect of 
Carbon Nanotubes and Carbon Nanotubes/Gold Nanoparticles Composite on the 
Photocatalytic Activity of TiO2 and TiO2-SiO2, Chem. Eng. Technol. 422 (2) 308-315 (2019). 

[10]. Mohit Sharma, Vigneswaran Dhasarathan, Julia S. Skibina, Murugan Senthil Mani Rajan, S. 
Konar, Thu Trang Hoang, and Quang Minh Ngo, Giant Nonlinear AlGaAs-Doped Glass 
Photonic Crystal Fibers for Efficient Soliton Generation at Femtojoule Energy, IEEE 
Photonics Journal 11 7102411(12) 2019. 

[11]. Bui Trung Thanh, Nguyen Van Sau, Heongkyu Ju, Mohammed J. K. Bashir, Hieng Kiat Jun, 
Thang Bach Phan, Quang Minh Ngo, Ngoc Quyen Tran, Tran Hoang Hai, Pham Hung Van, and 
Tan Tai Nguyen, Immobilization of Protein A on Monodisperse Magnetic Nanoparticles for 
Biomedical Applications, Journal of Nanomaterials 10 2182471 (9), 2019. 

[12]. Nguyễn Hải Yến, Lê Xuân Hùng, Đào Nguyên Thuận, Phạm Nam Thắng, Vũ Thị Hồng Hạnh, 
Nguyễn Ngọc Hải and Phạm Thu Nga, Microwave-assisted synthesis of graphene quantum dots 
and nitrogen-doped graphene quantum dots: Raman characterization and their optical 
properties, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 10(2) 25005 
(2019). 

[13]. Pham Nam Thang, Le Xuan Hung, Vu Duc Chinh, Phan Ngoc Hong, Duong Ngoc Tu, Pham 
Thu Nga (2018), “Plasmon effect of graphene quantum dots on corrugated silver film”, Electric 
Electron Tech Open Acc J., Vol. 2, No. 6, pp. 367‒370. 

2. Bằng phát minh, sáng chế: 01 
Sáng chế sở hữu trí tuệ “Đầu dò cảm biến cách tử Bragg trong sợi quang được chế tạo bằng cách ăn 

mòn hóa học”. Tác giả: Phạm Thanh Bình, Phạm Văn Hội, Bùi Huy, Lê Hữu Thắng, Nguyễn Đức 
Bình, Phạm Văn Đại (Bằng độc quyền sáng chế số 20409 cấp theo Quyết định số 47/QĐ-SHTT ngày 
02/01/2019). 
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PHÒNG HIỂN VI ĐIỆN TỬ 

A.Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng: TS. Trần Thị Kim Chi   

- Số lượng các thành viên của Phòng: 05 cán bộ nghiên cứu (05 cán bộ biên chế) bao gồm: 01 

TS, 03 NCS, 01 HVCH.  

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực 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 nghiên cứu 2:  

+ Nghiên cứu tăng cường khả năng phát quang của di-ốt phát quang sử dụng chấm lượng tử 

(QLED).  

+ Chế tạo vật liệu ZnSe dạng tinh thể nano và chấm lượng tử, kích thước thay đổi từ vài nano-

mét đến hàng trăm nano- mét phát quang tốt, định hướng trong phát quang chiếu sáng rắn và 

QLED vùng tử ngoại.   

+ Nghiên cứu tính chất của vật liệu composite Fe/FexOy chế tạo bằng phương pháp nghiền cơ 

năng lượng cao. 

+ Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời dựa trên cơ sở nghiên cứu chế tạo hệ hạt nano Au/TiO2 và 

vật liệu nhóm III/V  

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1. Khoa học công nghệ 

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. 

Hướng nghiên cứu 2:  

-Nghiên cứu tăng cường khả năng phát quang của di-ốt phát quang sử dụng chấm lượng tử 

(QLED) 

 
 

Hình 1. Cấu hình năng lượng của diode phát quang; ảnh thực tế các màng TiO2-CdTe chế 

tạo được; ảnh quang phát quang; và điện phát quang của các QLED thử nghiệm (lần lượt từ 

trái qua phải). 

- Chế tạo thành công chấm lượng tử phát quang ZnSe bằng phương pháp thuỷ nhiệt. Chấm 

lượng tử ZnSe chế tạo được có cấu trúc tinh thể tốt, đơn pha, kích thước điều khiển được (từ 
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5÷25nm) được thông qua việc điều khiến công nghệ chế tạo, dải phát quang từ 376÷414 nm, 

thể hiện rõ hiệu ứng giam giữ lượng tử. 

  
 

Hình 2. Giản đồ nhiễu xạ tia X; HRTEM và phổ huỳnh quang tại các thời gian thuỷ nhiệt khác 

nhau của các chấm lượng tử bán dẫn ZnSe (lần lượt từ trái qua phải). 

- Chế tạo thành công vật liệu composite Fe/FexOy bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng 

cao. Vật liệu chế tạo được là tổ hợp 2 thành phần Fe và Fe3O4 với dạng hình lamella.  Kết 

quả đo từ độ phụ thuộc nhiệt độ cho thấy xuất hiện một chuyển pha ở 120 K, điều này cho 

thấy vật liệu thu được với pha Fe3O4 có độ tinh thể hóa tốt. 
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Hình 3. Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu bột Fe sau khi nghiền 2h (M0) và mẫu composite 

Fe/FexOy  chế tạo bằng cách nung mẫu M0 ở trong môi trường chứa 10% O2 (M10) và 30% 

O2 (M30) (hình bên trái) và đường FC của mẫu M10 (hình bên phải). 

- Nghiên cứu chế tạo hệ hạt nano Au/TiO2 ứng dụng trong chế tạo pin mặt trời plasmonic 

 
 

Hình 4. Phổ quét thế tuyến tính của điện cực Au/TiO2 khi ủ 30 phút trong dung dịch đệm Kpi 

(trái) tại 450 oC lần lượt trong hai môi trường không khí và chân không thấp và giản đồ năng 

lượng minh họa cho họa cho hoạt động của pin mặt trời plasmonic (phải). 
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Bảng 1. Một số thông số chính cho đặc tính quang điện hóa của các điện cực Au/TiO2 sau khi 

ủ ở các điều kiện khác nhau 

 Au/TiO2- 

10 min-

Amb 

Au/TiO2- 

30 min-

Amb 

Au/TiO2- 

90 min-Amb 

Au/TiO2- 

10 min-Vac 

Au/TiO2- 

30 min-Vac 

Au/TiO2- 

90 min-Vac 

Voc 0.3226 V 

at I=0 mA 

0.3759 V  

at I=0 mA 

0.4462 V  

at I=0 mA 

0.3453 V  

at I=0 mA 

0.3519 V 

 at I=0 mA 

0.3742 V  

at I=0 mA 

Ist 0.1124 mA  

at V=0 

0.1331 mA 

 at V=0 V 

0.1352 mA 

 at V=0 V 

0.0779 mA 

 at V=0 V 

0.0662 mA 

 at V=0 V 

0.0821 mA 

 at V=0 V 

Imax 0.1756 mA 

 at V=0.938 

V 

0.1936mA 

 at 

V=0.947V 

0.1884mA 

 at V=0.939 

V 

0.1187mA 

 at V=0.965 

V 

0.1002mA 

 at V=0.964 

V 

0.1239mA 

 at V=0.968 

V 

max 0.1398 %  

at V=0.581 

V 

0.1655 %  

at V=0.590 

V 

0.1727 %  

at V=0.546 V 

0.0988 %  

at V=0.566 V 

0.0845 %  

at V=0.540 

V 

0.1060 %  

at V=0.544 

V 

-Đã chế tạo được các linh kiện pin mặt trời đơn lớp (InGaP, GaAs, InGaAsP, InGaAs) và đa 

lớp (InGaP/GaAs, InGaAsP/InGaAs, GaAs/InGaAs) với hiệu suất chuyển đổi quang-điện 

cao 

 

2. Triển khai ứng dụng  

3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: 02 ThS, 02 CN. 

- Hợp tác:   

+ Các cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ trong nước: ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH SP 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 2020 

- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2020 

+ Đề tài Nafosted: “Nghiên cứu các quá trình quang-điện tử trong vật liệu ZnSe cấu trúc 

nano” (2019-2021). 

+ 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). 

- Công tác đào tạo: 02 HVCH, 02 SV. 
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D. Các công trình công bố 

Các công trình khoa học công bố năm 2019 

Tạp chí quốc tế 
[1].Thuat Nguyen-Tran, Tu Thanh Truong, Tu Minh Nguyen, Duyen Thi Nguyen, Quynh Manh Luu, 

Huy Hung Nguyen, Chi Thi Kim Tran, and Hien Thi Thu Bui, “Growth and morphology control of 

CH3NH3PbBr3 crystals”, J Mater Sci 54 (2019) 14797–14808. 

[2].Tran Chien Dang, Ha Chi Le, Duy Long Pham, Si Hieu Nguyen, Thi Tu Oanh Nguyen, Tien Thanh 

Nguyen, Tien Dai Nguyen, “Synthesis of pe rovskite Cs2SnI6 film via the solution processed 

approach: First study on the photoelectrochemical water splitting application”, Journal of Alloys 

and Compounds 805 (2019) 847e851. 

[3].Thach Thi Dao Lien, Nguyen Tien Dai, Nguyen Tien Thanh, Pham Van Phuc, Nguyen Thi Tu Oanh, 

Pham Duy Long, Pham Van Hoi and Le Ha Chi, “Tin fluoride assisted growth of air stable 

perovskite derivative Cs2SnI6thin film as a hole transportlayer” Mater. Res. Express 6 (2019) 

116442. 

[4].P.T. Phong, L.T.T. Ngan, L.V. Baue, N.X. Phuc, P.H. Nam, L.T.H. Phong, N.V. Dang, In-Ja Leeh, 

“Magnetic field dependence of Griffith phase and critical behavior in La0.8Ca0.2MnO3 

nanoparticles”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 475 (2019) 374. 

[5].V.H. Ky, N.T. Hieu, D.K. Tung, L.T.H. Phong, D.H. Manh, B. Kunca, J. Marcin, And I. Skorvanek, 

Experimental Study and Monte-Carlo Simulation of Exchange Bias Effect in Co-CoO Composite 

Powder Fabricated by High-Energy Ball Milling, Journal of electronic materials  48 (2019) 

7952. 

[6].Tran Thi Thuong Huyen, Tran Thi Kim Chi, Hendrik Kosslickb and Nguyen Quang Liem, “Highly 

active brookite TiO2-assisted photocatalytic degradation of dyes under the simulated solar-UVA 

radiation”, Progress in Natural Science: Materials International, accepted. 

[7].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 217 (2020) 116822. 

[8].V.T.K. Lien, P.M. Tan, N.T. Hien, V.X. Hoa, T.T.K. Chi, N.X. Truong, V.T.K. Oanh, N.T.M. Thuy, 

N.X. Ca, “Tunable photoluminescent Cu-doped CdS/ZnSe type-II core/shell quantum dots”, 

Journal of Luminescence 215 (2019) 116627. 

[9].Tran Thi Thuong Huyen, Bui Thi Thu Hien, Nguyen Thu Loan, Man Hoai Nam, Tran Thi Kim Chi, 

“Phase-Pure Brookite  TiO2 as a Highly Active Photocatalyst for the Degradation of 

Pharmaceutical Pollutants”, J.Elec.Mat. 48 (2019) 7846. 

Tạp chí trong nước 
[10].Tran Thi Thuong Huyen, Nguyen Thu Loan, Bui Thi Thu Hien, Ha Thi Hai Yen, Trinh Thi Ha, 

“Activity of nano-sized anatase TiO2 based on pH, COD, and NH4+ analyses for photocatalytic 

treatment of domestic wastewater discharged into To Lich river”, Tạp chí Hóa học (Tập 57; số 

41E1,2;431-435). 

Các công bố trên Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và Quốc gia 

[11].Bui Thi Thu Hien, Mẫn Hoài Nam, Trần Thị Kim Chi, Nghiên cứu chế tạo chấm lượng tử bán dẫn 

phát quang ZnSe định hướng ứng dụng trong LED tử ngoại, Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học 

vật liệu toàn quốc 2019.                         
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PHÒNG CÔNG NGHỆ PLASMA 

 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

-Phụ trách phòng: TS. Nguyễn Thanh Tùng 

-Số lượng các thành viên của Phòng: gồm 08 cán bộ trong đó có 03 biên chế, 05 hợp đồng, 

bao gồm 01 GS-NCVC, 02 TS trong đó có 01 NCVC và 01 NCV, 01 ThS, 02 CN và 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: 

-Nghiên cứu cơ bản các quá trình vật lý, hóa-lý xảy ra khi plasma tương tác với vật liệu; 

-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 2019 

1. Khoa học công nghệ 

-Nghiên cứu chế tạo nguồn phát plasma lạnh: 

+Đã xây dựng được quy trình chế tạo bộ phát cao áp (2kV) tần số cao (30 KHz) ứng dụng 

làm nguồn phát plasma jet. Bộ phát cao áp sau khi chế tạo đã được đánh giá khả năng 

hoạt động, độ ổn định bằng dao động kí và các thiết bị đo phù hợp. 

+Đã chế tạo hệ phát plasma jet ổn định dựa trên nguồn phát cao áp tần số cao. Đã chẩn đoán 

và tối ưu những đặc tính của hệ phát plasma jet để phù hợp ứng dụng trong nông nghiệp 

-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. Hệ phát plasma jet đã được khảo sát, đánh 

giá hoạt động, tối ưu bằng các phép đo sử dụng máy dao động kí và phương pháp đo phổ 

huỳnh quang. 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 đánh 

giá khả năng 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. Nghiên cứu của chúng tôi đã cho 

thấy plasma jet là một phương pháp tiên tiến kích thích hạt giống nảy mầm và phát triển 

hiệu quả, nhanh chóng và an toàn mà hoàn toàn không cần sử dụng hóa chất. 
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Hình 1: (A) Xử lý hạt đỗ được xử lý bằng plasma jet. Hiệu quả kích thích nảy mầm của mẫu 25 hạt đỗ ủ 

trên đĩa petril sau 12 tiếng với các thời gian xử lý plasma khác nhau (1, 2, 4, 6, 8, 10 và 15 phút) so với 

khi không được xử lý plasma. 

-Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ plasma trong khoa học vật liệu: tổng hợp 

hạt nano kim loại vàng bằng plasma jet và định hướng ứng dụng để chế tạo đế SERS. 

+ Đã nghiên cứu, tối ưu các thông số, cấu hình của hệ plasma jet để sử dụng tổng hợp các hạt 

nano kim loại (vàng, bạc). Khảo sát một cách có hệ thống ảnh hưởng của các thông số như: 

thời gian chiếu plasma, khoảng cách từ bề mặt dung dịch tới đầu phát plasma, công suất chiếu 

plasma, nhiệt độ tổng hợp, nồng độ/thể tích dung dịch tiền chất HAuCl4 tới kích cỡ, hình thái 

và độ đồng nhất.  

+ Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phương pháp tổng hợp dùng công nghệ plasma jet cho hiệu 

quả tổng hợp cao, thời gian tổng hợp nhanh (2-10 phút), giảm các hóa chất khử (trong một số 

điều kiện cụ có thể loại bỏ hoàn toàn chất khử) dẫn tới dung dịch tổng hợp có độ sạch cao. 

Đồng thời phương pháp tổng hợp bằng CN plasma jet có quy trình tổng hợp không phức tạp 

và thân thiện với môi trường (do giảm lượng hóa chất sử dụng so với các phương pháp khác 

như tổng hợp hóa học). Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu để nâng cao độ đồng nhất của kích 

thước và hình thái của các hạt nano vàng nhằm ứng dụng làm đế SERS. 

   

Hình 2: bên trái: ảnh chụp các dung dịch nano vàng tổng hợp với các thời gian chiếu plasma khác nhau 

(A) 2 phút; (B) 5 phút; (C) 7 phút; (D) 10 phút và (E) 15 phút; và bên phải: phổ hấp thụ của các mẫu 

tương ứng. 

-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), 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. 
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-Nghiên cứu kỹ nghệ chế tạo các tế bào quang điện hoá và các điện cực xúc tác của pin 

nhiên liệu PEM nhằm định hướng ứng dụng sản xuất và sử dụng nhiên liệu H2: 

+ Đã nắm bắt và làm chủ được các công nghệ chế tạo linh kiện và thiết bị cho điều chế và sử 

dụng nhiên liệu H2. 

+ Đã chế tạo thành công tế bào quang điện hoá có hiệu suất chuyển hoá năng lượng mặt trời 

thành nhiên liệu sạch H2 là 2-3%. 

+ Đã phát triển được một số loại xúc tác mới MoSe vô định hình, các kim loại quý Au có hiệu 

quả cao. Trong thời gian tới sẽ nghiên cứu, xác định cơ chế hoạt động và cấu trúc của xúc tác 

này. 

+ Đã phát triển được một số loại xúc tác mới CoWO có hoạt tính cao đặc biệt trong môi trường 

kiềm. 

-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: 

+ Làm rõ quá trình chuyển hóa năng lượng trong siêu vật liệu GHz và THz thông qua việc sử 

dụng cả cộng hưởng điện và cộng hưởng từ trong khai thác năng lượng hiệu suất cao 

+ Nghiên cứu siêu vật liệu có khả năng hấp thụ trong vùng tần số rộng phục vụ cho khai thác 

năng lượng từ nhiều nguồn khác nhau mà không ảnh hưởng tới kích thước của cấu trúc cơ sở 

+ Đã xác định được các quá trình tiêu tán năng lượng chính của năng lượng được hấp thụ trong 

siêu vật liệu THz và lượng hóa thời gian thực của các quá trình này. 

-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 

+ Các DNA/RNA G-quadruplex là những chuỗi giàu Guanine có cấu trúc 4 sợi được hình thành 

bởi những G-tetrad xếp chồng lên nhau. Trong tế bào, sự hình thành cấu trúc G-quadruplex 

liên quan đến nhiều quá trình điều hòa sinh học như sao mã, phiên mã, dịch mã và kéo dài 

telomere. Nhờ đặc tính tự nhiên linh hoạt, các G-quadruplex được ứng dụng rộng rãi trong 

việc phát triển các công cụ sinh học phân tử và các phương pháp điều trị, đặc biệt là điều trị 

ung thư. Do chỉ biểu hiện nhiều đột biến ở bề mặt của tế bào ung, mà không có trên bề mặt tế 

bào thường, Nucleolin được xem như một chỉ thị sinh học đặc hiệu cho các tế bào ung thư.  

+ Trong hướng nghiên cứu này chúng tôi sử dụng mảng sắp xếp 2 chiều của các hạt nano bạc và 

đĩa nano vàng làm đế SERS nhằm tăng cường tín hiệu Raman để xác định cấu trúc G-

quadruplex tạo bởi các chuỗi DNA. Dựa trên tín hiệu SERS, chúng tôi sẽ nghiên cứu, phân 

tích quá trình liên kết của các DNA này với nucleolin nhằm xác định cấu trúc và trình tự tối 

ưu của G-quadruplex aptamer để tăng độ nhạy, tính đặc hiệu của phương pháp này trong việc 

phát hiện các tế bào ung thư. 

2. Triển khai ứng dụng  

3. Đào tạo và hợp tác  

-Đào tạo: hướng dẫn chính 03 NCS trong năm 2019 và đồng hướng dẫn 01 HV Cao học, 04 

SV.  

-Hợp tác: 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:  

oTrung tâm nghiên cứu Plasma y sinh (PBRC), Hàn Quốc. 

oTrung tâm Plasma y học ứng dụng (APMC), Hàn Quốc. 

oViện Nghiên cứu Plasma Cheorwon (CPRI), Hàn Quốc. 

oTrung tâm Quang tử tiên tiến, Viện Nghiên cứu Hóa-Lý RIKEN, Nhật Bản 

oKhoa Vật lý, Trường Đại học KU Leuven, Vương quốc Bỉ 

oKhoa Vật lý, Trường Đại học Nanyang, Singapore 
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C. Kế hoạch năm 2020 

Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2020 bao gồm: 

-02 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ NAFOSTED.  

-01 đề án nghiên cứu thuộc Chương trình Vật lý 2020 cấp Viện Hàn lâm KHCNVN  

D. Các công trình công bố:  
[1].Hoang, S. A., Nguyen, L. Q., Nguyen, N. H., Tran, C. Q., Nguyen, D. V., Vu, Q. N., & Phan, C. M. 

(2019), Metal nanoparticles as effective promotors for Maize production, Scientific reports, 9(1), 
1-8. 

[2].Le, H. V., Le, L. T., Tran, P. D., Chang, J. S., Thuy, U. T. D., & Liem, N. Q. (2019), Hybrid 
amorphous MoSx-graphene protected Cu2O photocathode for better performance in H2 evolution, 
International Journal of Hydrogen Energy, 44(29), 14635-14641.  

[3].Le, V. L., Kim, T. J., Park, H. G., Nguyen, H. T., Nguyen, X. A., & Kim, Y. D. (2019), 
Temperature dependence of the dielectric function of monolayer MoS2, Current Applied Physics, 
19(2), 182-187. 

[4].Nguyen, X. A., Kim, T. J., Le, V. L., Park, H. G., Nguyen, H. T., & Kim, Y. D. (2019). A 
Parametric Model for Temperature Dependence of Dielectric Function of AlSb Film. Journal of 
nanoscience and nanotechnology, 19(10), 6801-6807. 

[5].Aspnes, D. E., Le, V. L., & Kim, Y. D. (2019). Linear and nonlinear filtering of spectra. Journal of 
Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, 
Processing, Measurement, and Phenomena, 37(5), 051205. 

[6].Le, V. L., Kim, T. J., Kim, Y. D., & Aspnes, D. E. (2019), Combined interpolation, scale change, 
and noise reduction in spectral analysis, Journal of Vacuum Science & Technology B, 
Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena, 
37(5), 052903. 

[7].Tung, N. T., Derreumaux, P., Vu, V. V., Nam, P. C., & Ngo, S. T. (2019), C-Terminal Plays as the 
Possible Nucleation of the Self-Aggregation of the S-Shape Aβ11–42 Tetramer in Solution: 
Intensive MD Study. ACS Omega, 4(6), 11066-11073. 

[8].Thuy, U. T. D., Thuy, N. T., Tung, N. T., Janssens, E., & Liem, N. Q. (2019), Large-area cost-
effective lithography-free infrared metasurface absorbers for molecular detection, APL Materials, 
7(7), 071102. 

[9].Van Huynh, T., Tung, B. S., Khuyen, B. X., Ngo, S. T., Lam, V. D., & Tung, N. T. (2019), 
Controlling the absorption strength in bidirectional terahertz metamaterial absorbers with 
patterned graphene, Computational Materials Science, 166, 276-281. 

[10].Lan, N. T., Vu, K. B., Ngoc, M. K. D., Tran, P. T., Hiep, D. M., Tung, N. T., & Ngo, S. T. (2019), 
Prediction of AChE-ligand affinity using the umbrella sampling simulation, Journal of Molecular 
Graphics and Modelling, 93, 107441. 

[11].Nguyen, C. T., Duong, T. M., Nguyen, M., Nguyen, Q. T., Nguyen, A. D., Thuy, U. T. D., Quang, 
D. T., Tung, T. N., Liem, N. Q. & Tran, P. D. (2019), Structure and electrochemical property of 
amorphous molybdenum selenide H2-evolving catalysts prepared by a solvothermal synthesis, 
International Journal of Hydrogen Energy, 44(26), 13273-13283. 

[12].Tran, P. T., Hoang, V. H., Lee, J., Hien, T. T. T., Tung, N. T., & Ngo, S. T. (2019), In vitro and in 
silico determination of glutaminyl cyclase inhibitors, RSC Advances, 9(51), 29619-29627. 

[13].Tran, V. H., Bui, S. T., Bui, X. K., Tung, N. S., Vu., D. L., Tung, N. T. (2019). Electrically tunable 
graphene-based metamaterials: a brief review. Modern Physics Letters B 33, 1950404. 

[14].Thang, P. N., Hung, L. X., Thuan, D. N., Loan, N. T., Binard, G., de Marcillac, W. D., ... & Nga, 
P. T. (2019), Surface-enhanced Raman scattering from semiconductor and graphene quantum dots 
coupled to metallic-film-on-nanosphere substrates, Applied Physics A, 125(5), 337. 

[15].Nguyen, H. Y., Le, X. H., Dao, N. T., Pham, N. T., Vu, T. H. H., Nguyen, N. H., & Pham, T. N. 
(2019), Microwave-assisted synthesis of graphene quantum dots and nitrogen-doped graphene 
quantum dots: Raman characterization and their optical properties, Advances in Natural 
Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 10(2), 025005. 

