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GIỚI THIỆU VIỆN  

A. Giới thiệu chung 

1. Ban lãnh đạo Viện  

- Viện trưởng:    GS.TS. Nguyễn Quang Liêm (đến 31/10/2017) 

PGS.TS. Đoàn Đình Phương (từ 01/11/2017) 

- Phó Viện trưởng:   PGS.TS. Vũ Đình Lãm 

PGS.TS. Phạm Đức Thắng (đến 30/4/2017) 

2. Hội đồng khoa học (21 ủy viên) 

- Chủ tịch Hội đồng:    PGS.TS. Phạm Văn Hội 

- Phó Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đoàn Đình Phương và PGS.TS. Vũ Đình Lãm  

- Thư kí Hội đồng:      PGS.TS. Nguyễn Huy Dân 

3. Lực lượng cán bộ 

Viện Khoa học vật liệu có 258 cán bộ, trong đó có 213 cán bộ biên chế và 45 cán bộ hợp 

đồng với 02 GS, 15 PGS, 4 NCVCC, 47 NCVC, 2 KSC, 80 TS, 77 ThS, 71 Cử nhân/Kỹ sư,… 

4. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

+ Chức năng: Viện 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 chính:  

a) Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản các vấn đề khoa học, công nghệ thuộc các lĩnh vực sau: 

Vật liệu và linh kiện điện tử, điện từ; Vật liệu, linh kiện quang, quang điện tử và quang tử; Vật 

liệu và công nghệ nano; Vật liệu kim loại, đất hiếm và vật liệu tổ hợp; Vật liệu có tính năng đặc 

biệt (siêu cứng, chịu mài mòn, chịu nhiệt độ cao,…); Vật liệu xúc tác, vật liệu bảo vệ chống ăn 

mòn; Vật liệu y, sinh, dược và mỹ phẩm; Vật liệu năng lượng mới; Nguyên liệu khoáng, vật 

liệu thân thiện môi trường, môi sinh; Thiết bị khoa học và thiết bị công nghệ vật liệu. 

b) Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong 

lĩnh vực khoa học vật liệu và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan. 

c) Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học vật 

liệu và các lĩnh vực khác có liên quan. 

d) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học vật liệu và các lĩnh vực khác có liên quan. 

e) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy 

định của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm. 

f) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm. 

5. Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức của Viện hiện tại gồm: Ban lãnh đạo Viện, Phòng Quản lý tổng hợp, 01 

PTNTĐ quốc gia về Vật liệu và linh kiện điện tử; 23 phòng chuyên môn theo các hướng 

(quang học – quang phổ, vật liệu điện tử, vật liệu kim loại, vật liệu quý hiếm và đất hiếm, 

khoáng sản-môi trường và vật liệu polime); 04 Trung tâm nghiên cứu – triển khai và 01 Khu 

Triển khai công nghệ. 

B. Kết quả chủ yếu thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 

1. Kết quả khoa học công nghệ  

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, năm 2017 Viện Khoa học vật liệu (KHVL) đã và 

đang triển khai thực hiện: 
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+ 05 đề tài cấp Quốc gia gồm: 01 đề tài thuộc Chương trình NCCB định hướng ứng dụng, 01 

đề tài thuộc Chương trình Phát triển Vật lý, 01 đề tài thuộc Chương trình Tây Bắc, 01 đề tài 

thuộc Chương trình Hóa – Dược và 01 đề tài thuộc dự án ”Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông 

qua nghiên cứu khoa học và công nghệ - FIRST”.  

+ 03 nhiệm vụ hợp tác quốc tế do nước ngoài tài trợ kinh phí: 01 đề tài do Hải quân Hoa Kỳ 

tài trợ, 01 đề tài hợp tác 3 bên Việt Nam-Anh-Mỹ do Cơ quan Không gian Hoa Kỳ tài trợ, 01 

nhiệm vụ do Viện KRICT Hàn Quốc tài trợ.   

+ 22 đề tài NCCB thuộc quỹ NAFOSTED, trong đó năm 2017 đã kết thúc và nghiệm thu  

được 11 đề tài, đề xuất và được chấp thuận tài trợ 12 đề tài mới. 

+ 32 đề tài/nhiệm vụ do Viện Hàn lâm KHCNVN quản lý và cấp kinh phí, trong đó có 8 đề tài 

tuyển chọn theo 7 hướng KHCN ưu tiên; 1 đề tài mở hướng nghiên cứu mới; 03 đề tài thuộc 

Chương trình vật lý; 4 đề tài hợp tác với Bộ/ngành và Địa phương; 6 đề tài HTQT cấp Viện 

Hàn lâm, 01 dự án sản xuất thử nghiệm.  

+ 28 đề tài cấp cơ sở Viện KHVL: 5 đề tài cơ sở chọn lọc, 20 nhiệm vụ thường xuyên; 3 đề tài 

do Phòng thí nghiệm Trọng điểm (PTNTĐ) về Vật liệu và linh kiện Điện tử-Viện KHVL 

tuyển chọn và cấp kinh phí thực hiện. 

Kết quả của công tác nghiên cứu khoa học thể hiện qua số lượng công trình công bố và số 

văn bằng sở hữu trí tuệ được cấp năm 2017 của Viện như sau: 

+ 73 bài trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (59 bài SCI và 14 bài SCI-E), 

+ 21 bài trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống Scopus và quốc tế khác, 

+ 74 bài trên các tạp chí quốc gia, 

+ 04 bằng độc quyền sáng chế. 

Công tác triển khai ứng dụng của Viện năm 2017 đã có bước tăng trưởng mạnh. Viện đã 

ký và thực hiện được nhiều hợp đồng với hàng trăm cơ sở sản xuất trong và ngoài nước. Tổng 

doanh thu trước thuế từ các hợp đồng triển khai ứng dụng năm 2017 đạt trên 20 tỷ đồng. 

Trong đó nhiều sản phẩm có doanh thu lớn như: sản phẩm phức hệ FGC cho ngành dược, sản 

phẩm anot kẽm chống ăn mòn cho ngành đóng mới và sửa chữa tàu biển, dịch vụ phân tích 

đánh giá tính chất vật liệu phục vụ công nghiệp, dịch vụ đánh giá tác động môi trường,...  

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

- Dự án tăng cường trang thiết bị 

Viện KHVL vẫn đang 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”. Năm 2017 đã xây dựng xong 

phòng sạch (cấp độ 1000 và 100) và lắp đặt xong các thiết bị thuộc gói thầu “Mua sắm thiết bị 

năm 2016”, hiện phòng sạch đã và đang được khai thác phục vụ việc chế tạo linh kiện. Đã đấu 

thầu và ký hợp đồng mua sắm thiết bị cho năm 2017, dự kiến thiết bị được lắp đặt vào tháng 

12/2017. 

- Dự án cải tạo nâng cấp nhà B2 

Viện đang được Viện Hàn lâm KHCNVN giao làm chủ đầu tư dự án “Cải tạo, nâng cấp khu 

thí nghiệm kim loại - đất hiếm (Nhà B2)”, thực hiện từ năm 2015 đến 2019. Đến nay, dự án 

đã hoàn thành phần xây thô, hoàn thiện được 90% khối lượng phần xây mới, đang di chuyển 

tạm thời các phòng thí nghiệm từ nhà B2 cũ sang khu mới xây để cải tạo phần nhà cũ. Dự 

kiến tháng 6 năm 2018 xong toàn bộ dự án và đưa vào sử dụng (trước thời hạn 6 tháng). 

- Tình hình khai thác, sử dụng các thiết bị PTNTĐ và thiết bị lớn khác  

Nhìn chung, các thiết bị của PTNTĐ và các dự án tăng cường trang thiết bị đã được khai thác 

khá hiệu quả, trong đó có những thiết bị hoạt động với tần suất cao trong nhiều năm qua như 

kính hiển vi điện tử quét (FESEM), hệ thiết bị đo tính chất quang của vật liệu, hệ thiết bị phân 

tích tính chất của vật liệu, máy ép nóng đẳng tĩnh (HIP), lò thiêu kết chân không,…Thiết bị 
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hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao (HR-TEM) luôn được duy trì trong tình trạng hoạt 

động tốt. Các thiết bị đã phục vụ hiệu quả trong việc thực hiện những đề tài, dự án mà Viện 

đang chủ trì, phục vụ đào tạo, hợp tác trong nước và quốc tế, công tác triển khai ứng dụng,.. 

3. Kết quả hợp tác quốc tế, đào tạo, thông tin, xuất bản 

- Kết quả các hoạt động HTQT 

+ Kết quả nổi bật trong công tác HTQT là Viện đã được 3 cơ quan nước ngoài tài trợ kinh phí 

nghiên cứu với tổng kinh phí thực hiện năm 2017 đạt 233.000 USD, 01 công ty của Nhật Bản 

thuê đánh giá tính chất vật liệu với kinh phí trên 400 triệu VNĐ. 

+ Viện đã triển khai hoạt động của Trung tâm Hợp tác ASEAN-KRICT về công nghệ hóa học 

tại Viện Khoa học vật liệu. 

+ Đoàn ra/đoàn vào: Số đoàn ra: 60 cán bộ, số đoàn vào: trên 40 lượt người 

+ Viện đã cử được 14 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. 

- Công tác đào tạo 

+ Viện đang đào tạo hơn 70 NCS thuộc 4 ngành (Vật liệu điện tử; Vật liệu quang học, quang 

điện tử và quang tử; Kim loại học; Vật liệu cao phân tử và tổ hợp). Năm 2017, 07 NCS đã bảo 

vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, 10 NCS đã bảo vệ xong cấp cơ sở, tuyển mới 

được 10 NCS. Hầu hết luận án tiến sĩ do cán bộ của của Viện hướng dẫn có công bố quốc tế. 

+ 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. Viện cũng đã tổ chức được lớp học về graphene và cách 

thức viết bài cho các tạp chí khoa học do giáo sư người Mỹ giảng dạy. 

- Thông tin, xuất bản  

+ Thông tin: Viện đã duy trì hoạt động có hiệu quả hệ thống email phục vụ công tác chung 

của toàn Viện. Hiện tại, Viện đang tiến hành nâng cấp trang web, dự kiến hoàn thành vào 

tháng 2/2018. 

+ Xuất bản: đã xuất bản 100 cuốn Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 

2016; và 100 cuốn Tuyển tập các báo cáo Hội nghị IWAMSN2016. 

4. Kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ cán bộ trẻ  

- Các cán bộ trẻ của Viện đang chủ trì thực hiện 02 đề tài độc lập cán bộ trẻ và 17 đề tài hỗ trợ 

cán bộ trẻ. Nhìn chung, các đề tài thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo được kết quả như cam kết. 

- Thông qua việc tập dượt làm chủ nhiệm đề tài cán bộ trẻ, năm 2017 nhiều cán bộ trẻ của 

Viện đã được giao chủ trì đề tài cấp quốc gia (1 cán bộ) và đề tài NAFOSTED (8 cán bộ). 

- Năm 2017, có tổng số 21 cán bộ trẻ là tác giả chính trong tổng số 73 công bố ISI của Viện. 

5. Công tác thi đua khen thưởng  

- Tập thể:  

+ Viện Khoa học vật liệu được Chủ tịch Viện tặng danh hiệu Cờ thi đua về thành tích tiêu 

biểu xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2017. 

+ Viện KHVL được Chủ tịch Viện tặng Bằng khen và Tập thể Lao động xuất sắc. 

+ 7 Phòng nghiên cứu được tặng giấy khen của Viện trưởng về thành tích công tác xuất sắc. 

- Cá nhân: 

+ GS.TS. Nguyễn Quang Liêm được Giải thưởng Công huân khoa học ASEAN (AMSA). 

+ TS. Hà Phương Thư được Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017. 

+ 14 cán bộ được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

+ 21 cán bộ được tặng Giấy khen của Viện trưởng 

phuongdd
Highlight
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- Khen thưởng Công trình NCCB xuất sắc nhất và triển khai ứng dụng năm 2017: 

+ NCCB: công trình “Interplay of hot electrons from localized and propagating plasmons” 

của tập thể tác giả Chung V. Hoang, Koki Hayashi, Yasuo Ito, Naoki Gorai, Giles Allison, Xu 

Shi, Quan Sun, Zhenzhou Cheng, Kosei Ueno, Keisuke Goda and Hiroaki Misawa. 

+ TKƯD: “ứng dụng triển khai công nghệ chuyển giao nguyên liệu nano FGC cho Công ty 

CVI” của tập thể cán bộ Phòng Vật liệu nano y sinh. 

6. Đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 

Bằng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức, năm 2017 Viện Khoa học vật liệu đã hoàn 

thành được kế hoạch đề ra từ đầu năm. Hầu hết các đề tài đã được thực hiện đúng tiến độ với 

chất lượng tốt. Công tác triển khai ứng dụng và hợp tác quốc tế được coi trọng và đẩy mạnh 

với những kết quả chính như sau: 

- Đã công bố được 74 bài trên các tạp chí quốc tế ISI với chỉ số IF trung bình đạt 2.4 (năm 

2016 IF trung bình đạt 2.1). Đặc biệt, năm 2017 Viện đã có một số công bố trên các tạp chí có 

chỉ số ảnh hưởng IF cao như:  Nature Communications (IF: 12.1), Nanoscale (IF: 7.7), 

Sensors and Actuators B (IF: 5.4). 

- Công tác phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng đã có bước phát triển mạnh. Năm 

2017 Viện đã được cấp 04 bằng sáng chế, doanh thu từ hợp đồng triển khai ứng dụng đạt 20 

tỷ đồng (tăng 43% so với năm 2016).  

- Công tác hợp tác quốc tế vẫn được Viện duy trì và phát triển theo hướng chủ động, thực 

chất và hiệu quả hơn. Viện đã được 3 cơ quan nước ngoài tài trợ dự án nghiên cứu và 1 công 

ty Nhật Bản thuê đánh giá tính chất vật liệu trong điều kiện khí hậu Việt Nam với tổng kinh 

phí thực hiện trên 5 tỷ VNĐ. 

- Công tác đào tạo Viện đã và đang đào tạo hơn 70 NCS, trong đó có 07 NCS đã bảo vệ 

thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, 10 NCS đã bảo vệ xong cấp cơ sở, tuyển mới được 

10 NCS. Các luận án tiến sĩ do cán bộ của của Viện hướng dẫn đều có công bố quốc tế. 

7. Một số hình ảnh hoạt động KHCN điển hình của Viện KHVL năm 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu trên thiết bị HR-TEM Phòng sạch cấp độ 1000 và 100 

  

Chế tạo phức hệ FGC cho ngành dược Phân tích vật liệu cho công nghiệp 

phuongdd
Highlight

phuongdd
Highlight
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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: 7 Biên chế, 1 PGS, 2 TS, 2 NCVC. 

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, chế tạo các sản phẩm trình diễn công nghệ 3D:  

- Nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm ứng dụng công nghệ chiếu sáng rắn LED: 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Đề tài CSTX: “Thiết kế thấu kính trụ biên dạng đặc biệt ứng dụng chế tạo đèn chiếu tường” 

(Chủ nhiệm: ThS. Dương Thị Giang, Thời gian thực hiện: 2017). 

+ Đã thiết kế, chế tạo thử nghiệm 1 số nguyên mẫu thấu kính bất đối xứng với các biên dạng 

khác nhau: 

 

Hình 1. Mấu thấu kính trụ phẳng-lồi L01 Hình 2. Mẫu thấu kính trụ lõm-lồi L02 

 

Hình 3. Mẫu thấu kính trụ phẳng – lồi phẳng L03 
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+ Đã hoàn thiện sản phẩm giao nộp của đề tài: mẫu thấu kính trụ có biên dạng đặc biệt có 

chiều dài 270mm. 

 

 

Hình 3. Sản phẩm mẫu thấu kính trụ bất đối xứng có chiều dài 270mm 

 

2. Triển khai ứng dụng  

- Các hợp đồng triển khai: 

+ Hợp đồng thực hiện gói thầu FIRST/2b2/RANGDONG/G03/DV “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” thuộc Tiểu dự án FIRST-RẠNG ĐÔNG, ký và thực hiện 2017-2018; 

+ Hợp đồng với Liên đoàn Võ Cổ truyền: “Cung cấp phần mềm điều khiển hệ thống chấm 

điểm môn Võ cổ truyền”, chủ nhiệm: ThS. Phạm Hoàng Minh, ký và thực hiện 2017; 

+ Hợp đồng với Chi nhánh Cty TNHH Thủy tinh Malaya: “Cung cấp các tấm phân cực thẳng 

chuyên dụng dành cho đèn soi lỗi thủy tinh”, chủ nhiệm ThS. Phạm Hoàng Minh, ký và thực 

hiện 2017; 

3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: Số lượng NCS, ThS, CN, KS đã và đang thực hiện luận án năm 2017; 

+ 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 các phương pháp, kỹ thuật, công nghệ nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng các 

sản phẩm chiếu sáng truyền thống; xây dựng, phát triển thiết kế cho các sản phẩm mới; triển 

khai thực hiện Tiểu dự án FIRST-RẠNG ĐÔNG “Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản 

xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm LED dùng trong chiếu sáng nhân tạo nông 

nghiệp công nghệ cao tại thị trường Việt Nam” trong khuôn khổ Dự án FIRST. 

+ Hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghệ và Dịch vụ và Viện Công nghệ Sinh 

học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương 

trình Tây Nguyên 2016-2020. 

C. Kế hoạch năm 2018 

- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2018 

+ Đăng ký và triển khai các đề tài CSTX, CSCL và PTNTĐ; 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện gói thầu FIRST/2b2/RANGDONG/G03/DV “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” thuộc Tiểu dự án FIRST-RẠNG ĐÔNG. 



Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017 

 

11 

 

+ Tham gia đấu thầu thực hiện nhiệm vụ 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. 

+ Tham gia đấu thầu thực hiện nhiệm vụ 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. 

+ Tiếp tục triển khai các sản phẩm công nghệ 3D, nguồn sáng LED và các giải pháp chiếu 

sáng bằng nguồn sáng LED. 

 

D. Các công trình công bố: Liệt kê các công trình khoa học công bố năm 2017 

[1] Phạm Hồng Dương, Dương Thị Giang, Đỗ Ngọc Chung, Phạm Hoàng Minh, Lê Anh Tú, Nguyễn 

Hoàng Ân, Nguồn sáng xanh và chiếu sáng xanh, Hội nghị vật lý kỹ thuật và ứng dụng toàn quốc lần 

V, Đà Lạt 1-4/10/2017. 
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PHÒNG HIỂN VI ĐIỆN TỬ 
 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng: TS. NCVC. Trần Thị Kim Chi   

- Số lượng các thành viên của Phòng: 05 (03 biên chế, 02 hợp đồng) 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Hướng nghiên cứu 1: Thực hiện các nghiên cứu về tính chất của vật liệu kích thước micro 

và nano mét sử dụng các kỹ thuật hiển vi điện tử và vi phân tích; phục vụ các nghiên cứu hợp 

tác với các đối tác khác trong và ngoài Viện. 

- Hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu các quá trình quang/từ - điện tử xảy ra trong vật liệu, cụ thể: 

+) Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano ZnSe chất lượng cao, phát quang tốt, kích thước điều 

khiển được đồng thời tìm hiểu bản chất huỳnh quang liên quan tới động học hệ hạt tải sinh ra 

do kích thích quang dưới tác động của các tham số nhiệt động như nhiệt độ, trường điện từ và 

thời gian. 

+) Nghiên cứu các hệ vật liệu TiO2 pha tạp cho khả năng quang xúc tác cao. 

+) Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời dựa trên vật liệu nhóm III/V  

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Hướng nghiên cứu 1: Đã sử dụng các kỹ thuật hiển vi điện tử và vi phân tích thực hiện phân 

tích tính chất của vật liệu kích thước micro và nano mét với các đối tác khác trong và ngoài 

Viện (các trường Đại học: Bách Khoa, Sư Phạm, Khoa học Tự Nhiên, USTH…các Viện: dầu 

khí, môi trường, vật lý…). Đặc biệt năm 2017, 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. 

Dưới đây là tóm tắt một số kết quả đã thực hiện được trên một số loại vật liệu khác nhau. 

1. Cacbon graphite 

  

2. Nano Au cấu trúc lõi/vỏ 
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3. Mẫu SnO2: Er  

  

4. Dây Si lõi/vỏ 

  

- Hướng nghiên cứu 2:  

+) Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano ZnSe  

 

 
Qui trình chế tạo tinh thể nano ZnSe  Giản đồ nhiễu xạ tia X của tinh thể nano ZnSe  

  

Ảnh HR-TEM của nano tinh thể ZnSe  Phổ hấp thụ và phổ huỳnh quang của ZnSe 
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+) Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời dựa trên vật liệu nhóm III/V: dựa trên vật liệu GaAs và 

InGaP… 
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Đặc trưng I-V của pin mặt trời GaAs và InGaP khi được chiếu sáng (AM1.5/1sun) 

 
Một số thông số của pin mặt trời GaAs và InGaP 

2. Triển khai ứng dụng  

3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: 03 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: KAIST, KIST (Hàn Quốc), CNRS 

(Pháp)… 

C. Kế hoạch năm 2018 

Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2018: 

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

nano”. 

- Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế: “Nghiên cứu chế tạo diode phát quang hiệu suất cao sử dụng 

chấm lượng tử bán dẫn” 

D. Các công trình công bố: (Liệt kê các công trình khoa học công bố năm 2017) 

[1] Van Khien Nguyen, Thi Hong Phong Le, Thi Kim Chi Tran, Van Chuong Truong, Trong Huy 

Than, and Van Hong Le, J. Electron. Mater. 46(6) (2017) 3603. 

[2] P.T. Phong, L.H. Nguyen, L.T.H. Phong, P. H. Nam, D. H. Manh, I.-J. Lee, J. Magn. Magn. 

Mater. 428 (2017) 36. 
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[3] N. Tran, D. H. Kim, T. L. Phan, N. T. Dang, T. N. Bach, D. H. Manh, B. W. Lee, , Physica B, 

https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.03.028. 

[4] T.N. Bach, C.T.A. Xuan, N.T.H. Le, D.H. Manh, D.N.H. Nam, Journal of Alloys and 

Compounds 695 (2017) 1658. 

[5] Chi T.K. Tran, Huyen T.T. Tran, Hien T.T. Bui, Trung Q. Dang, Liem Q. Nguyen, Journal of 

Science: Advanced Materials and Devices 2 (2017) 172. 

[6]  Trần Thị Kim Chi, Vũ Thị Phương Thúy, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Quang Liêm, Tạp chí hóa 

học 55(3e12) (2017) 120. 

[7] Trần Thị Thương Huyền, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Quang Liêm, Tạp chí hóa học 55(3e12) 

(2017) 193. 