[16].Tran, V. C., Nguyen, P. T., Nguyen, D. A., Nguyen, T. T., Le, B. T., Nguyen, P. H. T., & La, D. 
D. (2019), Low-cost fabrication of Fe2O3/rutile nanocomposite from Ilmenite ore: A highly 
effective adsorbent for removal of arsenic in aqueous media, Advances in Natural Sciences: 
Nanoscience and Nanotechnology, 10(1), 015014. 

[17].Dao, N.T., Ung, T.D.T, Le, T.Q.X. (2019), Recognition of dimer G-quadruplex DNA by intrinsic 
fluorescence in comparison with NMR spectroscopy, Vietnam J. Chem. 57 (4e1, 2) 290-293. 

 



  Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 2019 

 

47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

II.PHÂN VIỆN VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ  

(DIVISION OF ELECTRONIC 

MATERIALS AND DEVICES) 



VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU 
 

 

48 

 



  Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 2019 

 

49 

 



VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU 
 

 

50 

 

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 các thành viên của Phòng: 13 biên chế, trong đó có 1 PGS. NCVCC, 03 NCVC, 7 
TS và 02 ThS. 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

-Các lĩnh vực nghiên cứu: Tổng hợp và tính chất của một số hệ nano từ; vật liệu tổ hợp sắt 
điện-sắt từ; vật liệu biến hóa và ứng dụng; tính chất và ứng dụng quang của LED… 

-Năm 2019, các cán bộ thuộc phòng đã chủ trì và tham gia một số đề tài tiêu biểu: 

+Đề tài NAFOSTED: “Nghiên cứu ảnh hưởng của từ độ bão hòa và dị hướng từ tới công suất 
hấp thụ riêng của một số hệ hạt nano từ”. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đỗ Hùng Mạnh. 
Thời gian: 08/2016-08/2019. 

+Đề tài NAFOSTED: “Nghiên cứu, chế tạo các van spin và các tiếp xúc từ xuyên ngầm tích 
hợp với kênh dẫn vi lưu để phát hiện nhanh, nhạy các hạt nano từ cho ứng dụng y sinh”. 
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh. Thời gian: 6/2016 – 6/2019. 

+Đề tài NAFOSTED: “Nghiên cứu chế tạo hệ nanocomposite trên nền vật liệu từ ferrite 
spinel MFe2O4 (M=Fe, Mn, Zn) @ ZnO dạng lai và dạng vỏ lõi nhằm xử lý một số kim 
loại nặng và chất hữu cơ độc hại trong nước.” Chủ nhiệm đề tài: TS Phạm Hoài Linh. Thời 
gian: 4/2019 – 4/2022. 

+Đề tài NAFOSTED: “Nghiên cứu tương tác trường gần trong vật liệu biến hóa cho hiệu ứng 
truyền qua cảm ứng điện từ và hấp thụ đa dải tần.” Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Sơn Tùng. 
Thời gian: 8/2019 -8/2021. 

+Đề tài nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Khoa học Công nghệ cấp viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam với Slovakia “Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng từ tính của các hạt 
nano có cấu trúc lõi vỏ Co/CoO” Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trung Hiếu. Thời gian: 
01/2018-12/2019. 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1.Khoa học công nghệ 

- Hướng nghiên cứu Vật liệu từ:  

+Các tính chất đa dạng: trạng thái chuyển pha, từ nhiệt, từ trở, hiệu ứng kích thước và khả 
năng đốt nóng cảm ứng từ của các vật liệu dạng khí điện tử, hạt nano, chất lỏng từ ...đã 
được khảo sát và công bố trên nhiều tạp chí quốc tế có uy tín như được liệt kê trong phần 
sau.  

+Hình 1 (a) trình bày một kết quả nghiên cứu tiêu biểu: các đường cong từ trễ của các hệ hạt 
nano Co1-xZnxFe2O4 (0≤x≤ 0,7). Nghiên cứu chỉ ra rằng tương tác trao đổi giữa các hạt có 
thể là nguyên nhân khiến cho lực kháng từ, độ từ dư thấp hơn so với giá trị tính toán cho 
các hạt đơn độ men đơn trục, định hưởng ngẫu nhiên, không tương tác [1]. Kết quả cho 
thấy các hạt nano từ tính có tiềm năng lớn để ứng dụng trong lĩnh vực điều trị ung thư bằng 
liệu pháp đốt nóng cảm ứng từ. Từ các đường làm khớp đường cong từ hóa ban đầu bằng 
luật tiệm cận tới bão hòa (b) cho thấy rằng giá trị hằng số dị hướng từ K1 giảm khi nồng 
độ Zn tăng do sự suy giảm dị hướng của các ion Co tại các vị trí B trong cấu trúc spinel.  

-Hướng nghiên cứu Vật liệu biến hóa (metamaterial):  

+Các nghiên cứu nhằm thiết kế vật liệu biến hóa có hiệu ứng truyền qua cảm ứng điện từ 
[Electromagnetically-induced transparency metamaterial (EIT-MM)] và vật liệu biến hóa 
hấp thụ sóng điện từ [Metamaterial perfect absorber (MPA)]. Hình 2 là EIT-MM hoạt động 
ở vùng quang học dựa trên cấu trúc điện môi [21]. Bằng cách phá vỡ tính đối xứng của cấu 
trúc, hiệu ứng EIT xảy ra, biến vùng không qua truyền qua (khi đối xứng) thành vùng 
truyền qua (khi bất đối xứng). Vật liệu đề xuất cũng có tiềm năng ứng dụng trong các linh 
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kiện cảm biến với độ nhạy 135.8 nm/RIU khi thay đổi chiết suất của môi trường. Hình 3 là 
thiết kế của MPA dải rộng [2]. Bằng cách tích hợp keo dẫn điện vào cấu trúc của vật liệu, 
một dải hấp thụ rộng trên 90% đã thu được trong vùng tần số 0.2 đến 3.6 GHz. MPA cũng 
duy trì được khả năng hấp thụ cao đối với các góc phân cực và các góc tới khác nhau. 
MPA đề xuất có tiềm năng ứng dụng trong các thiết bị, linh kiện điện tử ở tần số sóng vô 
tuyến 

2.Đào tạo và hợp tác  

-Đào tạo: 10 NCS (trong đó 3 đã bảo vệ), 8 ThS và 2 cử nhân. 

-Hợp tác: Các cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước : 
+Trong nước: Đại học Công nghệ, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Đại học Tôn 

Đức Thắng, Đại học Thái Nguyên, Viện Khoa học công nghệ quân sự, Viện ITIMS. 
+Nước ngoài: Một số trung tâm khoa học vật liệu và Trường đại học tại các nước: Anh, 

Slovakia, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật, Bỉ,... 

C. Kế hoạch năm 2020 

-Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2020 

+3 Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ NAFOSTED.  

+2 Đề tài, nhiệm vụ hợp tác quốc tế. 

+3 Đề tài Viện hàn lâm KHCNVN. 

D. Các công trình công bố: 
-SCI/SCIE papers: 

 

Hình 1. (a) Sự phụ thuộctừ trường của từ độ tại nhiệt độ phòng của hệ hạt nano Co1-

xZnxFe2O4 (0≤x≤ 0,7) và (b) làm khớp các đường cong từ hóa bằng luật tiệm cận tới bão 
hòa.  

Hình nhỏ của hình (a) là vùng trường từ thấp của các đường trễ [1].       

 

 
Hình 2.  Ô cở sở của EIT-MM nhìn theo (a) góc nghiêng và (b) trực diện. Phổ truyền qua 

khi (c) dịch chuyển thanh silicon dọc và (d) khi thay đổi chiết suất môi trường [21] . 

 

 
Hình 3. (a) Cấu trúc ô cơ sở của MPA. (b) Mẫu chế tạo của MPA. Phổ hấp thụ sóng điện 

từ khi thay đổi (c) góc phân cực và (d) góc tới ở mode TE [2]. 
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[1].P.T. Phong, P.H. Nam, N.X. Phuc, B.T. Huy, L.T. Lu, D.H. Manh, and IN-JA Lee, Effect of Zinc 
Concentration on the Structural, Optical, and Magnetic Properties of Mixed Co-Zn Ferrites Nanoparticles 
Synthesized by Low Temperature Hydrothermal Method, Metallurgical and Materials Transactions A 
50A (2019) 1571. 

[2].B. X. Khuyen, B. S. Tung, Y. J. Kim, K. W. Kim, J. Y. Rhee, V. D. Lam, L. Chen, X. Guo, Y. P. Lee, 
Broadband and ultrathin metamaterial absorber fabricated on a flexible substrate in the long-term 
evolution band, Journal of Electronic Materials 48 (2019) 7937-7943. 

[3].N. Tran, N.T. Dang, D.H. Manh, T.L. Phan, B.W. Lee, Composition identification of Zn1−aFe2+aO4+δ and 
Mn1+bFe2−bO4−δ nanoparticles and their structural and magnetic properties, Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials 490 (2019) 165502. 

[4].V. H. Ky, N. T. Hieu, D. K. Tung, L. T. H. Phong, D. H. Manh, B. Kunca, J. Marcin, I. Skorvanek, 
Experimental Study and Monte-Carlo Simulation of Exchange Bias Effect in CoCoO Composite Powder 
Fabricated by High-Energy Ball Milling, Journal of Electronic Materials 48 (2019) 7952. 

[5].T. N. Anh Nguyen, J. Fedotova, J. Kasiuk, W.-B. Wu, J. Przewoźnik, C. Kapusta, O. Kupreeva, S. Lazarouk, 
T. H. Thuy Trinh, K. Tung Do, H. Manh Do, D. Lam Vu, J. Åkerman, Enhanced Perpendicular Exchange 
Bias in Co/Pd Antidot Arrays, Journal of Electronic Materials 48 (2019) 1492–1497. 

[6].P. T. Tho, C. T. A. Xuan, T. N. Bach, D. N. H. Nam, P. M. Tan, L. T. Ha, Microwave absorption properties 
of La1.5Sr0.5NiO4-based nanocomposites, Journal of Alloys and Compounds 805 (2019) 1231-1236. 

[7].K. Tanaka, N. T. Hieu, G. Vincini, T. Masui, S. Miyasaka, S. Tajima, T. Sasagawa, Quantitative Comparison 
between Electronic Raman Scattering and Angle-Resolved Photoemission Spectra in Bi2Sr2CaCu2O8+δ 
Superconductors: Doping Dependence of Nodal and Antinodal Superconducting Gaps, Journal of the 
Physical Society of Japan 88 (2019) 44710. 

[8].S.-S. Lee, B. T. Huy, N. T. K. Phuong, D. K. Tung, Y.-I. Lee, Enhanced performance in the photocatalytic 
degradation of 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid over Eu-doped Bi2WO6 under visible light irradiation, 
Korean Journal of Chemical Engineering 36 (2019) 1716–1723. 

[9].J. Yu, D. Bang, R. Mishra, R. Ramaswany, J. H. Oh, H. J. Park, Y. Jeong, P. V. Thach, D. K. Lee, G. Go, S. 
W. Lee, Y. Wang, S. Shi, X. Qiu, H. Awano, K. J. Lee, H. Yang, Long spin coherence length and bulk-like 
spin-orbit torque in ferrimagnetic multilayers, Nature Materials 18 (2019) 29. 

[10].S. Ota, K.Uchida, R. Iguchi, P. V. Thach, H. Awano, D. Chiba, Strain-induced switching of heat current 
direction generated by magneto-thermoelectric effects, Scientific Reports 9 (2019) 13197. 

[11].T. V. Huynh, B. S. Tung, B. X. Khuyen, S. T. Ngo, V. D. Lam, N. T. Tung, Controlling the absorption 
strength in bidirectional terahertz metamaterial absorbers with patterned graphene, Computational 
Materials Science 166 (2019) 276-281. 

[12].S. Iemoto, S. Sumi, P. V. Thach, H.i Awano, M. Hayashi, Interference Induced Enhancement of Magneto-
Optical Effect in Pt/TbCo Hetero-Structured Films, Crystals 8 (2018) 377. 

- Non-SCI/SCIE papers: 
[13].W.-B. Wu, J. Kasiuk, J. Fedotova, T. N. Anh Nguyen, T. H. Thuy Trinh, K. Tung Do, D. Lam Vu, J. 

Przewoznik, C. Kapusta, O. Kupreeva, Spin-dependent electronic transport in IrMn-Co/Pd multilayered 
systems, International Journal of Nanoscience 18(03n04) (2019) 1940017. 

[14].L. T. K. Giang, O. Agnieszka, Ł. Marciniak, D. M. Tien, P. H. Linh, P. T. Binh, N. Vu, N. T. Binh, L. Q. 
Minh, Synthesis, characterization and luminescence properties of ZrBDC:Eu3+,Tb3+ nanoscaled metal 
organic frameworks, Vietnam Journal of Chemistry 57(4) (2019) 442-447. 

[15].D. Bang, P. V. Thach, H. Awano, Current-induced domain wall motion in antiferromagnetically coupled 
structures: Fundamentals and applications, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 3 
(2018) 389. 

[16].V. Koledov, S. v. Gratowski, N. H. Dan, N. T. H. Le, V. H. Ky, G. N. Santos, T. Z. Oo, Nano-manipulation 
and nano-assembling using shape memory alloy nanogripper of metal oxide and semiconductor single 
nanowires and nanoparticles for biological nanosensors, Advances in Natural Sciences: Nanoscience 
and Nanotechnology 10(3) (2019) 35003. 

- National papers: 
[17].D. H. Tiep, B. S. Tung, B. X. Khuyen, V. D. Lam, Multi-band perfect absorption induced by breaking the 

symmetry of metamaterial structure, Vietnam Journal of Science and Technology 57(4) (2019) 477-483. 
[18].P. H. Linh, N. V. Khiển, T. N. Bách, H. Đ. Khánh, P. A. Tuân, N. V. Đăng, Nghiên cứu tính chất từ và khả 

năng hấp Pb(II) của các hạt nano Fe3O4 và MnFe2O4 chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa có sự hỗ trợ 
của sóng siêu âm, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Tập 189(13), trang 155-161 (2019). 

[19].V. H. Kỳ, N. T. Hiếu, Đ. K. Tùng, L. T. H. Phong, N. V. Đăng, Đ. H. Mạnh, Chế tạo các hạt kim loại cobalt 
bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao sử dụng chất trợ nghiền oleylamine, Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 190(14), trang 77-84 (2018). 

[20].N. T. Huế, N. T. T. Thủy, C. T. T. Hải, Đ. H. Mạnh, Đ. H. Mạnh, V. Đ. Lãm, N. V. Đăng, N. T. N. Anh, 
Tunable perpendicular exchange bias and coercivity in [Co/Pd]/IrMn multilayers, TNU Journal of 
Science and Technology 200(7) (2019) 141-148. 

- Proceeding papers: 
[21].P. T. Linh, N. V. Ngọc, B. X. Khuyến, N. T. Tùng, B. S. Tùng, V. Đ. Lãm, Vật liệu biến hóa có hiệu ứng 

truyền qua cảm ứng điện từ hoạt động ở vùng khả kiến dựa trên cấu trúc điện môi, SPMS2019, Tập 1, 
(2019) trang 114-118. 

[22].T. V. Huỳnh, B. X. Khuyến, B. S. Tùng, V. Đ. Lãm, N. T. Tùng, Nghiên cứu điều khiển khả năng hấp thụ dải 
tần rộng của vật liệu biến hóa bằng graphene, SPMS2019, Tập 1, (2019) trang 90-97. 

[23].B. X. Khuyến, B. S. Tùng, N. T. Tùng, T. T. Lâm, V. T. H. Hạnh, Đ. T. Chi, N. T. Hiền, T. V. Huỳnh, V. Đ. 
Lãm, Điều khiển dải tần số hấp thụ của vật liệu biến hóa trong vùng tần số WiMAX-WLAN, SPMS2019, 
Tập 1, (2019) trang 119-123. 
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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 các thành viên của Phòng: 08 Biên chế (02 cán bộ đang ở nước ngoài), 02 hợp 

đồng, 03 TS, 01 NCVC. 

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: 

Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu nano từ ứng dụng trong chuẩn đoán và điều trị ung thư. 

  

Hình 1. Hệ thí nghiệm quang- từ/nhiệt. 
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Hình 2. Đường sinh nhiệt của hệ chất lỏng Fe3O4-Au kết hợp đồng thời hai hiệu ứng từ 
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nhiệt và quang nhiệt. 

-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) 

 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

2. Triển khai ứng dụng  

-Các hợp đồng triển khai nghiên cứu: Đã và đang cung cấp sản phẩm nano FGC cho Doanh 

nghiệp bên ngoài (Công ty CP dược phẩm CVI).   

3. Đào tạo và hợp tác  

-Đào tạo: Số lượng NCS, ThS, CN, KS đã thực hiện luận án năm 2019 
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-NCS: 01, ThS: 01, CN: 02. 

Hợp tác: ĐH Paris Descartes, TT nghiên cứu khoa học QG Pháp 

C. Kế hoạch năm 2019 

-Đề tài 1: Tính chất từ ở thang nano của một số vật liệu có cấu rúc mới. Mã số: FA2386-17-1-

4042. GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc (2017-2020). 

-Đề tài 2: Ảnh hưởng của dị hướng hình dạng của các hạt nano từ MFe2O4 (M=Fe, Co và Mn) 

lên công suất tổn hao riêng (Specific Loss Power - SLP) nhằm nâng cao hiệu quả của nhiệt 

từ trị. Mã số: 103.02-2017.339. TS. Vương Thị Kim Oanh(2018-2020). 

-Đề tài 3: Tăng cường hiệu suất đốt nhiệt bằng cách nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu nano lai và 

vật liệu tổ hợp từ tính – plasmon định hướng ứng dụng trong y sinh, Mã số 103.02-2019.18. 

TS. Phạm Hồng Nam (2019-2021). 

-Đề tài 4: Thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng phòng chống 

loãng xương từ Ba kích tím Quảng Ninh, DS. Phan Kế Sơn (2019-2020). 

-Đề tài 5: Nghiên cứu chế tạo vật liệu và thiết bị hấp phụ-oxy hóa etylen định hướng ứng 

dụng trong bảo quản một số loại rau quả tươi sau thu hoạch, Mã số: CSL1.06.19. TS. Phạm 

Hồng Nam (2019). 

-Triển khai bán sản phẩm nano FGC (Năm 2019 thực  hiện 7 HĐ tương đương với số tiền 

5460 triệu đồng). 

Triển khai cung cấp sản phẩm phòng và điều trị cho tôm và gia cầm (150T). 

D. Các công trình công bố: 

[1]. Phuong Thu Ha, Thi Thu Huong Le, Thuc Quang Bui, Hong Nam Pham, Anh Son Ho 

and Linh Toan Nguyen, Doxorubicin release by magnetic inductive heating and in vivo 

hyperthermia-chemotherapy combined cancer treatment of multifunctional magnetic 

nanoparticles, New Journal of Chemistry, 43, 5404-5413, 2019. 

[2]. Nguyen Thi Le Na, Sai Duc Loc, Nguyen Le Minh Tri, Nguyen Thi Bich Loan, Ho Anh 

Son, Nguyen Linh Toan, Ha Phuong Thu, Hoang Thi My Nhung, Nguyen Lai Thanh, 

Nguyen Thi Van Anh and Nguyen Dinh Thang, Nanomelanin Potentially Protects the 

Spleen from Radiotherapy-Associated Damage and Enhances Immunoactivity in Tumor-

Bearing Mice, Materials, 12, 1-6, 2019. 

[3]. V.T.K. Lien, P.M. Tan, N.T. Hien, V.X. Hoa, T.T.K. Chi, N.X. Truong, V.T.K. Oanh, 

N.T.M. Thuy, N.X. Ca, Tunable photoluminescent Cu-doped CdS/ZnSe type-II core/shell 

quantum dots, Journal of Luminescence, 215, 116627-1-6, 2019. 

[4]. P T Phong, P H Nam, N X Phuc, B T Huy, L T Lu, D H Manh and I - J Lee, Effect of 

Zinc Concentration on the Structural, Optical, and Magnetic Properties of Mixed Co-Zn 

Ferrites Nanoparticles Synthesized by LowTemperature Hydrothermal Method, 

Metallurgical and Materials Transaction A, 50A, 1571–1581, 2019. 

[5]. P.T. Phong,  L.T.T. Ngan, L.V. Bau, N.X. Phuc, P.H. Nam, L.T.H. Phong, N.V. Dang, 

In-Ja Lee, Magnetic field dependence of Griffith phase and critical behavior in 

La0.8Ca0.2MnO3 nanoparticles, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 475, 

374–381, 2019. 

[6]. P.T. Phong, P.H. Nam, N.X. Phuc, B.T. Huy, L.T. Lu, D.H. Manh, and IN-Ja Lee, 

Effect of Zinc Concentration on the Structural, Optical, and Magnetic Properties of 

Mixed Co-Zn Ferrites Nanoparticles Synthesized by LowTemperature Hydrothermal 

Method, Metallurgical and Materials Transaction A, 50A (2019), 1571–1581. 

[7]. Hai Doan Do, Thi Thu Huong Le, Hong Nam Pham and Phuong Thu Ha, Microwave-

assisted dextran modification and nanoparticle synthesis for application in drug delivery 

systems, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 10 (2019) 015008 (9pp). 
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[8]. Ke Son Phan, Hoai Thu Nguyen, Thi Thu Huong Le, Thi Tuyet Thuy Vu, Hai Doan Do, 

Thi Kim Oanh Vuong, Hoai Nam Nguyen, Chung Huu Tran, Thi Thanh Hang Ngo and 

Phuong Thu Ha, Fabrication and activity evaluation on Asparagus officinalis of 

hydroxyapatite based multimicronutrient nano systems, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. 

Nanotechnol, 10, 025011 (7pp), 2019. 

[9]. Thi Tuyet Thuy Vu, Thi Kim Anh Le, Hoai Nam Nguyen, Ke Son Phan, Hai Doan Do, 

Thi Thu Huong Le, Nhu Binh Mac, Dinh Kim Dang and Phuong Thu Ha, Preparation 

of doxycycline loaded Ag decorated TiO2 nanoparticles for improving bacterial 

treatment effectiveness in white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei), Adv. Nat. Sci.: 

Nanosci. Nanotechnol, 10, 015010 (7pp), 2019. 

[10]. Ke Son Phan, Hoai Nam Nguyen, Thi Tuyet Thuy Vu, Hai Doan Do, Thi Thu Huong 

Le, Nhu Binh Mac, Dinh Kim Dang, Thi Thuy Duong, Thi Nguyet Vu and Phuong Thu 

Ha, Doxycycline loaded Fe3O4 based nanocomposites: preparation and evaluation on 

growth and survival of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei), Adv. Nat. Sci.: 

Nanosci. Nanotechnol, 10, 035015 (8pp), 2019. 

[11]. Le Khac Quynh, Nguyen The Hien, Nguyen Hai Binh, Tran Tien Dung, Bui Dinh Tu, 

Nguyen Huu Duc and Do Thi Huong Giang, Simple planar Hall effect based sensors for 

low-magnetic field detection, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol, 10, 025002 (6pp), 

2019. 

[12]. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Thế Tâm, Ngô Thanh Dung, Phạm 

Hồng Nam, Nguyễn Văn Đàm Thiên, Nguyễn Hoa Du, Phan Ngọc Hồng, Trần Đại Lâm, 

Lê Trọng Lư, Nghiên cứu chế tạo và khảo sát độ bền của chất lỏng từ mangan ferit trong 

nước, Tạp chí Hóa học, 6E2, 214-219, 2019. 

[13]. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Thế Tâm, Lê Thị Thanh Tâm, Ngô Thanh Dung, Phạm 

Hồng Nam, Đoàn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Đàm Thiên, Phan Ngọc Hồng, Trần Đại 

Lâm, Lê Trọng Lư, Ảnh hưởng của tiền chất vô cơ đến kích thước, độ đồng đều và tính 

chất của hạt nano Fe3O4 chế tạo bằng phương pháp phân hủy nhiệt, 2E2.1,22-26, 2019. 

[14]. 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. 

E. Về Sáng chế:  

 - 01 sáng chế được cấp, 03 sáng chế chấp nhận đơn. 
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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 các thành viên của Phòng gồm 07 cán bộ: trong đó 06 biên chế, 01 hợp đồng, với 

02 TS và 02 NCVC. 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

-Lĩnh vực 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 

-Lĩnh vực 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 nhiên liệu 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1.Khoa học công nghệ 

-Hướng nghiên cứu 1: Việc phát triển và nghiên cứu các chất xúc tác quang hóa mới có hiệu 

quả cao hơn các vật liệu quang xúc tác phổ biến (ví dụ như TiO2) đã trở thành một trong 

những chủ đề nhận được quan tâm nhiều trên thế giới. Trong đó, các vật liệu nano liên quan 

đến Bismut (Bi), đã thu hút nhiều nhà khoa học do chúng có hoạt tính xúc tác quang cao, ổn 

định, chi phí thấp và không độc hại. Nhờ hứa hẹn ứng dụng của chúng trong lĩnh vực quang 

xúc tác, việc chế tạo và xây dựng các cấu trúc nano liên quan đến Bismut đã và đang phát 

triển mạnh. Đặc biệt thời gian gần đây, việc tích hợp các cấu trúc nano một chiều hoặc hai 

chiều vào các siêu cấu trúc có trật tự hai và ba chiều hoặc các cấu trúc với chức năng phức 

tạp đã mang đến cơ hội khám phá các tính chất tập thể mới lạ của chúng đồng thời mở ra 

khả năng mới cho các linh kiện nano tiên tiến. Bismut sulfit (Bi2S3) là một chất bán dẫn 

vùng cấm trực tiếp (1.3 – 1.7 eV), có hệ số hấp thụ quang lớn, và hiệu suất chuyển đổi năng 

lượng gần với giá trị lý thuyết, v.v... Những phẩm chất này làm cho Bi2S3 mang nhiều ứng 

dụng tiềm năng như chế tạo các linh kiện/thiết bị quang điện tử, nhiệt điện, tích trữ Hydro, 

quang xúc tác, hay cảm biến khí,… Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tổng hợp có tính 

kiểm soát về hình thái của các cấu trúc nano Bi2S3 từ các hạt nano (0D), dây/thanh nano 

(1D), tấm nano (2D) đến các cấu trúc phân cấp (3D) dạng cầu gai được thực hiện thông qua 

việc kiểm soát các tham số về động học của quá trình tạo mầm và quá trình hình thành tinh 

thể. Các đặc điểm cấu trúc hình thái của nano Bi2S3 được phát hiện là nhạy cảm với những 

thay đổi điều kiện thí nghiệm, khiến chúng trở thành một hệ thống mô hình để nghiên cứu 

ảnh hưởng của tiền chất và nhiệt độ phản ứng lên sản phẩm cuối cùng. Cách tiếp cận này 

tránh các điều kiện phản ứng cực đoan, do đó khả thi cho việc chế tạo quy mô lớn và sẽ 

mang lại tiềm năng lớn trong nhiều ứng dụng. Kết quả thực nghiệm của chúng tôi đã chỉ ra 

rằng nguồn lưu huỳnh và dung môi đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định cấu trúc 

hình thái của các nano Bi2S3. 

Chế tạo vật liệu Bi2S3 với các hình dạng khác nhau (0D-3D) 

Các nguyên liệu đầu sử dụng cho công nghệ chế tạo Bi2S3 với các hình dạng khác nhau bao 

gồm: Bi(NO3)3.5H2O; thioaxetamit CH3CSNH2 (TAA), chất hoạt động bề mặt CTAB-

C19H42BrN, axit thioglycolic C2H4O2S (TGA). Bằng phương pháp thủy nhiệt ở nhiệt độ 

thấp, tinh thể nano Bi2S3 với các hình thái khác nhau đã được tổng hợp thành công, bao gồm 

các mẫu dạng hạt nano (0D); dạng thanh/sợi nano (1D); dạng tấm nano (2D); và dạng cầu 

gai nano (3D), như thể hiện trên Hình 2. 

Cấu trúc tinh thể và hình thái học của Bi2S3 
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Kết quả phân tích nhiễu xạ tia X (Hình 1) cho thấy tất cả các vị trí của tất cả các đỉnh nhiễu 

xạ các mẫu đều phù hợp với pha cấu trúc tinh thể trực giao Bi2S3 (với số thẻ chuẩn JCPDS 

17-0320), và không xuất hiện của các đỉnh thuộc pha tinh thể khác. Điều này khẳng định 

rằng các mẫu tổng hợp được đều đơn pha tinh thể với cấu trúc trực giao điển hình của Bi2S3. 

Tuy nhiên với mẫu dạng sợi nano, cường độ vạch tại vị trí 2θ ở 25o có giá trị lớn hơn rất 

nhiều so thẻ chuẩn, nó khẳng định tinh thể của mẫu này có hướng ưu tiên theo mặt (130). 

 

 

Hình 1. Giản đồ nhiễu xạ tia X của các mẫu Bi2S3 chế tạo được. 

 

Hình 2. Ảnh FESEM của các mẫu Bi2S3 chế tạo được. 

Với kết quả nghiên cứu bước đầu về các cấu trúc nano Bi2S3 này sẽ là tiền đề để chúng tôi 

tiếp tục phát triển ý tưởng nghiên cứu tiếp theo nhằm ứng dụng chúng trong các lĩnh vực 

cảm biến nhạy khí cũng như quang xúc tác cho xử lý chất gây ô nhiễm môi trường. 

- Hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu này là về cảm biến và thiết bị cho phân tích nồng độ khí 

thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu sau đó trợ giúp điều khiển phản hồi quá trình đốt cháy 

nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí phát thải độc hại ra môi trường. Đây là vấn đề được 

đặt thực hiện trong đề tài cấp Quốc gia thuộc Chương trình nghiên cứu ứng dụng và phát 

triển công nghệ năng lượng (KC-05). Một số kết quả chính đạt được như sau: 

+Nghiên cứu, chế tạo cảm biến O2 dựa trên nguyên tắc điện hóa hoạt động ở nhiệt độ cao và 

trực tiếp trong môi trường khắc nhiệt như khí thải. Cảm biến được chế tạo theo cấu hình 
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Pt/YSZ/(Pt-LaSrMnO3). Trong đó, YSZ (ZrO2 pha tạp Y2O3) là lớp dẫn ion, Pt và Pt-

LaSrMnO3 đóng vai trò điện cực. Hình 3 thể hiện ảnh bề mặt vật liệu điện cực nhạy khí 

LaSrMnO3, cấu trúc mặt cắt ngang của cảm biến, đường đặc trưng tín hiệu dòng điện lối 

ra phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ khí O2, và ảnh chụp linh kiện đã hoàn chỉnh. Cảm 

biến này đo khí O2 trong dải nồng độ 0 - 21 % vol. 

 
Hình 3. Ảnh SEM bề mặt điện cực LaSrMnO3 (b), tín hiệu cảm biến phụ thuộc vào nồng độ khí 

O2 (b), cấu trúc mặt cắt ngang của linh kiện (c), bộ phân nhạy khí của cảm biến (d), và cảm 

biến hoàn thiện (e) đo khí O2 dựa trên nguyên tắc điện hóa hoạt động nhiệt độ cao. 

 

Hình 4. Cấu trúc cảm biến NDIR (a), bo mạch của cảm biến (b), thiết bị phân tích khí ứng 

dụng trong công nghiệp xi-măng (c) và kết quả phân tích khí của thiết bị khi đang hoạt động 

thử nghiệm tại nhà máy xi-măng VICEM Sông Thao (d). 
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+Cảm biến dựa trên nguyên tắc hấp phụ hồng ngoại được sử dụng phổ biến trong phân tích 

khí thải từ các ngành công nghiệp ví dụ điển hình như xi-măng, nhiệt điện, luyện kim, 

gốm sứ,… Một số loại khí có khả năng hấp thụ vùng bước sóng hồng ngoại đặc trưng, 

điều này làm tín hiệu hồng ngoại suy giảm khi đi qua môi trường chứa khí này, từ đó để 

xác định được nồng độ khí tương ứng. Vì vậy, các cảm biến quang đo các khí CO, NOx, 

HC và CO2 đã được chúng tôi phát triển và chế tạo theo nguyên tắc hấp thụ hồng ngoại 

với cấu hình không tán sắc (NDIR). Ở đó, cảm biến gồm có một đầu phát bức xạ hồng 

ngoại, buồng chứa khí cần tích, và đầu thu bức xạ hồng ngoại. Cảm biến quang NDIR nói 

chung có cấu tạo khá phức tạp và giá thành cao, tuy nhiên ưu điểm chính của loại cảm 

biến này là tin cậy, độ chọn lọc cao cho phân tích một số khí đặc trưng trong môi trường 

khí thải. Hình 4 trình bày một số kết quả điển hình trong thiết kế và chế tạo cảm biến 

quang (NDIR), và chế tạo thiết phân tích khí cho ứng dụng trong nghiệp sản xuất xi-

măng. Bước đầu, thiết bị phân tích này đang được thử nghiệm hoạt động và ghép nối vào 

hệ thông phân tích khí tại nhà máy sản xuất xi-măng thuộc Công ty cổ phân xi-măng 

VICEM Sông Thao, Phú Thọ. Kết quả cho thấy thiết bị đã đáp ứng được khi hoạt động 

trong môi trường sản xuất công nghiệp với nhiều tạp nhiễu, khắc nghiệt (độ ẩm cao, bụi, 

nhiệt độ thay đổi) như trong sản xuất xi-măng, và chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và phát 

triển thiết bị này cho đáp ứng được yêu cầu trong ứng dụng thực tế. 

C. Các công trình công bố năm 2019 

[1].Hoang Thi Hien, Chu Van Tuan, Do Thi Anh Thu, Pham Quang Ngan, Giang Hong Thai, 

Sai Cong Doanh, Ho Truong Giang, Nguyen Duc Van, Tran Trung, “Influence of surface 

morphology and doping of PPy film simultaneously polymerized by vapour phase 

oxidation on gas sensing”, Synthetic Metals 250 (2019) 35–41. 

[2]. Đỗ Thị Anh Thư, Vũ Thị Thái Hà, Đỗ Thanh Trung, Lê Ngọc Thành Vinh, Giang Hồng 

Thái, Phạm Quang Ngân, Hồ Trường Giang, “Chế tạo, tính chất của vật liệu YSZ nhằm 

phát triển cảm biến khí định hướng ứng dụng nâng cao hiệu suất cháy nhiên liệu”, Tạp 

chí năng lượng nhiệt, 147 (2019) 8-13. 

[3].Mẫn Minh Tân, Đỗ Thị Anh Thư, Vũ Thị Thái Hà, Phạm Quang Ngân, Giang Hồng 

Thái, Hồ Trường Giang, Trần Đại Lâm, “Nghiên cứu chế tạo và các đặc trưng cấu trúc, 

hình thái học của vật liệu nano Bi2S3”, Tạp chí Hóa học 57(4e1,2) (2019) 209-213. 

[4].Hồ Trường Giang, Đoàn Tuấn Anh, Nguyễn Phúc Hải, Phạm Quang Ngân, Nguyễn 

Trung Hiếu, Giang Hồng Thái, Nguyễn Trọng Thành, Nguyễn Đức Thọ, Đỗ Thị Anh 

Thư, Nguyễn Ngọc Toàn, Đỗ Thanh Trung, Phạm Đình Tuân, Nguyễn Đức Văn, Lê 

Ngọc Thành Vinh, “Chế tạo cảm biến điện hóa sử dụng điện cực La0.8Sr0.2MnO3 nhằm 

ứng dụng cho điều khiển đốt cháy nhiên liệu”, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và 

Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019, (2019) 761-765. 

[5].Hoàng Thị Hiến, Ngô Thành Hiếu, Phạm Quang Ngân, Giang Hồng Thái,  Đỗ Thị Anh 

Thư, Đỗ Thanh Trung, Lê Ngọc Thành Vinh, Mẫn Minh Tân, Trần Trung, Hồ Trường 

Giang, “Chế tạo cấu trúc lai vô cơ-hữu cơ NiO/PPy định hướng tăng cường nhạy khí 

NH3 tại nhiệt độ phòng”, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu 

Toàn quốc – SPMS 2019, (2019) 766-769. 



VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU 
 

 

62 

 

PHÒNG VẬT LIỆU CÁCBON NANÔ 

 

 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

-Trưởng phòng: TS, NCVC. Nguyễn Văn Chúc 

-Số lượng các thành viên của Phòng: 05 biên chế, 01 hợp đồng, trong đó có 05 TS và 01 Kỹ 

sư. 

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 trên cơ sở 

điện hóa và transistor hiệu ứng trường. 

-Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất kem tản nhiệt, chất lỏng tản 

nhiệt, chất lỏng hấp thụ nhiệt mặt trời, vật liệu tổ hợp nền bitumen chứa thành phần 

graphene và CNTs. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Nghiên cứu chế tạo một số loại đèn LED tản nhiệt bằng vật liệu 

chứa thành phần cácbon nanô  

- Lĩnh vực nghiên cứu 4: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu hybrid hữu cơ và nanocarbon (CNTs, 

Gr) trong các linh kiện quang điện tử. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 5: Nghiên cứu chế tạo vật liệu graphene oxide, vật liệu tổ hợp lai kim 

loại xúc tác, kim loại chuyển tiếp nền graphene. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 6: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng ứng dụng của vật liệu xốp 

nền các bon (CNTs, graphene) trong lĩnh vực tích trữ năng lượng, hấp thụ năng lượng mặt 

trời, quang xúc tác. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 7: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu composite nền kim loại, 

gốm gia cường vật liệu nano cácbon. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 8: Nghiên cứu tách bóc vật liệu graphene từ graphite bằng phương 

pháp cơ học và hóa học. 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1.Khoa học công nghệ 

- Hướng nghiên cứu 1: Bằng phương pháp CVD, 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 nhằm 

phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật glyphosate, carbaryl, ion kim loại nặng (asen). 

- Hướng nghiên cứu 2: 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; Đã thử nghiệm hiệu quả hấp thụ nhiệt mặt trời của chất lỏng nền ethylene 

glycol chứa thành phần CNTs; Đã ứng dụng CNTs trong nền bitumen (nhựa đường) để nâng 

cao tính chất cơ học; 

- Hướng nghiên cứu 3; 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. 

- Hướng nghiên cứu 4: Chế tạo được vật liệu hybrid PEDOT:PSS/graphene và ứng dụng cho 

pin mặt trời (n-Si/ PEDOT:PSS-Gr) có hiệu suất chuyển đổi tốt nhất đạt được là 7.33%. Chế 

tạo được màng mỏng trong suốt dẫn điện trên cơ sở vật liệu DWCNT/PEDOT:PSS với hệ số 

truyền qua trên 80% và điện trở suất khoảng 14.5 /. 
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- Hướng nghiên cứu 5: 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 

quang tốt hơn so với pin mặt trời sử dụng đế Si phẳng. Vật liệu Gr được đưa vào giúp làm 

tăng hiệu suất chuyển đổi quang so với vật liệu PEDOT:PSS không có Gr do làm tăng độ 

dẫn điện của PEDOT:PSS. Hiệu suất chuyển đổi tốt nhất đạt được là 7.33% khi sử dụng Gr 

được phân tán trong môi trường EG, cao hơn 13% và 16% so với các môi trường phân tán 

khác là IPA và nước. 
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Hình 1. (a) Ảnh SEM điện cực và màng graphene chuyển lên điện cực, (b) kết quả đo sự phụ 

thuộc của dòng máng-nguồn ΔIds vào logarit nồng độ carbaryl. 

   

Hình 2. Ảnh SEM kem tản 

nhiệt Silicon/Gr 

Hình 3. Độ kim nún của nhựa 

đường/CNTs giảm 

Hình 4. Nhiệt hóa độ mềm 

của nhựa đường/CNTs  tăng 

lên 

 

    

Hình 5. Một số kết quả về môđun đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng nanô 
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Hình 6. (a) Cấu trúc PEDOT: PSS, (b) mô hình và (c) cấu trúc pin mặt trời 

SiNW/PEDOT:PSS/Gr sau khi được chế tạo 

2.Triển khai ứng dụng  

- Thực hiện 01 dự án SXTN cấp TP. Hà Nội về “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo 

module đèn LED làm mát bằng chất lỏng nano phục vụ chiếu sáng đường phố Hà Nội”. 

3.Đào tạo và hợp tác  

Đào tạo: 04 NCS (Nguyễn Trọng Tâm, Tô Đức Anh-Học viện Khoa học và Công nghệ, 

VAST; Trần Văn Hậu, Phan Nguyễn Đức Dược-Đại học Công nghệ, ĐHQGHN) và 03 ThS 

(Mai Thị Phượng-ĐH Công nghệ, ĐHQGHN; Nguyễn Thị Châm-ĐHKHTN, ĐHQGHN; 

Ngô Thị Bắc, ĐH Thái Nguyên).  

- Hợp tác: 

+ Hợp tác trong nước: LV1- GS. Trần Đại Lâm (GUST), PGS. Phan Bách Thắng (ĐH Quốc 

Gia HCM); TS. Vũ Thị Thu, TS. Nguyễn Văn Quỳnh (USTH); LV5 – TS. Đặng Văn 

Thành (Đại học y dược Thái Nguyên); LV6 – TS. Lê Trọng Lư (ITT); LV7 – PGS. Đoàn 

Đình Phương (IMS). 

+ Hợp tác quốc tế: LV1 - TS. Matthieu Paillet (Montpellier Uni., Pháp), GS. Elena (Prokhorov 

General Physics Inst.-RAS, Nga), GS. Ji-Yong Park (Ajou Uni., Hàn Quốc); GS. Hiroya Abe 

(Osaka Uni., Nhật Bản); LV2-LV3 - GS. Nguyễn Sơn Bình (Northwestern Uni., Hoa Kỳ); LV4 

– TS. Naoki Fukata (NIMS, Nhật Bản), TS. Chia-Yun Chen (Cheng Kung Uni., Đài Loan); 

LV7 – GS. Christopher Laurent, TS. Alicia Weibel (Toulouse III Uni., Pháp). 

C. Kế hoạch năm 2020 

- Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản Nafosted “Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của 

vật liệu tổ hợp ba chiều graphene-ống nanô cácbon định hướng ứng dụng trong các cảm biến 

điện hóa và transistor hiệu ứng trường”. 

- Đề tài sở KHCN Hà Nội  mã số 01C-02/05-2019-3: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống 

chiếu sáng đặc chủng chống cháy nổ cho kho vũ khí tại Hà Nội. Chủ nhiệm đề tài TS.Bùi 

Hùng Thắng, thời gian từ 10/2019 – 9/2021. 

- 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 Nafosted: “Nghiên cứu chế tạo, tính chất của pin mặt trời hiệu suất cao trên cơ sở cấu 

trúc hybrid poly(3,4-ethylenedioxythiophene): poly(styrenesulfonate)/dây nano silic và 

chấm lượng tử graphene”, mã số đề tài: 104.06-2018.34 

- Đề tài Độc lập cán bộ trẻ, cấp VAST: “Nghiên cứu chế tạo và tính chất của pin mặt trời sử 

dụng cấu trúc lai poly(3,4-ethylene dioxythiophene):poly(styrene sulfonate)/graphene 
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quantum dots/ vật liệu Si cấu trúc nanô/lớp plasmonic bắt sáng gồm các hạt vàng kích thước 

nanô”, mã số đề tài: ĐLTE00.03/19-20. 

D. Các công trình công bố:  

[1].Sergei Rochal, Dmitry Levshov, Marina Avramenko, Raul Arenal, Thi Thanh Cao, Van Chuc 

Nguyen, Jean-Louis Sauvajol and Matthieu Paillet, Chirality manifestation in elastic coupling 

between the layers of double-walled carbon nanotubes, Nanoscale, 11, 34, 16092-16102. 

[2].Dau Thi Ngoc Nga, Vu Viet Hung, Cao Thi Thanh, Nguyen Van Chuc, Ly Cong Thanh, Tran Dai 

Lam, Pham Truong Thuan Nguyen, Nguyen Thai Loc, Benoit Piro, Vu Thi Thu, In-situ 

electrochemically deposited Fe3O4 nanoparticles onto graphene nanosheets as amperometric 

amplifier for electrochemical biosensing applications, Sensors and Actuators B: Chemical, 

283, 11, 52-60. 

[3].Vu Duc Chinh, Giorgio Speranza, Claudio Migliaresi, Nguyen Van Chuc, Vu Minh Tan, Nguyen-

Tri Phuong, Synthesis of Gold Nanoparticles Decorated with Multiwalled Carbon Nanotubes 

(Au-MWCNTs) via Cysteaminium Chloride Functionalization, Scientific Reports, 9, 5667, 

(2019).  

[4].Thanh Binh Pham, Thi Hong Cam Hoang, Hai Pham Van, Chuc Nguyen Van, Thuy Van Nguyen, 

Duc Chinh Vu, Van Hoi Pham, and Huy Bui, Detection of Permethrin pesticide using silver 

nano-dendrites SERS on optical fibre fabricated by laser-assisted photochemical method, 

Scientific Reports, 9, 12590, (2019). 

[5].To Anh Duc, Nguyen Viet Phuong, Cao Thi Thanh, Bui Hung Thang, Phan Ngoc Minh, A model 

for the thermal conductivity of mixed fluids containing carbon nanotubes, Computational 

Materials Science, 165, 59. 

[6].Jalal Alsarraf, Seyed Amin Bagherzadeh, Amin Shahsavar, Mahfouz Rostamzadeh, Pham Van 

Trinh, Minh Duc Tran, Rheological properties of SWCNT/EG mixture by a new developed 

optimization approach of LS-support vector regression according to empirical data, Physica A: 

Statistical Mechanics and its Applications, 525, 912. 

[7].VanTu Nguyen, Seongju Ha, Dong-Il Yeom, Yeong Hwan Ahn, Soonil Lee, Ji-Yong Park, Large-

scale chemical vapor deposition growth of highly crystalline MoS2 thin films on various 

substrates and their optoelectronic properties, Current Applied Physics, 19, 1127. 

[8].Tran Van Hau, Pham Van Trinh, Nguyen Phuong Hoai Nam, Vu Dinh Lam, Phan Ngoc Minh, Bui 

Hung Thang, Enhanced hardness of nickel coating reinforced functionalized carbon 

nanomaterials via an electrodeposition technique, Materials Research Express, 6, 0850c4. 

[9].Pham Van Trinh, Nguyen Van Chuc, Nguyen Viet Phuong, Bui Hung Thang, Experimental Study 

On The Purification Of Carbon Nanotubes Using Carbon Dioxide Gas As An Oxidation Reagent, 

International Journal of Engineering Science Invention, 7(11), 37-41. 

[10].Mai Thi Phuong, Bui Anh Tuan, Tran Van Hau, Pham Van Trinh, Nguyen Nang Dinh, Phan Ngoc 

Minh, Bui Hung Thang, Application of graphene silicone grease in heat dissipation for the intel 

core i5 processor, International Journal on Informatics Visualization, 3, 222. 

[11].Mai Thi Phuong, Pham Van Trinh, Nguyen Viet Tuyen, Nguyen Nang Dinh, Phan Ngoc Minh, 

Nguyen Duc Dung, Bui Hung Thang, Effect of Graphene Nanoplatelet Concentration on the 

Thermal Conductivity of Silicone Thermal Grease, Journal of Nano- and Electronic Physics, 

11(5), 05039. 

[12].Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Hùng Thắng, Lê Hà Chi, Nguyễn Văn Chúc, Lê Tuấn 

Tú, Phan Ngọc Minh, Phạm Văn Trình, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nồng độ graphen đến hiệu 

suất của pin mặt trời cấu trúc lai N-silic/PEDOT:PSS/graphen, Tạp chí Hóa học, 57, 4e1, 2, 

280-284. 

Bằng sáng chế, GPHI: 01 bằng sáng chế 

[1].Bằng độc quyền sáng chế: “Quy trình chế tạo kem tản nhiệt nền silicon chứa thành phần 

Graphene”, Tác giả: Bùi Hùng Thắng, Phan Ngọc Minh, Vũ Đình Lãm, Mai Thị Phượng, Chủ 
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PHÒNG PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

 

 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

Quyền trưởng phòng:  TS Nguyễn Thế Quỳnh. 

- Số lượng các thành viên của phòng: 07 biên chế, 01 hợp đồng, gồm 01 GS, 03 TS, 

01NCVCC, 03 NCVC, 02 ThS, 01 Cử nhân và 01 KTV. 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu phát triển các loại hệ phổ huỳnh quang tia X và xây 

dựng các phương pháp (quy trình) phân tích định lượng nhanh, đồng thời các thành phần 

nguyên liệu trong chế tác vàng trang sức, nguyên liệu trong sản xuất xi măng và nguyên liệu 

trong sản xuất phân bón. Đang nghiên cứu phương pháp đo độ dày lớp mạ Niken trên Sắt 

bằng phương pháp huỳnh quang tia X.  

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu chế tạo các đế có hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề 

mặt (SERS) và ứng dụng để phát hiện các chất hữu cơ độc hại. 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1.Khoa học công nghệ 

Hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu phát triển các loại hệ phổ huỳnh quang tia X và xây dựng 

các quy trình phân tích định lượng, đồng thời các thành phần nguyên liệu trong chế tác vàng 

trang sức, nguyên liệu trong sản xuất xi măng và nguyên liệu trong sản xuất phân bón. Đang 

nghiên cứu phương pháp đo độ dày lớp mạ Niken trên Sắt bằng phương pháp huỳnh quang 

tia X. 