[8] Hoàng Thị Khuyên, Trần Thị Lan, Nguyễn Vũ, Phạm Thị Liên, Trần Thu Hương, Nguyễn 

Thanh Hường, Đỗ Thị Anh Thư, Trần Thị Kim Chi, Ngô Thị Hồng Lê, Vũ Thái Hà, Phạm Đức 

Roãn, Tạp chí hóa học 55(3e12) (2017) 154. 

[9] Trần Thị Kim Chi, Trần Thương Huyền, Bùi Thị Thu Hiền và Nguyễn Quang Liêm, Tuyển tập 

các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc -SPMS 2017, 243. 

[10] Phạm Hoài Linh, Phạm Hồng Nam, Tạ Ngọc Bách, Thế Mạnh Tú, Vũ Đình Lãm, Đỗ Hùng 

Mạnh, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc -SPMS 

2017, 122. 
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PHÕNG LASER BÁN DẪN 

A. Giới thiệu chung 

1.  Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng: TS. NCVC. Trần Quốc Tiến 

- Số lượng thành viên của Phòng: 05 cán bộ biên chế, 02 cán bộ hợp đồng trong đó: 04 Tiến 

sỹ, 02 Cử nhân; 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 2017-2019. 

 Đề tài hợp tác quốc tế PICS giữa Viện Khoa học vật liệu và Viện D’Alembert, University 

Paris-Saclay, Pháp: “Photonics crystals based on Functionalized polymer materials, 

fabrications and Applications to sensors and telecommunications” kết hợp với đề tài hợp tác 

quốc tế cấp Viện HL Khoa học & Công nghệ VN: “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai hữu cơ-

vô cơ ứng dụng cho chế tạo tinh thể quang tử sử dụng trong lĩnh vực sensor và viễn thông”. 

 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 Bộ Giáo dục Đào tạo: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị laser bán dẫn sợi quang 

nhiều bước sóng xách tay 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.  

- Lĩnh vực nghiên cứu 3: LED công suất cao và ứng dụng  

 Đang tiếp tục các triển khai các nghiên cứu liên quan đến LED cho chiếu sáng nông nghiệp 

và phát triển các bộ tản nhiệt cho LED công suất cao. 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Hướng nghiên cứu 1: Công nghệ chế tạo vật liệu và linh kiện quang tử. 

+ Đang xây dựng hệ thiết bị khắc laser độ phân giải cao (< 1 µm) cho phép chế tạo các cấu 

trúc 3D trên nền vật liệu polyme). 

+ Đã triển khai bước đầu các nghiên cứu về công nghệ chế tạo linh kiện quang tử dựa trên khắc 

laser trực tiếp và các loại vật liệu cho công nghệ này.  

+ Đã thực hiện các nghiên cứu tổng quan về các cấu trúc tinh thể quang tử và các cấu trúc 

quang tử plasmonic với mục đích ứng dụng cho cảm biến. 

 Chế tạo thử nghiệm  các cấu trúc cộng hưởng plasmon, cấu trúc vi cộng hưởng Fabry-Perot 

trực tiếp trên đầu sợi quang cho các ứng dụng làm sensor, vi cộng hưởng vòng, và khuếch đại 

quang bán dẫn. 

- Hướng nghiên cứu 2: Laser bán dẫn và ứng dụng 

+ Tiếp tục các nghiên cứu về các tính chất phát quang và của các laser bán dẫn công suất cao: 

laser ổn định bước sóng vùng 780 nm, laser cấu trúc taper, BA vùng sóng đỏ 635 - 680 nm, 

vùng hồng ngoại 800 - 1060 nm định hướng ứng dụng trong y tế, trong bơm laser rắn định 

hướng phát triển các hệ LIDAR cầm tay và trong kỹ thuật cảm biến. 
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+ Tiếp tục hoàn thiện một số nghiên cứu về các thiết bị quang trị liệu và tương tác y sinh của 

bức xạ laser trên động vật và sau đó là trên cơ thể người, ứng dụng cho điều trị liền vết 

thương, giảm đau và các vấn đề phục hồi chức năng cơ, xương, khớp.  

+ Đã thực hiện các nghiên cứu thăm dò về: (i) phát triển hệ đo hấp thụ hơi nước và một số loại 

khí cho ứng dụng quan trắc môi trường; (ii) phát triển kỹ thuật Raman vi phân trong phân tích 

môi trường (trên cơ sở ứng dụng laser bán dẫn công suất cao). 

- Hướng nghiên cứu 3: LED công suất cao và ứng dụng 

+ Duy trì các nghiên cứu về hiệu ứng quang chu kỳ thực vật dùng LED công suất cao ứng 

dụng trong chiếu sáng nông nghiệp. Thực hiện thêm các thử nghiệm giải pháp chiếu sáng phá 

đêm tiết kiệm năng lượng cho cây hoa cúc tại thực địa (Tây Tựu - Từ Liêm - Hà Nội). Các thí 

nghiệm mới chứng minh khả năng tối ưu hóa vấn đề tiết kiệm điện năng và giá thành của giải 

pháp chiếu sáng dùng đèn LED. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp bổ sung nâng cao hiệu suất 

chiếu sáng bằng cách sử dụng một số loại thấu kính nhằm tái phân bố bức xạ quang phát ra từ 

LED công suất cao, làm tiền đề cho việc phát triển đề tài nghiên cứu ứng dụng triển khai công 

nghệ chiếu sáng LED nhằm tăng hiệu quả sản xuất phục vụ công nghiệp trồng hoa cúc khu 

vực Tây Nguyên.  

+ Triển khai nghiên cứu hoàn thiện thiết bị thiết bị chiếu xạ LED công suất cao cho trị liệu 

thẩm mỹ, da liễu đánh giá đầy đủ thông số kỹ thuật và độ ổn định ban đầu cho các thiết bị đã 

chế tạo, định hướng mở rộng thêm ứng dụng cho thiết bị  

+ Đã tiến hành các nghiên cứu bước đầu về đế tản nhiệt hiệu suất cao cho LED công suất cao 

trong chiếu sáng. 

2. Triển khai ứng dụng  

- Trong năm 2017, Phòng laser bán dẫn đã tiếp tục phát triển các sản phẩm theo hướng 

nghiên cứu đã nêu, hoàn thiện một số sản phẩm sẵn có cụ thể như: 

 Các thiết bị châm cứu và trị liệu bằng laser bán dẫn ghép nối với sợi quang đa mốt 62/125 

m: bước sóng 650 và 780 nm, công suất lối ra theo yêu cầu sử dụng đến 40 mW, điều khiển 

tự động các thông số kỹ thuật (đã triển khai thử nghiệm tại Bệnh viện TW Quân đội 108). 

 Các module laser công suất cao tại các bước sóng 670, 780, 940 và 980 nm ghép nối với sợi 

quang đa mốt có đường kính lõi 200 - 400 µm, công suất quang lối ra từ 0,1-1 W. 

 Hệ thống đèn LED công suất cao tối ưu hóa phục vụ nghiên cứu chiếu sáng cho cây hoa 

cúc, bước sóng trong vùng 620 - 680 nm, công suất từ 3-5 W (triển khai thử nghiệm tại khu 

trồng hoa Tây Tựu - Hà Nội). 

- Tổng số các giá trị hợp đồng của Phòng thực hiện trong năm 2017 là trên 200 triệu đồng. 

3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: 

+ Năm 2017, phòng đã tham gia hướng dẫn 01 cử nhân bảo vệ thành công luận án. Hiện tại, 

phòng đang tiếp tục hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh, 02 học viên cao học làm luận văn tốt 

nghiệp; 01 sinh viên của Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà nội) thực tập tốt nghiệp, 04 sinh viên 

của Đại học Bách Khoa Hà Nội, 

+ Các cán bộ trong phòng đang tham gia giảng dạy đại học và sau đại học tại nhiều cơ sở đào 

tạo: 01 môn học cho học viên cao học của Viện Vật lý, 02 môn học đại học cho sinh viên Đại 

học Công nghệ (ĐHQG Hà nội).   

- Hợp tác: 

+ Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác thuộc PTN. LPQM - ĐH Paris-Saclay (Pháp), Khoa Công 

nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Myongji (Hàn Quốc), Viện Vật lý Stepanov (Viện 

HLKH Belarus) qua các đề tài hợp tác trong năm 2018.  
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+ 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 nghệ (Bộ KH&CN); 

Viện Vật lý Kỹ thuật, Viện Công nghệ tiên tiến (Đại học Bách Khoa Hà nội)...  

C. Kế hoạch năm 2018 

- Thực hiện tốt các đề tài đang và sẽ được cấp kinh phí theo các hướng nghiên cứu đã nêu: 

 Hướng nghiên cứu mới về phát triển kỹ thuật khắc laser cho chế tạo các vi cấu trúc ứng 

dụng trong quang tử. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của hệ vật liệu lai hữu cơ-vô cơ 

với các tính năng phù hợp cho việc chế tạo tinh thể quang tử (trong đề tài cấp Nhà nước thuộc 

Chương trình Vật lý. 

 Hướng nghiên cứu về phát triển nguồn sáng LED compact và với chất lượng chiếu sáng cao 

phục vụ định hướng ứng dụng trong chiếu sáng nông nghiệp và dân dụng (trong đề tài hợp tác 

quốc tế cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam với ĐH Myongji - Hàn Quốc). 

- Đẩy mạnh và triển khai tiếp tục nghiên cứu theo các hướng ưu tiên để xây dựng mới các đề tài 

nghiên cứu: 

 Phát huy thế mạnh đang có về hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu và linh kiện quang tử để 

mở rông thêm các nội dung nghiên cứu mới. 

 Tiếp tục xây dựng và mở rộng các vấn đề nghiên cứu liên quan đến vật lý và ứng dụng của 

LED công suất cao phục vụ chiếu sáng dân dụng và chiếu sáng nông nghiệp 

 Phát triển hướng nghiên cứu mới về laser bán dẫn công suất cao ứng dụng cho nghiên cứu 

và kiểm soát môi trường, các mục đích an ninh quốc phòng. 

 Tiếp tục phát triển hướng nghiên cứu về tương tác của bức xạ laser với thực thể y sinh (mô 

và tế bào). 

- 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. 

- Các đề tài, dự án, công viêc cụ thể sẽ tiếp tục triển khai năm 2018:  

 Hoàn thiện việc xây dựng và thực nhiệm vụ nghị định thư cấp nhà nước với ĐH. Myongji 

(Hàn Quốc): Nghiên cứu thiết kế hệ thống chiếu sáng kết hợp ánh sáng mặt trời và đèn LED 

ứng dụng trong nhân giống một số loài cây có giá trị kinh tế cao. 

 Hoàn thiện việc xây dựng và thực nhiệm vụ nghị định thư cấp nhà nước với Viện Vật lý 

Stepanov (Belarus): Nghiên cứu phát triển phương pháp và thiết bị Laser bán dẫn/LED ứng 

dụng trên vết thương thực nghiệm. 

 Phối hợp hoàn thiện việc xây dựng và thực nhiệm 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.  
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 Phối hợp triển khai thực hiện hợp đồng: Mua sắm hợp kim nhôm chứa Mn dùng trong công 

nghệ đùn để sản xuất heatsink trên cơ sở gói thầu dịch trong dự án FIRST “Nghiên cứu và 

phát triển công nghệ sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm LED dùng trong 

chiếu sáng nhân tạo nông nghiệp công nghệ cao tại thị trường Việt Nam”:  

 Tiến hành thực hiện các hợp đồng nghiên cứu chế tạo và dịch vụ khoa học kỹ thuật khác đã 

ký kết năm 2017 và tiếp tục triển khai một số hợp đồng đang dự kiến. 

D. Các công trình công bố:  

[1] Q. C. Tong, M. H. Luong, J. Remmel, M. T. Do, D. T. T. Nguyen, and N. D. Lai, "Rapid direct 

laser writing of desired plasmonic nanostructures", Opt. Lett. 42, No. 12 (2017), 2382-2385. 

[2] A. T. Huong, T. D. Thien, D. D. Bich, N. D. Phu, Q. C. Tong, M. H. Phan and N. D. Lai, 

"Direct Laser Writing of Magneto-Photonic Sub-Microstructures for Prospective Applications in 

Biomedical Engineering", Nanomaterials 7, no. 5 (2017): 105. 

[3] Tong, Q. Cong, M. H. Luong, T. M. Tran, J. Remmel, M. T. Do, D. M. Kieu, R. Ghasemi, D. T. 

Nguyen, and N. D. Lai. "Realization of Desired Plasmonic Structures via a Direct Laser Writing 

Technique", J. Electron. Mater. 46, No. 6 (2017), 3695-3701. 

[4] A. T. Huong, T. D. Thien, D. D. Bich, N. D. Phu, Q. C. Tong, and N. D. Lai. "Free-floating 

magnetic microstructures by mask photolithography" Physica B: Condensed Matter (2017) 

https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.03.032. 

[5] V. T. Nghiem, A. Klehr, B. Sumpf, T. Q. Tien, N. T. Phuong anh G. Trankle “ns-MOPA-dual 

wavelength at 965 nm with 16 W peak power suitable for water vapor detection” Proceeding of 

9
th
 International Workshop on Photonics & Applications, ISBN 978-604-913-578-1, pp. 136-

142, (2016). 

[6] V. N. Hai, T. Q. Tien, N. T. Phuong, P. T. Tuan, S. Shin, “Light distributor design for natural 

light illumination system”, Proceeding of 9
th
 International Workshop on Photonics & 

Applications, ISBN 978-604-913-578-1, pp. 143-146, (2016). 

[7] N. T. T. Ngan, N. T. T. Trang, T. Q. Tien, D. T. Giang, L. A. Tu, P. H. Duong, L. N. Diep, 

“Large are photonic crystals fabricated by interference technique”, Proceeding of 9
th
 

International Workshop on Photonics & Applications, ISBN 978-604-913-578-1, pp. 455 -459, 

(2016). 

[8] N. T. Phương, Đ. Đ. Hưng, P. Q. Ngân, N. M. Hiếu, T. Q. Tiến, “Nghiên cứu thiết kế chế tạo 

thiết bị laser bán dẫn sợi quang đa bước sóng xách tay ứng dụng trong quang trị liệu và phục hồi 

chức năng”, Proceeding of 9
th
 International Workshop on Photonics & Applications, ISBN 978-

604-913-578-1, pp. 485-490, (2016). 
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PHÕNG QUANG HÓA ĐIỆN TỬ 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

-  Trưởng phòng:  TS. Nguyễn Vũ 

- Các thành viên của Phòng: Biên chế (06), hợp đồng (01), TS (05), ThS (01), KS (01) 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: 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. 

+ 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 – 2020. 

+ 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", VAST 07 hướng ưu tiên, chủ trì Hoàng Thị Khuyên, thời 

gian thực hiện: 2018 – 2019. 

+ Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu nano đa chức năng 

huỳnh quang - từ mới Fe3O4@Silica-Eu(NTA)3 và Eu(NTA)3@Silica-Fe3O4 

định hướng ứng dụng y sinh”, chủ trì Hoàng Thị Khuyên, thời gian thực hiện: 3/2017-

12/2017. 

+ 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 – 2020. 

+ 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 – 2020. 

+ Đề tài: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano YPO4:Eu(III) và 

YPO4:Tb(III)”, Đề tài thường xuyên cấp cơ sở năm 2017, chủ nhiệm: KS. Đinh Mạnh Tiến. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của vật liệu khung cơ kim (MOF) 

+ 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. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai hữu cơ-vô cơ 

+ “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai hữu cơ-vô cơ ứng dụng cho chế tạo tinh thể quang tử sử 

dụng trong lĩnh vực sensor và viễn thông”, Đề tài hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm, chủ 

nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Hường (phối hợp với PGS. TS. Lại Ngọc Điệp, Trường Đại học sư 

phạm Cachan, Cộng hòa Pháp) đã nghiệm thu. 

+ 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 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Hướng nghiên cứu 1: Đã tiếp tục tiến hành công việc khảo sát cấu trúc và tính chất quang 

các vật liệu GdVO4:Bi
3+

-Eu
3+

, GdPO4:Eu
3+

, YPO4:Eu
3+

, YPO4:Eu
3+

,Bi
3+

, YPO4:Tb
3+

, 

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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La3PO7:Eu
3+

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

năng Fe3O4@SiO2/Eu(NTA)3 ở các hình dạng khác nhau bằng các phương pháp khác nhau. 

Trong đó hiệu quả của ion tăng nhạy Bi
3+

 đối với quá trình phát xạ của Eu
3+

 là vấn đề đáng 

được quan tâm.  

Ở góc độ khác, các vật liệu phát quang chuyển đổi ngược NaYF4:Er
3+

,Yb
3+

, Gd2O3:Er3+ và 

Gd2O3:Er
3+

,Yb
3+

 cũng đã được chế tạo thành công bằng các phương pháp thức khác nhau. Khả 

năng phát quang chuyển đổi ngược tốt về vùng khả kiến khi vật liệu được kích thích bởi bước 

sóng hồng ngoại 980 nm đã được ghi nhận, điều này hứa hẹn nhiều ứng dụng trong đánh dấu 

huỳnh quang y sinh và đánh dấu bảo mật nhờ tránh được những tác hại của tia UV trong 

phương pháp đánh dấu thông thường. 
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Hình 1. Ảnh HRTEM của La3PO7:Eu
3+

 và so sánh phổ huỳnh quang của La3PO7:Eu
3+

 với một số 

mạng nền photphat khác 

 

  
 

Hình 2. (Trái)-Phổ kích thích huỳnh quang của vật liệu GdVO4:5%Eu
3+

với nồng độ Bi
3+

 khác nhau 

với các mẫu nung ở 750 (a), 800 (b, 850 (c) và 900 
o
C (d). Phải – Đường thời gian suy giảm huỳnh 

quang của Eu
3+

 ion ứng với chuyển dời phát xạ 
5
D0-

7
F2 dưới kích thích 330 nm ở 300 K đối với các 

mẫu GdVO4:5 mol%Eu
3+

,1 mol%Bi
3+

 nung ở các nhiệt độ khác nhau 

- Hướng nghiên cứu 2: Chế tạo và các tính chất của vật liệu khung cơ kim kết hợp với hạt 

nano phát quang NaYF4:Er
3+

,Yb
3+

@MOFs, α-NaYF4:Yb
3+

/Er
3+

/PVP/MOFs có hiệu ứng phát quang 

chuyển đổi ngược tốt. 



Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017 

 

23 

 

   

Hình 3: So sánh phổ huỳnh quang chuyển đổi ngược của α-NaYF4:Er
3+

,Yb
3+

@MIL-100 (A, đường b) 

và β-NaYF4:Er
3+

,Yb
3+

@MIL-100 (B, đường d) cấu trúc lõi vỏ với mẫu lõi Α-NaYF4:2%Er
3+

,19%Yb
3+

 

(A, đường a) and β-NaYF4:Er
3+

,Yb
3+

 (B, đường c) dưới kích thích 976 nm (công suất 800 mW). 

2. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: Số lượng NCS (04), ThS (03), CN (03) đã và đang thực hiện luận án năm 2017;  

- Hợp tác:  

+ Ngoài nước: Trường ĐH 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 02 công bố trên tạp chí quốc tế (trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí có IF>5), 09 bài 

công bố trên tạp chí trong nước; có 1 NCS bảo vệ thành công luận án TS. 

C. Kế hoạch năm 2018 

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

các đề tài các cấp năm 2018. 

D. Các công trình công bố: Liệt kê các công trình khoa học công bố năm 2017 

[1] K. Lenczewska, Y. Gerasymchuk, N. Vu, N.Q. Liem, G. Boulon and D. Hreniak, “The size 

effect on the energy transfer in Bi
3+

-Eu
3+

 co-doped GdVO4”, Journal of Materials Chemistry C 5 

(2017) 314-323, (IF>5). 

[2] L. T. K. Giang, L. Marciniak, T. Q. Huy, N. Vu, N. T. H. Le, N. T. Binh, T. D. Lam, and L. Q. 

Minh, “Synthesis, Structural Characterization and Up-Conversion Luminescence Properties of 

NaYF4:Er
3+

,Yb
3+

@MOFs Nanocomposites”, Journal of Electronic Materials 46 (2017) 6063-

6069, (IF 2016 = 1,579). 
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[3] Thi Kieu Giang Lam, Lukasz Marciniak, Quang Huy Tran, Manh Tien Dinh, Duc Chinh Vu, Vu 

Nguyen, Thu Huong Tran, Thi Khuyen Hoang, Thanh Huong Nguyen, Duc Roan Pham, Thanh 

Binh Nguyen, Quoc Minh Le, “Synthesis, characterization and up-conversion luminescence 

properties of α-NaYF4:Yb
3+

/Er
3+

/PVP/MOFs multilayer nanocrystals”, Vietnam Journal of 

Science, Technology and Engineering's 59 (2017) 79-84 (ISSN 2525-2461). 

[4] Nguyễn Vũ, Vũ Thị Diệp, Dương Thị Mai, Đào Thị Mến, Ngô Khắc Không Minh, Lâm Thị 

Kiều Giang, Nguyễn Trọng Thành và Nguyễn Thu Trang, Tạp chí Hóa học 55(2e) (2017) 60-63. 

[5] Thái Thị Diệu Hiền, Phạm Đức Roãn, Đinh Thị Thu Trang, Ngô Khắc Không Minh, Nghiêm 

Thị Hà Liên, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đinh Mạnh Tiến, Lâm Thị Kiều Giang, Nguyễn Thanh 

Hường, Hoàng Thị Khuyên, Trần Thu Hương, Phạm Thị Liên và Nguyễn Vũ, Tạp chí Hóa học 

55(2e)  (2017) 64-67. 

[6] L. T. K. Giang, Đ. M. Tiến và L. Q. Minh, , Tạp chí Hóa học 55(3e12) (2017) 149-153. 

[7] T. T. D. Hiền, P. Đ. Roãn, Đ. T. T. Trang, N. K. K. Minh, N. T. H. Liên, N. T. Nghĩa, Đ. M. 

Tiến, L. T. K. Giang, N. Vũ, Tạp chí Hóa học 55(3e12) (2017) 158-161. 

[8] Phạm Thị Liên, Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Quang Huy, Đào Gia Bách, Đỗ Như Bình, Vũ 

Xuân Nghĩa, Lê Quốc Minh, Tạp chí Hóa học 55(3e12) (2017) 138-141. 

[9] Đoàn Thị Hải Uyên, Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Liên, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Hường, 

Tạp chí Hóa học 55(3e12) (2017) 317-320. 

[10] Hoàng Thị Khuyên, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Vũ, Phạm Thị Liên, Trần Thu Hường, Nguyễn 

Thanh Hường, Đỗ Thị Anh Thư, Trần Thị Kim Chi, Ngô Thị Hồng Lê, Vũ Thị Thái Hà, Phạm 

Đức Roãn, Tạp chí Hóa học 55(3e12) (2017) 28-32. 

[11] Hà Thị Phượng, Trần Thu Hương, Lê Thị Vinh, Lê Quốc Minh, chí Hóa học 55(3e12) (2017) 

240-144. 

[12] Lâm Thị Kiều Giang, Đinh Mạnh Tiến, Nguyễn Vũ, Vũ Đức Chính, Nguyễn Thanh Bình và Lê 

Quốc Minh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – 

SPMS, Quyển 2 (2017) 764-768.  

[13] Phạm Thị Liên, Nguyễn Thanh Hường, Lê Quốc Minh, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý Chất 

rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS, Quyển 2 (2017) 698-702.  

[14] Trần Kim Anh, Nguyễn Thanh Hường, Phạm Thị Liên, Hồ Văn Tuyến, Lê Quốc Minh, Tuyển 

tập báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS Quyển 2 (2017) 

280-284. 

[15] Ha Thi Phuong, Tran Thu Huong, Le Thi Vinh
 
and Le Quoc Minh, Proceedings of  the 6

th
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PHÒNG QUANG PHỔ ỨNG DỤNG VÀ NGỌC HỌC 
  

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng:  Nguyễn Trọng Thành 

- Số lượng thành viên của Phòng: 05 thành viên. Trong đó gồm: 04 Cán bộ biên chế và 01 cán 

bộ hợp đồng; Trình độ cán bộ: 02 TS, 01 ThS, 01 KS và 01 CNh. 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu phát triển các vật liệu nhiệt phát quang dùng để chế tạo 

liều kế dùng trong đo liều môi trường và cá nhân  

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu các tâm diện tử (đất hiếm, kim loại chuyển tiếp) trong 

các vật liệu phát quang nền thủy tinh và tinh thể  

- Lĩnh vực nghiên cứu 3: 

+ Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano V2O5 bằng phương pháp thủy nhiệt 

+ Nghiên cứu xác định các thông số đặc trưng của liều kế nhiệt phát quang 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Hƣớng nghiên cứu 1:  

Hoàn thiện qui trình chế tạo, nâng cao 

chất lượng sản phẩm liều kế CaSO4: Dy
3+

, 

Li2B4O7: Cu, LiF: Ti, Mg và thiết bị đọc 

liều phóng xạ bằng phương pháp TSL. 

a/ Đặc trưng nhiệt phát quang và các 

tham số động học:  Đường cong TL tích 

phân có diện tích đỉnh chính > 80 %. Các 

tham số động học TL (E, s, b) của đỉnh 

TL được trình bày trong Bảng 1. Giá trị E, 

s của ba loại vật liệu trên phù hợp với đặc 

trưng của liều kế thương mại TLD-900, TLD-700 và TLD-100. Dải đáp ứng liều của vật liệu 

đươc chế tạo đối với tia γ và tia X này cũng đã được khảo sát và có kết quả tuyến tính trong 

khoảng từ 100 μGy đến 6 Gy Dựa trên tính chất nhạy TL chúng tôi đưa ra những lựa chọn 

ứng dụng phù hợp với từng lĩnh vực, thí dụ CaSO4: Dy
3+

 có độ nhạy TL cao đáp ứng tốt các 

liều thấp (μGy) phù hợp với đo liều môi trường trong khi Li2B4O7: Cu, LiF: Mg, Ti có độ đáp 

ứng tốt với những liều cao từ vài chục mGy đến vài trăm Gy phù hợp với đo liều cá nhân và 

xạ trị. Hơn nữa, Li2B4O7: Cu có Zeff = 7.4 tương đương Zeff = 7,42 của mô mềm [13] và 

CaSO4: Dy
3+ 

có Zeff = 16 [8] tương đương của mô xương phù hợp đo liều cá nhân, xạ trị. 

Kết quả: 

+ Vật liệu CaSO4: Dy
3+

, Li2B4O7: Cu, LiF: Ti, Mg  có cấu trúc tinh thể đơn pha, 

+ Tinh thể có độ trong suốt cao, kích thước hạt trung bình cỡ 100 µm, 

+ Dạng đường cong nhiệt phát có đỉnh TL đo liều nằm trong vùng nhiệt độ 200 – 300 
o
C, các 

thông số đặc trưng phù hợp với yêu cầu chế tạo liều kế.  

- Hƣớng nghiên cứu 2:  

+ Nghiên cứu vật liệu phát lân quang nền aluminate chứa RE và TM: 

Với các tiền chất là: BaCO3, Al2O3, Eu2O3, MnCO3 được cân với các tỷ lệ thích hợp và tiến 

hành nung với nhiệt độ 1300
0
C trong 2h và trong môi trường yếm khí.  

 

Bảng 1. Số liệu các tham số động học nhiệt phát 

quang: năng lượng kích hoạt nhiệt, E, tần số thoát, s 

và bậc động học, b, của đỉnh TL đo liều 

Tên mẫu/đỉnh TL E 

(eV) 

s (s
-1

) b 

CaSO4:Dy
3+

/220 
o
C 1,0 ~ 10

18
 2 

Li2B4O7:Cu/198 
o
C 1,50 2,3510

17
 2 

LiF:Mg,Ti/ 215 
o
C 1,95  7,2610

18 1 
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Hình 1. Phổ phát quang của 

mẫu BaAl2O4:Mn
2+

(1%) 

Hình 2. Phổ phát quang 

BaAl2O4:Eu
2+

(1%) 

Hình 3. Phổ phát quang 

BaAl2O4:Eu
2+

,Mn
2+

(0,75%;1%) 

 

Phổ phát quang của BaAl2O4:Mn
2+

(1%) có đỉnh 515 nm (tương ứng với chuyển dời 
4
T1

6
A 

của Mn
2+

). Phổ phát quang của BaAl2O4:Eu
2+

(1%) có đỉnh 490 nm (chuyển dời 4f5d
4
S của 

Eu
2+

). Cường độ phát quang của Eu
2+

 giảm khi có đồng pha tạp Mn
2+

 do quá trình truyền 

năng lượng Eu-Mn (Hình 4). Vật liệu đồng pha tạp với tỷ lệ Eu
2+

(0,75%) và Mn
2+

 (1%) cho 

cường độ dải phát quang tối ưu (Hình 5) có đỉnh phát xạ mạnh tại 515 nm (tương ứng với 

chuyển dời  
4
T1

6
A của Mn

2+
).  
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Hình 4. Sự phụ thuộc cường độ phát quang của 

Eu
2+
(1%) vào nồng độ của Mn

2+
 

Hình 5. Sự phụ thuộc cường độ phát quang của 

Mn
2+
(1%) vào nồng độ của Eu

2+
. 

 

Kết quả: Ghi nhận được sự chuyển hạt tải giữa các trạng thái kích thích 4f5d của Eu
2+

 sang 
4
T 

của Mn
2+

 là nguyên nhân tăng cường độ phát quang của Mn
2+

 và sự giảm cường độ phát 

quang của Eu
2+

 khi đồng pha tạp, đồng thời dẫn đến hiện tượng kéo dài thời gian sống các 

phát xạ đặc trưng của Mn
2+

.  

+ Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano V2O5: 

 

  

Hình 6. Sơ đồ tổng hợp vật liệu  nano V2O5                                                               

tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt  

Hình 7. Giản đồ XRD của vật liệu  nano V2O5                                  

tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt  
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Hình 8. Phổ Raman của vật liệu  

nano  
Hình 9. Ảnh SEM và FE-SEM của các sợi nano V2O5                                                               

tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt  
 

Vật liệu nano V2O5 được chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt từ vật liệu ban đầu dạng 

xerogel trong môi trường ô xi hóa. Các điều kiện của phản ứng thủy nhiệt như môi trường ô xi 

hóa, độ pH của dung dịch được điều chỉnh và kiểm soát kích thước của vật như mong đợi từ 

20 nm đến 100 nm và chiều dài có thể thay đổi từ 1 μm đến 300 μm. Sản phẩm thu được có 

dạng hình sợi, hình que với kích thước nằm trong khoảng 30-50 nm với chiều dài từ một vài 

micromet đến vài milimet (Hình 9). Các sợi nano V2O5 chế tạo được có khả năng ứng dụng 

trong  nhiều lĩnh vực khác nhau như vật liệu xúc tác, chế tạo cảm biến khí ứng dụng trong 

một số ngành công nghiệp. 

2. Triển khai ứng dụng:  

3. Đào tạo và hợp tác:  

Phòng QPƯD&NH vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác và trao đổi khoa học với các Viện 

nghiên cứu cũng như Trường đại học trong và ngoài nước như : Viện Nghiên cứu và Ứng 

dụng công nghệ Nha Trang, Đại học Khoa học Huế, Đại học Milano-Biccocs, Italia, Viện 

Khoa học vật liệu Nagoya, Japan…để phát triển các nghiên cứu ứng dụng nhiệt phát quang 

trong lính vực đo liều và tính tuổi khảo cổ, Phát triển công nghệ vật liệu phosphor nền tinh thể 

và thủy tinh pha tạp đất hiếm. 

Duy trì hợp tác nghiên cứu và tham gia đào tạo sau đại học của Viện Vật lý, Đại học KHTN-

Hà Nội, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. 

4. Kết quả nổi bật 

- Các sản phẩm liều kế và thiết bị đọc TL có độ nhạy cao, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu 

cầu đo liều môi trường và cá nhân trong nước, có thể thay thế các sản phẩm cùng loại đang 

phải nhập khẩu với giá thành cao. Nếu được triển khai ứng dụng vào thực tế sẽ mang lại hiệu 

quả cao về kinh tế và xã hội.  

- Đã chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu chứa các tâm Eu
2+

 và Mn
2+ 

trong nền 

BaAl2O4. Vật liệu cho phát quang kéo dài dựa trên cơ chế truyền năng lượng từ Eu
2+

 đến 

Mn
2+

 

C. Kế hoạch năm 2018 

- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2018: Tiếp tục phối hợp với Viện Kỹ thuật hạt 

nhân-Bộ KH&CN thực hiện đề tài cấp nhà nước về nghiên cứu chế tạo liều kế liều kế cá nhân 

và liều kế nơtron dựa trên vật liệu OSL (Al2O3:C và LiAl2O4) 

- Xây dựng đề xuất một số nội dung nghiên cứu về vật liệu phát huỳnh quang, lân quang kích 

thước nanomet của các tâm đất hiếm trong nền silicate và nền aluminate định hướng ứng dụng 

trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. 

- Xây dựng đề xuất nội dung nghiên cứu vật liệu quang học nền fluorite định hướng ứng dụng 

làm cửa sổ quang học vùng hồng ngoại trong một số thiết bị. 
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D. Các công trình công bố:  

[1] Lê Văn Tuất, Nguyễn Trọng Thành, Vũ Thị Thái Hà, Hiệu ứng nhiệt phát quang của gốm thủy 

tinh P2O5-CaO-Na2O-MgO pha tạp Dy2O3, Hội nhị VLCR và KHVL toàn quốc 2017, 388-

391 

[2] Lê Văn Thanh Sơn, Đinh Thanh Khẩn, Nguyễn Trọng Thành, Qua trình truyền năng lượng từ 

Eu2+ đến Mn2+ trong vật liệu nền aliminate, Hội nhị VLCR và KHVL toàn quốc 2017, 174-175 

[3] Tran Kim Anh, Ho Van Tuyen, Pham Thi Minh Chau, Nguyen Thi Quy Hai, Vu Thi Thai Ha, 

Le Xuan Hung, B, Sengthong, Dinh Xuan Loc, Le Quoc Minh, Optical properties of core shell 

nanophosphors doped Eu(III) and Tb(III), 8
th
 International Workshop on Advanced Materials 

Science and Nanotechnology, pp 61-68 

[4] Pham Thi Minh Chau, Nguyen Thi Quy Hai, Tran Kim Anh, Ho Van Tuyen, B. Sengthong, Vu 

Thi Thai Ha, Nanomaterial base on Gd2O3 doped Er
3+

phosphors and some optical 

characteristics. 8
th
 International Workshop on Advanced Materials Science and 

Nanotechnology, pp 45-50 

[5] Tran Kim Anh, Nguyen Thi Quy Hai, Pham Thi Minh Chau, Vu Thi Thai Ha, Nguyen Thanh 

Huong, Tran Thu Huong, Pham thi Lien, Ha Thi phuong, Ho Van Tuyen, Nguyen Trong Thanh, 

Le Thi Vinh and Le Quoc Minh. Coltrolled fabrication and luminescence properties of rare earth 

activated nanospheres (Gd2O3:Eu3+ and Gd2O3:Er3+) Proceeding of IWNA 2017, pp503-506.  

[6] Hoàng Thị Khuyên, Nguyễn Thị lan, Nguyễn Vũ, phạm Thị Liên, Trần Thu Hương, Nguyễn 

Thanh Hường, Đỗ Thị Anh Thư, Trần Thị kim Chi, Ngô Thị Hồng Lê, Vũ Thị Thái Hà, phạm 

Đức Roãn, Tổng hợp và nghiên vứu đặc trưng của vật liệu nano quang – từ đa chức năng 

Fe3O4@SiO2/Eu(NTA)3, Tạp chí hóa học 2017 

[7] Tran Kim Anh, Pham Thi Minh Chau, Nguyen Thi Quy Hai, Vu Thi Thai Ha, Ho Van Tuyen, 

Sengthong Bounyavong, Nguyen Trong Thanh, Facile Fabrication and Properties of 

Gd2O3:Eu3+, Y2O3:Eu3+ Nanophosphors and Gd2O3:Eu3+/SiO2, Y2O3:Eu3+/SiO2 

Nanocomposites, Journal of Electronic Materials, ISSN 0361-5235, DOI 10.1007/s11664-017-

5816-y 

[8] Nguyen Duc Van, Do Thi Anh Thu, Nguyen Trong Thanh, Doan Anh Tuan, Hydrothermal 

synthesis of NaNbO3: Nano scale size effects of Nb2O5 precursor on phase formation and 

photocatalytic activity, Proceeding of IWNA 2017, pp 415-418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017 

 

29 

 

PHÒNG VẬT LIỆU QUANG ĐIỆN TỬ  

A. Giới thiệu chung 

1.  Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng: TS. Ứng Thị Diệu Thúy  

- Phòng có tổng số 15 cán bộ nghiên cứu (09 cán bộ biên chế và 06 cán bộ hợp đồng) gồm: 01 

GS.TS. NCVCC, 01 KS, 07 TS, 05 ThS, 02 CN. Trong đó, 02 cán bộ biên chế đang công tác 

ở nước ngoài (Nhật Bản), 02 cán bộ hợp đồng đang thực hiện luận án tiến sĩ ở nước ngoài 

(Nhật Bản, Hàn Quốc) và 01 cán bộ hợp đồng đang học cao học tại Hàn Quốc. 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất hoá học, vật lý của các chấm lượng tử bán dẫn phát 

quang hiệu suất cao cấu trúc lượng tử loại I, các vật liệu nano tinh thể cấu trúc loại II trên cơ 

sở các vật liệu nền đồng, vật liệu cộng hưởng plasmon bề mặt (SERS) trên cơ sở các hạt kim 

loại cấu trúc nanô,…định hướng ứng dụng trong đánh dấu huỳnh quang y-sinh/cảm biến sinh 

học, trong chuyển hoá năng lượng, xử lý ô nhiễm môi trường,…  

- Nghiên cứu, phát triển công nghệ và ứng dụng các phương pháp phân tích quang phổ như 

phổ huỳnh quang dừng và huỳnh quang phân giải thời gian phụ thuộc nhiệt độ 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; 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.  

B. Kết quả hoạt động năm 2017  

1. Khoa học công nghệ 

a) Hướng nghiên cứu về vật liệu phát quang: 

+ Đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, đạt đầy đủ các sản phẩm và nghiệm thu đề tài 

(NAFOSTED): Nghiên cứu một số cơ chế phát quang trong chấm lượng tử bán dẫn cấu trúc 

lõi/vỏ CdTe/CdS và CdSe/ZnS, TS. Ứng Thị Diệu Thúy chủ trì.  

+ Đã nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

của đề tài hợp tác Quốc tế với Pháp: Các ăng ten plasmon kết hợp với các nano tinh thể phát 

huỳnh quang, GS. TS. Nguyễn Quang Liêm chủ trì. 

b) Hướng nghiên cứu về vật liệu quang xúc tác:  

+ Đã hoàn thành Dự án Hợp tác EU-ASEAN (2/2017): Vật liệu quang xúc tác để xử lý chất 

thải hữu cơ công nghiệp khó phân hủy (Photocatalytic Materials for the Destruction of 

Recalcitrant Organic Industrial Waste) của Chương trình FP7 Châu Âu (Seventh Framework 

Programme – European Commission). Chủ Dự án phía Việt Nam: GS. TS. Nguyễn Quang Liêm. 

+ Đã nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

của đề tài hợp tác Quốc tế với Bulgaria: Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác nanô trên 

sợi polyme định hướng ứng dụng trong thiết bị xử lý nước ô nhiễm các hợp chất hữu cơ, TS. 

Ứng Thị Diệu Thúy chủ trì. 

+ Đã hoàn thành nhiệm vụ cấp cơ sở do Viện trưởng giao trực tiếp: Thử nghiệm chế tạo vật 

liệu bán dẫn ôxít TiO2 cấu trúc dị thể kích thước nanômét, TS. Trần Thị Thương Huyền chủ trì 

+ Đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, sản phẩm như đăng ký và đang hoàn thiện báo cáo 

nghiệm thu đề tài CSTX 2017: Nghiên cứu cơ chế phản ứng quang phân hủy chất gây ô 

nhiễm kháng viêm ibuprofen của vật liệu quang xúc tác TiO2, TS. Trần Thị Thương Huyền 

chủ trì 
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c) Hướng nghiên cứu triển khai ứng dụng: 

+ Đã nghiệm thu đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (7/2017): Xây dựng hệ thống 

thiết bị Raman kết hợp ghi phổ huỳnh quang phục vụ cho phân tích môi trường, KSC. Đặng 

Quốc Trung chủ trì. 

+ Đã nghiệm thu đề tài Viện trợ phi chính phủ do Viện Nghiên cứu Công nghệ hóa học Hàn 

Quốc tài trợ (9/2017): Phân tích các thông tin về công nghệ hóa học và công nghiệp hóa học ở 

Việt Nam (Analysis of chemical industry and technology in Vietnam), TS. Ứng Thị Diệu Thúy 

chủ trì. 

+ Đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu năm thứ nhất và đang triển khai thực hiện các nội 

dung năm thứ hai của Dự án Hợp tác với Phòng nghiên cứu toàn cầu của Hải quân Hoa Kỳ: 

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. 

+ Đang triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu năm thứ nhất của đề tài Hợp tác Quốc tế 

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 (Encapsulation of Zinc-

based quantum dots/semiconductor nanocrystals in electrospun fibers – preparation and 

potential application), TS. Ứng Thị Diệu Thúy chủ trì. 

+ Năm 2018-2019, triển khai nghiên cứu đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc Chương 

trình Phát triển Vật lý đến năm 2020: Nghiên cứu chế tạo vật liệu cấu trúc nanô để phân tích 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, TS. Ứng Thị Diệu Thúy 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; 

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Trường Đại học Khoa học-Đại học Thái Nguyên; 

Trường Đại học Quảng Bình. Cụ thể, hướng dẫn 03 NCS (trong đó, cùng hướng dẫn 01 NCS 

đào tạo tại cơ sở nước ngoài có uy tín CEA/Grenoble), 03 HVCH (trong đó, 02 luận văn Thạc 

sĩ đã bảo vệ thành công) và 02 luận văn tốt nghiệp.   

- Hợp tác: Phòng Vật liệu Quang điện tử có hợp tác nghiên cứu thân thiện và hiệu quả với một 

số tập thể khoa học mạnh ở Pháp (một số phòng thí nghiệm của CEA và CNRS), Nhật Bản 

(Viện NIMS, Đại học Osaka), Hàn Quốc (KBSI, KAIST, KRISS, KRICT), Vương quốc Anh 

(Đại học Cardiff, Đại học Aston), Bulgaria (Viện Polyme); 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; Trường 

Đại học Thái Nguyên,…).  

C. Kế hoạch năm 2018 

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài: 

- Dự án Hợp tác với Phòng nghiên cứu toàn cầu của Hải quân Hoa Kỳ: “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”. 

- Đề tài Hợp tác Quốc tế 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. 
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- Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020: 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu cấu trúc nanô để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong 

thực phẩm. 

D. Các công trình công bố năm 2017: 

I. Sách chuyên khảo, giáo trình: không 

II. Các công bố khoa học trên tạp chí Quốc tế và Quốc gia (SCI, ISSN hoặc ISBN) 

Các công bố trên tạp chí ISI và Scopus: 

[1] Duc N. Nguyen, Linh N. Nguyen, Phuc D. Nguyen, Thu V. Tran, Anh D. Nguyen, Phong D. Tran, 

“Crystallization of Amorphous Molybdenum Sulfide Induced by Electron or Laser Beam and Its 

Effect on H2‑Evolving Activities”, J. Phys. Chem. C 120 (2016) 28789−28794. (IF: 4.536). 

[2] K. Lenczewska, Y. Gerasymchuk, N. Vu, N. Q. Liem, G. Boulonc and D. Hreniak, “The size 

effect on the energy transfer in Bi
3+

–Eu
3+

 co-doped GdVO4 nanocrystals”, J. Mater. Chem. C 5 

(2017) 3014. (IF: 5.256). 

[3] Song-Toan Pham, Marine Fayolle, Tatsuhiko Ohto, and Hirokazu Tada, “Magnetic field effect 

on pentacene-doped sexithiophene diodes”, Applied Physics Letters 111 (2017) 203303.  

[4] Ung Thi Dieu Thuy, Weon-Sik Chae, Won-Geun Yang, Nguyen Quang Liem, “Enhanced 

fluorescence properties of type-I and type-II CdTe/CdS quantum dots using porous silver 

membrane”, Optical Materials 66 (2017) 611615. (IF: 2.238). 

[5] Minh N. Dang, Thi Dieu Thuy Ung, Hong N. Phan, Quang Duc Truong, Thang H. Bui, Minh N. 

Phan, Liem Quang Nguyen, Phong D. Tran, “A Novel Method for Preparation of Molybdenum 

Disulfide/Graphene Composite”, Materials Letters 194 (2017) 145–148. (IF: 2.572). 