+  Trong năm 2019 đã thực hiện tốt đề tài cơ sở chọn lọc “Xây dựng quy trình phân tích hàm 

lượng các chất dinh dưỡng trong phân bón hỗn hợp NPK bằng phương pháp huỳnh quang 

tia X và phương pháp hóa học”. Đã nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích định 

lượng các chất dinh dưỡng tổng số trong ba loại phân bón hỗn hợp NPK rắn, dạng hạt có 

tổng hàm lượng các chất dinh dưỡng đa lượng thấp gần 20% trong loại phân bón NPK 5-

10-3 dạng hạt, đây là sản phẩm mới của công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển. Đã 

xây dựng được quy trình xác định hàm lượng các chất dinh dưỡng trung bình gần 40%, 

trong loại phân bón hỗn hợp NPK 13-13-13Te dạng hạt của công ty phân bón Bình Điền. 

Đã xây dựng được quy trình xác định hàm lượng các chất dinh dưỡng cao 60% trong loại 

phân bón lá NPK 20-20-20 của công ty Grow-More. Đã đưa ra được quy trình thử nghiệm 

ba loại phân bón này tại phòng thí nghiệm để xác định hàm lượng tổng số các thành phần 

đa lượng P2O5, K2O, trung lượng MgO, CaO, S, SiO2 và một số thành phần vi lượng Mn, 

Fe, Co, Cu, Zn…Bước đầu đưa ra quy trình xác định P2O5 hữu hiệu trong phân bón hỗn 

hợp NPK rắn, dạng hạt cho ba loại phân bón trên, tuy nhiên để đưa ra được quy trình ổn 

định, tối ưu còn phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu tiếp. Trong năm 2019 các tiêu 

chuẩn quốc gia về phân bón có nhiều thay đổi, để từ ngày 1/1/2020 thực thi luật trồng trọt. 

Trong luật này có nhiều khoản quy định về thử nghiệm trong sản xuất phân bón mà 

phương pháp phân tích huỳnh quang tia X chiếm lợi thế hơn các phương pháp thử nghiệm 

khác.    

+  Đã thuyết minh nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm với tên nhiệm vụ 

“Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích định lượng các chất đinh dưỡng trong phân 



  Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 2019 

 

67 

bón hỗn hợp NPK bằng phương pháp huỳnh quang tia X và phương pháp hóa học”. Nhiệm 

vụ đã được Viện Hàn lâm phê duyệt, thời gian thực hiện từ 1/2020 đến 12/2022.    

+  Đã thường xuyên bảo trì, hiệu chỉnh, sửa chữa, kiểm tra an toàn bức xạ, duy trì sự hoạt 

động ổn định của gần 100 hệ phổ kế huỳnh quang tia X đang hoạt động tại gần 30 tỉnh 

thành phố trên cả nước.   

     - Hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu chế tạo các đế có hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường 

bề mặt (SERS) và sử dụng các đế này trong ghi phổ Raman để phát hiện các chất hữu cơ 

độc hại với độ nhạy cao; 

+  Đã chế tạo thành công các đế SERS là các cành lá nano bạc trên Si phẳng (AgNDs@Si) 

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 các chất hữu cơ độc hại như cyanide, melamin và thuốc trừ 

sâu pyridaben ở nồng độ rất thấp (có thể  phát hiện cyanide và melamine ở nồng độ thấp 

dưới 10 ppb và pyridaben với nồng độ thấp dưới 0,1 ppm). 

+  Đã chế tạo thành công các đế SERS là hoa nano bạc trên Si phẳng (AgNFs@Si) bằng hai 

phương pháp lắng đọng hóa học và 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 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. Đã sử dụng các đế dạng này để phát hiện 

một số thuốc BVTV và kháng sinh có nồng độ thấp  (0,1-1 ppm) 

2.Triển khai ứng dụng  

- Các hợp đồng triển khai nghiên cứu : Phòng đã thực hiện 02 hợp đồng chuyển giao công 

nghệ và một số hợp đồng sửa chữa, dịch vụ phân tích mẫu và đo an toàn bức xạ với số tiền 

965.000.000 đồng. 

3.Đào tạo và hợp tác 

• Đào tạo theo hướng nghiên cứu;   

•NCS đã thực hiện luận án năm 2018; 

- Đào tạo: Số lượng 02 NCS đã thực hiện luận án năm 2018;  

- Hợp tác: Các cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước;  

C. Kế hoạch năm 2020 

-  Tiếp tục nghiên cứu phát triển các loại phổ kế và nghiên cứu phát triển phương pháp (quy 

trình) phân tích huỳnh quang tia X, xác định hàm lượng các thành phần trong các loại phân 

bón.  

- Tiếp tục thực hiện đề tài: Nghiên cứu chế tạo các đế SERS (tán xạ Raman tăng cường bề 

mặt) có cấu trúc nanô bạc dạng lá và hoa trên silic để phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực 

vật. 

D. Các công trình công bố:.   

[1].Nguyễn Thế Quỳnh, Lê Quang Huy, Nguyễn Như Đương, Vũ Đức Kiên, Nguyễn Mạnh Cường, 
Ngô Xuân Thức, Phan Kim Ngọc, Lê Vũ Quốc, Trần Tiến Dũng (2019) ”Phổ kế huỳnh quang tia X 
phân tán năng lượng và phương pháp  phân tích định lượng nguyên liệu sản xuất xi măng”, Tạp 
chí Hóa học, 57(4e1,2), trang 152-158 (7/2019) 

[2].Tran Cao Dao, Ngoc Minh Kieu, Truc Quynh Ngan Luong, Tuan Anh Cao, Ngoc Hai Nguyen and 
Van Vu Le (2018), “Modifcation of the SERS spectrum of cyanide traces due to complex formation 
between cyanide and silver”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 9 (2018) 025006 (5pp). 

[3].Cao Tuấn Anh, Đào Trần Cao, Kiều Ngọc Minh, Lê Văn Vũ, Hoàng Thị Thu Hải, Lương Trúc 
Quỳnh Ngân (2018), “Phát hiện malachite green ở nồng độ thấp bằng hệ các hạt nanô vàng thông 
qua kỹ thuật tán xạ Raman tăng cường bề mặt”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 23, 
Số 4, Trang 93. 

[4].Cao Tuấn Anh, Hoàng Thị Thu Hải, Kiều Ngọc Minh, Lương Trúc Quỳnh Ngân, Đào Trần Cao, Lê 
Văn Vũ, Vũ Mạnh Hùng, Trịnh Phi Hiệp, Nguyễn Lê Phương (2018), “Phát hiện tinh thể tím bằng 
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phương pháp tán xạ Raman tăng cường bề mặt”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 
23, Số 4, Trang 338. 

 

 

PHÒNG VẬT LIỆU LINH KIỆN NĂNG LƯỢNG 

 

 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

Trưởng phòng: Phạm Duy Long 

- Số lượng các thành viên của Phòng: 07, trong đó: Biên chế: 04, hợp đồng: 03, GS: 01, PGS: 

01, TS: 02, NCVCC: 02, NCVC: 01; NCV: 5 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu về vật liệu và linh kiện pin mặt trời (DSSCs; QDSSCs, 

Perovskite solar cells; Plasmonic solar cells…). 

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu về vật liệu và linh kiện pin ion liti; natri 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1.Khoa học công nghệ 

Hướng nghiên cứu 1:  

-Trong năm 2019 hướng nghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất của vật liệu có cấu trúc 

perovskite đã được tiếp tục phát triển và đã đạt được kết quả khả quan trong chế tạo pin mặt 

trời thế hệ mới. Trên cơ sở phát triển cấu hình linh kiện pin mặt trời perovskite không dùng 

lớp vật liệu dẫn lỗ trống (HTM) đã chế tạo được linh kiện pin mặt trời perovskite với hiệu 

suất và độ bền được cải thiện một cách đáng kể.  Trong cấu hình này lớp điện cực carbon 

được sử dụng để thay thế lớp dấn lỗ trỗng HTM vừa giúp tăng độ bền và giảm giá thành của 

linh kiện. Hình 1 là sơ đồ cấu tạo và đường đặc trưng I-V khi được chiếu sáng của linh kiện 

pin mặt trời perovskite không dùng lớp HTM. Vật liệu perovskite phối hợp 2 chiều và 3 

chiều (2D/3D) được chế tạo theo phương pháp dung dịch một bước từ dung dịch hỗn hợp 

phối trộn của các cấu tử PbI2, methylammonium (MA) iodide và 5-ammoniumvaleric acid 

(5-AVA) iodide với tỉ lệ 3% mol 5-AVA:MA. Các kết quả cho thấy việc kết hợp kỹ thuật ủ 

nhiệt trong hơi dung môi isopropanol (solvent annealing) đã thúc đẩy quá trình kết tinh vật 

liệu perovskite trên các cấu trúc xốp được tốt hơn (xem hình 1). Trong trường hợp này linh 

kiện pin mặt trời tốt nhất có thông số đạt Voc = 1,04V, Jsc = 12,54 mA/cm2, FF = 0,59 và 

PEC = 7.69%. 
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Hình 1. Ảnh FE-SEM mặt cắt so sánh 2 phương pháp ủ nhiệt thông thường (TA) và ủ nhiệt 

trong hơi dung môi isopropanol (SA) của linh kiện pin mặt trời perovskite không dùng lớp 

HTM. 
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Ngoài ra chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu chế tạo lớp vật liệu cấu trúc double perovskite 

Cs2SnI6 nhằm ứng dụng cho các linh kiện quang điện hóa (xem hình 2). Vật liệu này đã thể 

hiện một số tính chất thú vị như có khả năng hấp thụ tốt trong vùng nhìn thấy, độ rộng vùng 

cấm vào khoảng 1,27eV, có khả năng dẫn lỗ trống khá tốt nên có thể ứng dụng làm vật liệu dẫn 

lỗ trống cho linh kiện pin mặt trời DSSC, đặc biệt là bền trong điều kiện môi trường độ ẩm cao. 

Các kết quả bước đầu đã được chúng tôi công bố trong 1 số công trình bài báo gần đây [1,2]. 

 

Hình 2. Kết quả đo EDX và SEM của mẫu màng vật liệu Cs2SnI6 và kết quả bước đầu nghiên 

cứu tính chất quang – điện – hóa của vật liệu này. 

-   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 cứu về cấu trúc và hình thái học của màng đã được khảo sát 

và chỉ ra cho thấy các hạt nano Au đã phân tán đồng đều trên màng TiO2 để hình thành 

màng nanocomposite.  

 

Hình 3. Phổ hấp thụ cộng hưởng plasmonic (hình trên) và dòng quang điện (hình phía dưới) 

của các màng nanocomposite Au@TiO2. Kích thước hạt nano Au và các điều kiện đo như được 

chỉ trên hình. 

Các nghiên cứu về tính chất quang và quang điện đã chỉ ra rằng các hạt nano Au có ảnh 

hưởng rất mạnh đến tính chất quang và quang điện của màng nanocomposite, đặc biệt khi 

kích thước của các hạt nano Au giảm xuống dưới 20 nm. Kích thước của các hạt nano Au 

càng nhỏ cường độ đỉnh hấp thụ cộng hưởng trong vùng ánh sáng nhìn thấy càng lớn và quá 

trình dập tắt huỳnh quang của hệ vật liệu càng mạnh và dòng quang điện trong hệ vật liệu 

càng lớn. Dòng quang điện ở các màng nanocomposite Au@TiO2 có kích thước các hạt 

nano Au là 5 nm và 10 nm lớn hơn rất nhiều so với các mẫu có kích thước hạt nano Au lớn 

(40 và 60 nm) khi được chiếu sáng bằng nguồn sáng giả phổ mặt trời và lớn hơn gấp 4 lần 

khi mẫu chỉ được chiếu sáng bằng ánh sáng UV. Trên hình 3 là kết quả khảo sát dòng 



  Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 2019 

 

71 

quang điện của các màng nanocomposite Au@TiO2 có các kích thước hạt khác nhau trong 

khoảng từ 5 nm đến 60 nm với các nguồn sáng kích thích là nguồn giả phổ mặt trời và 

nguồn LED UV 365 nm. 

Hướng nghiên cứu 2:  

  Các vật liệu oxit kim loại chuyển tiếp cấu trúc lớp bao gồm LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 và 

LiNi0.5Mn0.5O2 đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp đồng kết tủa từ các muối 

nitrat của các kim loại chuyển tiếp Ni(NO3)2.6H2O, MnCl2.4H2O và Co(NO3)2.6H2O. Phân 

tích nhiễu xạ tia X (hình 4) cho thấy các vật liệu tổng hợp được đều đơn pha và có cấu trúc 

tinh thể cải thiện tốt hơn khi nhiệt độ ủ tăng lên. 

 

Hình 4. Phổ XRD của các vật liệu LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 (a) và LiNi0.5Mn0.5O2 (b) được tổng hợp 

bằng phương pháp đồng kết tủa ở các nhiệt độ 700 oC và 900 oC. 

 

-  Các vật liệu đã được tổng hợp sau đó được sử dụng để chế tạo pin thử nghiệm dạng đồng xu 

CR2032 có đường kính 20 mm (Hình 2). Loại vỏ được sử dụng pin sử dụng chất liệu thép 

không rỉ và được nhập từ Trung Quốc (Gelon Battery). Linh kiện chế tạo có điện cực dương 

được làm từ các vật liệu (LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 và LiNi0.5Mn0.5O2). Vật liệu âm cực sử dụng 

chế tạo pin là các miếng liti kim loại đường kính 16 mm (Gelon Battery). Vật liệu separator 

được làm từ các tấm polyethylene chuyên dụng (Gelon Battery, Trung Quốc) được cắt thành 

các miếng nhỏ có đường kính 20 mm. Chất điện ly được pha từ muối LiClO4 nồng độ 1 M 

trong dung dịch EC (Ethylene carbonate – C3H4O3) và EMC (ethylmethyl carbonate – 

C4H8O3) (Alfa chemistry) được pha theo tỷ lệ 1:1. Quá trình đóng gói pin được thực hiện 

trong tủ khô (Nanovatech, Hàn Quốc) được nạp khí Argon sạch có độ ẩm được khống chế 

nhỏ hơn 5 ppm.  Trên hình 5 là cấu tạo và linh kiện pin hoàn chỉnh đã được đóng gói dưới 

dạng pin đồng xu cũng như đường phóng nạp của các mẫu pin sử dụng vật liệu 

LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 (a) và LiNi0.5Mn0.5O2 (b) được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết 

tủa ở nhiệt độ 900 oC. 

 
Hình 5. Cấu tạo, linh kiện pin thử nghiệm đã được đóng gói và đường đặc trưng phóng nạp 

của linh kiện sử dụng các vật liệu LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 (a) và LiNi0.5Mn0.5O2 (b) được tổng hợp 

bằng phương pháp đồng kết tủa ở nhiệt độ 900 C 
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  Các kết quả đo xả nạp cho thấy pin thử nghiệm đạt dung lượng đặc trưng khoảng 125 mAh/g 

đối với vật liệu LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 và 150 mAh/g đối với vật liệu LiNi0.5Mn0.5O2 ở tốc độ 

nạp xả 1/3 C (3 tiếng cho một lần xả hoặc nạp). Kiểm tra hiệu suất Coulomb sau 50 vòng 

nạp xả đểu đạt trên 90%. Đặc trưng phóng nạp khá ổn định sau 50 vòng nạp xả cho thấy vật 

liệu được tổng hợp có chất lượng tốt và quá trình chế tạo pin đã được thực hiện thành công.   

2.Triển khai ứng dung 

Các sản phẩm về công nghệ: 

3.Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: Số lượng NCS 02; ThS : 01 ; CN : 03.  

- Hợp tác: Các cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước: Nhật bản; Đài 

Loan. Hợp tác trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu với Khoa Vật lí trường ĐH KHTN, ĐH BK 

Hà nội, Trường ĐH Công nghệ, Đại học Sư phạm Hà Nội ; Đại học Sư phạm 2, Đại học 

kiến trúc v.v… 

C. Kế hoạch năm 2020 

- Tiếp tục thực hiện các đề tài NCCB, các đề tài NC khác còn tiếp tục trong năm 2020. 

- Thực hiện đăng ký mới các đề tài NCCB và các đề tài định hướng ứng dụng. Chú trọng việc 

phát triển các kết quả nghiên cứu về pin ion sạc lại được; pim mặt trời để nâng cao hiệu suất 

và hướng tới việc ứng dụng thực tế. 

- Các đề tài sẽ triển khai năm 2020: 02 đề tài Nafosted về lĩnh vực pin ion, 01 đề tài VAST về 

lĩnh vực plasmonic ứng dụng cho detector; 01 đề tài cấp Viện HLKH, 02 đề tài Nafosted 

đăng ký mới.  

D. Các công trình công bố: 

-Bài báo quốc tế: 

[1].Tran Chien Dang, Ha Chi Le, Duy Long Pham, Si Hieu Nguyen,Thi Tu Oanh Nguyen, Tien Thanh 

Nguyen, Tien Dai Nguyen; Synthesis of perovskite Cs2SnI6 film via the solution processed 

approach: First study on the photoelectrochemical water splitting application, Journal of Alloys 

and Compounds 805 (2019) 847-851. 

[2].Thach Thi Dao Lien, Nguyen Tien Dai, Nguyen Tien Thanh, Pham Van Phuc, Nguyen Thi Tu 

Oanh, Pham Duy Long, Pham Van Hoi and Le Ha Chi; Tin fluoride assisted growth of air stable 

perovskite derivative Cs2SnI6 thin film as a hole transport layer, Materials Research Express 6 

(2019) 116442. 

[3].Tan A Ta, Hieu S Nguyen, Oanh T T Nguyen, Chien T Dang, Le A Hoang and Long D Pham, 

Crystalline structure and electrical conductivity of nickel substituted spinel lithium manganese 

oxide, Materials Research Express 6 (2019) 065505. 

[4].Anh Tan Ta, Van Nghia Nguyen, Thi Tu Oanh Nguyen, Ha Chi Le, Dinh Trong Le,Tran Chien 

Dang, Minh Tan Man, Si Hieu Nguyen, Duy Long Pham; Hydrothermal synthesis of Na4Mn9O18 

nanowires for sodium ion batteries; Ceramics International 45 (2019) 17023–17028.. 

-Bài báo trong nước: 

[1].Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Hùng Thắng, Lê Hà Chi, Nguyễn Văn Chúc, Lê Tuấn 

Tú, Phan Ngọc Minh, Phạm Văn Trình;  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nồng độ graphen đến hiệu 

suất của pin mặt trời cấu trúc lai N-silic/PEDOT:PSS/graphen; Tạp chí Hóa học, 57(4e1,2) 280-

284. 
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PHÒNG VẬT LIỆU KIM LOẠI TIÊN TIẾN 

 

 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

-Trưởng phòng: TS. Trần Bảo Trung 

-Số lượng các thành viên của Phòng: 06 cán bộ. Trong đó có: 01 PGS, 02TS, 04 ThS, 01 KTV 

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 

và 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; kinh phí thực hiện năm 2019/tổng kinh phí: 997/10300 triệu đồng 

(kinh phí thuê khoán chuyên môn ký về Viện Khoa học vật liệu). 

-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 2019/ tổng kinh phí: 2800/8600 triệu đồng.  

-Lĩnh vực nghiên cứu 3: Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu titan và hợp kim titan ứng 

dụng trong chấn thương chỉnh hình; sử dụng kỹ thuật thiêu kết chân không, kỹ thuật 

ép nóng đẳng tĩnh thiêu kết bột titan và hợp kim titan. 

+Đề tài hợp tác quốc tế: “Phát triển công nghệ chế tạo implant ứng dụng trong chấn thương 

chỉnh hình bằng kỹ thuật ép nóng đẳng tĩnh bột hợp kim titan”. Mã số: 

VAST.HTQT.BELARUS.03/17-18; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đoàn Đình Phương; 

1/2017-09/2019; Kinh phí thực hiện năm 2019/tổng kinh phí: 100/200 triệuVNĐ. 

-Lĩnh vực nghiên cứu 4: Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit CNT/Cu bằng phương 

pháp luyện kim bột tiên tiến kết hợp kỹ thuật cán biến dạng. 

+Đề tài CSCL: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit CNT/Cu bằng phương pháp luyện 

kim bột tiên tiến kết hợp kỹ thuật cán biến dạng.” Mã số: CSL1.10.19. Chủ nhiệm đề tài: 

ThS. Lương Văn Đương; 1/2019-12/2019; Kinh phí thực hiện năm 2019/tổng kinh phí: 

100/100 triệu VNĐ. 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1.Khoa học công nghệ 

+Hợp phần Dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN mã số 

VAST.TĐ.QP.02/17-19: Chế tạo và thử nghiệm được lõi xuyên động năng cho đạn pháo 

100 mm bắn trên xe tăng T54/T55, đạt chiều sâu xuyên thép từ 250 - 300 mm. 
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Hình ảnh lõi đạn xuyên 100mm đã chế tạo được 

- Hướng nghiên cứu 2:  

+Đề tài trọng điểm cấp nhà nước KC.02 mã số KC.02.17/16-20: Đã nghiên cứu và chế tạo 

thành công ống nhiệt hoạt động dựa trên cấu trúc mao dẫn bằng kỹ thuật luyện kim bột. 

Đã thiết kế và chế tạo bộ tản nhiệt cho LED  200W sử dụng ống nhiệt của đề tài và đang 

trong quá trình đo đạc các đặc trưng tính chất của bộ tản nhiệt 200W. 

 

 

 

 

Hình ảnh đế tản nhiệt ứng dụng cho đèn 200W 

- Hướng nghiên cứu 3: 

+Đề tài hợp tác quốc tế mã số VAST.HTQT.BELARUS.03/17-18: Bằng việc sử dụng 

phương pháp chức năng hóa, rung siêu âm và làm lạnh nhanh để phân tán CNT và thiêu 

kết chân không, đã chế tạo được compozit CNT/Ti6Al4V với hàm lượng CNT từ 1 đến 

2% thể tích. Cấu trúc vật liệu compozit bao gồm hai pha chính là α-Ti và β-Ti. Tỷ trọng 

tương đối của vật liệu compozit giảm xuống khi hàm lượng CNT tăng lên. Khi tăng hàm 

lượng CNT thì độ cứng của vật liệu compozit cũng tăng, đạt giá trị cực đại là 378 HV với 

compozit chứa 2% CNT, cao hơn gần 16 % so với độ cứng của hợp kim Ti6Al4V (325 

HV). Độ bền nén tăng lên 38% so với hợp kim Ti6Al4V. Tuy nhiên, compozit chế tạo 

bằng phương pháp thiêu kết chân không có tỷ trọng tương đối thấp ( 90 %). Vì vậy, để 

cải thiện khả năng gia cường của vật liệu CNT cho nền Ti6Al4V, cần ứng dụng các kỹ 

thuật thiêu kết có trợ giúp của áp lực như ép nóng đẳng tĩnh hay thiêu kết xung điện 

plasma. 

-Hướng nghiên cứu 4: Đề tài cơ sở chọn lọc, Mã số: CSL1.10.19: Đã chế tạo được màng phủ 

có độ cứng cao, hệ số ma sát thấp ứng dụng trong dụng cụ cắt gọt và chi tiết máy. 
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2.Đào tạo và hợp tác  

-Đào tạo:  

+02 NCS đang thực hiện luận án. 

+01 NCS đã bảo vệ thành công luận án 

-Hợp tác:  

+Đang thực hiện đề tài HTQT cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2017 với Viện Luyện 

kim bột thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus. 

+Đang thực hiện đề tài HTQT cấp Viện Hàn lâm từ 4/2018 với Viện nghiên cứu vật liệu 

thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Slovakia. 

C. Kế hoạch năm 2020 

-Các đề tài, dự án, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện năm 2020: 

+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. 

+Đề tài hợp tác quốc tế: “Nghiên cứu thiêu kết vật liệu từ mềm có khả năng biến dạng dẻo 

thấp”, mã số QTSK01.2/18-19. 

+Đề tài KHCN: 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. 

D. Các công trình công bố:  

[1].Doan Dinh Phuong, Luong Van Duong, Nguyen Van Luan, Nguyen Ngoc Anh, Pham Van 

Trinh, Microstructure and Mechanical Properties of Ti6Al4V Alloy Consolidated by 

Different Sintering Techniques, Metals, 2019, 9, 1033; doi:10.3390/met9101033. 

[2].Thanh-Tung Duong, Phan Huy Hoang, Luu Thi Nhan, Luong Van Duong, Man Hoai Nam, 

Le Quoc Tuan, Multistep spin–spray deposition of large-grain-size CH3NH3PbI3 with 

bilayer structure for conductive-carbon-based perovskite solar cells, Current Applied 

Physics, 2019, 19 (11), 1266-1270.  

[3].Doan Dinh Phuong, Luong Van Duong, Nguyen Van Luan, Nguyen Ngoc Anh, Pham Van 

Trinh, Microstructure and Mechanical Properties of Ti6Al4V Alloy Consolidated by 

Different Sintering Techniques, Metals, 2019, 9, 1033 

[4].Doan Dinh Phuong, Van Duong Luong, Phan Ngoc Minh, Hyun Jun Park, Kyoung Il Moon, 

Microstructure, Mechanical and Tribological Behavior of the TiAlVN coatings, Acta 

Metallurgica Slovaca, 2018, 24 (4), 266-272 

[5].Doan Dinh Phuong, Tran Bao Trung, Le Danh Chung, Tran Ba Hung,  Effect of binder 

composition and sintering temperature on the Microstructure and mechanical properties of 

WC-7(Ni,Fe) hard alloys prepared by free capsule HIP technique, Acta Metallurgica 

Slovaca, Vol. 25, 2019, No. 2, p. 123-129 (e-ISSN 1338-1156) 
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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. Phạm Thi San 

-Số lượng các thành viên của Phòng: 7 Biên chế (1 TS-NCVCC; 2 TS-NCVC; 1 ThS, 2 KS và 

1 KTV); 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 2019 

1. Khoa học công nghệ 

-Nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ vật liệu 

Đề tài NCVCC – Nguyễn Ngọc Phong: “Nghiên cứu áp dụng công nghệ bảo vệ catot bằng 

dòng điện ngoài (ICCP) chống ăn mòn cho các công trình ngầm trong môi trường đất” 

Thời gian thực hiện: 1/2019 – 12/2019. 

Kinh phí: 120 triệu 

Kết quả: Đã nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số bảo vệ: điện thế, mật độ dòng bảo vệ, chất 

bọc bịt anot đến tính chất của điện cực trơ Ti/IrRuTiO2 ứng dụng trong phương pháp bảo vệ 

catot ICCP chống ăn mòn kim loại trong môi trường đất. 

 

 

 

 

Đồ thị thay đổi dòng điện của các mẫu thép 

được áp điện thế bảo vệ khác nhau trong 

môi trường đất đất thịt trộn cát sông tỉ lệ 

1:1 với thời gian thử nghiệm 100 ngày 

Đồ thị thay đổi dòng điện của các mẫu thép 

được áp điện thế bảo vệ khác nhau trong môi 

trường đất đất thịt trộn cát sông tỉ lệ 1:3với 

thời gian thử nghiệm 100 ngày 

-Nghiên cứu phát triển hệ năng lượng hydro 

+Nghiên cứu phát triển pin nhiên liệu trực tiếp hydro (PEMFC) 

Tham gia dự án: “Project N62909-16-1-2191 “Engineering of Photo-electrochemical Cells for 

Hydrogen Generation and Catalytic Electrodes for PEM Fuel Cells”. (Office of Naval 

Research Global (ONRG)) 

Kết quả: đã chế tạo được bộ Pin nhiên liệu sử dụng màng trao đổi proton công suất khoảng 300 

W. Tuy nhiên, việc làm mát bằng không khí đang trong quá trình hoàn thiện. 

+Nghiên cứu phát triển vật liệu xúc tác cho thiết bị điện phân nước màng trao đổi proton để 

sản xuất hydro  
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Đề tài cấp Viện Hàn lâm và Khoa học Việt Nam: “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 chế tạo thành công bộ PEMWE hoạt động ổn định, có công suất sản xuất hydro đạt 

10L/h.                                 

•Đã công bố 2 bài báo trên tạp chí thuộc VAST2. 

•Đã gia hạn đến tháng 6/2020 do chờ đăng bài báo ISI. 

 

 

Hình ảnh bộ PEMWE chế tạo được Độ bền của bộ PEMWE theo thời gian 

 

-Xử lý bề mặt 

Đề tài cơ sở loại I 2019-ThS Ngô Thị Ánh Tuyết: Nghiên cứu chế tạo lớp phủ Canxi photphat 

trên nền hợp kim Mg định hướng ứng dụng làm vật liệu phân hủy sinh học trong y sinh 

Kinh phí: 100 triệu 

•Đã được chấp nhận đăng 01 bài báo ISI. 

•Đã nghiên cứu chế tạo thành công lớp phủ HA có khả năng chống ăn mòn cao trong dung 

dịch SBF và dung dịch EMEM trên nền hợp kim AZ31 bằng phương pháp kết tủa điện 

hóa. 

 
 

Độ bền bám dính của lớp phủ HA trên nền hợp kim AZ31 tại pH khác nhau. 

 2. Triển khai ứng dụng  

Các hợp đồng triển khai nghiên cứu :  
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-Hợp đồng sản xuất anôt hợp kim kẽm chống ăn mòn vỏ tàu do TS Nguyễn Ngọc Phong chủ 

trì; Tổng số tiền 1.876.000.000 VNĐ. 

-Tham gia HĐ số 259/RĐ giữa Viện Khoa học vật liệu và Công ty CP Bóng đèn phích nước 

Rạng Đông do TS. Phạm Hồng Dương chủ trì;  Thuê khoán CM: 200 triệu 

 3. Đào tạo và hợp tác  

-Đào tạo:  đào tạo 4 NCS trong đó 01 NCS đã lấy bằng ; 02 NCS đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp 

học viện thành công ; 01 NCS bảo vệ thành công cấp cơ sở. 

C. Kế hoạch năm 2020 

-Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện tiếp tục năm 2020 

+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”   

D. Các công trình công bố  

[1].Phạm Hồng Hạnh, Phạm Thi San, Nguyễn Ngọc Phong, Đỗ Chí Linh, Nghiên cứu tổng 

hợp xúc tác bột IrO2  kích thước nanô bằng phương pháp Adams ứng dụng trong điện phân 

nước màng trao đổi proton, Tạp chí Hóa học , 2019, T57 (4E1,2), 188-192. 

[2].Phạm Hồng Hạnh, Đỗ Chí Linh, Phạm Thi San, Nguyễn Ngọc Phong, Tổng hợp và đánh 

giá tính chất của hỗn hợp bột xúc tác IrxRu(1-x)O2 bằng phương pháp Adam cho phản ứng 

thoát ôxy trong điện phân nước màng trao đổi proton, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt 

Nam, 2019, 8(2), 40-46. 

[3].Nguyễn Ngọc Phong, Đỗ Chí Linh, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Quang Ngân, Phạm Xuân 

Ngọc, Nghiên cứu phát triển hệ thống bảo vệ catot bằng dòng điện ngoài chống ăn mòn vỏ 

tàu biển, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam ISSN 1859-4794, 2019, 61(3), 53-

57. 
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TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG VẬT LIỆU 

 

 

A. Giới thiệu chung 

3. Lực lượng cán bộ: 12 người 

- Giám đốc: NCVC. Hoàng Lâm Hồng (trước 1/9/2019: KSC. Phan Anh Tú)  

  Số lượng các thành viên của Trung tâm: (01 PGS; 02 TS; 02 ThS; 08 ĐH; 01 NCVCC; 02 

NCVC, KSC) 

+ Cán bộ biên chế: 07 biên chế  

+ Hợp đồng: 04 

+ Cộng tác viên: 01 

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: 2014-2019. 

+ Đề tài: “Hỗ trợ Đài, Trạm”, chủ nhiệm đề tài-PGS-TS Lê Thị Hồng Liên, thời gian thực 

hiện: 2019; 

+ Đề tài cơ sở: “Nghiên cứu ảnh hưởng của ứng suất đối với ăn mòn ứng lực thép không gỉ 

304 trong môi trường khí quyển Việt Nam”, chủ nhiệm đề tài-ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Nga, thời gian thực hiện: 2019; 

+ Đề tài NCVCC: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số môi trường và giá trị ứng suất 

đến ăn mòn ứng lực trong điều kiện khí quyển của thép không gỉ 304”, chủ nhiệm đề tài – 

PGS.TS. Lê Thị Hồng Liên, thời gian thực hiện: 2019 

- 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 đã hoàn thành bảo vệ luận án cấp cơ sở năm 2019.     

- 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: 2019-2020 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

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 2019: 

+ NCS đã xong phần thực nghiệm (tại Việt Nam và NIMS-Nhật Bản), đang xử lý số liệu để 

viết luận văn. 

- Đề tài: “Hỗ trợ Đài, Trạm” 

+ Kết quả đạt được năm 2019:  
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+ Năm 2018, 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 

năm. 

+ Các thông số môi trường và khí hậu của các trạm được thu thập song song trong cùng thời 

kỳ thử nghiệm.  

+ Năm 2019, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành 01 đầu sách chuyên khảo lưu hành nội bộ về 

quá trình ăn mòn thép các bon và thép bền khí quyển tại các trạm quan trắc thuộc hệ thống 

đài trạm của viện HL KH&CN VN 

-  Đề tài cơ sở: “Nghiên cứu ảnh hưởng của ứng suất đối với ăn mòn ứng lực thép không gỉ 

304 trong môi trường khí quyển Việt Nam” 

+ Kết quả đạt được năm 2019: nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu 

nghiên cứu đã đề ra, kết quả cụ thể như sau: 

+ Xác định thời gian xuất hiện ăn mòn ứng lực đối với thép không gỉ 304.  

Tốc độ và cơ chế lan truyền vết nứt tại các ứng xuất khác nhau trong môi trường khí quyển 

Việt Nam. Đánh giá ảnh hưởng của ứng suất, đối với ăn mòn SCC thép không gỉ 304 trong 

môi trường khí quyển chứa ion Clorua. Vết nứt xuất hiện và phát triển: 

        

Hình 1. Vết nứt bề mặt tại nồng độ dung dịch ion NaCl bão hoà sau 2 tháng thử nghiệm, 200x 

 

Hình 2. Vết nứt bề mặt tại nồng độ dung dịch ion MgCl2 bão hoà sau 1 tháng thử nghiệm, 40x 

+ Các vết nứt ăn mòn ứng lực xuất hiện trên bề mặt mẫu theo hướng vuông góc với ứng suất 

kéo trên bề mặt mẫu. 

+ Các vết nứt phát triển theo hình nhánh cây theo cơ chế xuyên hạt và biên hạt. 

+ Ăn mòn ứng lực trong thử nghiệm gia tốc trong phòng thí nghiệm xảy ra mãnh liệt hơn so 

với các mẫu thử nghiệm tự nhiên. 

-  Đề tài NCVCC: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số môi trường và giá trị ứng suất 

đến ăn mòn ứng lực trong điều kiện khí quyển của thép không gỉ 304” 

+ Kết quả đạt được năm 2019: nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu 
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nghiên cứu đã đề ra, kết quả cụ thể như sau: 

+ Mẫu đã nhạy hóa nhạy ăn mòn ứng lực hơn nhiều so với mẫu gia công nguội. Ăn mòn ứng 

lực chỉ xảy ra đối với mẫu không nhạy hóa trong môi trường NaCl/70oC và MgCl2, trong 

khi đó, với mẫu nhạy hóa SCC xảy ra trong cả hai môi trường ở vả 40 và 70oC. 

+ Mẫu thép gia công nguội 304 nhạy ăn mòn ứng lực tăng theo ứng suất theo thứ tự mẫu U 

bent > mẫu ciu ứng suất đàn hồi 2% > mẫu phẳng.  

+ Độ ẩm thấp và nhiệt độ cao tạo điều kiện cho sự xuất hiện lỗ (pit) và các vết vi nứt, trong 

khi đó, sự gia tăng độ ẩm làm tăng tốc độ lan truyền vết nứt, tạo thành nhánh và dẫn đến sự 

nứt gẫy. 

+ Sự tăng nồng độ ion Cl- hỗ trợ sự tăng độ nhạy ăn mòn ứng lực, tăng khả năng xuất hiện và 

lan truyền vết nứt SCC. 

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 2019:  

+ Đã hoàn thành luận văn, NCS đã bảo vệ thành công cấp cơ sở, 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 2019: nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu 

nghiên cứu đã đề ra, kết quả cụ thể như sau: 

+ Điều tra hiện trạng CUI trong công nghiệp hóa chất và dầu khí; đã thiết kế và chế tạo hệ thử 

nghiệm CUI trong phòng thí nghiệm. 

+ Đã xác định được ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và hàm lượng ion Cl-  trong 

lớp vỏ bảo ôn gây CUI trên thép các bon và thép không gỉ 304 

4. 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 2019, kinh phí thực hiện là 413 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 25/11/2019) đạt doanh thu là 2566 triệu 

VND. 

- Thực hiện một số hợp đồng thử nghiệm ăn mòn vật liệu cho NIMS/ Nhật Bản. Thời 

gian thực hiện : năm 2019. Xuất hóa đơn 209 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 3,188 tỷ đồng. 

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.  

- Hội thảo quốc tế: trong năm 2019, COMFA kết hợp với Hiệp hội Ăn mòn Mỹ (NACE) và 

Hiệp hội Ăn mòn Úc (ACA) tổ chức thành công Hội thảo quốc tế: “Corrosion Management 

Solutions for Process Industries” với số khách quốc tế tham dự là 15 người, số khách đến từ 

các ngành công nghiệp Việt Nam là 51 người. 
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- 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 và cử cán 

bộ đi đào tạo ; hợp tác với MPAD/TISTR-Thái Lan trong việc tổ chức hội thảo chuyên đề 

công nghiệp, quảng bá và triển khai các dịch vụ KHKT. Chuẩn bị triển khai hợp tác với 

Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan (ITRI). 

- 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) 

C. Kế hoạch năm 2020 

Tiếp tục thực hiện các đề tài và dịch vụ khoa học kĩ thuật năm 2020: 

- 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” – tiếp tục thực hiện và sẽ nghiệm thu năm 2020. 

- Các đề tài hỗ trợ đài trạm và đề tài cơ sở. 

- Hợp đồng thử nghiệm với NIMS/ Nhật Bản. 

- Hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty thép JFE/Nhật Bản (tiếp năm 2019). 

- Cung cấp các dịch vụ kiểm tra vật liệu, đánh giá hiện trạng cấu kiện/thiết bị và phân tích hư 

hỏng công nghiệp 

D. Các công trình công bố: 

[1].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 57 (6) 

(2019) 714-723. 
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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, 04 Th.S, 01 

KS. 

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. 

+ Đề tài cán bộ trẻ: “Nghiên cứu đánh bóng chi tiết hợp kim nhôm A6061 bằng axit, phụ gia 

và máy xóc rung 3D” 

Kinh phí: 30 triệu đồng. 

Cơ quan quản lý: Viện Khoa học vật liệu 

Chủ nhiệm đề tài: TS Ngô Huy Khoa 

Thời gian thực hiện: 2019. 

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: 

 + Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nấu luyện sten chất lượng cao từ nguồn quặng 

sunfua đa kim niken-đồng Cao Bằng 

Kinh phí: 910 triệu đồng 

Cấp quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Đức Thắng 

Thời gian thực hiện: 2017-2019. 
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+ Dự án SXTN: Hoàn thiện và ứng dụng công nghệ thủy luyện quặng đồng vào sản xuất thử 

nghiệm sunfat đồng CuSO4.5H2O chất lượng cao 

Kinh phí: 2.000 triệu đồng 

Cấp quản lý: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS Phạm Đức Thắng 

Thời gian thực hiện: 2017-2019. 

+ 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 giàu asen 

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: 2019 

+ Đề tài cán bộ trẻ: Nghiên cứu chuyển hóa tinh quặng sunfua đồng trong môi trường nước. 

Kinh phí: 20 triệu đồng 

Cấp quản lý: Viện Khoa học vậ liệu 

Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Bá Phương 

Thời gian thực hiện: 2019 

Lĩnh vực nghiên cứu 3: Xử lý thu hồi kim loại quý từ chất thải công nghiệp 

- 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: 2017-2019. 

+ Đề tài cơ sở: Nghiên cứu định hướng thu hồi cadimi từ bã thải cadimi của nhà máy luyện 

kẽm Thái Nguyên. 

Kinh phí: 40 triệu đồng 



VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU 
 

 

90 

 

Cấp quản lý: Viện Khoa học vật liệu 

Chủ nhiệm đề tài: ThS Đỗ Thị Duyên 

Thời gian thực hiện: 2019. 

C. Kết quả hoạt động năm 2019 

1.Khoa học công nghệ 

Nghiên cứu đánh bóng hợp kim nhôm A6061:  

- Nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu hỗn hợp axit Liner Alkyl Beznen Sunfuanat 

(LAS), axit oleic và các phụ gia khác nhau kết quả cho thấy trong khuôn khổ nghiên cứu này 

chúng tôi lựa chọn hai công thức hóa chất có thể đánh bóng chân bàn nhôm bằng hợp kim 

A6061 tăng từ độ bóng ban đầu cấp 2 lên cấp 6 là:  

+ Hỗn hợp thứ nhất: LAS 100 g/l; oleic 80 g/l, HNO3 10 g/l.  

+ Hỗn hợp thứ hai: LAS là 100 g/l và axit oleic là 40 g/l, oxy già 30 ml/l. 

- Theo dõi sự thay đổi độ bóng của sản phẩm nhôm theo thời gian chúng tôi thấy rằng đánh 

bóng bằng hỗn hợp LAS 100 g/l; oleic 80 g/l, HNO3 10 g/l thì mẫu nhôm A6061 có sự suy 

giảm độ bóng chậm hơn và ổn định ở mức 85%, tốt hơn so với mẫu 2. Vì vậy, trong khuôn 

khổ nghiên cứu của đề tài chúng tôi lựa chọn công thức pha chế hóa chất phù hợp để đánh 

bóng hợp kim nhôm A6061 bằng máy xóc rung 3D là LAS 100 g/l; oleic 80 g/l, HNO3 10 

g/l. 

 

Hình 1: Chi tiết chân bàn nhôm mác A6061 

trước khi đánh bóng 

 

Hình 2: Chi tiết chân bàn nhôm mác A6061 

sau khi đánh bóng 

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 

- 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 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 

2.Triển khai ứng dụng 

Sản xuất kinh doanh đồng sunfat chất lượng cao đạt tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi. Doanh thu 

năm 2019 đạt 2.070 triệu đồng. 

+ 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: 
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Hình 3: Xưởng sản xuất đồng sunfat Hình 4: Đồng sunfat giới thiệu tại hội chợ triển 

lãm 

Sản xuất kinh doanh hóa chất đánh bóng kim loại. Doanh thu năm 2019 đạt 600 triệu đồng. 

     
Hình 5: 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, 01 thạc sỹ Trần Văn Thành tại ĐH tài nguyên và môi trường. 

C. Kế hoạch năm 2020 
- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ chuyển tiếp năm 2020 
+ Đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm: Nghiên cứu chế tạo niken từ sten niken chất lượng cao 

trong môi trường giàu khí CO tự sinh ở áp suất thông thường, ThS Đỗ Nguyễn Huy Tuấn 
chủ nhiệm. 

+ Dự án SXTN cấp viện Hàn lâm: “Hoàn thiện công nghệ ủ mềm và xử lý bề mặt ống đồng tự 
lựa phục vụ xuất khẩu” do ThS Nguyễn Trung Kiên chủ nhiệm. 

+ 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: Đề tài cơ sở, đề tài cán bộ trẻ do ThS Nguyễn Bá Phương 
thực hiện. 

- Tiếp tục triển khai sản xuất đồng sunfat và hóa chất xử lý bề mặt kim loại. 

D. Các công trình công bố: 

[1].Phạm Đức Thắng, Nguyễn Trung Kiên, Ngô Huy Khoa, Nguyễn Trường Giang - Nghiên cứu công 
nghệ khử lưu huỳnh trong quặng sunfua đa kim hệ Ni-Cu-Mg-C vùng Cao Bằng. Tạp chí 
KH&CN- ĐH Công nghiệp HN, tháng 8/2019.  

[2].Phạm Đức Thắng, Nguyễn Trung Kiên, Hồ Ngọc Hùng, Đỗ Hùng Việt - Nghiên cứu thăm dò khả 
năng tuyển nồi quặng đồng niken Cao Bằng, Tạp chí KH&CN- ĐH Công nghiệp HN, tháng 
8/2019; tháng 10/2019.  

[3].Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Đức Thắng, Ngô Huy Khoa, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ 
Nguyễn Huy Tuấn, Lê Hồng Duyên, Đỗ Thị Duyên, Nguyễn Bá Phương - Một số kết quả nghiên 
cứu quá trình oxy hóa kim loại đồng ở nhiệt độ nung thấp. Tạp chí KHCN kim loại, số 84; tháng 
6/2019.  

[4].Sáng chế số 21447, cấp theo QĐ số 53611/QĐ-SHTT ngày 01/07/2019. Phương pháp thu hồi 
đồng từ bã thải công nghiệp điện phân kẽm. Tác giả Phạm Đức Thắng, Nguyễn Tiến Mạnh, 
Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Mạnh Nam, Tạ Quốc Hùng, Ngô Huy Khoa, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ 
Nguyễn Huy Tuấn. 
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[5]. 

 

 

  

IV.PHÂN VIỆN CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM  

VÀ VẬT LIỆU ĐẤT HIẾM 

 

(DIVISION OF RARE ELEMENTS 

AND RARE-EARTH MATERIALS) 



  Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 2019 

 

93 

 



VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU 
 

 

94 

 

PHÒNG HÓA HỌC VÀ VẬT LIỆU XÚC TÁC 

 

 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng: PGS.TS.Hoàng Anh Sơn  

- Số lượng các thành viên của Phòng: 08 biên chế và 01 lao động hợp đồng, gồm có 01 

PGS.TS, 02 TS, 04 Th.S, 02 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, 

hấp thụ 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 2019 

1.Khoa học công nghệ 

Hướng nghiên cứu 1:  

- Đề tài 1 – Đề tài cấp Viện Hàn lâm, Chương trình hợp tác với Bộ, ngành, địa phương: “Thử 

nghiệm ứng dụng gói giải pháp tích hợp các chế phẩm nano (Ag0, Cu0, Fe0 và Co0) để 

phòng, trị bệnh và kích thích sinh trưởng, tăng năng suất thu hoạch của cây gừng trâu (gừng 

trâu - Zingiber officinale Rosc.) trên địa bàn huyện Hà Quảng, Cao Bằng”, thời gian thực 

hiện 2019-2020. 

- Mục tiêu: 

+ Thiết lập gói giải pháp xử lý củ gừng giống bằng các chế phẩm nano (Ag0, Cu0, Fe0, Co0) 

nhằm làm tăng khả năng sinh trưởng, khả năng chống chịu bệnh cho cây gừng trâu và tăng 

năng suất thu hoạch gừng trâu từ 20 – 30 %/ha.           

+ Chuyển giao thành công mô hình trồng gừng trâu thương phẩm ứng dụng các chế phẩm 

nano (Ag0, Cu0, Fe0, Co0) tại huyện Hà Quảng; đầu mối tiếp nhận là Phòng Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn huyện, Công ty TNHH phát triển nông nghiệp và tư vấn môi 

trường là đơn vị triển khai. 

- Kết quả đạt được: 

+ Chế tạo các chế phẩm nano kim loại Fe0, Cu0 và Co0 và dung dịch huyền phù của chúng, 

chế tạo dung dịch nano Ag 0 và thiết lập các qui trình xử lý củ gừng giống: đã chế tạo được 

Nano Fe, Cu, Co kích thước trung bình 40-70 nm, độ sạch > 99% đạt chất lượng so với 

thuyết minh.  

+ Nghiên cứu đánh giá tính kháng khuẩn của dung dịch nano Ag0 mô hình phòng thí nghiệm: 

đã thực hiện,  xác định và phân lập vi khuẩn, nấm đối với các bệnh  trên thực tế trong vụ 

gừng năm 2019. Qua theo dõi, các bệnh thối lá, củ trên cây gừng đã phân lập được chủng 

vi khuẩn, nấm bệnh. Đề tài vẫn đang tiến hành đánh giá khả năng tác dụng của dung dịch 

nano Ag đối với chủng này trong phòng thí nghiệm và cả trên thực tế đồng ruộng, bước 

đầu có kết quả hết sức tích cực.   

+ Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc xử lý củ gừng giống và phòng trị bệnh bằng các 

nano kim loại Cu0, Fe0, Co0 và Ag0 đến quá trình sinh trưởng và năng suất thu hoạch của 
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cây gừng trâu: đã triển khai trồng gừng trên địa bàn huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; tiến 

hành theo dõi đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng của cây gừng theo đúng tiến độ trong đề 

cương;  

Cụ thể đã triển khai trồng 2 ha gừng trâu trên địa bàn huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 

Trong đó, trồng thử nghiệm 2000 m2 có sử dụng các nano kim loại Cu0, Fe0, Co0 để xử lý 

củ gừng giống trước khi gieo trồng. Tiến hành đánh giá định kỳ các chỉ số sinh trưởng của 

cây gừng (thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, số nhánh, số lá/nhánh, chiều dài lá, chiều 

rộng lá, đường kính thân. 