[6] Le Xuan Hung, Pascal D. Bassene, Pham Nam Thang, Nguyen Thu Loan, Willy Daney de 

Marcillac, Amit Raj Dhawan, Fu Feng, Juan U. Esparza-Villa, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen 

Quang Liem, Laurent Coolenc and Pham Thu Nga, “Near-infrared emitting CdTeSe alloyed 

quantum dots: Raman scattering, photoluminescence and single-emitter optical properties”, RSC 

Adv. 7 (2017) 47966. (IF: 3.108). 

[7] Le Thanh Huy, Le Thi Tam, Tran Van Son, Man Hoai Nam, Le Khanh Vinh, Tran Quang Huy, 

Duc-The Ngo, Vu Ngoc Phan, Anh Tuan Le, “Photochemical Decoration of Silver Nanocrystals 

on Magnetic MnFe2O4 Nanoparticles and Their Applications in Antibacterial Agents and 

SERS-Based Detection”, Journal of Electronic Materials 46 (2017) 3412-3421. (IF: 1.579). 

[8] Thi Thuong Huyen Tran, Hendrik Kosslick, Axel Schulz, and Quang Liem Nguyen, 

“Photocatalytic performance of crystalline titania polymorphs in the degradation of hazardous 

pharmaceuticals and dyes”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 8 (2017) 015011 (9pp).  

[9] Chi T.K.Tran, Huyen T.T.Tran, Hien T.T.Bui, Trung Q.Dang, Liem Q.Nguyen, "Determination 

of low level nitrate/nitrite contamination using SERS-active Ag/ITO substrates coupled to a self-

designed Raman spectroscopy system". Journal of Science: Advanced Materials and Devices 2 

(2017) 172e177. DOI. 10.1016/j.jsamd.2017.05.002. 

[10] Phuc D. Nguyen, Tuan M. Duong, Phong D. Tran, “Current progress and challenges in 

engineering viable artificial leaf for solar water splitting”, Journal of Science: Advanced 

Materials and Devices xx (2017). DOI.10.1016/j.jsamd.2017.08.006. 

Các công bố trên tạp chí Quốc gia: 

[1] Ứng Thị Diệu Thúy, Olya Stoilova, Nguyễn Quang Liêm, “Nghiên cứu chế tạo các vật liệu 

quang xúc tác CuS/ZnS trên sợi polymer định hướng ứng dụng trong các thiết bị xử lý nước ô 

nhiễm các hợp chất hữu cơ”, Tạp chí Hóa học 55 (3e12) 50-55. 

[2] Lê Văn Hoàng, Ứng Thị Diệu Thúy, Trần Đình Phong, Nguyễn Quang Liêm “Nghiên cứu các 

đặc trưng của màng mỏng CuO được oxi hóa từ màng Cu”, Tạp chí Hóa học 55 (3e12) 99-103. 
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[3] Trần Thị Kim Chi, Vũ Thị Phương Thúy, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Quang Liêm, “Nghiên cứu 

các đặc trưng cấu trúc và tính chất của ZnSe nano được điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt”, 

Tạp chí Hóa học 55 (3e12) 120-123. 

[4] Trần Thị Thương Huyền, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Quang Liêm, "Đánh giá hoạt tính quang 

xúc tác của thanh nano TiO2 pha rutile trong xử lý chất hữu cơ gây ô nhiễm nước", Tạp chí Hóa 

học 55 (3e12) 193-197 

[5] Trần Thị Thương Huyền, Nguyễn Quang Liêm, "Phân hủy chất kháng viêm ibuprofen trong 

nước bằng phương pháp xúc tác quang dị thể trên cơ sở vật liệu TiO2", Tạp chí Hóa học 55 

(3e12) 198-203. 

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

[1] Trần Thị Kim Chi, Trần Thị Thương Huyền, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Quang Liêm, “Ảnh 

hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 pha rutile”. Kỷ yếu Hội 

nghị SPMS 2017, Huế (19-21/10/2017). 
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PHÒNG VẬT LIỆU VÀ ỨNG DỤNG QUANG SỢI 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng: TS. Ngô Quang Minh 

- Phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi có 20 cán bộ nghiên cứu, trong đó có 15 biên chế, 4 

hợp đồng, 1 cộng tác viên khoa học, 1 GS, 3 PGS, 6 TS, 3 NCVCC, 3 NCVC, 10 ThS (cán bộ 

công tác ở nước ngoài chiếm tỷ lệ 30%), danh sách như sau: 
 

TT Họ và tên TT Họ và tên 

1 GS. VS. NCVCC. Nguyễn Văn Hiệu (HĐ) 11 ThS. NCS. Phạm Nam Thắng 

2 PGS. TS. NCVCC. Phạm Văn Hội 12 ThS. Phạm Thanh Bình 

3 PGS. TS. NCVCC. Phạm Thu Nga (CTV) 13 ThS. Trần Thị Châm 

4 PGS. TS. Bùi Huy 14 ThS. Nguyễn Hải Yến 

5 TS. Ngô Quang Minh 15 ThS. NCS. Nguyễn Thúy Vân 

6 TS. Vũ Đức Chính  16 ThS. NCS. Hoàng Thu Trang 

7 TS. Hoàng Thị Hồng Cẩm 17 ThS. Phạm Văn Đại (HĐ) 

8 TS. Đỗ Khánh Vân (NN) 18 ThS. NCS. Nguyễn Thế Anh (NN) 

9 TS. Lê Thị Hà Linh (NN) 19 ThS. NCS. Phạm Thanh Sơn (NN) 

10 TS. Đinh Hùng Cường (NN, HĐ) 20 ThS. Hoàng Văn Nông (NN, HĐ) 

 (* NN: Công tác ở nước ngoài; HĐ: Hợp đồng;  

CTV: Cộng tác viên khoa học; NCS: Nghiên cứu sinh) 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

Nghiên cứu cơ bản và định hướng ứng dụng tập trung chủ yếu vào “Vật liệu và linh kiện 

quang tử cấu trúc micro và nano,” từ tính toán lý thuyết, mô phỏng đến thực nghiệm, với một 

số nội dung chính như sau: 

i) Nghiên cứu và chế tạo cấu trúc linh kiện quang tử micro/nano cả tích cực và thụ động nhằm 

ứng dụng cho thông tin quang, cảm biến, chuyển hóa năng lượng (quang-điện-hóa) và xử lý 

môi trường… 

ii) Chế tạo và ứng dụng laser trong việc thu và xử lý tín hiệu quang-điện ứng dụng trong các 

thiết bị y tế trị liệu, trong viễn thông và thông tin quang học… 

iii) Nghiên cứu và chế tạo vật liệu chấm lượng tử dạng hợp kim, vật liệu nano kim loại quý 

(vàng, bạc,…) tạo hiệu ứng cộng hưởng plasmon định xứ bề mặt nhằm mục đích ứng dụng 

trong cảm biến sinh học và linh kiện quang tử nano, vật liệu tổ hợp carbon - hợp kim vàng bạc 

định hướng ứng dụng trong quang xúc tác, … 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ 

+ 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 

(Nafosted, Vật lý). Chủ nhiệm: TS. Vũ Đức Chính. 

+ Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang học trên cơ sở tinh thể quang tử một chiều ứng dụng 

trong lĩnh vức sinh-hóa (Nafosted, Vật lý). Chủ nhiệm: PGS. TS. Bùi Huy. 

+ Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang học của vật liệu tổ hợp graphene - hạt vàng kích 

thước nano, tăng cường hoạt tính quang xúc tác của TiO2 (Chương trình Vật lý tiên tiến đến 

năm 2020, VAST). Chủ nhiệm: TS. Vũ Đức Chính. 

+ Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của TiO2 kết hợp với vật liệu tổ hợp ống nano cacbon- 

vàng (CSTX, Viện KHVL). Chủ nhiệm: TS. Vũ Đức Chính. 
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+ Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các chấm lượng tử graphene (CSCL, Viện 

KHVL). Chủ nhiệm: ThS. Phạm Nam Thắng. 

2. Một số kết quả khoa học 

+ Nghiên cứu chế tạo chấm lượng tử graphene (GQDs) từ pyrene bằng phương pháp hóa học. 

Đo đạc nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang của chấm lượng tử graphene. 
 

  

Hình 1. Phát xạ của các mẫu GQDs được chế tạo từ các nguồn nguyên liệu khác nhau, dưới ánh sáng 

ban ngày (hình trái) và dưới đèn UV 365 nm (hình phải). 

+ Các kết quả nghiên cứu tác động của dung dịch thuốc trừ sâu với các nồng độ khác nhau lên 

độ dịch chuyển bước sóng cộng hưởng của cảm biến quang tử. 

 

Hình 2. Mô hình cảm biến quang để xác định nồng độ thuốc trừ sâu trong dung dịch. 
 

+ Chế tạo vật liệu tổ hợp carbon-vàng kích thước nanomét, thu được các số liệu về hoạt tính 

quang xúc tác của TiO2, TiO2-SiO2 và hiệu ứng tăng cường quang xúc tác của lượng nhỏ tổ 

hợp nano carbon-vàng lên các nền TiO2.  

 

Hình 3. Ảnh hiển vi điện tử quét của mẫu vật liệu tổ 

hợp graphen-vàng. 

 

Hình 4. Ảnh hiển vi điện tử truyền qua của 

mẫu vật liệu tổ hợp ống nano carbon-vàng. 
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3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: 2 ThS và 5 CN đã bảo vệ thành công luận văn cao học và đồ án tốt nghiệp đại học. 

- Hợp tác: 

+ Trong nước: Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên), Đại học Công nghệ (ĐH QG HN)… 

+ Ngoài nước: Đại học Quốc gia Tsing Hua (Đài Loan); Đại học Paris-Sud (Đại học Paris-

Saclay), Đại học Paris-VI (CH Pháp); Đại học Ajou (Hàn Quốc); Đại học Parma, Đại học 

Genoa (CH Italia); Đại học Binghamton-New York, Viện Công nghệ New Jersey (Hoa Kỳ); 

Đại học Bristol (Vương Quốc Anh); Đại học RMIT (Úc); Viện Công nghệ Sant Longowal, 

Punjab (Ấn Độ);…. 

C. Kế hoạch năm 2018 

1. Đề tài nghiên cứu cơ bản NAFOSTED:  
(i). 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. 

(ii). Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang học trên cơ sở tinh thể quang tử một chiều ứng dụng 

trong lĩnh vức sinh-hóa, mã số 103.03-2015.23. Chủ nhiệm: PGS. TS. Bùi Huy. 

(iii). Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên đặc trưng và hiệu năng làm việc của 

linh kiện quang tử cấu trúc micro và nano, mã số 103.03-2017.02. Chủ nhiệm: TS. Ngô 

Quang Minh 

(iv). Linh kiện quang tử SOI trên cơ sở kết hợp buồng cộng hưởng và kênh dẫn sóng dạng khe 

hẹp trong tinh thể quang tử 2D ứng dụng cho cảm biến chất lỏng độ nhạy cao. Chủ nhiệm: 

TS. Hoàng Thị Hồng Cẩm 

2. Đề tài thuộc VAST:  

(i). Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang học của vật liệu tổ hợp graphene - hạt vàng 

kích thước nano, tăng cường hoạt tính quang xúc tác của TiO2. Chủ nhiệm: TS. Vũ Đức 

Chính 

(ii). Phát triển linh kiện quang tử ứng dụng cho 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, mã 

số VAST03.05/18-19. Chủ nhiệm: TS. Ngô Quang Minh. 

(iii). Nghiên cứu phát triển đầu dò quang sợi và đế có hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề 

mặt (SERS) từ cách sắp xếp có trật tự của các nano Au/Ag ứng dụng để phát hiện các chất 

Chlorpyrifos, dimethoate và Permethrin. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thanh Bình. 

(iv). Hệ tương tác giữa hốc cộng hưởng tinh thể quang tử có khe hẹp với dẫn sóng quang tử 

ứng dụng cho tích hợp lai. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Hồng Cẩm. 

D. Các công trình công bố tiêu biểu năm 2017 

1. Độc quyền sáng chế 
- Phạm Văn Hội, Bùi Huy, Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Thế Anh, “Thiết bị cảm biến quang tử và 

phương pháp để đo nồng độ dung môi hữu cơ và chất bảo vệ thực vật trong môi trường nước,” mã số 

16527 ngày 24/01/2017. Cơ quan cấp: Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN. 

- Phạm Văn Hội, Bùi Huy, Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Thế Anh, Phạm Thanh Bình, Trần Thị Châm, 

Lê Hữu Thắng, Phạm Văn Đại, “Phương pháp đo độ dịch phổ quang của cách tử Bragg trong sợi 

(FBG) sử dụng laze diot thay đổi nhiệt độ đế,” mã số 17177 ngày 7/72017. Cơ quan cấp: Cục sở hữu 

trí tuệ, Bộ KH&CN.   

2. Các bài báo tiêu biểu 
[1] Z. Skeete, H.-W. Cheng, J. Li, C. Salazar, W. Sun, Q. M. Ngo, L. Lin, J. Luo, and C.-J. Zhong, 

“Assessing interparticle spatial characteristics of DNA-linked core-shell nanoparticles with or 

without magnetic cores in surface enhanced Raman scattering,” The Journal of Physical 

Chemistry 121, 15767-15776 (2017). SCI (IF = 4,53). 
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[2] Le Xuan Hung, Pascal D. Bassène, Pham Nam Thang, Nguyễn Thu Loan, Willy Daney de 

Marcillac, Amit Raj Dhawan, Fu Feng, Juan U. Esparza-Villa, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen 

Quang Liem, Laurent Coolen, Pham Thu Nga, “Near-infrared emitting CdTeSe alloyed quantum 

dots: Raman scattering, photoluminescence and single-emitter optical properties,” The Royal 

Society of Chemistry Advance (RSC Advances) 7, 47966-47974 (2017). SCIE (IF = 3,1). 

[3] Thanh Binh Pham, Huy Bui, Huu Thang Le and Van Hoi Pham, “Characteristics of the fiber 

laser sensor system based on etched-Bragg grating sensing probe for determination of the low 

nitrate concentration in water,” Sensors 17(7), 1-9 (2017). SCIE (IF = 2,68). 

[4] Thi Thanh Kieu Nguyen, Quang Minh Ngo, and Truong Khang Nguyen, “Design, modeling, 

and numerical characteristics of the plasmonic dipole nano-antennas for maximum field 

enhancement,” Applied Computational Electromagnetics Society Journal 32(7), 634-641 

(2017). SCIE (IF = 0,44). 

[5] Thi Ngoc Tu Le, Dac Ngoc Son Luu, Quang Minh Ngo, and Thi Hanh Thu Vu, “Enhanced 

photocatalytic activity of TiO2 nanotubes with acid treatments,” Journal of Nanoscience and 

Nanotechnology 17(12), 9192-9197 (2017). SCIE (IF = 1,48). 

[6] Pham Nam Thang, Le Xuan Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Ngoc 

Hai, Nguyen Thi Thuc Hien, Pham Thu Nga, “Structural and optical properties in near infrared 

of CdTeSe colloidal quantum dots for potential application in solar cells,” Vietnam Journal of 

Science and Technology 55(4), 515-525 (2017). 

[7] Thi Kieu Giang Lam, Lukasz Marciniak, Quang Huy Tran, Manh Tien Dinh, Duc Chinh Vu, Vu 

Nguyen, Thu Huong Tran, Thi Khuyen Hoang, Thanh Huong Nguyen, Duc Roan Pham, Thanh 

Binh Nguyen, Quoc Minh Le, “Synthesis, characterization and up-conversion luminescence 

properties of α-NaYF4:Yb
3+

/Er
3+

/PVP/MOFs multilayer nanocrystals,” Vietnam Journal of 

Science, Technology and Engineering 59(3), 79-84 (2017). 

[8] Thu Trang Hoang and Quang Minh Ngo, “Fano resonances in nonlinear photonic structures 

and its applications for optical bistability/switching,” META Publishing 1236 (2017). ISSN: 

2429-1390. 
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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: 06 Biên chế (02 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ); 01 hợp đồng 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Cảm biến điện hóa trên cơ sở các oxit kim loại và cảm biến hấp thụ 

hồng ngoại cho phát hiện các khí ở môi trường nhiệt độ cao.  

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Cảm biến dạng độ dẫn điện trên cơ sở các nano-oxit kim loại và 

polymer dẫn điện cho phát hiện khí độc tại vùng nhiệt độ phòng. 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Hướng nghiên cứu 1:  

Cảm biến điện hóa hoạt động ở nhiệt độ cao sử dụng chất điện ly YSZ (ZrO2 pha tạp Y2O3) 

với các điện cực nhạy khí là các oxit kim loại. Các cảm biến này định hướng cho đo trực tiếp 

các loại khí NOx, CO, HC, O2 trong môi trường khí phát thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. 

Cảm biến khí dựa trên nguyên lý hấp thụ hồng ngoại cho đo các khí CO2, CO, NOx, HC. Cảm 

biến loại này được xây dựng cho các ứng dụng đo liên tục trong môi trường khí thải nhiệt độ 

cao đến gần 500 
o
C. 

- Hướng nghiên cứu 2:  

Cảm biến khí dựa trên các nano-oxit kim loại cho phát hiện các khí độc trong môi trường 

không khí và nghiên cứu các vật liệu này trong lĩnh vực quang xúc tác. Loại vật liệu được 

nghiên cứu và chế tạo là ZnO với các cấu trúc thanh nano, hoa nano; và vật liệu ống nano-

titanate (nền TiO2). 

Vật liệu polymer dẫn (Polypyrrole, Polyaniline) được nghiên cứu cho chế tạo linh kiện cảm 

biến khí hoạt động nhiệt độ phòng. 

 

    

Hình 1. Ảnh SEM (a), giản đồ XRD (b), phân tích EDS (c), phổ tán xạ Raman (d) của vật liệu ống 

nano titanate; minh họa cấu trúc của linh kiện cảm biến tiếp xúc Schottky của điện cực kim loại (Pt, 

Au) và ống nano-titanate (e). 

(e) 
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Hình 1 thể hiện kết quả điển hình về vật liệu ống nano-titanate chế tạo từ phương pháp thủy 

nhiệt và được nghiên cứu trong cảm biến trên cơ sở tiếp xúc Schottky của điện cực kim loại 

Pt, Au với ống nano-titanate. Hình 2 là kết quả nhạy khí NO2 tại nhiệt độ phòng của cảm biến 

dựa trên tiếp xúc Schottky (Au,Pt/ống nano-titanate). 

 

Hình 2. Kết quả nhạy khí NO2 tại nhiệt độ phòng của các cảm biến dựa trên tiếp xúc Schottky 

(Au,Pt/ống nano-titanate). 
 

    

Hình 3. Kết quả về các cấu trúc nano ZnO chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt (a,b,c); đặc trưng 

quang xúc tác của vật liệu (e,f). 

Hình 3 là kết quả minh họa về các cấu trúc nano ZnO chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt và 

các đặc trưng quang xúc tác của chúng. Ở đó, các vật liệu oxit ZnO với cấu trúc nano dạng 

thanh, dang hoa xốp, dang hoa được tổng hợp thành công và nghiên cứu đặc trưng quang xúc 

(e) 

(f) 
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tác và nhạy khí. Kết quả này được so sánh và đánh giá liên quan đến các tính chất cơ bản của 

nano ZnO phụ thuộc vào cấu trúc khác nhau. 

Vật liệu polymer dẫn gần đây được chúng tôi nghiên cứu và định hướng cho cảm biến khí 

hoạt động ở nhiệt độ phòng. Các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục được thực 

hiện. 

2. Triển khai ứng dụng  

Sản phẩm về triển khai hợp đồng công nghệ: Hợp đồng phân tích nồng độ khí CO2 bằng 

phương pháp hấp thụ hồng ngoại. 

3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: đang tham gia đào tạo 01 NCS 

- Hợp tác: Học viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Vật lý, Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội; Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường đại học Sư phạm 

và Kỹ thuật Hưng Yên. 

C. Kế hoạch năm 2018 

- Tiếp tục thực hiện vấn đề nghiên cứu cơ bản (các đề tài thuộc quỹ Nafosted). 

- Tập trung cho hướng nghiên cứu về cảm biến khí hoạt động được trong môi trường nhiệt độ 

cao và ứng dụng chúng cho kiểm soát và điều khiển đốt cháy nhiên liệu. 

- Triển khai hợp đồng khoa học công nghệ liên quan đến phân tích khí.  

D. Các công trình công bố:  

[1] Do Thi Thu, Hoang Thi Hien, Do Thi Anh Thu, Pham Quang Ngan, Giang Hong Thai, Chu Van 

Tuan, Tran Trung and Ho Truong Giang, Schottky contacts of (Au, Pt)/nanotube-titanates for 

fast response to NO2 gas at room temperature, Sensors and Actuators B 244 (2017) 941-948. 

[2] Do Thi Anh Thu, Ho Truong Giang, Do Van Huong, Pham Quang Ngan, Giang Hong Thai, Do 

Thi Thua and Tran Dai Lam, Correlation between photoluminescence spectra with gas sensing 

and photocatalytic activities in hierarchical ZnO nanostructures, RSC Advances 7 (2017) 9826-

9832. 

[3] Hoang Thi Hien, Ho Truong Giang, Nguyen Van Hieu, Tran Trung and Chu Van Tuan, 

Elaboration of Pd-nanoparticle decorated polyaniline films for room temperature NH3 gas 

sensors, Sensors and Actuators B 249 (2017) 348-356. 

[4] Minh Tan Man, Ji-Hee Kim, Mun Seok Jeong, Anh-Thu Thi Do, Hong Seok Lee, Oriented ZnO 

nanostructures and their application in photocatalysis, Journal of Luminescence 185 (2017) 

17–22. 

[5] Đỗ Thị Anh Thư, Hoàng Thị Hiến, Đỗ Thị Thu, Nguyễn Ngọc Khải, Phạm Quang Ngân, Giang 

Hồng Thái, Hồ Trường Giang, Trần Đại Lâm, Nghiên cứu chế tạo cấu trúc nano ZnO cho nhạy 

khí NO2 ở nhiệt độ phòng dưới trợ giúp của chiếu UV, Tạp chí Hóa học, 55 (3e12) (2017) 215-

219. 

[6] Hoàng Thị Hiến, Nguyễn Tất Thắng, Chu Văn Tuấn, Bùi Hà Trung, Trần Viết Thứ, Đỗ Thị Anh 

Thư, Hồ Trường Giang, Trần Trung, Nghiên cứu tổng hợp polypyrrole từ pha hơi cho nhạy khí 

NH3 tại nhiệt đô phòng, Kỷ yếu hội nghị SPMS2017, (2017) 496-498. 

[7] Hoàng Thị Hiến, Phan Thế Dương, Trần Viết Thứ, Đỗ Thị Anh Thư, Giang Hồng Thái, Hồ 

Trường Giang, Trần Trung, Chu Văn Tuấn, Tính hất nhạy khí NH3 tại nhiệt độ phòng của 

polyaniline và polypyrrole được tổng hợp từ pha hơi, Kỷ yếu hội nghị SPMS2017, (2017) 505-

507. 
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PHÒNG PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng:  TS Nguyễn Thế Quỳnh 

- Số lượng các thành viên của Phòng: 07 Biên chế bao gồm 01 GS, 03 TS, 01NCVCC, 03 

NCVC, 01 ThS, 01 Kỹ sư và 01 KTV 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu cải tiến, phát triển các loại hệ phổ huỳnh quang tia X và 

xây dựng các quy trình phân tích định lượng nhanh, đồng thời các thành phần trong nguyên 

liệu cho chế tác vàng trang sức, trong nguyên liệu cho sản xuất xi măng và trong nguyên liệu 

cho  sản xuất  phân bón. 

- 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 

-Lĩnh vực nghiên cứu 3: Nghiên cứu chế tạo, tính chất và ứng dụng của các vật liệu silic và 

silic cacbua có cấu trúc nanô. 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu cải tiến, phát triển các loại hệ phổ huỳnh quang tia X và 

xây dựng các quy trình phân tích định lượng nhanh, đồng thời các thành phần trong nguyên 

liệu cho chế tác vàng trang sức, trong nguyên liệu cho sản xuất xi măng và trong nguyên liệu 

cho  sản xuất  phân bón. 

 + Đã nghiên cứu phát triển thành công loại phổ kế huỳnh quang tia X VietSpace model mới 

cho vàng trang sức, platin trang sức và bạc trang sức. Hệ máy mới có cấp chính xác cao hơn, 

đảm bảo đạt tiêu chuẩn TCVN 7055-2014 về vàng trang sức. Về phần cứng máy được trang 

bị camera chụp ảnh điểm đo trên mẫu phân tích và được nâng cấp phần điện tử xử lý tín hiệu 

nhập khẩu từ hãng Amptek (Mỹ). Phần mền thu  phổ và phân tích hàm lượng được nhân viên 

của phòng phát phát triển thiết bị và phương pháp phân tích viết bằng ngôn ngữ lập trình mới 

cấp cao hơn Visua Studio 12, các thế hệ máy trước viết bằng ngôn ngữ Visua Basis 6. 

+ Đã được cấp bằng giải pháp hữu ích số 1526 với tên sáng chế “Bộ mẫu chuẩn và phương 

pháp phân tích kim loại quý dùng làm trang sức” chủ bằng đồng thời là tác giả Nguyễn Thế 

Quỳnh. Bằng đang được làm thủ tục tại cục sở hữu trí tuệ để chuyển tên chủ bằng là: Viện 

Khoa học Vật liệu – Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam, địa chỉ số 18, đường 

Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu giấy, Hà Nội. Theo cục sở hữu trí tuệ thông 

báo bằng thủ tục hoàn thành trong tháng 11/2017. Hệ máy mới với bằng giải pháp hữu ích sẽ 

tạo tiền đề cho các doanh nghiệp chế tác trang sức sản xuất ra các sản phẩm trang sức cao cấp.    

+ Đã cải tiến, nâng cấp máy phổ kế huỳnh quang tia X VietSpace 5008 có tính năng kĩ thuật 

đáp ứng nhu cầu phân tích thành phần nguyên tố cho nhiều dạng mẫu. Trên hệ phổ kế nâng 

cấp này được bố trí 6 loại filter được điều khiển tự động vào vị trí chiếu của chùm tia X khích 

thích lên mẫu đo, để lọc các tia X kích thích năng lượng thấp cho phù hợp với các đối tượng 

mẫu cần phân tích. Mẫu phân tích trong hệ máy được quay đều trong quá trình thu phổ tria X 

cuả mẫu, để phổ tia X thu được phản ánh được giá trị thực trên 80% bề mặt mẫu được đo, 

tránh được sự phân bố không đồng nhất của các thành phần trong mẫu đo. Tuy nhiên hệ máy 

mới hoàn thành trong tháng 11 năm 2017, nên việc khảo sát về các phương pháp phân tích 

làm trên hệ máy mới chưa thực hiện được nhiều.  
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+ Đã xây dựng được quy trình phân tích nhanh, đồng thời các thành phần trong phân bón 

DAP bằng phương pháp huỳnh quang tia X. Phương pháp phân tích này chưa có trong các 

TCVN về phân tích phân bón. Hy vọng những nghiên cứu tiếp theo trong thời gian tới sẽ đưa 

được phương pháp phân tích huỳnh quang tia X thành TCVN về lĩnh vực phân bón, như đã 

đưa được phương pháp này thành TCVN 7055-2002 và TCVN 7055-2014 trước đây.  

- 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. 

- Hướng nghiên cứu 3: Nghiên cứu vật liệu silic và silic cacbua có cấu trúc nanô xốp; 

+ Kết quả chế tạo và nghiên cứu silic xốp (porous silicon – PSi) 

Kết quả lớn nhất của đề tài về PSi là dựa trên cơ sở các kết quả thực nghiệm (quan sát thấy sự 

tăng lên của nồng độ oxy trên bề mặt PSi được ăn mòn anốt với mật độ dòng anốt hóa cao 

hơn), đề tài đã đưa ra một mô hình hoàn toàn mới về quá trình anốt hóa (anodization) silic. 

Mô hình này đề xuất rằng nếu sử dụng cùng một dung dịch điện phân (electrolyte) với nồng 

độ HF cố định, thì tùy thuộc vào mật độ dòng anốt hóa (Ja) mà kết quả của quá trình anot hóa 

silic có thể là sự ăn mòn silic (silicon etching) làm cho silic mất đi (xảy ra tại Ja nhỏ) hoặc sự 

mọc lên của một lớp oxit silic (growth of a silicon oxide layer) (xảy ra tại Ja lớn), cùng với tất 

cả các hệ quả của sự mọc lên này. Cái mới của mô hình là ở chỗ trước đây các tác giả khác 

đều cho rằng kết quả của sự anốt hóa silic chỉ có thể là sự ăn mòn silic (nên quá trình còn 

được gọi là ăn mòn anot – anodic etching) mà trong đó silic mất đi thông qua hòa tan vào 

dung dịch, còn nay chúng tôi cho rằng kết quả của cái gọi là “silicon anodic etching” lại có 

thể bao gồm cả sự mọc lên của một lớp oxit silic. 

Hệ quả lớn nhất và nhìn thấy rõ nhất của sự thay thế dần sự ăn mòn silic bằng sự mọc lên của 

một lớp oxit silic khi tăng Ja trong mô hình mới được chúng tôi đề xuất là sự xuất hiện của 

cấu trúc mosaic trên bề mặt của silic được anốt hóa. Đây là cấu trúc gồm có các miếng hình 

thù, kích cỡ khác nhau nổi lên như các đảo giữa các rãnh ăn mòn. Trong mô hình do chúng tôi 

đề xuất, cấu trúc này được giải thích một cách đơn giản bằng việc khi Ja càng lớn thì quá trình 

mọc oxit silic càng trở nên chiếm ưu thế, và đến một Ja đủ lớn nào đó thì lớp oxit silic trở 

thành một màng mỏng liên tục phủ kín toàn bộ bề mặt mẫu silic đang được anốt hóa. Tại Ja 

lớn hơn nữa thì lớp oxit silic này sẽ trở nên quá dày, chú ý rằng đây là một lớp của một chất 

khác (oxit silic) mọc lên trên silic nên trong lớp này luôn luôn có ứng suất, do đó khi quá dày 

thì nó sẽ phải nứt vỡ ra. Lớp oxit silic sẽ nứt ra ở những chỗ tập trung nhiều sai hỏng (defect), 

hơn nữa, sự nứt ra sẽ làm lộ ra silic của đế. Vì mẫu vẫn đang nằm trong dung dịch ăn mòn, 

nên xung quanh các chỗ nứt tốc độ ăn mòn sẽ lớn hơn, các chỗ này bị ăn mòn mạnh hơn, tạo 

thành các rãnh ăn mòn. Kết quả là cấu trúc mosaic xuất hiện. 

+ Kết quả chính trong chế tạo và nghiên cứu SiC xốp (porous SiC – PSiC) 
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Về pSiC, kết quả lớn nhất của đề tài là dựa trên sự tương tự giữa Si và SiC, chúng tôi đã đề 

xuất rằng ngoài cơ chế hòa tan gián tiếp của SiC vào dung dịch ăn mòn thông qua oxy hóa 

(thông qua phản ứng của SiC với H2O) như các tác giả khác đã đề xuất, SiC cũng còn phải 

được hòa tan trực tiếp vào dung dịch (thông qua phản ứng của SiC với HF) và đã chứng minh 

điều này bằng thực nghiệm. Dựa trên đề xuất về cơ chế ăn mòn thứ hai trên đây, chúng tôi đã 

giải thích được nguyên nhân xuất hiện của lớp giàu cacbon trên bề mặt SiC được ăn mòn 

trong dung dịch loãng của HF/EG (EG = ethylene glycol). Lớp giàu cacbon này nhiều tác giả 

khác đã quan sát thấy khi ăn mòn anốt SiC trong dung dịch của HF, nhưng chưa ai đưa ra 

được một sự giải thích thỏa đáng. Việc tạo ra được lớp giàu cacbon trên bề mặt SiC là một 

việc làm có ý nghĩa, vì lớp này có thể có nhiều ứng dụng, ví dụ như làm một lớp trung gian 

với điện trở suất thấp để tạo ra tiếp xúc ohmic giữa SiC và kim loại.- Khi khi mật độ dòng 

anốt Ja tăng thì mật độ và kích thước lỗ xốp tăng, đồng thời dần dần lỗ xốp chuyển từ dạng 

hình tròn sang hình dạng zic-zac.  

Đã nghiên cứu tính chất huỳnh quang của PsiC và thấy rằng: Cường độ PL gia tăng rất mạnh 

so với các mẫu trước khi ăn mòn và có đỉnh phổ PL dịch về phía năng lượng cao hơn. Sự gia 

tăng cường độ PL có thể lên tới hàng trăm lần; Dải phát PL của các mẫu aSiC xốp được hình 

thành từ ba dải nhỏ: dải thứ nhất có đỉnh ở khoảng 420 nm (2,96 eV), chúng tôi gọi là dải tím-

xanh dương; dải thứ hai có đỉnh ở khoảng 540 nm (2,3 eV), được gọi là dải xanh lá cây; dải 

thứ ba có đỉnh ở khoảng 710 nm (1,75 eV), gọi là dải đỏ (cường độ PL của dải đỏ là khá yếu); 

Phổ PL của các mẫu aSiC xốp phụ thuộc rất nhiều vào mật độ dòng điện hóa; Nguồn gốc PL 

cho mỗi dải PL là khác nhau. Đặc biệt, mật độ dòng anot hóa càng cao thì cường độ PL của 

dải tím-xanh dương càng mạnh và trở nên vượt trội so với các dải khác. Bằng cách đo nồng 

độ oxy trên bề mặt mẫu aSiC sau khi ăn mòn chúng tôi thấy rằng dải PL này liên quan chặt 

chẽ với sự ôxi hóa anốt xảy ra trong quá trình ăn mòn. 

2. Triển khai ứng dụng  

- Các hợp đồng triển khai nghiên cứu : Phòng đã thực hiện 03 Hợp đồng chuyển giao công 

nghệ và một số hợp đồng dịch vụ đo với tổng số tiền là 1.200.900.000 đồng. 

3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: Số lượng 02 NCS đã thực hiện luận án năm 2017;  

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

C. Kế hoạch năm 2018 

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến hệ phổ kế huỳnh quang tia X và xây dựng các quy trình phân 

tích hàm lượng các thành phần trong chế tác vàng trang sức, trong nguyên liệu sản xuất phân 

bón và các thành phần khoáng vô cơ trong đất trồng trọt. 

- 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] Luong Truc Quynh Ngan, Kieu Ngoc Minh, Dao Tran Cao, Cao Tuan Anh and Le Van Vu 

(2017), “Synthesis of Silver Nanodendrites on Silicon and Its Application for the Trace 

Detection of Pyridaben Pesticide Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy”, Journal of 

Electronic Materials, Vol. 46,  3770-3775. 

[2] Kieu Ngoc Minh, Cao Tuan Anh, Luong Truc Quynh Ngan and Le Van Vu and Dao Tran Cao 

(2016), “Synthesis of flower-like silver nanostructures on silicon and their application in 

surface-enhanced Raman scattering”, Communications in Physics, Vol. 26, No. 3, 241-246. 

(Xuất bản năm 2017) 

[3] Cao Tuan Anh, Luong Truc Quynh Ngan (2017), “Study of using Triton X-100 surfactant for 

porous etching of amorphous SiC”, Journal of Applied Physical Science International 
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(International Knowledge Press), Vol. 8, 95-100. 

[4] Ngoc Minh Kieu, Tran Cao Dao, Tuan Anh Cao, Van Vu Le and Truc Quynh Ngan Luong 

(2017), “Fabrication of silver flower-like miceostructures on silicon and their use as surface-

enhanced Raman scattering substrates to detect melamine traces”, Proceedings of The 6th Asian 

Symposium on Advanced Materials, September 27-30
th
, 2017, Hanoi, Vietnam, 642-646. 

[5] Dao Tran Cao, Kieu Ngoc Minh, Cao Tuan Anh, Luong Truc Quynh Ngan, Nguyen Ngoc Hai, 

and Le Van Vu (2017), “Synthesis and use of silver microflowers for dectecting traces of 

cyanide by surface-enhanced Raman spectroscopy”, Proceedings of IWNA 2017, 08-11 

November 2017, Phan Thiet, Vietnam, 551-554. 

[6] Nguyễn Thế Quỳnh, Lê Quang Huy, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Như Đương, Vũ Đức Kiên, 

Nguyễn Mạnh Cương, Trần Minh Văn, Nguyễn Văn Hiệu (2017), “Thiết bị và phương pháp 

phân tích huỳnh quang tia X, xác định nhanh, đồng thời các hàm lượng thành phần trong phân 

bón DAP” Tạp chí Hóa học, T55 (3e12-2017) 56-61. 
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PHÒNG VẬT LIỆU CÁCBON NANÔ 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng: TS, NCVC. Nguyễn Văn Chúc 

- Số lượng các thành viên của Phòng: 06 biên chế, 04 hợp đồng (02 đang ở nước ngoài), trong 

đó có 03 TS, NCVC; 02 TS (đang ở nước ngoài), 03 Thạc sĩ (01 đang ở nước ngoài), 01 Kỹ 

sư và 01 Cử nhân. 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1 (LV1): 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 (LV2): 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 (LV3): Nghiên cứu chế tạo một số loại đèn LED tản nhiệt bằng vật 

liệu chứa thành phần cácbon nanô  

- Lĩnh vực nghiên cứu 4 (LV4): 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 (LV5): Nghiên cứu chế tạo vật liệu graphene oxide số lượng lớn, vật 

liệu tổ hợp lai kim loại xúc tác, kim loại chuyển tiếp nền graphene. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 6 (LV6): 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 (LV7): Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu composite nền kim 

loại, gốm gia cường vật liệu nano cácbon. 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

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 graphene trong cảm biến sinh học trên cơ sở transistor hiệu ứng 

trường nhằm phát hiện nồng độ carbaryl. Cảm biến có độ nhạy cao 10
-8

µg mL
-1

. 

- 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 /. 

- 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 
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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 

 

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 
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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: 03 NCS, 03 ThS, 06 sinh viên đại học.  

- Hợp tác: 

+ Hợp tác trong nước: LV1- PGS. Trần Đại Lâm (GUST), PGS. Phan Bách Thắng (ĐH Quốc 

Gia HCM); LV5 – TS. Đặng Văn Thành (Đại học y dược Thái Nguyên), TS. Trần Đình Phong 

(USTH); 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); 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 2018 

- 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 nghiên cứu cơ bản Nafosted “Nghiên cứu ứng dụng chất lỏng chứa vật liệu cácbon 

nanô trong hấp thụ năng lượng mặt trời”, mã số: 103.99-2015.70. 

- Thực hiện các công việc của đề tài nghiên cứu cơ bản Nafosted “Nghiên cứu tính chất vật 

liệu tổ hợp graphen với chacogenua kim loại chế tạo bằng phương pháp bóc tách plasma 

cường hóa định hướng ứng dụng trong tích trữ và chuyển hóa năng lượng” 

- Dự án SXTN cấp TP. Hà Nội “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” 

- Tiểu dự án FIRST-IMS “Nghiên cứu và phát triển công nghệ chế tạo vật liệu có độ dẫn nhiệt 

cao chứa thành phần cácbon cấu trúc nanô và ứng dụng trong tản nhiệt cho linh kiện điện tử 

công suất lớn” 

- Đề tài KHCN 7 hướng ưu tiên “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 cứu đó”. 

- Đề tài thuộc Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

“Nghiên cứu chế tạo điện cực trên cơ sở vật liệu graphene/CNTs định hướng ứng dụng trong 

các linh kiện quang điện tử”. 

D. Các công trình công bố: Liệt kê các công trình khoa học công bố năm 2017 

Công trình công bố: 

[1] Dmitry I. Levshov, Romain Parret, Huy-Nam Tran, Thierry Michel, Thi Thanh Cao, Van Chuc 

Nguyen, Raul Arenal, Valentin N. Popov, Sergei B. Rochal, Jean-Louis Sauvajol, Ahmed-Azmi 

Zahab, Matthieu Paillet, Photoluminescence from an individual double-walled carbon nanotube, 

Physcial Review B 96 (2017) 195410 (SCI). IF = 3.836 

[2] Pham Van Trinh, Nguyen Ngoc Anh, Bui Hung Thang, Nguyen Tuan Hong, Le Dinh Quang, 

Phan Hong Khoi, Phan Ngoc Minh and Phan Ngoc Hong, “Enhanced thermal conductivity of 

nanofluid-based ethylene glycol containing Cu nanoparticles decorated on a Gr–MWCNT 

hybrid material”, RSC Advances 7(1) (2017) 318 (SCIE). IF = 3.108 

[3] Pham Van Trinh, Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Trong Tam, Nguyen Tuan Hong, Phan Ngoc 

Hong, Phan Ngoc Minh, Bui Hung Thang, “Influence of defects induced by chemical treatment 

on the electrical and thermal conductivity of nanofluids containing carboxyl-functionalized 

multi-walled carbon nanotubes”, RSC Advances 7 (2017) 49937 (SCIE). IF = 3.108 
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[4] Minh N. Dang, Thi Dieu Thuy Ung, Hong N. Phan, Quang Duc Truong, Thang H. Bui, Minh N. 

Phan, Liem Quang Nguyen, Phong D. Tran, “A novel method for preparation of molybdenum 

disulfide/graphene composite”, Materials Letters, 2017, 1, 145–148 (SCI). IF = 2.572 

[5] Chien Nguyen Van, Nguyen Thanh Hai, Jiri Olejnicek, Petra Ksirova, Michal Kohout, Michaela 

Dvorakova, Pham Van Hao, Phan Ngoc Hong, Manh Cuong Tran, Do Hoang Tung, Dang Van 

Thanh, Preparation and photoelectrochemical performance of porous TiO2/graphene 

nanocomposites films, Materials Letters, doi.org/10.1016/j.matlet.2017.11.008. IF = 2.572 

[6] Dmitry I. Levshov, Huy-Nam Tran, Thiery Michel, Thi Thanh Cao, Van Chuc Nguyen, Raul 

Arenal, Valentin N. Popov, Jean-Loui Sauvajol, Ahmed-Azmi Zahab, Matthieu Paillet, 

Interlayer Interaction Effects on the G Modes in Double-Walled Carbon Nanotubes With 

Different Electronic Configurations, Phys. Status Solidi B, (2017) 1700251. IF = 1.674 

[7] Thi Kieu Hanh Ta, Thi Nhu Hoa Tran, Quang Minh Nhat Tran, Duy Phong Pham, Kim Ngoc 

Pham, Thi Thanh Cao, Yong Soo Kim, Dai Lam Tran, Heongkyu Ju, Bach Thang Phan, Surface 

Functinalization of WO3 Thin Films with (3-Aminopropyl)triethoxysilane and Succinic 

Anhydride, Journal of Electronic Materials, 46 (6) (2017) 3345-3352 (SCI). IF = 1.579 

[8] Pham Van Trinh, Phan Ngoc Hong, Bui Hung Thang, Nguyen Tuan Hong, Duong Van Thiet, 

Nguyen Van Chuc, Phan Ngoc Minh, “Effect of Surface Morphology and Dispersion Media on 

the Properties of PEDOT:PSS/n-Si Hybrid Solar Cell Containing Functionalized Graphene”, 

Advances in Materials Science and Engineering 2017 (2017), ID 2362056 (9 pp). IF = 1.299 

[9] Van Trinh Pham, Thi Thanh Cao, Le Viet Cuong, Ngoc Hong Phan, Duy Long Pham, Ngoc Minh 

Phan, Van Chuc Nguyen, “Effect of organic solvents on the properties of DWCNT/PEDOT:PSS 

transparent conductive films”, Mater. Res. Express 4 (2017) 105504. IF = 1.068 

[10] Pham Van Trinh, Nguyen Van Luan, Phan Ngoc Minh, Doan Dinh Phuong, “Effect of Sintering 

Temperature on Properties of CNT/Al Composite Prepared by Capsule-Free Hot Isostatic 

Pressing Technique”, Trans. of the Indian Institute of Metals 70 (2017) 947–955. IF = 0.533 

[11] Pham Van Trinh, Bui Hung Thang, Nguyen Van Chuc, Phan Ngoc Hong, Phan Ngoc Minh, 

“Effect of Annealing Time on the Power Conversion Efficiency of Silicon Nanowire Based 

Solar Cell Prepared by Wet Diffusion Technique”, Journal of Nano- and Electronic Physics 

9(6) (2017) 06025. (ESCI, Scopus). 

[12] H N Tran, D I Levshov, V C Nguyen, M Paillet, R Arenal, X T Than, A A Zahab, Y I Yuzyuk, 

N M Phan, J-L Sauvajol, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 

ISSN:2043-6262, vol 8, Number 1 (2017) 015018. 

[13] B. H. Thang, N. X. Toan, P. N. Minh, “High Hardness Nickel - Carbon Nanotubes Composite 

Electroplating”, Advances in Research, ISSN: 2348-0394, vol 11, issse, 3, 35922 (2017) 

[14] P. V. Trinh, N. N. Anh, B. H. Thang, L. D. Quang, N. T. Hong, P. H. Khoi, P. N. Minh and P. 

N. Hong, “Thermal conductivity of ethylene glycol based copper nanoparticle decorated 

graphene nanofluids”, Communications in Physics 26 (4) (2016) 351. 