+ Chiều cao trung bình của cây gừng trâu theo thời gian sau khi xử lý củ giống bằng các nano 

kim loại với các hàm lượng khác nhau được thể hiện ở hình 1. 30 ngày đầu tiên sau khi 

trồng, chỉ có nhóm gừng được xử lý bằng nano kim loại Fe với hàm lượng 500 mg có 

chiều cao lớn hơn so với nhóm đối chứng. Tuy nhiên, vào ngày thứ 60 sau khi trồng, tác 

dụng của các nano kim loại đến chiều cao trung bình của cây gừng đã cho thấy rõ rệt hơn 

khi nhóm được xử lý bằng nano kim loại Cu hàm lượng 300 mg, 400 mg; nano Fe hàm 

lượng 400 mg và nano Co hàm lượng 300 mg có chiều cao cây vượt lên so với nhóm đối 

chứng (52.511.3), lần lượt là 55.69.6 cm, 53.09.0 cm, 55.314.2 cm và 57.28.9 cm. 

Vào ngày thứ 120 sau khi gieo trồng, chiều cao trung bình của cây gừng ở các nhóm xử lý 

gừng giống bằng nano Cu hàm lượng 300 mg, Fe 400 mg và Co 300 mg vượt trội hơn so 

với nhóm đối chứng (58.710.3), lần lượt là 60.210.4 cm, 59.113.8 cm và 60.310.3 

cm. 

 

Hình 1. Chiều cao trung bình của cây gừng trâu theo thời gian sau khi xử lý củ giống bằng các 

nano kim loại với các hàm lượng khác nhau 

+ Tương tự như chiều cao trung bình của cây gừng, vào ngày thứ 30 sau khi gieo trồng, cây 

gừng ở các nhóm xử lý cho thấy sự khác biệt về số nhánh trung bình so với nhóm đối 

chứng. Tuy nhiên, ở các ngày theo dõi tiếp theo (sau 60 và 120 ngày sau khi gieo trồng), số 

nhánh cây gừng trung bình ở hầu hết các nhóm đều cho thấy nhiều hơn so với nhóm đối 

chứng không sử dụng nano kim loại để xử lý củ gừng giống trước khi gieo trồng (Hình 2). 

 

Hình 2. Số nhánh trung bình của cây gừng trâu theo thời gian sau khi xử lý củ giống bằng các 

nano kim loại với các hàm lượng khác nhau 
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Hình 1. Cây gừng trâu 6 tháng sau khi trồng 

- Đề tài 2 – Đề tài hợp tác quốc tế với Viện Hàn lâm khoa học Belarus, cấp Viện Hàn lâm 

khoa học và công nghệ Việt Nam: Synthesis and study of the effect of metal nanoparticles 

on the yield and disease resistance of wheat and barley in the pre-sowing treatment of seeds. 

Thực hiện năm 2019-2020 

- Mục tiêu: 

+ Chế tạo được các hạt tinh thể nano kim loại Fe, Cu, Co, ZnO kích thước 40-100 nm và dung 

dịch nano Ag nồng độ từ 100 – 500 ppm. 

+ Đánh giá được các ảnh hưởng của các hạt nano kim loại đối với sự sinh trưởng và khả năng 

chống chịu bệnh của cây lúa mì và lúa mạch khi sử dụng để xử lý hạt giống trước khi gieo 

trồng. 

- Kết quả đạt được: 

+ Nano kim loại Fe chế tạo được có kích thước nằm trong khoảng 40 - 100 nm; Nano kim loại 

Cu chế tạo được có kích thước nằm trong khoáng 10 - 70 nm; Nano kim loại Co chế tạo 

được có kích thước nằm trong khoảng 50 -100 nm. Nano kim loại ZnO chế tạo được có 

kích thước nằm trong khoảng 10 - 50 nm, bằng phương pháp sol-gel, nung mẫu trong 2 giờ 

ở 550oC. 

+ Các kết quả đánh giá về ảnh hưởng của hạt nano Fe, Cu, Co đối với sự nảy mầm, phát triển 

rế, thân và lá các loại cây lúa mì, lúa mạch đã được các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm 

khoa học Belarus thực hiện ngay trong năm 2019 bước đầu cho thấy tăng khả năng sinh 

trưởng phát triển mọi chỉ tiêu đánh giá từ 8-10%. 

Hướng nghiên cứu 2: 

Đề tài nhánh thuộc đề tài trọng điểm cấp Viện Hàn lâm: Nghiên cứu tạo lớp phủ cho khăn bảo 

hộ phục vụ phòng- chống cháy từ nguồn sinh vật biển và thực vật ngập măn ở Việt nam 

- Mục tiêu: 

+ Thử nghiệm chế tạo chitosan- nanoclay composite.                    

+ Khảo sát, đánh giá các thông số hóa lý đặc trưng của chitosan nanoclay composite.                         

- Kết quả đạt được: 

+ Đã thử nghiệm thành công xây dựng qui trình chế tạo chitosan nanoclay composite;  

+ Đã khảo sát các thông số đặc trưng XRD, FTIR , SEM, DTGA,  cơ tính của sản phẩm 

chitosan nanoclay composite và lựa chọn qui trình chế tạo sản phẩm tối ưu.  

+ Đã chế tạo 2kg bột chitosan- nanoclay;  

+ Từ các kết quả nghiên cứu đã lựa chọn qui trình chế tạo chitosan nanoclay biến tính. 

Hướng nghiên cứu 3:  

Đề tài 1 – Đề tài cơ sở cấp Viện Khoa học vật liệu: “Nghiên cứu ảnh hưởng của nano kim loại 

Fe0 và chế phẩm   nano Ag0 – chitosan đến khả năng sinh trưởng và phát triển trong quá trình 

nuôi tôm thẻ chân trắng”. 
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- Mục tiêu: 

+ Đánh giá ảnh hưởng của nano kim loại Fe0 đến mức độ sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng 

trong quá trình nuôi. 

+ Đánh giá khả năng phòng, diệt chủng vi khuẩn gây bệnh (phân trắng, gan tuỵ cấp) ở tôm khi 

sử dụng chế phẩm nano Ag-chitosan trong môi trường nuôi tôm thẻ chân trắng. 

- Kết quả đạt được: 

+ Khi bổ sung nano sắt vào khẩu phần ăn hàng ngày của tôm với liều lượng 10 mg/kg thức ăn 

có tác dụng kích thích sinh trưởng cho tôm thẻ chân trắng, làm tăng trọng lượng và chiều 

dài tôm lên đến 24-37% so với nhóm đối chứng. 

•+ Việc bổ sung hệ nano Ag-Chitosan vào nước nuôi tôm với hàm lượng 0.002 ppm sau mỗi 

lần thay nước có tác dụng tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh trong nước nuôi tôm, góp 

phần giảm thiểu khả năng mắc bệnh của tôm, giảm sử dụng tổn thất về kinh tế khi không 

phải sử dụng thuốc chữa bệnh trong quá trình nuôi, cũng như giảm tỷ lệ chết của tôm. 

2.Triển khai ứng dụng  

-Các hợp đồng triển khai nghiên cứu : Thực hiện 01 Hợp đồng phân tích đặc trưng tính chất 

phân bố kích thước hạt và thế zeta của vật liệu nano; 01 hợp đồng cung cấp chế phẩm nano 

Ag với tổng kinh phí 98 triệu đồng. 

3.Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: Nước ngoài : 01 cán bộ phòng hiện làm NCS tại Đại học Quốc gia Đài Loan; 

                 Trong nước : 01 NCS khóa 2016-2019 tại Học viện Khoa học công nghệ. 

- Hợp tác: Các cơ sở khoa học và công nghệ trong và ngoài nước. 

C. Kế hoạch năm 2020 

- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ tiếp tục thực hiện năm 2020: 1 - “Thử nghiệm ứng dụng gói giải 

pháp tích hợp các chế phẩm nano (Ag0, Cu0, Fe0 và Co0) để phòng, trị bệnh và kích thích 

sinh trưởng, tăng năng suất thu hoạch của cây gừng trâu (gừng trâu - Zingiber officinale 

Rosc.) trên địa bàn huyện Hà Quảng, Cao Bằng”; 2 - “Synthesis and study of the effect of 

metal nanoparticles on the yield and disease resistance of wheat and barley in the pre-

sowing treatment of seeds”. 

- Các hợp đồng triển khai ứng dụng dự kiến thực hiện năm 2020: Tiếp tục thực hiện hợp đồng 

phân tích tính chất phân bố kích thước hạt và thế zeta của vật liệu nano. Mở mới hợp đồng 

kinh kế kỹ thuật với Tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí. 

- Công tác đào tạo: Hướng dẫn 01 NCS hoàn thành chương trình năm cuối và dự kiến tuyển 

mới 01 NCS hoặc học viên cao học  

D. Các công trình công bố: 

Các công trình khoa học công bố năm 2019 

[1].Son A. Hoang, Liem Q. Nguyen, Nhung H. Nguyen, Chi Q. Tran, Dong V. Nguyen, Quy N. Vu and 

Chi M. Phan. Metal nanoparticles as effective promotors for Maize production. Scientific Reports, 

9, 13925, 2019. 

[2]. Phuc Pham, Meghan A. Cook, Hanh Cong-Hong, Hang Nguyen-Thuy, Pawin Padungtod, Hien 

Nguyen-Thi, Sinh Dang-Xuan. Knowledge, attitudes and practices of livestock and aquaculture 

producers regarding antimicrobial use and resistance in Vietnam. Plos one, 0223115, 2019. 

[3].Nguyễn Thị Thanh Huyền,  Nguyễn Hồng Nhung, Phạm Duy Khánh, Trần Quế Chi, Trần Thị 

Thanh Thảo và Hoàng Anh Sơn. Chế tạo và nghiên cứu đặc trưng tính chất của hạt nano cobalt 

hóa trị không. Tạp chí Hóa học, T 57, 4E1,2, 264-269, 2019. 

E. Sở hữu trí tuệ 

- 01 Bằng độc quyền sáng chế: Hoàng Anh Sơn, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Quế Chi, Nguyễn 

Quang Liêm,  “PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HẠT NGÔ GIỐNG  BẰNG DUNG DỊCH NANO KIM 

LOẠI ĐỒNG”, số bằng 21712 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 12/8/2019 .
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PHÒNG VẬT LIỆU VÔ CƠ 

 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

-Trưởng phòng: PGS. TS.NCVC. Đào Ngọc Nhiệm 

-Số lượng các thành viên của Phòng: 8 Biên chế và 1 CTV (1 PGS-TS-NCVCC, 1 PGS-TS-

NCVC; 3 TS-NCVC; 2 ThS, 1 KS và 1 CN). 

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 2019 

1.Khoa học công nghệ 

-Hướng nghiên cứu 1:  Chế tạo vật liệu, vật liệu nano và đánh giá khả năng xử lý cũng như 

ứng dụng chúng trong việc  xử lý môi trường 

+Một số kết quả đã đạt được trong đề tài cấp viện hàn lâm 2018-2019: “Nghiên cứu chế tạo 

nano oxit phức hợp lai từ tính nền La-Fe-Mn để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nguồn 

nước sinh hoạt với hiệu năng cao tại làng nghề”:  

•Bằng phương pháp đồng kết tủa trong pha vi nhũ tương (Dietylen glycol dietyl ete trong 

nước) đã chế tạo được các hạt nano Fe3O4 và biến tính cấu trúc thông qua việc thay thế 

thay thế Fe(II) bằng Mn(II) đã thu được dung dịch rắn thay thế hoàn toàn oxit spinel 

MnxFe1-xFe2O4. Kết quả XRD trên hình 1 và tính toán kích thước pha tinh thể trung 

bình bảng 1 cho thấy, sự dịch chuyển góc qoét tại đỉnh nhiễu xạ cực đại dịch chuyển 

tăng dẫn từ 35,371o đến 35,041o khi hàm lượng thay thế x trong pha tinh thể MnxFe1-

xFe2O4 từ 0 đến 0,9, chứng minh cho sự thay thế hoàn toàn Fe(II) bằng Mn(II) ở mỗi 

thành phần thay thế. Tuy nhiên, khi thay thế hoàn toàn Fe(II) bằng Mn(II) pha tinh thể 

MnFe2O4 không thể hình thành.  
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Hình 1: Giản đồ XRD các mẫu oxit spinel MnxFe1-xFe2O4 

•Kết quả một số đặc trưng về diện tích bề mặt của các mẫu oxit spinel MnxFe1-xFe2O4 (0 ≤ 

x ≤ 1) chế tạo ở điều tối ưu được chỉ ra trên bảng 1. Kết quả xác định các đặc trưng 

BET bảng 1 cho thấy, tất cả các mẫu oxit oxit spinel MnxFe1-xFe2O4  (0 ≤ x ≤ 1) được 

chế tạo đều có diện tích bề mặt rất cao đạt từ 134 m2.g-1 - 204 m2.g-1.  

Bảng 1: Một số đặc trưng diện tích bề mặt riêng của oxit spinel MnxFe1-xFe2O4 được xác định 

theo phương pháp BET 

Thông số Oxit spinel MnxFe1-xFe2O4 

x = 0,0 x = 0,1 x = 0,3 x = 0,5 x = 0,7 x = 0,9 x = 1,0 

SBET, m2/g 176 204 202 193 134 160 203 

Vlỗ xốp, cm3/g 0,29 0,24 0,23 0,24 0,15 0,17 0,24 

dlỗ xốp, nm 6,1 4,8 4,8 4,9 5,0 4,5 5,0 

dspinel ferit, nm 6,7 4,7 6,3 6,7 7,8 9,8 VĐH 

Độ bão hòa từ, emu.g-1 31 26 28 27 32 24 13,6 

 

 

 

(a). x = 0,0 (b). x = 0,1 (c). x = 0,3 

 

 

 

(d). x= 0,5 (e). x = 0,5 (f). x = 0,9 

Hình 2: Ảnh SEM các mẫu oxit spinel MnxFe1-xFe2O4 

 

-Hướng nghiên cứu 2:  Chế tạo chế phẩm nano vi lượng ích thích sinh trưởng tăng khả năng 

kháng chống nấm bệnh, vi khuẩn cho cây trồng. 
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+Đã nghiên cứu một số điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp nano bạc có kích thước 

< 50nm. 

  

  

Hình 3: Ảnh TEM của mẫu nano bạc chế tạo 

Hình 3 là ảnh hình thái vi cấu trúc (TEM) của dung dịch nano bạc được chụp trên máy Jeol 

2100. Kết quả thấy rằng, các hạt nano bạc được chế tạo có kích thước đồng nhất, dạng hình cầu 

với cấu trúc tinh thể. 

Ảnh TEM của mẫu nano bạc chế tạo bằng phương pháp điện hóa với điện áp thấp ở hình 3 (a, 

b, c) thang đo 50 nm với độ phóng đại 120.000 lần cho thấy nano bạc thu được có kích thước 

hạt đồng nhất < 40 nm với kích thước tựa cầu. Hình 3d là ảnh TEM của mẫu nano bạc với độ 

phóng đại 600.000 lần ở thang đo 10 nm cho thấy mẫu với các hạt riêng rẽ có kích thước tương 

ứng 25 - 30 nm. 

+Đã thử nghiệm khả năng kích thích sinh trưởng và phát triển của cây dưa chuột được phun 

phân bón LnA3 . Kết quả thử nghiệm bước đầu rất khả quan với năng suất quả đạt ~ 62 

tấn/ha tăng trên 20%, đồng thời rút ngắn thời gian sinh trưởng xuống khoảng 10% so với 

đối chứng. Đặc biệt, phân bón có khả năng chống nấm, kháng khuẩn tốt. 

 

Hình 4: Quá trình sinh trưởng, phát triển và thu hoạch dưa chuột được phun phân bón LnA3 

2.Triển khai ứng dụng  



  Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 2019 

 

101 

-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, ..    

3.Đào tạo và hợp tác  

- 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,... 

- Đào tạo: 02 NCS và 04 ThS đã và đang thực hiện luận án năm 2018; 

 

C. Kế hoạch năm 2020 

-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 và tiếp tục đào tạo các học viện, NCS 

với các lĩnh vực trên và tích cực đề xuất các nhiệm vụ mới.  

D. Các công trình công bố 

[1].Dao Ngoc Nhiem, Nguyen Quang Bac, Doan Trung Dung, Pham Ngoc Chuc, Nguyen Thi Ha Chi 

and Duong Thi Lim, Novel anti-ultraviolet performances of thin films polyurethane containing 

nano-mixed oxides CeO2-TiO2, Advances in Mechanical Engineering, 2018, Vol. 10(11) 1–5. 

[2].Vũ Thế Ninh, Đào Ngọc Nhiệm, Điều chế natri silicat (Na2SiO3) từ cát thạch anh thương phẩm Việt 

Nam, Tạp chí Hóa học,  56(6E1), 59-62, 2018. 

[3].Nguyen Duc Van. Synthesis of BiPO4 polymorphic composite with enhanced photocatalytic, Ceram. 

Int. 45 (2019) 1447. 

[4].Quang Bac Nguyen, Dinh Phuong Vu, Thi Ha Chi Nguyen, Trung Dung Doan, Ngoc Chuc Pham, 

Thi Lim Duong, Tran Dai Lam, Long Giang Bach, Hong Con Tran and Ngoc Nhiem Dao. 

Photocatalytic activity of BiTaO4 nanoparticles for the degradation of methyl orange under visible 

– light, Journal of Electronic Materials, 48(5), 3131-31366 (2019).  

[5].Pham Ngoc Chuc, Nguyen Quang Bac, Doan Trung Dung, Nguyen Thi Ha Chi, Duong Thi Lim and 

Dao Ngoc Nhiem. Study the recovery of Sb(III) from aqueous solution by using 2-ethylhexyl-2-

ethylhexylphosphonic acid as extracting agent, Vietnam J.Chem, 2019, 57(4E12), 326-329. 

[6].Nguyen Thi Ha Chi, Doan Trung Dung, Pham Ngoc Chuc, Duong Thi Lim, Cao Van Hoang , and 

Dao Ngoc Nhiem. Synthesis of complexions between light rare earth elements and 

ethylenediaminetetraacetic acid ligand, Vietnam J.Chem, 2019, 57(4E12), 385-389. 

[7].Nguyen Thi Ha Chi, Nguyen Thi Huong Thuy, Doan Trung Dung, Pham Ngoc Chuc, Duong Thi 

Lim, Dao Ngoc Nhiem. Application of nano BiTaO4 to degrade phenol in water by photocatalytic 

ability under visible - light, Vietnam J.Chem, 2019, 57(4E12), 381-384. 

[8].Kieu Van Mat, Vu Van Chien, Nguyen Quang Bac, Doan Trung Dung, Pham Ngoc Chuc, Nguyen 

Thi Ha Chi, Duong Thi Lim, Nguyen Thi Huong Thuy, Nguyen Nam Phuong, Dao Ngoc Nhiem. 

Reuse phosphate gypsum waste from Dinh Vu DAP company to manufacture cement, 

International Journal of Engineering and Technical Research, 2019, 9(8), 33-36. 

[9].Vu Van Chien, Kieu Van Mat, Nguyen Quang Bac,  Doan Trung Dung, Nguyen Thi Ha Chi, Pham 

Ngoc Chuc, Duong Thi Lim, Dao Ngoc Nhiem. Application Floatigram V4343 to remove SiO2 

from phosphogypsum waste to manufacture plasterboard and reduce waste amount to environment, 

International Journal of Engineering and Technical Research, 2019, 9(8), 43-45. 



VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU 
 

 

102 

 

1 

PHÒNG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU 

 

 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng: Nguyễn Anh Minh 

- Số lượng các thành viên của Phòng: Biên chế: 06, Trong đó: 01TS, 05KS 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 

1) Đề tài 1 (Nafosted): 

Tiêu đề: 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 đề tài: PGS.TSKH. Nguyễn Văn Vượng 

2. Đề tài 2 (Nafosted): 

Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của từ trường lên kích thước tới hạn của mầm. Khảo sát ảnh 

hưởng của phân rã spinodal của một số hệ vật liệu từ cứng không chứa đất hiếm. 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Xuân Trường 

3. Đề tài 3 (VLCL): 

Tiêu đề: Nghiên cứu chế tạo máy phát điện 220 VAC, 50 Hz, 2kW dùng sức gió kiểu đứng phục 

vụ như cầu sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam. 

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Trường 

4. Đề tài 4 (VAST) 

Tiêu đề: Nghiên cứu giải pháp công nghệ để xử lý các nguồn tro bay đạt tiêu chuẩn nguyên liệu 

cung cấp Al và Si cho quá  trình Polime hóa và thiết lập dàn máy tuyển nổi 

công nghiệp để tạo lượng nguyên liệu đủ để chế tạo các cấu kiện bê tông Geopolymer đúc sẵn. 

Chủ nhiệm: KS. Lê Tuấn Minh. 

5. Đề tài 5 (VAST) 

Tiêu đề: 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. 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1. Khoa học công nghệ 

2. Triển khai ứng dụng 

3. Đào tạo và hợp tác 

C. Kế hoạch năm 2020 

- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2020: 
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1. Chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu chế tạo máy phát điện 220 VAC, 50 Hz, 2kW dùng 

sức gió kiểu đứng phục vụ như cầu sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam. 

2. Tiếp tục triển khai năm thứ 2 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. 

3. 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. 

4. 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. 

- Các hợp đồng triển khai ứng dụng dự kiến thực hiện năm 2020 

- Công tác đào tạo 

D. Các công trình công bố: 

[1]. Nguyen, T.X., Nguyen, V.V. Fabrication of MnBi alloys with high ferromagnetic phase 

content: effects of heat treatment regimes and dopants. J Mater Sci: Mater Electron 30, 

6888–6894 (2019) doi:10.1007/s10854-019-01003-x. 
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V. PHÂN VIỆN CÔNG NGHỆ KHOÁNG SẢN  

MÔI TRƯỜNG VÀ VẬT LIỆU POLYME 

(DIVISION OF 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: 4 Biên chế và 1 Cộng tác viên. Trong đó: 1 PGS. TS,  4 

ThS. 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Nghiên cứu ứng dụng chất độn gia cường trong vật liệu polyme compozit. 

 + Đề tài 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến đổi bề mặt một số khoáng chất đến tương tác 

pha và tính chất cơ lý của vật liệu tổ hợp trên cơ sở nhựa nền polypropylen. 

 Cấp quản lý: Viện Khoa học vật liệu và Học viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Dũng 

 Thời gian thực hiện: 2013 – 2019 

+ Đề tài 2: 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 3: Nghiên cứu phương pháp phân tán nanosilica ứng dụng chế tạo vật liệu 

nanocompozit 

 Cấp quản lý: Viện Khoa học vật liệu 

 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thu Trang 

 Thời gian thực hiện: 2019 

-  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 2019 

1.Khoa học công nghệ 

- Sơn chống cháy bảo vệ kết cấu thép có chứa chất độn gia cường 

+  Sơn chống cháy phồng nở với các thành phần cơ bản bao gồm: tác nhân tạo axit (poly 

photphat, APP); tác nhân cacbon hóa (pentaerylthitol, PER); và tác nhân tạo khí (melamine, 

MEL). Quá trình phân hủy nhiệt của các vật liệu này được thể hiện trên hình 1:  
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[#] Instrument 

[1] STA 409 PC/PG

[2] STA 409 PC/PG

[3] STA 409 PC/PG

File

MEL.dsv

APP.dsv

PER.dsv

Date

2014-10-16

2014-10-16

2014-10-16

Identity

MEL

APP

PER

Sample

MEL

APP

PER

Mass/mg

12.190

10.150

4.200

Segment

1/1

1/1

1/1

Range

30/10.0(K/min)/800

30/10.0(K/min)/800

30/10.0(K/min)/800

Atmosphere

kk/20 / ---/--- / N2/---

kk/20 / ---/--- / N2/---

kk/20 / ---/--- / N2/---

Corr.

TG:820

TG:820

TG:820

100 200 300 400 500 600 700 800
Temperature /°C

0

20

40

60

80

100

TG /%

-20

-15

-10

-5

0

DTG /(%/min)

Main    2014-10-17 08:20    User: TUAN_ANH

Peak: 298.2 °C, -21.98 %/min

Peak: 387.6 °C, -0.69 %/min

Peak: 354.0 °C, -19.49 %/min

Peak: 478.1 °C, -0.73 %/min

Peak: 671.9 °C, -5.50 %/min

Peak: 347.4 °C, -1.72 %/min

Mass Change: -98.65 %

Mass Change: -70.71 %

Mass Change: -98.63 %

[1]

[2]

[3]

[3][1]

[2]

 

Hình 1. Giản đồ phân tích nhiệt của APP, PER, MEL 

+  Kết quả cho thấy APP bắt đầu phân hủy ở trên 250°C, giải phóng NH3 và H2O. PER bắt 

đầu nóng chảy và phân hủy trong khoảng nhiệt độ từ 170 – 320°C. Do nhiệt độ phân hủy 

của APP và PER ở trong cùng khoảng nhiệt độ nên chúng có thể phản ứng với nhau hình 

thành lớp than. MEL bắt đầu phân hủy ở 250°C giải phóng khí NH3, vì vậy có thể thổi lớp 

than cacbon hình thành bởi APP và PER để tạo ra lớp than phồng nở. 