[15] Trong Tam Nguyen, Hung Thang Bui, Ngoc Minh Phan, “A model for thermal conductivity of 

carbon nanotubes with ethylene glycol/water based nanofluids”, Vietnam Science & Technology, 

ISSN: 2525-2461, vol 59, issue 2, page 10, 2017  

[16] Pham Van Trinh, Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Trong Tam, To Anh Duc, Mai Thi Phuong, 

Nguyen Tuan Hong, Phan Ngoc Hong, Phan Ngoc Minh, Bui Hung Thang, “Nghiên cứu chế tạo 
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PHÒNG VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NĂNG LƢỢNG 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng:  PGS. TS. Phạm Duy Long 

- Số lượng các thành viên của Phòng: Biên chế 06, hợp đồng 02, GS 01, PGS 01, TS 

03,NCVC…. 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu hiệu ứng plasmonics của hệ vật liệu hybrid nano 

kim loại - nano bán dẫn 
- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu về vật liệu và linh kiện pin ion liti; natri 

- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Nghiên cứu về vật liệu và linh kiện pin mặt trời (DSSCs; QDSSCs, 

perovskite solar cell; Plasmonic solar cells…). 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Hƣớng nghiên cứu 1: Nghiên cứu hiệu ứng plasmonics của hệ vật liệu hybrid nano kim loại 

- nano bán dẫn 

- Đã nghiên cứu tổng hợp thành công hệ vật liệu hybrid nano kim loại – nano bán dẫn (Au – 

nano oxit bán dẫn), trong đó hệ vật liệu nano oxit TiO2; ZnO cấu trúc nano được chế tạo bằng 

phương pháp thủy nhiệt, hạt nano Au được chế tạo bằng phương pháp hóa. Hệ vật liệu  có cấu 

trúc nano TiO2 dạng dây được tổ hợp trên đế FTO/glass, các dây nano TiO2 với đường kính ~ 

10 nm, chiều dài lên tới vài trăm nano mét. Các dây nano TiO2 có cấu trúc pha anatase mà 

không cần ủ nhiệt thêm. Tương tự với vật liệu ZnO cấu trúc nano dạng thanh, dạng cầu gai 

(uchinlike) .. Sau đó các hạt nano AuNPs được lắng đọng hóa học lên bề mặt các thanh / dây 

nano TiO2 và ZnO để tạo thành hệ vật liệu hybrid. Các kết quả nghiên cứu ảnh SEM; TEM 

phân giải cao đã cho thấy các hạt AuNPs được gắn trên các dây nano TiO2; ZnO  khá rõ ràng 

để hình thành cấu trúc AuNPs@TiO2; AuNps@ZnO 

- Hoạt tính quang xúc tác của hệ vật liệu nano AuNPs@TiO2 và AuNPs/ZnO dưới tác đụng 

trong vùng nhìn thấy của hai hệ vật liệu nano composite AuNPs@TiO2 và AuNPs/ZnO đều đã 

được nghiên cứu. Hệ vật liệu AuNPs@TiO2 thể hiện tính chất quang xúc tác với hằng số phản 

ứng cao hơn hai lần so với các hệ vật liệu tương đương. Hệ vật liệu AuNPs/ZnO cho kết quả 

hằng số phản ứng của cấu trúc hình kim cao hơn 30% so với các cấu trúc dạng thanh đơn 

thuần.  

 

Hình 1. Ảnh chụp SEM (a) và ảnh TEM  (b) của dây nano TiO2 có gắn các AuNs và  Phổ hấp thụ cộng 

hưởng plasmonics của vật liệu màng có cấu trúc nano AuNPs@TiO2  và của các hạt nano AuNPs 

trong dung dịch (c) 
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Hình 2. Ảnh chụp SEM của vật liệu ZnO dạng dây nano và cầu gai (a);  ảnh TEM  của hệ 

AuNPs@ZnO dạng cầu gai (chụp trên một nhánh của cầu gai ZnO đã có tổ hợp với các hạt  AuNPs 

(b); Hoạt tính quang xúc tác của hệ AuNPs@ZnO dạng cầu gai dưới tác dụng của ánh sáng vùng nhìn 

thấy (solar simulator); tốc độ phân hủy  xanh methylene của ZnO và AuNPs@ZnO dạng cầu gai (c)   

Ngoài ra cơ chế truyền điện tích trong cấu trúc hybrid cũng đã được nghiên cứu và khẳng định 

bằng kết quả mô sai phân hữu hạn trên miền thời gian FDTD. Các kết quả nghiên cứu đã 

chứng tỏ rằng, sự tăng cường bức xạ điện từ không phải là nguyên nhân chính gây ra sự tăng 

cường của hoạt tính quang xúc tác của hệ vật liệu AuNPs@TiO2 NW, chính hot electrons - 

electrons gây ra bởi sự truyền điện tích từ AuNPs sang TiO2 NW - mới là nguyên nhân chính 

gây ra kết quả nêu trên. Kết quả này là mới, và đã được đồng ý xuất bản tại tạp chí Japanese 

Journal of Applied Physics. 

 

Hình 3. Kết quả mô phỏng phổ hấp thụ của hạt nano AuNPs.(a) Phân bố trường bức xạ điện tử của hệ 

AuNPs@TiO2 NW tại bước sóng kích thích 550 nm; (b) Ảnh phóng to kết quả của một AuNPs tại biên 

với TiO2 khi  kích thích với bước sóng 550 nm (d) và khi kích thích với bước sóng 650 nm (d) 

- Hƣớng nghiên cứu 2: Nghiên cứu về vật liệu và linh kiện pin ion liti; natri 
+ Đã chế tạo thành công được các hệ vật liệu điện cực catot cho pin ion sạc lại được. Vật liệu 

catot cho pin ion lithium LiNixMn2-xO4 có cấu trúc hạt nano đã được nghiên cứu chế tạo thành 

công bằng phương pháp solgel và phương pháp phản ứng pha rắn. Kết quả nghiên cứu cho 
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thấy vật liệu chế tạo được thể hiện tốt các tính chất trao đổi và tích trữ ion liti với dung lượng 

phóng nạp đạt 80 mAh/g.  

+ Hệ vật liệu Na0,44MnO2 dây nano có khả năng trao đổi tích trữ ion natri cũng đã được chế 

tạo thành công bằng phương pháp thủy nhiệt. Các day nano co kích thước vài trục đến trăm 

nm theo chiều ngang và dài từ vài đếm trục m. Các điện cực catot cho pin ion natri trên cơ 

sở hệ vật liệu Na0,44MnO2 dây nano cũng đã được nghiên cứu chế tạo, các kết quả cho thấy 

dung lượng phóng nạp khá cao đạt 60 mAh/g.  

+ Trên hình 4.là ảnh SEM và đường đặc trưng phóng nạp tương ứng với các vật liệu điện cực 

đã chế tạo được. Các kết quả này cho thấy đây là các vật liệu rất có triển vọng để chế tạo các 

linh kiện pin ion sạc lại được trong các giai đoạn tiếp theo.  

 

 
                                                                   (a) 

 
(b) 

Hình 4. Ảnh SEM và đường đặc trưng phóng nạp của các điện cực catot đã chế tạo: (a) - LiNixMn2-xO4 

cho pin ion liti; (b) - Na0,44MnO2 cho pin ion natri (sodium). 

- Hƣớng nghiên cứu 3: Nghiên cứu về vật liệu và linh kiện pin mặt trời 

+ Đối với hướng nghiên cứu này chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo thành công linh kiện pin 

mặt trời DSSCs sử dụng màng TiO2 nano xốp và chất nhạy sáng N719. Màng điện cực quang 

điện TiO2 được chế tạo bằng kỹ thuật in lưới, đây là kỹ thuật cho phép dễ dàng chế tạo linh 

kiện dưới dạng kích thước lớn, độ lặp lại cao. Linh kiện pin mặt trời DSSCs đã chế tạo được 

có các thông số đạt Voc  0,7 V; Jsc  15 mA/cm
2
 và hiệu suất ɳ  6%. Với linh kiện kích 

thước lớn 10x10 cm
2
 hiệu suất đạt ɳ  5,6%.. Hiện các nghiên cứu đang tập chung vào việc 

nâng cao hiệu suất cũng ngư các nghiên cứu tìm kiếm chế tạo các chất dẫn lỗ trống dạng rắn 

để thay thế cho các chất điện ly lỏng nhằm giải quyết vấn đề nâng cao tuổi thọ của các linh 

kiện để có thể ứng dụng thục tế.  

+ Ngoài ra còn có các nghiên cứu về lĩnh vực pin mặt trời perovskite và pin mặt trời 

plasmonic đang được thực hiện.   

2. Đào tạo và hợp tác   

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 DH Công nghệ, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học kiến trúc v.v… 
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C. Kế hoạch năm 2018 

+ Tiếp tục thực hiện các đề tài NCCB, các đề tài NC khác còn tiếp tục trong năm 2017. 

+ Thực hiện đăng ký mới các đề tài NCCB và các đề tài định hướng ứng dụng. Đặc biệt trú 

trọng đến 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 2018: 01 đề tài nafosted về lĩnh vực pin ion tiếp tục năm trước; 

01 đề tài cấp Viện HL, 02 đề tài nafosted đăng ký mới về pin mặt trời perovskite và 

plasmonic solar cells; 01 đề tài tiềm năng về lĩnh vực plasmonics của các hạt nano kim loại. 

D. Các công trình công bố 
Bài báo quốc tế: 

[1] Viet V. Tran, Oanh T. T. Nguyen, Chi H. Le, Tuan A. Phan, Ban V. Hoang, Thang D. Dao, 

Tadaaki Nagao and Chung V. Hoang, "Sub-10nm, high density titania nanoforests - gold 

nanoparticles composite for efficient sunlight-driven photocatalysis", Japanese Journal of 

Applied Physics 56 095001 (2017). doi: 10.7567/JJAP.56.095001 IF = 1.384  

[2] Chi H. Le, Oanh T. T. Nguyen, Hieu S. Nguyen, Long D. Pham and Chung V. Hoang, 

"Controllable synthesis and visible-active photocatalytic properties of Au nanoparticles 

decorated urchin-like ZnO nanostructures", Current Applied Physics, 17 1506-1512 (2017).  

[3] Chung V. Hoang, K. Hayashi, Y. Ito, N. Gorai, G. Allison, X. Shi, Q. Sun, Z. Cheng, K. Ueno, 

K. Goda, H. Misawa, "Interplay of hot electrons from localized and propagating plasmons", 

Nature Communications 8 771 (2017) .  

[4] Pham Duy Long, Dang Tran Chien, Nguyen Thanh Trung, Nguyen Si Hieu, Le Ha Chi, Vu Van 

Cat, Vu Dinh Lam, Plasmonic effect enhanced photocurrent in nanostructured TiO2 decorated 

with gold nanoparticales, Journal of Electronic Materials, 46, 4448 (2017)  

[5] N. V.Nghia, P. D. Long, T. A. Tan, S. Jafian, I M. Hung; Electrochemical Performance of a 

V2O5 cathode  for sodium batteries, Journal of Electronic Materials, 46,  3689 (2017)  

[6] V. T. Pham, T. T. Cao, L. V. Cuong, N. H. Phan, D. L. Pham, N. M. Phan and V. C. Nguyen, 

“Effect of organic solvents on the properties of DWCNT/PEDOT:PSS transparent conductive 

films”, Mater. Res. Express 4 (2017) 105504  

[7] I Ming Hung. Smuel Jafian, Nguyen Van Nghia, Duy Long Pham; Effect of difference vanadium 

sources on the electrochemical performance of sodium vanadium phosphate cathode for sodium 

ion batteries; Ceramic International, 43, S655 (2017) IF = 2.986  

[8] N. T. Dai, K. E.-Tae, K. J. Oh, L. S. Jun, H. V. Vuong, D. K. An; Formation of GeO2 complex 

composed nanostructures by the vapor liquid solid method; J Mater Sci: Mater Electron 28 (2017) 

9338–9343 

Bài báo tạp chí trong nƣớc: 

[1] Oanh T. T. Nguyen, Chi H. Le, Long D. Pham, Hieu S. Nguyen, Chung V. Hoang, "Synthesis 

and Optical Characterization of Building-Block Plasmonic Gold Nanostructures", 

Communications in Physics 27 (2017) 131.  

[2] Tan Anh Ta, Long Duy Pham, Hieu Sy Nguyen, Chung Vu Hoang, Chi Ha Le, Chien Tran 

Dang, Hoa Thi Thu Nguyen, Nghia Van Nguyen, "Electrochemical Performance of Na0.44MnO2 

Synthesized by Hydrothermal Method Using as a Cathode Material for Sodium Ion Batteries" 

Communications in Physic 27 (2) 143 (2017).  

[3] T. A. Tan, N. S. Hieu, L. H. Chi. D. T. Chien, L. D. Trong, P. D. Long, Structure and 

electrochemical impedance of LiNi xMn2 xO4; Communications in Physics 26  (2016) 361-368.  

Hội nghị quốc gia và quốc tế: 

[1] P. Văn Trình, Cao Thi Thanh, Le Viet Cuonng, Phan Ngoc Hong, Pham Duy Long, Phan Ngoc 

Minh, Nguyen Van Chuc, “Effect of organic solvents on the properties of DWCNT/PEDOT:PSS 

transparent conductive films”, proceedings of the 6
th
 Asian Symposium on Advanced Materials, 
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, 2017, Hanoi, Vietnam, pp. 511-516. ISBN: 978-604-913-603-0.  

[2] P. V. Trình, L. T.T. Hương, C. T. Thanh, P. D. Long, N. V. Chúc, “Tổng hợp màng mỏng dẫn 

điện trong suốt trên cơ sở vật liệu ống nano cacbon hai tường (DWCNTs)”, 673-676. ISBN:978-
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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 học tập tại nước ngoài), 03 

hợp đồng, 02 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 

 + Đề tài 1: Từ học nano trong các hệ hạt nano từ thế hệ mới (Viện trợ nước ngoài), 

GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc (2015-2017). 

+ Đề tài 2: Đề tài nhánh: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp”, TS. Hà 

Phương Thư (2016-2018). 

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc nano ứng dụng trong điều trị ung thư 

+ Đề tài 1: Nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc nano Paclitaxel phối hợp Curcumin và đánh giá 

tác động của chúng lên các tế bào ung thư, TS. Hà Phương Thư (2016-2017), cấp Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

+ Đề tài 2: Nghiên cứu chế tạo các hệ dẫn thuốc cấu trúc nano đa chức năng từ-huỳnh quang 

dùng trong chẩn đoán và điều trị ung thư, TS. Hà Phương Thư, (2016-2019), Quỹ 

NAFOSTED. 

-  Lĩnh vực nghiên cứu 3: Cảm biến sinh học và ứng dụng  

+ Đề tài 1: Nghiên cứu tích hợp kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt LAMP thời gian thực và công 

nghệ điện hóa trên cơ sở hệ thiết bị vi lưu. Ứng dụng cho phân tích vi rút viêm gan HBV và vi 

rút ung thư tử cung HPV, PGS. TS. Trần Đại Lâm, (2015-2017), Quỹ NAFOSTED. 

+ Đề tài 2: Nghiên cứu phát triển cảm biến sinh điện hoá không đánh dấu sử dụng graphene 

và polyme in phân tử để xác định Dopamin, Th.S Nguyễn Hải Bình, cấp Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam, (nghiệm thu 10/2017). 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Hướng ứng dụng trong y, sinh học, nông nghiệp: 

+ Đã chế tạo được hệ vật liệu nano Curcumin và Spirulina bọc alginate, hệ hạt nano thu được 

có kích thước tương đối đồng đều, kích thước trung bình khoảng 100 nm. Cucurmin chiếm tỷ 

lệ 12,46%, Spirulina chiếm tử lệ 18,94%.  

+ Đã chế tạo được hệ hạt nano CoFe2O4 có kích thước trung bình < 25 nm. Bước đầu đánh giá 

đọc tính của chất lỏng từ nền CoFe2O4. Kết quả thu được ở nồng độ 100 µg/ml tế bào vẫn sinh 

trưởng trên 50%. 

- Hướng vật liệu hệ dẫn thuốc trong điều trị ung thư 

+ Chế tạo hệ dẫn thuốc có kích thước nanomet Fol/(Cur+PTX)/PLA-TPGS (kích thước < 

100nm), hàm lượng Cur: 0,2 mg/ml; PTX: 0,2 mg/ml. 

+ Chế tạo thành công hệ mang đồng thời Paclitaxel và Curcumin trên cơ sở copolyme PLA-

TPGS gắn yếu tố hướng đích Folate có kích thước nhỏ hơn 100 nm, độ bền ổn định thể hiện 

tính hướng đích và tiêu diệt tế bào ung thư tốt. 

+ Chế tạo thành công hệ dẫn thuốc đa chức năng từ-huỳnh quang có cấu trúc nano có kích 

thước nhỏ hơn 200 nm (thuốc: Curcumin/Doxorubicin vừa có khả năng phát huỳnh quang vừa 
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là dược chất tiêu diệt tế bào ung thư, hạt nano từ: Fe3O4 là tác nhân làm tăng độ tương phản 

và khả năng tự đốt nóng khi có từ trường ngoài, chất mang là polymer/copolyme). Hệ dẫn 

thuốc có khả năng xâm nhập và tiêu diệt tế bào ung thư tốt. Kết quả nhiệt trị cho thấy hệ dẫn 

thuốc có khả năng ức chế sự phát triển của khối u ung thư ruột kết trên chuột thí nghiệm. 

- Hướng chế tạo cảm biến 

+ Nghiên cứu phát triển một số hệ vi lưu tích hợp ứng dụng trong tổng hợp vật liệu cấu trúc 

nano và phân tích y-sinh. 

+ Nghiên cứu phát triển một số hê vi cảm biến tích hợp trên cơ sở vật liệu polymer chức năng 

kết hợp graphene, CNT ứng dụng trong kiểm soát ô nhiễm môi trường 

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: 06, ThS: 02;  

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

C. Kế hoạch năm 2018 

- Đề tài: Tính chất từ ở thang nano của vật liệu có cấu trúc mới (Viện trợ nước ngoài) (2017-

2020). 

- Đề tài: Đề tài nhánh: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp” 2016-2018. 

- Đề tài: Nghiên cứu chế tạo các hệ dẫn thuốc cấu trúc nano đa chức năng từ-huỳnh quang 

dùng trong chẩn đoán và điều trị ung thư (2016-2019). 

- Triển khai bán sản phẩm nano FGC. 

D. Các công trình công bố 

[1] Ngo T. Dung, Nguyen V. Long, Le T. T. Tam, Pham H. Nam, Le D. Tung, Nguyen X. Phuc, Le 

T. Lu, and Nguyen T. K. Thanh, “High Magnetisation, Monodisperse and Water-dispersible 

CoFe@Pt Core/shell Nanoparticles”, Nanoscale, Vol. 9, No. 26, pp: 8893–9248 (2017). 

[2] P.T. Phong, L.H. Nguyen, L.T.H. Phong, P.H. Nam, D.H. Manh, I.J. Lee, N.X. Phuc, “Study of 

specific loss power of magnetic fluids with various viscosities”, Journal of Magnetism and 

Magnetic Material, No. 246, pp: 36–42 (2017). 

[3] P.T. Phong, P.H. Nam, D.H. Manh, In-Ja Lee, “Mn0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles with high 

intrinsic loss power for hyperthermia therapy”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 

No. 433, pp: 76–83 (2017). 

[4] Truong Xuan Nguyen, Oanh Kim Thi Vuong, Hieu Trung Nguyen, Vuong Van Nguyen, 

“Preparation and Magnetic Properties of MnBi/Co Nanocomposite Magnets”, Journal of 

Elictronic Materials, Vol. 44, No. 6, pp: 2533-2539 (2017). 

[5] P. T. Phong, V. T. K. Oanh, T. D. Lam, N. X. Phuc, L. D. Tung 

N. T. K. Thanh and  D. H. Manh, “Iron Oxide Nanoparticles: Tunable Size Synthesis and 

Analysis in Terms of the Core–Shell Structure and Mixed Coercive Model”, Journal of Elictronic 

Materials, Vol. 46, No. 4, pp: 8450-8453 (2017). 

[6] Ha Phuong Thu, Do Hai Doan, Vu Thi Tuyet Thuy, Le Thi Thu Huong, Nguyen Hoai Nam, 

Phan Ke Son, “Fabrication And Characterization Of Curcumin And Spirulina Loaded 

Nanoparticles”, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, Vol. 4, No. 

10, pp: 8450-8453 (2017). 
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[7] P.T. Phong, L.T.T. Ngan, L.V. Bau, P.H. Nam, P.H. Linh, N.V. Dang, In  Lee, “Study of critical 

behavior using the field dependence of magnetic entropy change in La0.7Sr0.3Mn1-xCuxO3 (x = 

0.02 and 0.04)”, Ceramics International, No. 43, pp: 16859-16865 (2017). 

[8] P.T. Phong , L.T.T. Ngan, N.V. Dang, L.H. Nguyen, P.H. Nam, D.M. Thuy, N.D. Tuan, L.V. 

Bau, I. Lee, “Griffiths-like phase, critical behavior near the paramagneticferromagnetic phase 

transition and magnetic entropy change of nanocrystalline La0.75Ca0.25MnO3”, Journal of 

Magnetism and Magnetic Materials, No. 449, pp: 558–566 (2017). 

[9] Hong Nam Pham, Thi Ha Giang Pham, Dac Tu Nguyen, 

Quoc Thong Phan, Thi Thu Huong Le, Phuong Thu Ha, Hung Manh Do, Thi My Nhung Hoang 

and Xuan Phuc Nguyen, “Magnetic inductive heating of organs of mouse models treated by 

copolymer coated Fe3O4 nanoparticles”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechno, No 8, pp: 

025013 (10pp) (2017). 

[10] Vũ Xuân Minh, Lê Bảo Thoa, Lê Trọng Lư, Phạm Hồng Nam, Lê Thị Mai Hương, Hoàng Văn 

Hùng, Nguyễn Tuấn Dung, “Tổng hợp nanocompozit từ tính kháng khuẩn sắt từ/bạc trên nền 

chitosan sử dụng dung dịch tẩy gỉ của nhà máy thép”, Tạp chí Hóa học, Vol. 55(5E1,2), pp: 85-
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PHÒNG VẬT LÝ VẬT LIỆU TỪ VÀ SIÊU DẪN 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

-  Trưởng phòng:  PGS. TS. Đỗ Hùng Mạnh 

- Số lượng các thành viên của Phòng: 22 (đang ở nước ngoài: 05) trong đó: 15 Biên chế, 7 

hợp đồng, 04 PGS. TS, 12 TS, 1 NCVCC, 4 NCVC, 5 ThS, 02 CN. 

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; siêu vật liệu và ứng dụng; tính chất và ứng dụng quang của LED… . 