+  Talc là chất độn khoáng có nguồn gốc tự nhiên có độ bền nhiệt cao. Khối lượng còn lại sau 

khi nung ở 1000°C là trên 95%. Điều này cho thấy rằng talc có điểm chảy rất cao, ngoài ra, 

bột khoáng talc được xử lý và làm chất độn gia cường cho lớp phủ nói chung và sơn chống 

cháy nói riêng còn giúp cho màng sơn có khả năng chống oxi hóa tốt và tăng cường khả 

năng chậm cháy của lớp phủ. 

Bảng 1. So sánh nhiệt độ phân hủy mạnh nhất và % khối lượng còn lại của các mẫu sơn sau 

quá trình nâng nhiệt đến 850oC. 

Kí hiệu 

mẫu sơn 

Chất độn khoáng Nhiệt độ phân hủy 

mạnh nhất ( oC ) 

Khối lượng còn lại 

(%) 

D4-T Khoáng talc 337,1 44,31 

D4-T2A 
Khoáng talc được 

xử lý bề mặt 
339,3 44,5 

D4-S Khoáng sericit 333,7 44,17 

 

  

  

  

  

 

PER 

MEL 

APP 
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a. Mẫu sơn không chứa khoáng talc b. Mẫu D4-T 

  

c.  Mẫu D4-T2A d. Mẫu D4-S 

Hình 2: Ảnh SEM của các mẫu sơn chống cháy sau khi nung ở 800°C 

  + Quan sát cấu trúc hình thái của lớp than sau khi nung (hình 2) cho thấy rằng, lớp phủ không 

chứa chất độn khoáng gần như không có sự xuất hiện của các lỗ trống, trong khi các mẫu 

lớp phủ có chứa khoáng talc hay khoáng sericit có cấu trúc xốp với rất nhiều các lỗ trống 

được hình thành. Điều này cho biết rằng các chất độn khoáng như talc hay sericit có vai trò 

làm bền hóa lớp than, tạo ra các lớp vỏ bảo vệ các lỗ trống giúp chúng được hình thành và 

bền vững. Ảnh SEM cũng cho biết mẫu lớp phủ có chứa khoáng talc được biến đổi bề mặt 

tạo được cấu trúc xốp với các lỗ trống đồng đều hơn, điều này là do khả năng phân tán đồng 

đều hơn của khoáng talc biến đổi bề mặt trong chất kết dính. Cấu trúc dạng tế bào với các lỗ 

trống trong cấu trúc lớp than hóa có vai trò quan trọng giúp cho vật liệu có khả năng cách 

nhiệt rất tốt, từ đó nâng cao hiệu quả chống cháy của lớp phủ. 

- Ảnh hưởng của thời gian rung siêu âm đến khả năng phân tán của nano silica vào nhựa 

acrylic 

  + Tiến hành khảo sát ảnh hưởng của thời gian rung siêu âm lên khả năng phân tán của silica 

vào trong nhựa nền acylic thông qua việc xác định các tính chất của vật liệu nanocompozit 

trên cơ sở nanosilica và nhựa acrylic chế tạo được. Các vật liệu nanocompozit chứa 2% 

nanosilica sau khi được biến tính bằng dung dịch 4% vinyl silan được phân tán trong nhựa 

nền acrylic trong các khoảng thời gian khác nhau. Kết quả tính chất cơ lý của lớp phủ được 

thể hiện trong bảng 2. 
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Bảng 2. Tính chất cơ lý của lớp phủ được gia cường với 2% silica biến tính bằng dung dịch 4% 

vinylsilan được phân tán vào nền nhựa acrylic ở các khoảng thời gian khác nhau. 

Tên mẫu 
Thời gian 

rung siêu âm 

(giờ) 

Độ bền uốn 

(mm) 

Độ bám dính 

(mức) 
Độ cứng bút chì  

Độ bền va đập 

KG.cm) 

A0 Mẫu trắng 3 4 2B 45 

A1 1 1 1 HB 100 

A3 3 1 0 F 100 

A5 5 1 0 F 100 

A7 7 1 0 F 100 

Các tích chất cơ lý đều chỉ ra rằng, các hạt nanosilica có khả năng gia cường cho tính chất 

cơ lý của màng phủ trên cơ sở nhựa acrylic. Đặc biệt, khi tăng thời gian rung siêu âm, khả năng 

phân tán của các hạt nano silica tăng lên, khả năng gia cường cho tính chất của màng phủ tăng 

lên.  

2.Hợp đồng triển khai ứng dụng  

- Trong năm 2019, 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:  

+ Đang đào tạo 2 NCS trong đó có 1 NCS đã 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. Thực hiện các đề tài đã được phê huyệt thực hiện trong năm 2020 (01 đề tài cấp 

VAST, 01 đề tài cán bộ trẻ). 

- Đẩy mạnh công tác triển khai ứng dụng, đặc biệt là sản phẩm phụ gia gia cường cho sơn 

chống cháy. 

D. Các công trình công bố: 

[1].Trần Thu Trang, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Văn Thủy, Trần Thị Trang và 

Nguyễn Minh Hải. Nghiên cứu phân tán nanosilica vào nhựa acrylic định hướng chế tạo lớp phủ 

có tính chất cơ lý cao. Tạp chí Khoa học công nghệ đại học sư phạm 2, Tập 59, 2019. 
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PHÒNG NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU KHOÁNG 

 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

-Trưởng phòng: ThS. Hồ Ngọc Hùng 

-Số lượng các thành viên của Phòng:  08 Biên chế 

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 2019 

1.Khoa học công nghệ 

-Nghiên cứu thăn dò tuyển quặng sericit Sơn La 

Quá trình nghiên cứu tuyển nổi quặng sericit Sơn La với cấp hat từ -0,1mm đến -0,01 mm, 

nhằm nâng cao chất lượng quặng sericit đáp ứng được tiêu chuẩn làm nguyên liệu cho một số 

ngành công nghiệp gốm sứ, polymer,… đã đạt được kết quả tương đối cao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Sơ đồ tuyển nổi quặng sericit Sơn La 

     Quặng đầu 

Khuấy tiếp xúc 

Tuyển nổi sericit 

Tuyển tinh 1 Tuyển vét 1 

Tuyển tinh 2 

Quặng tinh 

Tuyển vét 2 

Quặng đuôi 

pH = 3 

Na2SiO3: 2000g/t 

Armax T: 350g/t 

Armax T: 150g/t 

ArmaxT:100g/t 
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Sơ đồ công nghệ tuyển hợp lý đề xuất cho tuyển nổi sericit Sơn La gồm một khâu tuyển chính, 

hai khâu tuyển tinh và hai khâu tuyển vét. Từ quặng đầu có hàm lượng SiO2 72,6 %; Al2O3 

16,42 %, K2O 3,84 %; Na2O 1,52 %, sau khi tuyển thu đươc quặng tinh có hàm lượng Al2O3 là 

31,56 % với thực thu là 74,34 %, hàm lượng SiO2 là 50,14 %, K2O là 7,65 % với thực thu 

77,06 %, (K2O+Na2O) là 9,74 %, Fe2O3 là 0.97%. Với chất lượng quặng tinh đạt được có thể 

làm nguyên liệu cho ngành giấy, sơn, chất phủ bề mặt. 

- Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng sercit tại bản Suối Lềnh, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

Kết quả phân tích thành phần mẫu sericit Suối Lềnh, Hang Chú, Bắc Yên, Sơn La 

Bảng 1. Kết quả phân tích hóa quặng nguyên khai mẫu sericit Sơn La 

Thành phần SiO2 Al2O3 TFe K2O Na2O TiO2 MgO 

Hàm lượng(%) 68,05 16,78 2,1 3,64 1,39 0,1 0,3 

 

+Kết quả phân tích hóa cho thấy có chất lượng ở mức trung bình với hàm lượng Al2O3 và 

tổng K2O + Na2O không cao, hàm lượng sắt trong quặng còn tương đối cao. Do vậy cần 

nghiên cứu đưa ra sơ đồ công nghệ tuyển hợp lý tận thu tài nguyên khoáng sản. Kết quả 

nghiên cứu đã đưa ra được sơ đồ công nghệ và kết quả nghiên cứu: 

+Nghiền chà xát để giải phóng sericit ra khỏi tổ hợp liên kết với các khoáng vật khác kết hợp 

với phân cấp xyclon thủy lực để tách sericit trong cấp hạt – 0,01mm. Sản phẩm sericit cấp 

hạt mịn thu được có hàm lượng SiO2: 49,32 % Al2O3: 31,18 %, K2O: 7,93%. 

+Tuyển nổi chọn riêng tách sericit trong cấp hạt -0,1+0,01 mm. Điều kiện và chế độ tối ưu 

cho tuyển nổi chọn riêng sericit trong quặng Sơn La là pH môi trường 3; mức chi phí thuốc 

tập hợp Armax T: 350 g/t, mức chi phí thuốc đè chìm Na2SiO3 là 2000 g/t; nồng độ pha rắn 

trong bùn là 25 % và thời gian tuyển nổi là 5 phút. Giai đoạn tuyển nổi với 1 khâu tuyển 

chính 2 khâu tuyển tinh và 2 khâu tuyển vét. Sản phẩm quặng tinh sericit thu được có hàm 

lượng Al2O3 >31%, K2O >7 %. 

+Nghiên cứu tách sắt và nâng cao độ trắng sản phẩm quặng tinh sercit tuyển nổi như sau: 

Natri dithionite là 2%; axit oxalic là 1%, pH = 3, thời gian phản ứng là 120 phút. Sản 

phẩm quặng tinh sericit tuyển nổi có độ trắng ban đầu 60% đã được nâng cao độ trắng lên 

trên 82% Nghiền kết hợp khử mùn cấp hạt +0,1 mm để thu hồi sản phẩm thạch anh có 

hàm lượng SiO2 > 98 % tận thu tài nguyên khoáng sản, giảm hàm lượng chất thải. 

Bảng 2. Các chỉ tiêu công nghệ sơ đồ tuyển sericit Sơn La. 

 

Tên sản phẩm 
Thu 

hoạch, % 

Hàm lượng (%) Thực thu (%) 

SiO2 Al2O3 K2O SiO2 Al2O3 K2O 

Q. Sericit 1 (-0,01 

mm) 
16,17 49,32 31,18 7,93 11,72 30,05 35,23 

Q. Sericit 2 (tuyển 

nổi) 
23,50 47,13 31,76 7,47 16,28 44,48 48,23 

Q. Thạch anh 49,56 93 5,30 0,83 65,82 15,64 11,34 

Q. Đuôi (bùn tràn 

xyclon) 
10,77 39,09 15,32 1,76 6,19 9,83 5,21 

Q. Nguyên Khai 100,00 68,05 16,78 3,64 100,00 100,00 100,00 
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Hình 2. Sơ đồ công nghệ tuyển phối hợp chà xát, phân cấp xyclon thủy lực và tuyển nổi chọn 

riêng Sericit Sơn La.. 

2.Triển khai ứng dụng  

Các hợp đồng dịch vụ : Trong năm 2019 phòng Nghiên cứu Vật liệu khoáng đã kí và thực hiện 

2 hợp đồng khoa học công nghệ. 

-Hợp đồng kinh tế số 11-23/2018/HĐ-VS/VKHVL “Nghiên cứu thăm dò mẫu sericit Sơn 

La’’. 

Q. Sericit 1  

Khuấy tiếp xúc 

Tuyển nổi sericit 

Tuyển tinh 1 

pH: 3 

Na2SiO3: 2000 g/t 

Armax T: 350 g/t 

 

Tuyển tinh 2 

Quặng 

đuôi 

 

Armar t 150g/t 

 

Tuyển vét 2 

Tuyển vét 1 

NghiÒn 

<0,2mm 

Q. Sericit 2 Quặng Tinh  

Thạch anh  

 

Ar: 100 g/t 

 

Phân cấp xyclon 1 

Phân cấp 
xyclon 2  

Bùn tràn  

Cát  

Phân cấp 
xyclon 3  

+0,10mm 

-0,01mm 

Sericit nguyên khai 

+0,01mm 

Phân cấp  

+0,063mm -0,063mm 

Đánh tơi 

Phân cấp xyclon Ф50mm 

-0,10mm 

Phân cấp xyclon Ф25mm 
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-Hợp đồng kinh tế số 8-08/2019/HĐ-VS/VKHVL “Nghiên cứu thí nghiệm mẫu công nghệ 

đánh giá khả năng chế biến quặng sericit thuộc đề án thăm dò sericit tại khu vực bản Suối 

Lềnh, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La”. 

 

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].Nghiên cứu công nghệ tẩy trắng cao lanh sau tuyển vùng mỏ Ba Bò - Thanh Sơn - Phú 

Thọ số 02/2019 tạp chí Khoa học công nghệ Mỏ 

[2].Nghiên cứu tuyển nổi chọn riêng quặng Illit Sơn La số 04/2019 tạp chí Khoa học công 

nghệ Mỏ 
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TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU MÔI TRƯỜNG 
 

 

A.Giới thiệu chung 

1.Lực lượng cán bộ 

- Giám đốc: ThS. Dương Văn Nam 

- Số lượng các thành viên của Trung tâm: 09 biên chế và 01 hợp đồng, gồm 01 - 

TS.NCVC,  05 - ThS. NCV, 03 - CN. KS. NCV, 01 hợp đồng trợ lý nghiên cứu.    

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 2019 

1.Khoa học công nghệ 

Hướng nghiên cứu 1: Điều tra cơ bản 

- Dự án điều tra cơ bản 2018 – 2019 “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" mã số UQĐTCB.02/18-19.  

+  Với mục tiêu xác định ranh giới mặn - nhạt tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất 

trong trầm tích Đệ tứ) vùng đồng bằng ven biển và đề xuất các giải pháp khoa học kỹ thuật 

giảm thiểu xâm nhập mặn, sử dụng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu đối với tài 

nguyên nước các đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ đến năm 2030. Quá trình điều tra, 

khảo sát và nghiên cứu đánh giá đã xác định được giới mặn - nhạt các nguồn nước (nước 

mặt và nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ) các đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ. Những 

sản phẩm đi kèm là bộ số liệu về tài nguyên nước trong đó gồm đặc điểm phân bố, hiện 

trạng khai thác sử dụng và nhận diện các nhân tố tác động đến sự phân bố mặn – nhạt các 

nguồn nước trong khu vực. Số liệu, dữ liệu của Dự án được thể hiện trên các bản đồ tỷ lệ 

1/100.000 gồm bản đồ phân bố mặn nhạt nước dưới đất trong tầng qh, qp và trên các sông 

ven biển theo mùa mưa và mùa khô. 

+  Trên cở sở tài liệu về hiện trạng, Dự án đã đưa ra dự báo diễn biến ranh giới mặn - nhạt các 

nguồn nước cũng như đề xuất các giải pháp giảm thiểu xâm nhập mặn, khai thác sử dụng bền 

vững và ứng phó với biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước các đồng bằng ven biển Bắc 

Trung bộ đến năm 20125 và 2030. 
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Hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu công nghệ và triển khai 

-Đề tài 1: 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 2019 đã hoàn thành khảo sát, đánh giá đặc trưng, hiện trạng công nghệ xử lý nước 

thải chế biến mủ cao su thiên nhiên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Hoàn thành lắp đặt 

và khởi động thiết bị EGSB trong phòng thí nghiệm; Đánh giá hoạt tính của các loại bùn 

giống kỵ khí khác nhau đối với nước thải chế biến cao su thiên nhiên; Nghiên cứu tối ưu 

hóa các điều kiện công nghệ của thiết bị EGSB trong phòng thí nghiệm. 

+  Kết quả khảo sát, đánh giá cho thấy nước thải chế biến cao su thiên nhiên của các nhà máy 

trong khu vực nghiên cứu có pH thấp (4,2 – 5,1), mức độ ô nhiễm rất cao, chủ yếu là SS, 

BOD, COD và TN. Hàm lượng SS, BOD, COD, TN lần lượt như sau:  253 – 2.120 mg/L, 

4.120 – 13.500 mg/L, 5.215 – 27.120 mg/L, 275 – 1.143 mg/L.  

+  Kết quả xử lý nước thải chế biến cao su thiên nhiên trong phòng thí nghiệm cho thấy, thiết 

bị EGSB vận hành ổn định trong khoảng tải trọng hữu cơ (OLR) lên đến 20 kg 

COD/m3ngày, hiệu suất xử lý COD đạt trên 80% (Hình 1), hệ số chuyển hóa khí trung 

bình 0,35 L/g COD chuyển hóa (Hình 2). 

 
Hình 1: Hiệu suất xử lý COD của thiết bị EGSB trong giai đoạn vận hành ổn định 

Ghi chú: OLR (kg COD/m3ngày) ở các chế độ: (I) = 7,7 ± 0,3; (II) = 11,3 ± 0,3; (III) = 17,7 ± 

0,8; (IV) = 19,0 ± 0,9; (V) = 10,8 ± 0,6. 
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Hình 2: Quan hệ giữa lượng khí sinh ra và lượng COD chuyển hóa 

-Đề tài 2: Đề tài cơ sở thường xuyên “Nghiên cứu tạo bùn hạt trong thiết bị SBR cải tiến nhằm 

nâng cao hiệu quả xử lý đồng thời hợp chất hữu cơ và nitơ trong nước thải” 

+ Đề tài đã thành công trong việc tạo bùn hạt hiếu khí trên thiết bị SBR cải tiến với quy   trình 

tạo bùn hạt như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Quy trình tạo bùn hạt hiếu khí trong thiết bị SBR cải tiến  

+ Bùn hạt hiếu khí được sử dụng để đánh giá hiệu quả và tính ổn định của thiết bị SBR cải 

tiến. Kết quả cho thấy, thiết bị SBR cải tiến hoạt động hiệu quả và ổn định trong khoảng 

OLR, tải trọng N-amoni, tải trọng TN lần lượt như sau: <3,0 kgCOD/m3.ngày, <0,25 kg N-

amoni/m3.ngày, <3 kg TN/m3.ngày.  

2.Triển khai ứng dụng  

- Thanh quyết toán hợp đồng số 0916/AP-KHVL với Công ty cổ phần sản xuất và thương 

mại An Phát: 37 triệu đồng.   

- Thanh toán Hợp đồng số 13/2016/XKM1về việc tư vấn lập Kế hoạch quản lý, giám sát 

môi trường và xã hội trong giai đoạn vận hành của Dự án thủy điện Xekaman 1, CHDCND 

Lào. Đã hoàn thành báo cáo, chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào thẩm định và phê duyệt. 

Kinh phí về Viện KHVL năm 2019: 1.828 triệu đồng. 

- Thanh toán Hợp đồng số HĐ 01-2019/TW-VKH về việc Lập Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường - Dự án Nhà ở thấp tầng Lakeside Garden- TP Hải Phòng. Kinh phí về Viện 

KHVL năm 2019: 280 triều đồng. 

C.Kế hoạch năm 2020 

- Các đề tài, nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2019   

Tạo bùn hạt hiếu khí trong thiết bị 

SBR cải tiến với nước thải tổng 

hợp trong phòng thí nghiệm 

Thời gian: 30-35 ngày; 

Nhiệt độ: nhiệt độ 

phòng 

pH: 7 – 7,5; 

COD: 1.496±8 mg/L; 

OLR: 2,4 kgCOD/m3.ngày; 

Lưu lượng sục khí: 7 L/phút. 

Bùn giống  

(kích thước <0,5mm,  

SVI: 132,5 mL/g) 

 

Sàng trong nước loại bỏ các tạp 

chất, bùn nổi kích thước >0,5mm 

Bùn hoạt tính  

(từ nhà máy xử lý nước thải) 

Bùn hạt hiếu khí  

(kích thước 3 – 5 mm 

SVI: 80 mL/g) 
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+ Chủ trì thực hiện Đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam “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”. Mã số VAST05.06/19-20. 

+ 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).  

+ Đề tài cơ sở thường xuyên cấp Viện Khoa học vật liệu. 

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 13/2016/XKM1, ngày 27/6/2016 về việc tư vấn lập Kế hoạch quản lý, giám 

sát môi trường và xã hội trong giai đoạn vận hành của Dự án thủy điện Xekaman 1, 

CHDCND Lào.     

- Tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng nghiên cứu triển khai khác. 

D.Các công trình công bố: 

[1].An Thinh Nguyen; Le Truc Nguyen; Hanh Hong Nguyen; Hanh Van Ta; Hong Van Nguyen; Tuan 

Anh Pham; Bich Thi Nguyen; Thao Thi Pham; Nhan Thi Thanh Tang; Luc Hens “Rural livelihood 

diversification of Dzao farmers in response to unpredictable risks associated with agriculture in 

Vietnamese Northern Mountains today". Journal of Environment, Development and 

Sustainability, 1 (1), 2019, P 1-21. 

[2].Phạm Ngọc Đạt, Lại Hợp Phòng, Phạm Ngọc Kiên,  Phan Văn Trường “Xác định ranh giới mặn-

nhạt nước dưới đất theo giá trị điện trở suất và độ tổng khoáng hóa vùng ven biển Hà Tĩnh”. Tạp 

chí Tài nguyên nước, 1/2019, tr 28 – 35. 

[3].Phan Văn Trường, Lê Anh Đức “Đánh giá và phân vùng chất lượng nước sông Nghèn theo chỉ số 

WQI cải tiến”. Tạp chí Tài nguyên nước, 3/2019, tr 73 – 80. 

[4].Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Kiên “Tải lượng ô nhiễm nước thải lưu vực sông Nghèn, tỉnh Hà 

Tĩnh”. Tạp chí Khoa học thuỷ lợi và môi trường, 65/2019, tr 95 – 102. 

[5].Phan Văn Trường, Đỗ Ngọc Thực, Nguyễn Đức Núi, Phí Văn Công, Vũ Xuân Việt “Phân bố mặn 

– nhạt nước dưới đất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An”. Tạp chí Khí tượng thủy văn, 

8/2019, tr 48 – 56..   
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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 02 

hợp đồng (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, 

GS.TS. Nguyễn Huy Dân chủ nhiệm (01/2018-06/2020). 

+ Đề tài 2: Nghiên cứu cơ chế lực kháng từ cao trong các hợp kim từ cứng, Quỹ Phát triển 

Khoa học và Công nghệ, TS. Phạm Thị Thanh chủ nhiệm (04/2019-02/2021). 

+ Đề tài 3: Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu từ cứng không chứa đất hiếm nền Mn có 

lực kháng từ cao, Viện Khoa học vật liệu, TS. Phạm Thị Thanh chủ nhiệm (01/2019-

12/2019). 

+ Đề tài 4: Phát triển vật liệu từ cứng, Hợp tác Quốc tế (IMS-KIMS), GS.TS. Nguyễn Huy 

Dân chủ nhiệm (01/2018-12/2019). 

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Vật liệu từ nhiệt  

+ 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, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, PGS.TS. Trần Đăng 

Thành chủ nhiệm (9/2019-9/2021). 

+ Đề tài 2: Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt lớn và các tham số tới hạn trên hệ hợp kim nguội 

nhanh nền Fe-Zr, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, TS. Nguyễn Hải Yến chủ nhiệm 

(4/2019-4/2021). 

- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Hợp kim nhớ hình 

 + Đề tài 1: Nghiên cứu chế tạo hợp kim entropy cao có hiệu ứng nhớ hình, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Huy Dân chủ nhiệm (01/2019-

12/2019). 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1.Khoa học công nghệ 

- Hướng nghiên cứu 1: 

+ Đã chế tạo được các nam châm thiêu kết Nd-Fe-B có lực kháng từ Hc > 25 kOe, tích năng 

lượng cực đại (BH)max vẫn đạt giá trị đủ lớn 35 MGOe. Thông số thu được của nam châm 

có thể ứng dụng được trong thực tế. 

+ Đã chế tạo được vật liệu từ cứng không chứa đất hiếm nền Mn-Ga bằng phương pháp 

nghiền cơ năng lượng cao có lực kháng từ và từ độ bão hòa đạt giá trị lớn nhất tương ứng 

là 11,7 kOe và 35 emu/g. 

-Hướng nghiên cứu 2:  

+ Đã chế tạo các băng hợp kim Fe-Cr-Nd-B-Zr có biến thiên entropy từ cực đại |∆Sm|max và 

khả năng làm lạnh từ khá lớn RC khá lớn, tương ứng đạt  1 J.kg-1.K-1 và 82 J/Kg với ∆H = 
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12 kOe, cho thấy khả năng ứng dụng cao của hợp kim trong trong công nghệ làm lạnh 

bằng từ trường. 

-Hướng nghiên cứu 3:  

+ Đã chế tạo và nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc, hiệu ứng nhớ hình dạng của hợp kim 

nền Ni-Ti và hợp kim entropy cao. Sự chuyển pha cấu trúc từ pha martensitic sang pha 

austenitic, sự phụ thuộc ứng suất-biến dạng và sự thay đổi hình dạng theo nhiệt độ đã 

quan sát được bằng thực nghiệm. 

2.Triển khai ứng dụng  

- Xây dựng được qui trình công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết (Nd,Dy)-Fe-B có lực kháng 

từ cao. 

3.Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: 02 NCS đã bảo vệ cấp cơ sở, hướng dẫn 03 NCS đang thực hiện luận án và 04 ThS 

đã bảo vệ thành công luận văn năm 2019. 

- Hợp tác: Học viện Khoa học và Công nghệ, Đại học Hồng Đức, Viện Khoa học vật liệu Hàn 

Quốc (KIMS). 

C. Kế hoạch năm 2020 

- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2020: 

 + Đề tài ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Quốc gia: “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” do GS.TS. Nguyễn Huy Dân chủ nhiệm. 

 + Đề tài Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ: “Nghiên cứu cơ chế lực kháng từ cao 

trong các hợp kim từ cứng”, do TS. Phạm Thị Thanh chủ nhiệm. 

 + Đề tài Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ: “Nghiên cứu động học pha tinh thể và các 

hiệu ứng điện-từ của một số vật liệu cấu trúc perovskite nền mangan” do PGS.TS. Trần 

Đăng Thành chủ nhiệm. 

 + Đề tài Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ: “Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt lớn và các 

tham số tới hạn trên hệ hợp kim nguội nhanh nền Fe-Zr” do TS. Nguyễn Hải Yến chủ 

nhiệm. 

D. Các công trình công bố: 

Tạp chí quốc tế: 

[1].Kieu Xuan Hau, Vu Manh Quang, Nguyen Thi Mai, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Tran 

Dang Thanh, Pham Duc Huyen Yen, Dong Hyun Kim, Seong-Cho Yu, Huy Dan Nguyen, 

Influence of Co and Al on Magnetic Properties and Magnetocaloric Effect of (Ni, Co)-Mn-(Sn, 

Al) Alloys, Journal of Electronic Materials, 48 (2019) 6540–6545. 

[2].Nguyen Hai Yen, Nguyen Hoang Ha, Pham Thi Thanh, Tran Dang Thanh, Nguyen Huy Ngoc, 

Nguyen Huy Dan, Influence of Cr-Addition on Magnetic Properties and Magnetocaloric Effect 

of Fe-Cr-B-Gd-Zr Rapidly Quenched Alloys, Journal of Electronic Materials, 48 

(2019) 7282–7291. 

[3].A. Esther Lidiya, R. Vasantha Jayakantha Raja, Van Dai Pham, Quang Minh Ngo, D. 

Vigneswaran, Detecting hemoglobin content blood glucose using surface plasmon resonance in 

D-shaped photonic crystal fiber, Optical Fiber Technology 50 (2019) 132–138. 

[4].A. G. Gamzatov, A. M. Aliev, P. D. H. Yen, L. Khanov, K. X. Hau, T. D. Thanh, N. T. Dung, 

and S.-C. Yu, Correlation of the magnetocaloric effect and magnetostriction near the first-

order phase transition in Pr0.7Sr0.2Ca0.1MnO3 manganite, J. Appl. Phys. 124 (2018) 183902.  

[5].Tran Dang Thanh, Dinh Chi Linh, P. D. H. Yen, D. A. Tuan, Y. D. Zhang, The-Long Phan, 

Suhk Kun Oh, Seong Cho Yu, Electrical and magnetic properties of La0.7Ca0.3Mn0.9Co0.1O3 

locating at a threshold of the first- and second-order phase transitions, J. Magn. Magn. 

Mater. 470 (2019) 59-63.  
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[6].A. B. Batdalov, A. G. Gamzatov, A. M. Aliev, N. Abdulkadirova, P. D. H. Yen, T. D. Thanh, 

N.T. Dung, S.-C. Yu, Magnetocaloric properties in the Pr0.7Sr0.3-xCaxMnO3: Direct and indirect 

estimations from thermal diffusivity data, J. Alloys Compds. 782 (2019) 729-734. 

[7].A. G. Gamzatov, A. M. Aliev, P. D. H. Yen, K. X. Hau, Kh. E. Kamaludinova, T.D. Thanh, N. 

T. Dung, S.-C. Yu, Magnetocaloric effect in La0.7-xPrxSr0.3MnO3 manganites: Direct and 

indirect measurements, J. Magn. Magn. Mater. 474 (2019) 477-481. 

[8].Le Viet Bau, Nguyen Manh An, Nguyen Le Thi, Le Thi Giang, Tran Dang Thanh, Pham Thanh 

Phong, and Seong-Cho Yu, Critical Exponents and Magnetocaloric Effect in La0.7Sr0.3Mn1-

xTixO3 (x = 0 and 0.05) Compounds, J. Electro. Mater. 48 (2019) 1446-1455. 

[9].Tran Dang Thanh, Pham Duc Huyen Yen, Kieu Xuan Hau, Nguyen Thi Dung, Le Vi Nhan, Le 

Thi Huong, Le Viet Bau, Le Thi Anh Thu, Bach Thanh Cong, Nguyen Xuan Nghia, Le Hong 

Khiem, and Seong-Cho Yu, Critical Behavior of Ni-doped La0.7Sr0.3MnO3 Ceramics, J. Electro. 

Mater. 48 (2019) 1353-1362. 

[10].Y. Pham, T. V. Manh, T. D. Thanh, D.-S. Yang, S.-C. Yu, and D.-H. Kim, Magnetic and 

Table-Like Magnetocaloric Properties of Polycrystalline Pr0.7Ba0.1Sr0.2MnO3, J. Electro. 

Mater. 48 (2019) 6583-6590. 

Tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI: 
[11].Kieu Xuan Hau, Nguyen Hoang Ha, Nguyen Le Thi, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Pham 

Duc Huyen Yen, Nguyen Huy Ngoc, Tran Dang Thanh, Victor V. Koledov, Dong Hyun Kim, 

Seong-Cho Yu, Huy Dan Nguyen, Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr 

rapidly quenched ribbons, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 3 (2018) 

406-411. 

[12].Victor Koledov, Svetlana von Gratowski, Huy Dan Nguyen, Hong Le Ngo Thi, Hong Ky Vu, 

Gil Nonato Santos and Than Zaw Oo, Nano-manipulation and nano-assembling using shape 

memory alloy nanogripper of metal oxide and semiconductor single nanowires and 

nanoparticles for biological nanosensors, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 10 (2019) 

035003:1-6. 

Tạp chí chuyên ngành Quốc gia: 

[13].Phạm Thị Thanh, Nguyễn Mẫu Lâm, Dương Đình Thắng, Đinh Thị Kim Oanh, Nguyễn Hải 

Yến, Phạm Văn Đại, Nguyễn Huy Dân, Chế tạo vật liệu từ cứng Mn-Ga-Al bằng phương pháp 

nghiền cơ năng lượng cao, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 62 (2019) 3-12. 

[14].Dinh Chi Linh, Nguyen Thi Dung, Tran Dang Thanh, Influence of Ba substitution on magnetic 

and magnetocaloric properties of La0.7Ca0.3-xBaxMnO3 compounds, Tạp chí Khoa học, Trường 

ĐHSP Hà Nội 2, 57 (2018) 12. 

[15].Nguyễn Thị Dung, Đinh Chí Linh, Nguyễn Văn Đăng, Vũ Đình Lãm, Trần Đăng Thành, Ảnh 

hưởng của Sr lên tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của vật liệu Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3, Tạp chí 

KH&CN, Trường ĐH Thái Nguyên, 190 (2018) 17. 

Hội nghị trong nước và quốc tế: 

[1].Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Huy Ngọc, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Huy Dân, 

Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hệ hợp kim nguội nhanh Fe81-xCrx+4B2Nd3Zr10, Tuyển tập 

báo cáo Hội nghị Vật lí chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11-SPMS 2019, 

68-72. 

[2].Nguyễn Huy Dân, Phạm Thị Thanh, Đinh Thị Kim Oanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Văn 

Dương, Nguyễn Huy Ngọc, Trần Đăng Thành, Phạm Văn Đại, Nâng cao lực kháng từ của nam 

châm thiêu kết Nd-Fe-B bằng cách pha tạp biên hạt, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lí chất 

rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 11-SPMS 2019, 148-151. 

[3].Nguyễn Huy Dân, Trần Đăng Thành, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Huy Ngọc, Đặng Doãn Nuôi, 

Nguyễn Hải Yến, Phạm Văn Đại, Nghiên cứu chế tạo hợp kim entropy cao có hiệu ứng nhớ 

hình, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lí chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 11-SPMS 

2019, 152-155. 

[4].Phạm Thị Thanh, Nguyễn Mẫu Lâm, Dương Đình Thắng, Nguyễn Huy Ngọc, Đinh Thị Kim 

Oanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Huy Dân, Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng Mn-Ga-Al bằng 

phương pháp nghiền cơ năng lượng cao, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lí chất rắn và 

Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11-SPMS 2019, 131-134.  
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[5].Nghiem Phuong Thao, Tran Minh Thi, Nguyen Mau Lam, Le Thi Hong Hai, Pham Thi Thanh, 

Nguyen Hai Yen, Properties of amorphous Fe2Co-Fe2CoO4 and Fe2Co nanomaterials with 

PVP coating, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lí chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc 

lần thứ 11-SPMS 2019, 46-50. 

[6].Duong Quoc Van, Tran Minh Thi, Nguyen Manh Nghia, Tran Dang Thanh, Pham Thi Thanh, 

Structural, optical and photocatalytic activities of Mn-doped ZnO nanoparticles, Tuyển tập 

báo cáo Hội nghị Vật lí chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11-SPMS 2019, 

222-225. 

[7].Huy Dan Nguyen, Jung-Goo Lee, Thi Thanh Pham, Mau Lam Nguyen, Huy Ngoc Nguyen, Thi 

Kim Oanh Dinh, Hai Yen Nguyen and Dang Thanh Tran, Fabrication of Mn-(Bi,Ga) based 

hard magnetic nanocomposite, Proceedings of the 7th International Workshop on 

Nanotechnology and Application - IWNA, Phan Thiet City, 11/2019, pp. 47-53. 

[8].Huy Dan Nguyen, Thi Thanh Pham, Van Duong Nguyen, Huy Ngoc Nguyen, Thi Kim Oanh 

Dinh, Hai Yen Nguyen and Dang Thanh Tran, Effect of addition nanoparticles on magnetic 

properties of sintered Nd-Fe-B magnets, Proceedings of the 7th International Workshop on 

Nanotechnology and Application - IWNA, Phan Thiet City, 11/2019, pp. 357-379. 

[9].Duong Dinh Thang, Pham Thi Thanh, Nguyen Mau Lam, Nguyen Hai Yen, Pham Van Hao, 

Nguyen Huy Ngoc, Tran Dang Thanh and Nguyen Huy Dan, Structure and magnetic properties 

of Nd-Fe-B based nanocomposite magnets prepared by spark plasma sintering, Proceedings of 

the 7th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA, Phan Thiet 

City, 11/2019, pp. 425-428. 

[10].Nguyen Hai Yen, Nguyen Hoang Ha, Pham Thi Thanh, Nguyen Huy Ngoc, and Nguyen Huy 

Dan, Magnetic properties and magnetocaloric effect of Fe90-xCoxZr7Cu1B2 rapidly quenched 

alloys, Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Materials 

Nanotechnology - ICAMN, Ha Noi City, 10/2019, pp. 6-11. 

[11].Pham Thi Thanh, Dinh Thi Kim Oanh, Nguyen Van Duong, Nguyen Huy Ngoc, Nguyen Hai 

Yen, Nguyen Huy Dan, Influence of additional micro-sized particles on magnetic properties of 

sintered Nd-Fe-B magnets, Proceedings of the 4th International Conference on Advanced 

Materials Nanotechnology - ICAMN, Ha Noi City, 10/2019, pp. 30-35. 
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[12]. 

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 

- 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 phục vụ cho mục đích chuyển đổi, khai thác và sử dụng năng 

lượng 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.  

-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. 

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. 

 

B. Kết quả hoạt động năm 2019 

1. Sở hữu trí tuệ 

-01 Bằng sáng chế: “Quy trình chế tạo kem tản nhiệt nền silicon chứa thành phần Graphene”, 

Tác giả: Bùi Hùng Thắng, Phan Ngọc Minh, Vũ Đình Lãm, Mai Thị Phượng, Chủ bằng: 

Viện Khoa học Vật liệu, cấp theo quyết định số: 53610/QĐ-SHTT, ngày cấp bằng: 

01/07/2019. 

2. 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. 

-Đã ứng dụng CNTs trong nền bitumen (nhựa đường) để nâng cao tính chất cơ học. 

-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. 

    

 

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 SEM lớp mạ 

điện nickel chứa thành phần 

MWCNTs 

 

Hình 5. Ảnh SEM lớp mạ 

điện nickel chứa thành phần 

graphene 

 

Hình 6. Ảnh SEM lớp mạ điện 

nickel chứa cả hai thành phần 

Graphene và MWCNTs 

 

 

Hình 7. Kết quả đo độ cứng 

của lớp mạ điện nickel chứa 

thành phần cácbon 

 

Hình 8. Ảnh quang học dung 

dịch Watts chứa thành phần 

cácbon đã phân tán 

 

Hình 9. Sản phẩm thử nghiệm 

lớp mạ điện nickel chứa thành 

phần cácbon 

 



VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU 
 

 

126 

 

    
 

Hình 10. Một số kết quả về môđun đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng nanô 

 

Hình 11. Sản phẩm đèn pha LED 

công suất 500W tản nhiệt Gr 

 

Hình 12. Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Khoa học vật 

liệu và Công ty TNHH HALEDCO 

 

3. Đề tài, dự án khoa học công nghệ  

- Tiểu dự án FIRST về “Nghiên cứu và phát triển công nghệ chế tạo vật liệu có độ dẫn nhiệt 

cao chứa thành phần cácbon cấu trúc nano và ứng dụng trong tản nhiệt cho linh kiện điện tử 

công suất lớn” mã số 16/FIRST/1a/IMS 

- Tiểu dự án FIRST về “Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cácbon cấu trúc nanô trong việc nâng 

cao các tính chất cơ học của lớp mạ điện công nghiệp” mã số 37/FIRST/1a/IMS 

- Đề tài khoa học công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN về “Xây dựng mô hình nghiên cứu 

phỏng vệ tinh, đo đạc và tính toán quá trình quản lý nhiệt sử dụng chất lỏng tản nhiệt đặc 

chủng chứa thành phần cacbon cấu trúc nano trên mô hình nghiên”. 

- Đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố Hà Nội về “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo 

module đèn LED làm mát bằng chất lỏng nano phục vụ chiếu sang đường phố Hà Nội”. 

- 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.  

4. 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 

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 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. 

- Một số các đề tài nhiệm vụ khoa học mới khác. 

Tham gia thực hiện các đề tài khoa học: 

- Đề tài Nafosted: “Nghiên cứu chế tạo, tính chất của pin mặt trời hiệu suất cao trên cơ sở cấu 

trúc hybrid poly(3,4-ethylenedioxythiophene): poly(styrenesulfonate)/dây nano silic và 

chấm lượng tử graphene”, mã số đề tài: 104.06-2018.34. 

- Đề tài Độc lập cán bộ trẻ, cấp VAST: “Nghiên cứu chế tạo và tính chất của pin mặt trời sử 

dụng cấu trúc lai poly(3,4-ethylene dioxythiophene):poly(styrene sulfonate)/graphene 

quantum dots/ vật liệu Si cấu trúc nanô/lớp plasmonic bắt sáng gồm các hạt vàng kích thước 

nanô”, mã số đề tài: ĐLTE00.03/19-20. 

C. Các công trình công bố năm 2019 

02 bài báo quốc tế ISI, 04 bài báo quốc tế và 01 bài báo trong nước 
[1]. To Anh Duc, Nguyen Viet Phuong, Cao Thi Thanh, Bui Hung Thang, Phan Ngoc Minh, A model 

for the thermal conductivity of mixed fluids containing carbon nanotubes, Computational 

Materials Science, 165, 59. 

[2]. Doan Dinh Phuong, Luong Van Duong, Nguyen Van Luan, Nguyen Ngoc Anh, Pham Van Trinh, 

Microstructure and Mechanical Properties of Ti6Al4V Alloy Consolidated by Different Sintering 

Techniques, Metals 9 (10), 1033. 

[3]. Tran Van Hau, Pham Van Trinh, Nguyen Phuong Hoai Nam, Vu Dinh Lam, Phan Ngoc Minh, Bui 

Hung Thang, Enhanced hardness of nickel coating reinforced functionalized carbon nanomaterials 

via an electrodeposition technique, Materials Research Express, 6, 0850c4. 

[4]. Mai Thi Phuong, Pham Van Trinh, Nguyen Viet Tuyen, Nguyen Nang Dinh, Phan Ngoc Minh, 

Nguyen Duc Dung, Bui Hung Thang, Effect of Graphene Nanoplatelet Concentration on the 

Thermal Conductivity of Silicone Thermal Grease, Journal of Nano- and Electronic Physics, 

ISSN: 2306-4277, 11(5), 05039. 

[5]. Mai Thi Phuong, Bui Anh Tuan, Tran Van Hau, Pham Van Trinh, Nguyen Nang Dinh, Phan Ngoc 

Minh, Bui Hung Thang, Application of graphene silicone grease in heat dissipation for the intel 

core i5 processor, International Journal on Informatics Visualization, ISSN: 2549-9610, 3, 

222. 

[6]. Pham Van Trinh, Nguyen Van Chuc, Nguyen Viet Phuong, Bui Hung Thang, Experimental Study 

On The Purification Of Carbon Nanotubes Using Carbon Dioxide Gas As An Oxidation Reagent, 

International Journal of Engineering Science Invention, ISSN (Online): 2319 – 6734, 7(11), 37-

41. 

[7]. Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Hùng Thắng, Lê Hà Chi, Nguyễn Văn Chúc, Lê Tuấn 

Tú, Phan Ngọc Minh, Phạm Văn Trình, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nồng độ graphen đến hiệu 

suất của pin mặt trời cấu trúc lai N-silic/PEDOT:PSS/graphen, Tạp chí Hóa học, ISSN:0866-

7144, 57, 4e1,2,280-284. 
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KẾT QUẢ CÔNG BỐ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NĂM 2019 

 

•Các bài báo khoa học thuộc danh mục SCI và SCI-E:  83  (trong đó 60 

bài đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCI và 23 bài đăng trên tạp chí 

thuộc danh mục SCI-E). 

•Các bài báo tạp chí quốc tế khác (thuộc hệ thống Scopus và có mã số 

ISSN):  23  

•Các bài báo trên các tạp chí khoa học công nghệ thuộc Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam:  32  

•Các bài báo tạp chí quốc gia khác có mã ISSN:  23  

•Văn bằng sở hữu trí tuệ: 7 ( sáng chế ) 

 

Các bài báo khoa học thuộc danh mục SCI và SCI-E 

[1].“Long spin coherence length and bulk-like spin-orbit torque in ferrimagnetic 

multilayers”, J. Yu, Do Bang, R. Mishra, R. Ramaswany, J. H. Oh, H. J. Park, Y. Jeong, 

P. V. Thach, D. K. Lee, G. Go, S. W. Lee, Y. Wang, S. Shi, X. Qiu, H. Awano, K. J. Lee, 

and H. Yang, Nat. Mater., 18, 29, (2019). (IF=38.88)  

[2].“Chirality manifestation in elastic coupling between the layers of double-walled carbon 

nanotubes”, Sergei Rochal, Dmitry Levshov, Marina Avramenko, Raul Arenal, Thi 

Thanh Cao, Van Chuc Nguyen, Jean-Louis Sauvajol and Matthieu Paillet, Nanoscale., 

11, 16092, (2019). (IF=6.97) 

[3].“In-situ electrochemically deposited Fe3O4 nanoparticles onto graphene nanosheets as 

amperometric amplifier for electrochemical biosensing applications”, Dau Thi Ngoc 

Nga, Vu Viet Hung, Cao Thi Thanh, Nguyen Van Chuc, Ly Cong Thanh, Tran Dai Lam, 

Pham Truong Thuan Nguyen, Nguyen Thai Loc, Benoit Piro, Vu Thi Thu, Sensors and 

Actuators B: Chemical, 283, 52, (2019). (IF=6.39) 

[4].“Measuring Competing Recombination Losses in a Significantly Reduced Langevin 

System by Steady-State Photoinduced Absorption and Photocurrent Spectroscopy”, Le 

Quang Phuong, Seyed Mehrdad Hosseini, Chang Woo Koh, Han Young Woo, and Safa 

Shoaee, J. Phys. Chem. C, 123, 27417, (2019). (IF=4.3) 

[5].“Large-area cost-effective lithography-free infrared metasurface absorbers for molecular 

detection”, U. T. D. Thuy , N. T. Thuy, N. T. Tung, E. Janssens, and N. Q. Liem, APL 

Metarials, 7, 071102, (2019). (IF=4.29) 

[6].“Magnetocaloric properties in the Pr0.7Sr0.3-xCaxMnO3: Direct and indirect estimations 

from thermal diffusivity data”, B. Batdalov, A. G. Gamzatov, A. M. Aliev, 

N.Abdulkadirova, P. D. H. Yen, T. D. Thanh, N.T. Dung, S.-C. Yu, J. Alloys and 

Compounds, 782, 729, (2019). (IF=4.17) 

[7].“Microwave absorption properties of La1.5Sr0.5NiO4-based nanocomposites”, P.T. Tho, 

C.T.A. Xuan , T.N. Bach, D.N.H. Nam, P.M. Tan, L.T. Ha, Journal of Alloys and 

Compounds, 805, 1231, (2019). (IF=4.17) 
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[8].“Synthesis of perovskite Cs2SnI6 film via the solution processed approach: First study on 

the photoelectrochemical water splitting application”, Tran Chien Dang, Le Ha Chi, 

Pham Duy Long, Si Hieu Nguyen, Thi Tu Oanh Nguyen, Tien Thanh Nguyen, Tien Dai 

Nguyen, Journal of Alloys and Compounds, 805, 847, (2019). (IF=4.17) 

[9].“Hybrid amorphous MoSx-graphene protected Cu2O photocathode for better performance 

in H2 evolution”, Hoang V. Le, Ly T. Le, Phong D. Tran, Jong-San Chang, Ung Thi 

Dieu Thuy, Nguyen Quang Liem, International Journal of Hydrogen Energy, 44, 

14635, (2019). (IF=4.08) 

[10].“Structure and electrochemical property of amorphous molybdenum selenide H2-

evolving catalysts prepared by a solvothermal synthesis”, Chuc T. Nguyen, Tuan M. 

Duong, Mai Nguyen, Quyen T. Nguyen, Anh D. Nguyen, Ung Thi Dieu Thuy, Quang 

Duc Truong, Tung T. Nguyen, Quang Liem Nguyen, Phong D. Tran, International 

Journal of Hydrogen Energy, 44, 13273, (2019). (IF=4.08) 

[11].“Detection of permethrin pesticide using silver nano-dendrites SERS on optical fibre 

fabricated by laser-assisted photochemical method”, Thanh Binh Pham, Thi Hong Cam 

Hoang, Van Hai Pham, Van Chuc Nguyen, Thuy Van Nguyen, Duc Chinh Vu, Van Hoi 

Pham and Huy Bui, Scientific Reports, 9, 12590, (2019). (IF=4.01) 

[12].“Metal nanoparticles as effective promotors for Maize production”, Son A. Hoang, Liem 

Q. Nguyen, Nhung H. Nguyen, Chi Q. Tran, Dong V. Nguyen, Quy N. Vu & Chi M. 

Phan, Scientific Reports, 9, 13925, (2019). (IF=4.01) 

[13].“Synthesis of Gold Nanoparticles Decorated with Multiwalled Carbon Nanotubes (Au-

MWCNTs) via Cysteaminium Chloride Functionalization”, Vu Duc Chinh, Giorgio 

Speranza, Claudio Migliaresi, Nguyen Van Chuc, Vu Minh Tan & Nguyen-Tri Phuong, 

Scientific Reports, 9, 5667, (2019). (IF=4.01) 

[14].“Strain-induced switching of heat current direction generated by magneto-thermoelectric 

effects”, Shinya Ota, Ken-ichi Uchida, Ryo Iguchi, Pham Van Thach, Hiroyuki Awano, 

Daichi Chiba, Scientific reports., 9, 13197, (2019). (IF=4.01) 
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