Năm 2017, các cán bộ thuộc phòng đã chủ trì và tham gia một số đề tài tiêu biểu: 

(1) 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. 

(2) 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  

(3) Đề tài NAFOSTED “Nghiên cứu mối liên quan giữa hồi phục điện môi với tính áp điện  

của hệ vật liệu áp điện không chứa chì BCT và BZT-xBCT nhằm hiểu rõ hơn bản chất vật lý 

của tính áp điện lớn thu được trên hệ vật liệu BZT-xBCT”.  

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Lê Văn Hồng. 

Thời gian: 6/2016 – 6/2018 

(4) 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 Belarus “Các cấu trúc nano đa lớp tuần hoàn của Pd-Co(Fe) dạng 

dots và antidots trên nền vật liệu xốp TiO2, Al2O3 có bề mặt phẳng” Chủ nhiệm đề tài: PGS. 

TS. Đỗ Hùng Mạnh.  

Thời gian: 06/2016-06/2018. 

(5) Đề tài độc lập cán bộ trẻ “Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ nền hạt nano ferrite spinel 

MFe2O4 (M =Fe, Mn, Co) định hướng ứng dụng trong liệu pháp nhiệt từ trị ung thư” 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Hoài Linh 

Thời gian: 01/2016-12/2017 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

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 trình bày một kết quả 

nghiên cứu tiêu biểu: sự phụ thuộc diện tích 

bề mặt riêng của từ độ bão hòa tại các nhiệt 

độ 5 và 300 K. Trong nghiên cứu này cũng 

chỉ ra sự phụ thuộc của cấu trúc tinh thể vào 

kích thước hạt cũng như giải thích thỏa 

 
Hình 1. Từ độ bão hòa phụ thuộc vào diện tích 

bề mặt riêng tại nhiệt độ 5 K và 300 K cho các 

mẫu bột nano Fe3O4. 
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đáng kết quả thực nghiệm về mối liên hệ giữa kích thước hạt với lực kháng từ bằng các mô 

hình lý thuyết thích hợp (chi tiết hơn xem trong công bố [9] dưới đây).  

2. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: 12 NCS (trong đó 02 đã bảo vệ), 5 ThS và 04 cử nhân. 

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

+ Trong nước: Đại học Thái Nguyên, Viện Khoa học công nghệ quân sự, Đại học Công nghệ, 

Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Viện ITIMS. 

+ Nước ngoài: Một số trung tâm khoa học vật liệu và Trường đại học tại các nước: Anh, Hàn 

Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật, Bỉ,. 

C. Kế hoạch năm 2017 

- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2017:  

+ 06 Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ NAFOSTED.  

+ 02 Đề tài, nhiệm vụ hợp tác quốc tế. 

+ 02 Đề tài Viện hàn lâm KHCNVN  

D. Các công trình công bố: Liệt kê các công trình khoa học công bố năm 2017 (Bài báo SCI 

và SCI-E) 

[1] N. M. Tam, H. T. Pham, N. T. Cuong, and N. T. Tung, A DFT investigation on geometry and 

chemical bonding of isoelectronic Si8N6V
-
, Si8N6Cr, and Si8N6Mn

+
 clusters, Chem. Phys. Lett. 

685 (2017) 410. 

[2] N. T. Mai, N. T. Tung, P. T. Thuy, N. T. M. Hue, and N. T. Cuong, A theoretical investigation 

on SinMn2
+
 clusters (n=1-10): Geometry, stability, and magnetic properties, Computational and 

Theoretical Chemistry 1117 (2017) 124. 

[3] Pham Thanh Phong, Luu Huu Nguyen, Do Hung Manh, In-Ja Lee, Nguyen Xuan Phuc, 

Computer Simulations of Contributions of Néel and Brown Relaxation to Specific Loss Power 

of Magnetic Fluids in Hyperthermia, Journal of Electronic Materials, 46 (2017) 2393. 

[4] Hai L.D, Qui V.D., Dinh Hai. P, Giang, T.T, Cuong. T.M., Tung, B.S, Lam, V.D, Dual-Band 

Perfect Absorption by Breaking the Symmetry of Metamaterial Structure, Journal of Electronic 

Materials, 46 (2017) 3757. 

[5] T. D. Trung, B. X. Kien, N. T. Tung, and H. Q. Quy, Dynamics of polystyrene beads linking to 

DNA molecules under single optical tweezers: A numerical study using full normalized 

Langevin equation, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 25 (2017) 1650054. 

[6] Tran Dang Thanh, N. H. Dan, N. H. Duc, T. L. Phan, V. H. Ky, Jong Suk Lee and Seong-Cho 

Yu, Ferromagnetic order of Amorphous Fe-Ni-Zr Alloy Ribbons at Magnetic Field Below 10 

kOe, Journal of Superconductivity and Novel Magnetim 30 (2017) 3333.  

[7] L. N. Le, N. M. Thang, L. M. Thuy, and N. T. Tung, Hybrid semiconductor-dielectric 

metamaterial modulation for switchable bidirectional THz absorbers, Optics Communications, 

383 (2017) 244. 

[8] Van Khien Nguyen, Thi Hong Phong Le, Thi Kim Chi Tran, Van Chuong Truong, Trong Huy 

Than & Van Hong Le, Influence of Ca Substitution on Piezoelectric Properties of Ba1−x 

CaxTiO3, Journal of Electronic Materials, 46 (2017) 3603. 

[9] P.T. Phong, V.T.K. Oanh, T.D. Lam, N.X. Phuc, L.D. Tung, Nguyen.T.K. Thanh and D.H. 

Manh, Iron Oxide Nanoparticles: Tunable Size Synthesis and Analysis in Terms of the Core–

Shell Structure and Mixed Coercive Model, Journal of Electronic Materials, 46 (2017) 2533. 

[10] Alexander P. Kamantsev, Victor V. Koledov, Alexey V. Mashirov, Vladimir G. shavrov, N. H. 

Yen, P. T. Thanh, V. M. Quang, N. H. Dan, Anton S. Los, Andrzej Gilewski, Irina S. Tereshina, 

Leonid N. Butvina, Measurement of magnetocaloric effect in pulsed magnetic fields with the 

help of infrared fiber optical temperature sensor, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 

440 (2017) 70. 
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[11] P. T. Phong, L. T. Duy, L. V. Bau, N. V. Dang, D. H. Manh, In-Ja Lee, Magnetic and 

magnetocaloric properties of selected Pb-doped manganites, J. Electroceram. 36 (2017) 58. 

[12] T. L. Phan, N. Tran, D.H. Kim, N.T. Dang, D.H. Manh, T.N. Bach, C.L. Liu, and B.W. Lee, 

Magnetic and magnetocaloric properties of selected Pb-doped manganites, Journal of Electronic 

Materials 46 (2017) 4214. 

[13] P.T. Phong, P.H. Nam, D.H. Manh,   In-Ja Lee, Magnetic and Magnetocaloric Properties of Zn1-

xCoxFe2O4 Nanoparticles, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 433 (2017) 76. 

[14] Bui Xuan Khuyen, Bui Son Tung, Young Joon Yoo, Young Ju Kim, Ki Won Kim, Liang-Yao 

Chen, Vu Dinh Lam & YoungPak Lee, Miniaturization for ultrathin metamaterial perfect 

absorber in the VHF band, Scientific Reports (2017) 45151. 

[15] T.N. Bach, C.T.A. Xuan, N.T.H. Le, D.H. Manh, D.N.H. Nam, Microwave absorption 

properties of (100-x)La1.5Sr0.5NiO4/xNiFe2O4 nanocomposites, Journal of Alloys and 

Compounds 695 (2017) 1658. 

[16] Pham Duy Long, Dang Tran Chien, Nguyen Thanh Trung, Nguyen Si Hieu, Le Ha Chi, Vu Van 

Cat, Vu Dinh Lam, Plasmonic Effect Enhanced Photocurrent in Nanostructure TiO2 Film 

Decorated with Gold Nanoparticles, Journal of Electronic Materials, 46 (2017) 4448. 

[17] Truong Xuan Nguyen, Oanh Kim Thi Vuong, Hieu Trung Nguyen and Vuong Van Nguyen, 

Preparation and Magnetic Properties of MnBi/Co Nanocomposite Magnets, Journal of 

Electronic Materials, 46 (2017) 3359.  

[18] Hai, L.D, Qui, V.D., Dinh, Hai. P, Giang, T.T, Cuong. T.M., Tung, B.S, Lam, V.D,  Production 

of photonic nanojets by using pupil-masked 3D dielectric cuboil, J. Phys. D: Appl. Phys. 50 

(2017) 175102. 

[19] Tran Dang Thanh, H. T. Van, D. T. A. Thu, L. V. Bau, Nguyen Van Dang, D. N. H. Nam, L. V. 

Hong and Seong-Cho Yu,  Structure, Magnetic, and Electrical Properties of La2NiO4+δ , 

Compounds, IEEE Transactions on magnetics, 53 (2017) 8204904. 

[20] P.T. Phong, L.H. Nguyen, L.T.H. Phong, P.H. Nam, D.H. Manh, I.–J. Lee, N.X. Phuc, Study of 

specific loss power of magnetic fluids with various viscosities, Journal of Magnetism and 

Magnetic Materials 428 (2017) 36. 

[21] P.S. Tola, H.S. Kim, D.H. Kim, T.L. Phan, J.S. Rhyee, W.H. Shon, D.S. Yang, D.H.Manh, B.W. 

Lee, Tunable magnetic properties and magnetocaloric effect of off-stoichiometric LaMnO3 

nanoparticles, Journal of Physics and Chemistry of Solids 111 (2017) 217. 

[22] P.T. Phong, L.T.T.Ngan, L.V.Bau, P. H.Nam, P.H.Linh, N.V.Dang, In Ja Lee, Study of critical 

behavior using the field dependence of magnetic entropy change in La0.7Sr0.3Mn1-xCuxO3 (x = 

0.02 and 0.04), Ceramic International, 43 (2017) 16859.  

[23] Nguyen Minh Tam, Ngo Tuan Cuong, Hung Tan Pham, Nguyen Thanh Tung, Au19M(M=Cr, 

Mn, and Fe) as magnetic copies of golden pyramid, Scientific Reports, 7 (2017) 16086. 
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PHÒNG NGHIÊN CỨU ĂN MÕN VÀ BẢO VỆ VẬT LIỆU 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng:  Phạm Thi San 

- Số lượng các thành viên của Phòng: 7 Biên chế (2 TS – NCVC; 2 ThS, 2 KS và 1 KTV) 

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 2017 

1. Khoa học công nghệ 

-  Nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ vật liệu: 

+ Nghiên cứu phát triển hệ thống thiết bị chống ăn mòn bằng dòng điện ngoài áp dụng bảo vệ 

cho vỏ tàu biển: 

Phương pháp bảo vệ catot bằng dòng điện ngoài sử dụng các anot trơ MMO có độ bền lên tới 

20 năm và đặc biệt hệ thống bảo vệ ăn mòn bằng dòng điện ngoài rất phù hợp cho các tàu 

chiến quân đội, tàu hải giám và tàu cảnh sát biển.  

Chúng tôi đã nghiên cứu  phát triển hệ thống bảo vệ catot bằng dòng điện ngoài áp dụng bảo 

vệ cho các tàu biển chở hàng. Một hệ thống đã thiết kế, lắp đặt và vận hành cho tầu chở hàng 

Minh Phú 99 tải trọng 6000 tấn. Hệ thống vận hành gồm 4 điện cực anot trơ, hai điện cực so 

sánh Zn và một nguồn điện một chiều điều khiển tự động. Hệ thống tự động bao gồm một 

nguồn điện một chiều 25A-25V, các khối điều khiển ổn định giá trị điện thế bảo vệ, các khối 

hiển thị thông số điện và khối lưu trữ số liệu tự đông có kết nối máy tính. Giá trị điện thế của 

vỏ tầu đo được sau bảo vệ đạt trung bình khoảng -970 mV (Ag/AgCl) và đã đạt tiêu chuẩn 

TCVN 6051:1995 cho hệ thống bảo vệ catot chống ăn mòn. 

 

 

Hình 2. Hình ảnh lắp đặt anôt trong hệ 

thống bảo vệ catot trên vỏ tàu 

 
Hình 1. Sơ đồ thiết kế hệ thống bảo vệ catôt bằng dòng 

điện ngoài chống ăn mòn vỏ tàu Minh Phú 99 
Hình 3. Hình ảnh của thiết bị nguồn điện 

trong hệ thống bảo vệ catôt bằng dòng 

điện ngoài 
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- Nghiên cứu phát triển hệ năng lượng hydro: 

+ Nghiên cứu phát triển pin nhiên liệu trực tiếp hydro (PEMFC): Pin nhiên liệu màng trao đổi 

proton (PEMFC) là một nguồn điện tái tạo tiềm năng trong tường đã và đang được quan tâm 

nghiên cứu nhiều. 

Phương pháp decal (DTM) cho các điện cực MEA đã và đang được nghiên cứu chế tạo và 

hiện đã cho các MEAs đạt được mật độ công suất lên tới 905mW/cm
2
 trong khi MEA chế tạo 

bằng phương pháp cổ điển chỉ đạt khoảng 768 mW/cm
2
. 

 
 

Hình 4. Ảnh TEM mẫu xúc tác Pt/C 40 wt. của 

hãng Johnson Mathew (Mỹ) 

Hình 5. Đồ thị đường cong phân cực U-I và U-P 

của MEA chế tạo bằng phương pháp DTM 

+ Nghiên cứu phát triển vật liệu xúc tác cho thiết bị điện phân nước màng trao đổi proton để 

sản xuất hydro  

Các khái niệm "năng lượng hydro" và "kinh tế hydro" đã được đề cập ngày càng nhiều với 

mong ước rằng sự phát triển của nhân loại sẽ dựa trên nguồn nhiên liệu hyđrô. Phương pháp 

điện phân nước sử dụng màng trao đổi proton sản xuất hyđrô là phương pháp tiên tiến cho sản 

phẩm sạch, hiệu suất cao, không gây ô nhiễm và đặc biệt có thể sản xuất ở qui mô lớn. Bột 

xúc tác RuO2 đã được nghiên cứu tổng hợp. Tính chất của các bột xúc tác ảnh hưởng nhiều 

bởi nhiệt độ thiêu kết đã được đánh giá. Các kết quả nghiên cứu đã xác nhận rằng các bột xúc 

tác RuO2 thiêu kết tại nhiệt độ 400-450
o
C có kích thước khoảng 4nm nên có hoạt tính và độ 

bền cao cho phản ứng thoát ôxy trong PEMWE. 

  

Hình 6. Ảnh SEM mẫu xúc tác bột RuO2 thiêu kết 

tại nhiệt độ 450
o
C 

Hình 7. Giản đồ XRD của các mấu xúc tác bột 

RuO2 thiệu kết tại các nhiệt độ khác nhau 

- Xử lý bề mặt: 

+ Nghiên cứu chế tạo các lớp phủ hydroxylapatite (HA) trên nền vật liệu Ti định hướng ứng 

dụng y sinh 
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Chúng tôi đã chế tạo các lớp HA và F-HA trên nền vật liệu kim loại Ti bằng phương pháp sol-

gel. Các lớp phủ chế tạo được có khả năng chống ăn mòn và khả năng tương thích sinh học 

cao, độ bám dính cao nhất đạt được 60,5kgF/cm
2 

 

  

Hình 8. Ảnh SEM của các mẫu HA và FHA sau thử 

nghiệm in-vitro 21 ngày 

Hình 9. Phổ tổng trở của các lớp HA trong 

dung dịch SBF 

+ Nghiên cứu xử lý bề mặt hợp kim nhôm bằng phương pháp ôxy hóa điện ly plasma: Xử lý 

bề mặt cho các vật liệu kim loại nhẹ như Al, Ti, Mg…., bằng phương pháp ôxy hóa điện ly 

plasma (PEO-plasma electrolytic oxidation) có khả năng tạo ra lớp phủ có độ bền ăn mòn và 

mài mòn cao. Nghiên cứu chế tạo lớp phủ ôxit có độ bền ăn mòn và độ cứng cao trên nền vật 

liệu hợp kim nhôm 6061 bằng phương pháp ôxy hóa điện ly plasma (PEO) đã được tiến hành. 

Lớp phủ PEO chế tạo được có độ bền ăn mòn cao hơn rất nhiều so với lớp phủ ôxit chế tạo 

theo phương pháp anôt hóa cổ điển, độ cứng lớp phủ PEO đạt tới 1032 HV hứa hẹn là một lớp 

phủ chức năng tiềm năng trong lĩnh vực chống ăn mòn và mài mòn.    

  

Hình 10. Ảnh SEM bề mặt lớp phủ xử lý PEO 

trong dịch điện ly chứa Na2SiO3  

Hình 11. Đồ thị đường cong phân cực của mẫu 

nhôm 6061, mẫu nhôm anot hóa thường và mẫu 

nhôm xử lý PEO trong dung dịch NaCl 3.5% 

Nghiên cứu điện phân dung dịch nước clo sử dụng điện cực trơ định hướng ứng dụng trong 

chế tạo thiết bị cầm tay khử trùng nước uống 

Năm 2017, Phòng Ăn mòn và bảo vệ vật liệu đã bước đầu nghiên cứu sử dụng các điện cực 

trơ: Ti/70%TiO230%RuO2 và Ti/70%TiO215%RuO215%IrO2 để điện phân sản xuất nước clo 

từ dung dịch muối nhằm khử trùng nước nhiễm khuẩn phục vụ cho sinh hoạt tại các vùng lũ 

lụt và phục vụ nuôi trồng thủy sản. Các khảo sát về điện cực, nồng độ muối v.v… đã được 

tiến hành và việc đã diệt khuẩn đến 99.9% lượng coliform tổng xác định theo tiêu chuẩn 

TCVN 8775:2011 
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 (a)  (b) 

Hình 12. Kết quả xác định hoạt tính khử trùng (E.coli) trước (a) và sau khi sử dụng dung dịch clo điều 

chế đươc, nồng độ khử trùng 1g/m
3
. 

2. Triển khai ứng dụng  

Các hợp đồng triển khai nghiên cứu: 1.736.000.000 đ (Một tỉ bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng) 

3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: Đang tham gia đào tạo 4 NCS 

- Hợp tác quốc tế: Korea institute of materials science; Katholic university of Leuven, 

Belgium; National institute of materials science, Japan 

C. Kế hoạch năm 2018:  Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2018 

- 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)) 

- Đề tài cấp Viện Hàn lâm và Khoa học Việt Nam: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác bột 

h n hợp ôxít kim loại (Ru-Ir)O2 và bộ điện phân nước sử dụng màng trao đổi proton 

(PEMWE) để sản xuất hydro”  

D. Các công trình công bố: Liệt kê các công trình khoa học công bố năm 2017 
[1] Ngo Thi Anh Tuyet, Nguyen Ngoc Phong, Pham Thy San, Do Chi Linh, Fabrication and 

characterization of biocompatible hydroxyapatite (HA) coating on Titanium substrate by sol-gel 

method, Tạp chí Hóa học, tập 55 5e12, năm 2017, trang 410-414. 

[2] Đỗ Chí Linh, Phạm Thi San, Nguyễn Ngọc Phong, Ngô Thị Ánh Tuyết, Phạm Hồng 

Hạnh.Giang  Nghiên cứu xử lý bề mặt vật liệu nhôm hợp kim 6061 bằng phương pháp oxi hóa 

điện ly plasma.Tạp chí Hóa học, tập 55 5e12, năm 2017, trang 80-84. 

[3] Giang Hong Thai, Pham Thy San, Vu Dinh Lam Do Chi Linh, Preparation of membrane 

electrode assembly MEA by decal transfer method for in a proton exchange membrane fuel 

cell.Tạp chí Hóa học, tập 55 5e12, năm 2017, trang 341-345. 

[4] Pham Hong Hanh, Nguyen Ngoc Phong, Pham Thy San, Do Chi Linh, Preparation of RuO2 for 

oxygen evolution reaction in proton exchange membrane water electrolyzer by ADAM’fusion 

method. Tạp chí Hóa học, tập 55 5e12, năm 2017, trang 415-419. 

[5] Nguyễn Ngọc Phong, Đỗ Chí Linh, Phạm Hồng Hạnh, Phạm Xuân Ngọc, Nghiên cứu điện cực 

anốt trơ h n hợp ôxit kim loại cho bảo vệ catôt chống ăn mòn vỏ tàu biển. Tạp chí Hóa học, tập 

55(3), năm 2017, trang 388-391. 

[6] Nguyen Viet Hue, Nguyen Ngoc Phong, Pham Hong Hanh, Effects of Sodium Lauryl Sulfate on 

Coelectrodeposition of Nickel and Fly Ash Particles. International Journal of Innovations in 

Engineering and Technology (IJIET). Volume 8 Issue 3 June 2017, ISSN: 2319-1058. 

http://dx.doi.org/10.21172/ijiet.83.036 

[7] Ngo Thi Anh Tuyet, Nguyen Ngoc Phong, Pham Thy San, Do Chi Linh, Characterization of 

fluoridated hydroxyapatite ( FHA) sol-gel coating on titanium substrate, Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, Tập 55, số 5B, năm 2017, trang 40-46. 
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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: 08 Biên chế trong đó 01 PGS.TS, 01 TS, 04 Th.S, 

01 KS, 01 KTV 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN và cấp cơ sở Viện 

KHVL 

Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ luyện đồng áp dụng cho nguồn quặng 

sunfua đồng Việt Nam” 

Kinh phí: 600 triệu đồng, trong  đó năm 2017: 300 triệu đồng 

Cấp quản lý: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Chủ nhiệm đề tài: TS.Ngô Huy Khoa 

Thời gian thực hiện: 2016-2017. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Đề tài cán bộ trẻ 

Đề tài “Oxy clorua hóa sten đồng ở điều kiện môi trƣờng áp suất thay đổi” 

Kinh phí: 95 triệu đồng 

Cấp quản lý: Viện Khoa học vật liệu 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Hồng Duyên 

Thời gian thực hiện: 2017 

- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Đề tài cấp sở Khoa học công nghệ Cao Bằng 

Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nấu luyện sten chất lƣợng 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 tỉnh Cao Bằng 

Chủ nhiệm dự án : PGS.TS Phạm Đức Thắng 

Thời gian thực hiện : 2017-2018. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 4: Dự án sản xuất thử nghiệm 

Dự án “Hoàn thiện và ứng dụng công nghệ thủy luyện quặng đồng vào sản xuất thử 

nghiệm sunfat đồng CuSO4.5H2O chất lƣợng cao” 

Kinh phí : 2000 triệu 

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 : 2017-2018. 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Đề tài 1: “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ luyện đồng áp dụng cho nguồn quặng sunfua 

đồng Việt Nam” 

phuongdd
Highlight
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+ Hoàn thiện quá trình chuyển hoá atacamite trực tiếp từ tinh quặng: Hầu hết các sản phẩm 

chứa đồng đều có thể chuyển hóa thành hợp chất atacamite (hydroxyclorua đồng) Cu2Cl(OH)3 

dưới tác động của một số vi sinh vật ưa lưu huỳnh theo các phản ứng khác nhau. Bởi vậy việc 

chuyển hóa atacamite có thể là một hướng nghiên cứu mới nhằm phát triển công nghệ thủy 

luyện tinh quặng đồng, bởi sản phẩm chuyển hóa cuối cùng là dạng atacamite dễ tan trong 

axit sunfuric để thu hồi sunfat đồng, rồi từ đó chế tạo ra các sản phẩm đồng khác nhau. Tinh 

quặng sau phối trộn hoá chất để cho vi phẩn phân hủy cùng với phản ứng hoá học của các hóa 

chất và oxy tự nhiên trong không khí sẽ chuyển hoá đến 98% thành dạng atacamit dễ hòa tan 

trong dung dịch. 

+ Điện phân đồng từ dung dịch sunfat sau hoà tách atacamit thu đồng kim loại độ sạch 99,9% 

+ Chế tạo đồng sunfat từ sản phẩm atacamit: Sản phẩm atacamit được hòa tan trong dung 

dịch, loại bỏ sắt và các tạp chất khác, kết tủa thành đồng oxit trong dung dịch có nhiệt độ trên 

90
0
C, sau đó sản phẩm đồng oxit này được gia nhiệt trong môi trường axit ở nhiệt độ trên 

98
0
C thành dung dịch đồng sunfat quá bão hòa. Sản phẩm đồng sunfat đạt tiêu chuẩn thức ăn 

chăn nuôi. 

 
 

 

Atacamite màu xanh sáng từ 

tinh quặng sunfua đồng nguyên 

khai 

Đồng điện phân từ dung dịch sunfat 

đồng hòa tách từ atacamite trực 

tiếp từ tinh quặng 

Đồng sunfat đạt tiêu 

chuẩn thức ăn chăn nuôi 

- Đề tài 2: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nấu luyện sten chất lượng cao từ nguồn quặng 

sunfua đa kim niken-đồng Cao Bằng 

+ Đã xác định thành phần khoáng vật học quặng niken sunfua đa kim niken đồng Cao Bằng, 

về cơ bản số lượng khoáng vật học tương đồng với quặng niken Bản Phúc. 

Bảng 1- Kết quả phân tích thành phần ban đầu các mẫu quặng niken-đồng mỏ Hà Trì, Hòa An, Cao Bằng 

Quặng 

Đặc xít 

C O Mg Al Si S Ca Cr Fe Ni Cu 
Total 

(Mass%) 

9.7 16.42       0.39 0.67 1.92 20.08 0.35 0.41 39.5 8.97 1.59 100 

Quặng 

Xâm 

tán 

C O Mg Al Si S Cl Ca Fe Ni Cu 
Total 

(Mass%) 

5.91 42.08 10.38 5.31 12.38 2.59  2.13 16.62 1.59 1.01 100 

Quặng 

vụn 

O Na Al Si S Fe Ni Cu    
Total 

(Mass%) 

33.12  0.69 2.63 44.51 13.02 4.75 1.28    100 

+ Các kết quả phân tích cho thấy rằng quặng niken – đồng của mẫu quặng Hà Trì có hàm 

lượng niken và đồng rất cao (hơn quặng niken Bản phúc gấp 2 lần), chứng tỏ nguồn quặng 

này có thể có giá trị kinh tế lớn (xét về mặt chất lượng), xứng đáng được quan tâm thăm dò và 

khai thác chế biến trong tương lai gần. Hơn nữa, hàm lượng sunfua trong quặng đặc xít và 

xâm tán Cao Bằng tương đương với hàm lượng sunfua trong quặng đặc xít và xâm tán Sơn 
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La. Bởi vậy có thể khẳng định quặng Cao Bằng cũng là loại quặng đa kim sunfua và quặng 

xâm tán Cao Bằng cũng khả tuyển như quặng xâm tán Bản Phúc. 

2. Triển khai ứng dụng 

Phòng đang thực hiện sản xuất thử nghiệm đồng sunfat chất lượng cao đạt tiêu chuẩn thức ăn 

chăn nuôi 

       

Xưởng sản xuất thử nghiệm Đồng sunfat giới thiệu tại hội chợ triển lãm 

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 như sau: 

- Quặng sunfua : 

+ Chuyển hóa về dạng dễ hòa tan : Quặng sunfua đồng rất khó hòa tan nên phải oxy clorua 

hóa các hợp chất sunfua đồng thành dạng dễ hòa tan bằng các hóa chất H2SO4, H2O2, NaCl, 

FeSO4, theo các phản ứng như sau : 

2FeSO4 + 1/2O2 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + H2O (1) 

Fe2(SO4)3 + 2H2O  2FeSO4(OH) + H2SO4 (2) 

CuS + Fe2(SO4)3  CuSO4 + 2FeSO4 + S
0
 (3) 

Cu2S + 2Fe2(SO4)3  2CuSO4 + 4FeSO4 + S
0
 (4) 

S
0
 + 3Fe2(SO4)3 + 4H2O  2H2SO4 + 6FeSO4 (5) 

CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3  CuSO4 + 2S
0
 + 5FeSO4 (6) 

2CuSO4 + Cl
-
  + FeSO4(OH) + H2O  Cu2Cl(OH)3 + FeSO4 + 2HSO4

-
 (7) 

Căn cứ vào phản ứng (7), sản phẩm đồng cuối cùng là hợp chất oxyclorua đồng   Cu2Cl(OH)3 

có tên gọi là atacamite. Ngoài ra các loại bột đồng có hàm lượng thấp hơn 40% Cu thì việc 

chuyển hóa thành atacamite sẽ cho phép hòa tách thu hồi triệt để đồng từ các loại bột đồng 

thấp độ này. Quá trình chuyển hóa bột đồng sẽ được thực hiện theo các phản ứng sau: 

2Cu + Cl
-
 +  3/4O2 + 3/2H2O  Cu2Cl(OH)3                                                              (8) 

+ Chuyển hóa atacamite về dạng oxit: Để khử nguyên tố clo trong atacamite cần phải tiếp tục 

chuyển hóa về dạng oxit đồng bằng chất kiềm mạnh (xut) NaOH theo phản ứng sau : 

Cu2Cl(OH)3 + NaOH  2CuO  + NaCl + 2H2O                                        (9) 

+ Hòa tách oxit: Oxit đồng được hòa tách trong axit sunfuric ở nhiệt độ 100
0
C thành dung 

dịch bão hòa 100g đồng/lít : 

CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O                                                                  (10) 

+ Kết tinh tinh thể sunfat đồng CuSO4.5H2O : 

CuSO4 + 5H2O  CuSO4.5H2O                                                                 (11) 

- Quặng oxit hoặc bột đồng tận thu: 
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+ Hòa tách: Quặng oxit thực chất là quặng sunfua đã được oxy hóa theo thời gian (phong 

hóa). Thành phần chính của chúng là các hợp chất CuCO3, Cu(OH)2, CuO...dễ hòa tan. Bởi 

vậy có thể hòa tan chúng vào trong dung dịch: 

CuCO3 + H2SO4  CuSO4 + H2O + CO2↑                                                          (12) 

Đối với bột đồng tận thu theo phương pháp xi măng hóa từ các loại dịch thải công nghiệp 

chứa đồng thì hòa tách theo phương án sau: 

Cu + H2SO4 + 1/2O2 CuSO4 + H2O                                                         (13) 

Dung dịch hòa tách sơ cấp có nồng độ ion đồng thấp, không thể tự kết tinh sunfat, đồng thời 

chứa nhiều tạp chất (sắt là chủ yếu) 

+ Khử sắt: 

2FeSO4 + H2SO4 + O
2-

  Fe2(SO4)3 + H2O                                                 (14) 

Fe2(SO4)3 + 2OH
-
  2FeSO4(OH) + SO4

2-
                                                (15) 

+ Kết tủa ion đồng: Sau khi khử tạp chất, dung dịch sunfat đồng sơ cấp sạch sẽ được bổ sung 

soda hoặc xut để kết tủa ion đồng thành cacbonat bazơ đồng: 

2CuSO4 + 2Na2CO3 +H2O  CuCO3.Cu(OH)2+ 2Na2SO4 + CO2↑            (16) 

CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2+ 2Na2SO4                                                    (17) 

+ Hòa tách cacbonat bazơ đồng tạo dịch bão hòa và kết tinh tinh thể : 

CuCO3.Cu(OH)2 + 2H2SO4  2CuSO4 + 3H2O + CO2↑                               (18) 

CuSO4 + H2O  CuSO4.5H2O                                                                       (19) 

3. Đào tạo và hợp tác  

Đang đào tạo 02 NCS tại Viện KHVL, 01 thạc sỹ ĐH Bách Khoa Hà Nội 

C. Kế hoạch năm 2018: Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2018: 

+ Tiếp tục triển khai dự án sản xuất thử nghiệm: Hoàn thiện và ứng dụng công nghệ thủy luyện 

quặng đồng vào sản xuất thử nghiệm sunfat đồng CuSO4.5H2O chất lƣợng cao 

+ Tiếp tục triển khai đề tài do Sở Khoa học và Công Nghệ Cao Bằng quản lý: Nghiên cứu 

hoàn thiện công nghệ nấu luyện sten chất lƣợng cao từ nguồn quặng sunfua đa kim niken-đồng 

Cao Bằng. 

+ Thực hiện đề tài nhánh Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KC08 do Bộ Khoa học và 

Công nghệ quản lý: 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 hƣớng tận thu tài nguyên, tiết kiệm 

năng lƣợng. 

D. Các công trình công bố 

[1] Sáng chế số 16810 cấp theo quyết định số 20177/QĐ-SHTT ngày 03.04.2017: “Phương pháp 

hoà tách niken sten thành dung dịch sulfat”. Tác giả: Phạm Đức Thắng, Ngô Huy Khoa, Nguyễn 

Trung Kiên, Đỗ Nguyễn Huy Tuấn, Lê Hồng Duyên. 
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PHÒNG VẬT LIỆU KIM LOẠI TIÊN TIẾN 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Phó trưởng phòng phụ trách phòng: ThS. Nguyễn Văn Luân 

- Số lượng các thành viên của Phòng: 07 cán bộ, trong đó 01 PGS, 01 TS, 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 2017/tổng kinh phí: 3400/10300 triệu đồng (trong đó kinh 

phí thuê khoán chuyên môn năm 2017 là 1159 triệu đều ký về Viện Khoa học vật liệu) 

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu titan và hợp kim titan ứng 

dụng trong chấn thƣơng 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-

12/2018; Kinh phí thực hiện năm 2017/tổng kinh phí: 100/200 triệuVNĐ. 

+ Đề tài cơ sở thường xuyên “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hợp kim titan xốp Ti6Al4V định 

hướng ứng dụng trong chấn thương chỉnh hình”. Mã số CSTX02.17; Chủ nhiệm đề tài ThS. 

Lê Danh Chung; 1/2017-12/2017; Kinh phí thực hiện 35 triệu VNĐ. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Nghiên cứu công nghệ phủ màng siêu cứng trên nền hợp kim 

WC-Co, định hƣớng ứng dụng làm dụng cụ gia công kim loại. 

+ Đề tài cơ sở chọn lọc “Nghiên cứu công nghệ phủ màng cứng TiAlVN trên nền hợp kim 

cứng WC-Co bằng phương pháp phún xạ, định hướng ứng dụng làm dụng cụ cắt cao cấp 

trong công nghiệp”. Mã số CSCL01.17; Chủ nhiệm đề tài ThS. Lương Văn Đương; 1/2017-

12/2017; Kinh phí thực hiện 80 triệu VNĐ. 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Hướng nghiên cứu 1:  

+ Hợp phần Dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN mã số 

VAST.TĐ.QP.02/17-19: Đã nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến quá trình 

thiêu kết hệ hợp kim ba nguyên WC-Ni-Fe. Bằng phương pháp ép nóng đẳng tĩnh bổ sung có 

thể thiêu kết hợp kim cứng WC-8(Ni,Fe), đến độ xít chặt cao, khối lượng riêng có thể đạt trên 

14,7 g/cm
3
. Điều này cho thấy phương pháp thiêu kết ép nóng đẳng tĩnh bổ sung là một 

phương pháp hữu hiệu để kết khối hợp kim cứng WC-Ni-Fe. Cơ tính của hợp kim cứng hệ 

WC-7(Ni,Fe) bị ảnh hưởng bởi hàm lượng Fe đưa vào. Khi tăng hàm lượng Fe không ảnh 

hưởng đến sự phân tán của pha WC và pha kim loại nhưng làm độ cứng của hợp kim tăng lên. 

Khi tăng hàm lượng Fe từ 0-3% khối lượng, có thể nâng cao độ cứng HV30 lên khoảng gần 

200 đơn vị HV30, tuy nhiên độ dai phá hủy của hợp kim lại có xu hướng giảm xuống khi độ 

cứng tăng. Tăng nhiệt độ trong khoảng từ 1400-1440
o
C hay kéo dài thời gian thiêu kết HIP từ 

20-50 phút khi thiêu ở 1420
o
 làm cho quá trình kết khối tốt hơn, tức là làm tăng khối lượng 
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riêng của hợp kim cứng thu được gần với khối lượng riêng lý tuyết. Tuy nhiên kết quả cũng 

cho thấy khi tăng nhiệt độ thiêu kết quá cao (1440
o
C) hay kéo dài thời gian thiêu kết làm cho 

kích thước hạt WC phát triển dẫn đến sự suy giảm độ cứng HV của hợp kim, nhưng cùng với 

đó thì độ dai phá hủy của hợp kim có xu hướng tăng lên. Đã chế tạo hợp kim cứng WC-

6Ni1Fe với khối lượng riêng sau khi thiêu kết đạt được khối lượng riêng lớn hơn 14,77 g/cm
3
 

khi thiêu kết ép nóng đẳng tĩnh bổ sung HIP ở nhiệt độ 1420
o
C với thời gian HIP từ 30-50 

phút. Độ cứng của hợp kim đạt được nằm trong khoảng 1360-1385 HV30 trong khi độ dai 

phá hủy đạt được cao hơn 16,5 MPa.m
1/2

.  

Bảng 1 Khối lượng riêng lý thuyết của hợp kim WC-7(Ni,Fe) 

Thành phần 

hợp kim  

WC-7Ni  WC-

6Ni1Fe  

WC-5,5Ni1,5Fe  WC-5Ni2Fe  WC-4,5Ni2,5Fe  WC-

4Ni3Fe  

Khối lượng 

riêng lý thuyết 

14,740 14,725 14,710 14,692 14,676 14,661 

 

   
Hình 1. Ảnh hưởng của hàm lượng Fe đến khối lượng riêng, độ cứng, độ dai phá hủy của hợp kim WC-

7(NiFe) tại nhiệt độ thiêu kết HIP 1400
o
C, thời gian 30 phút, áp suất 500 at. 

 

  

  

Hình 23 Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến cấu trúc tế vi của hợp kim 

 

1400
o

C 

1410
o

C 

1420
o

C 

1440
o

C 

 

Hình 2. Ảnh SEM của hợp kim WC-6Ni-1Fe tại các nhiệt độ thiêu kết HIP khác nhau  

trong thời gian 30 phút 
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Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết HIP trong thời gian 30 phút  đến khối lượng riêng, độ cứng 

và độ dai phá hủy của hợp kim WC-6Ni-1Fe 
 

 

Hình 4. Ảnh SEM của hợp kim WC-6Ni-1Fe tại nhiệt độ 1420
o
C, 500at với thời gian khác nhau 

 

   

Hình 5. Ảnh hưởng của thời gian thiêu kết HIP tại nhiệt độ 1420
o
C, 500at,  đến khối lượng riêng, độ 

cứng và độ dai phá hủy của hợp kim WC-6Ni-1Fe 

- Hướng nghiên cứu 2:  

+ Đề tài hợp tác quốc tế mã số VAST.HTQT.BELARUS.03/17-18: Đã nghiên cứu chế tạo 

hợp kim titan Ti6Al4V bằng kỹ thuật chân không và nghiên cứu đặc trưng tính chất của vật 
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liệu. Đã thử nghiệm in-vitro trong giả dịch thể người (SBF) cho thấy khả năng tương thích 

sinh học tốt đối với vật liệu chế tạo được. 
 

  

Hình 6. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian thiêu kết trong chân không tới giới hạn chảy và mô đun 

đàn hồi của hợp kim Ti6Al4V chứa 50% thể tích chất chiếm ch  NH4HCO3 ban đầu 

 

 

Hình 7. Ảnh SEM mẫu Ti6Al4V thử nghiệm in-vitro trong SBF (a) không ngâm SBF (b) ngâm 1 tuần 

(c) ngâm 2 tuần (d) ngâm 3 tuần 

 

 
Hình 8. Đường cong phân cực theo kích thước hạt 

 

+ Đề tài cơ sở thường xuyên mã số CSTX02.17: Đã đưa ra được quy trình chế tạo hợp kim 

titan xốp Ti6Al4V bằng phương pháp luyện kim bột sử dụng chất chiếm chỗ NH4HCO3. Đã 



Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017 

 

77 

 

chế tạo vật liệu titan xốp Ti6Al4V có độ xốp 50%, kích thước lỗ xốp 200-600m, giới hạn 

chảy đạt 120MPa, mô đun đàn hồi 3,48GPa. 

- Hướng nghiên cứu 3: 

+ Đề tài cơ sở chọn lọc mã số CSCL01.17: Đã nghiên cứu chế tạo màng phủ TiAlVN trên nền 

hợp kim cứng WC-Co bằng phương pháp phún xạ magnetron trong đó đã tiến hành nghiên 

cứu ảnh hưởng của các thông số chế tạo như công suất phún xạ, áp suất phún xạ, tỷ lệ khí 

trộn... đến tính chất của màng phủ và nghiên cứu các đặc trưng tính chất của màng. Đã xây 

dựng được quy trình công nghệ chế tạo màng phủ cứng TiAlVN.  

 

 

Hình 9. Ảnh SEM của lớp phủ TiAlVN được chế tạo với các tỷ lệ khí Ar:N2 khác nhau 
 

  

Hình 10. Hệ số ma sát của lớp phủ TiAlVN chế 

tạo với các tỷ lệ khí Ar:N2 khác nhau 

Hình 11. Độ cứng và mô đun đàn hồi của lớp phủ 

TiAlVN chế tạo với các tỷ lệ khí Ar:N2 khác nhau 

 

2. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: 05 NCS trong đó 01 bảo vệ luận án năm 2017.  

- Hợp tác Quốc tế: 

+ 01 cán bộ của Phòng đã sang làm việc thực hiện đề tài hợp tác với Viện Kitech Hàn Quốc 

trong vòng 03 tháng. 

+ Đã đăng ký được 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.  

+ Chủ trì đầu mối hợp tác với Viện Nghiên cứu vật liệu – Viện Hàn lâm Khoa học Slovakia 

và Trung tâm Công nghệ bề mặt – Viện Kitech Hàn Quốc. 
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C. Kế hoạch năm 2018: Các đề tài, dự án, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện năm 2018 

+ 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.  

+ 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 

D. Các công trình công bố: Liệt kê các công trình khoa học công bố năm 2017 

[1] Van Duong Luong, Doan Dinh Phuong, Phan Ngoc Minh, Kyoung Il Moon, Influence of 

Nitrogen Gas Flow on the Hardness and the Tribological Properties of a TiAlBN Coating 

Deposited by Using a Magnetron  Sputtering Process, Journal of the Korean Physical Society, 

70(10) (2017) 929-933. 

[2] Van Duong Luong, Doan Dinh Phuong, Trinh Minh Hoan and Hong-Ro Lee, Synthesis of 

Eu2O3-doped CaAlSiN3 for Red Light-Emitting Phosphor by Two-step Carbothermal Process, 

Journal of Mineral Metal and Material Engineering 3 (2017) 7-11. 

[3] Tran Bao Trung, Doan Dinh Phuong, Nguyen Van Luan, Rubanik Vasili Vasilievich, Shylin 

Aliaksandr Dmitrievich, Effect of ultrasonic-assisted compaction on density and hardness of Cu-

CNT nanocomposites sintered by capsule-free hot isostatic pressing, Acta Metallurgica Slovaca, 

Vol. 23, 2017, No. 1, p. 30-36. 

[4] Trần Bảo Trung, Đoàn Đình Phương, Đỗ Thị Nhung, Nguyễn Quang Huân, Rubanik vasili 

vasilievich, Rubanik vasili vasilievich JR., Shylin aliaksandr dmitrievich, Ảnh hưởng của quá 

trình nghiền bi kết hợp phân tán bằng siêu âm đến cấu trúc và tính chất của hợp kim cứng WC-

14Co, Khoa học và Công nghệ Kim loại, số 72 (2017) 28-35. 

[5] Van Duong Luong, Doan Dinh Phuong, Nguyen Quang Huan, Do Thi Nhung, Phan Ngoc Minh, 

Kyoung Il Moon, Synthesis of the TiAlVN coating deposited by magnetron sputtering using a 

single target, Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ X, 2017 tại  T.P. 

Huế  (ISBN: 978-604-95-0326-9) 863-867. 

[6] Nguyễn Văn Luân, Đoàn Đình Phương, Nguyễn Văn Tích, 

Lê Danh Chung, Trần Bảo Trung, Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian thiêu kết đến tính chất 

của vật liệu Ti xốp chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột, Hội nghị vật lý chất rắn và khoa 

học vật liệu toàn quốc lần thứ X, 2017 tại  T.P. Huế  (ISBN: 978-604-95-0326-9) 889-892. 
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TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ HƢ HỎNG VẬT LIỆU 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ:  

-  Giám đốc: KSC. Phan Anh Tú  

- Số lượng các thành viên của Phòng: 11 cán bộ 

+ Cán bộ biên chế: 07 biên chế A;  01 biên chế B do COMFA tự trả lương 

+ Hợp đồng: 03 

+ PGS:   01 

+ TS:      01 

+ ThS:    03 

+ ĐH:    08 

+ NCVC, KSC: 02 

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 sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn 

của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam”, chủ nhiệm đề tài-ThS. 

Hoàng Lâm Hồng, thời gian thực hiện: 2010-2017, bảo vệ cấp cơ sở`11/2017; 

+ 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: 2014-2018. 

+ Đề tài: “H  trợ Đài, Trạm”, chủ nhiệm đề tài-PGS-TS Lê Thị Hồng Liên, thời gian thực 

hiện: 2017; 

+ Đề tài cơ sở: “Nghiên cứu thử nghiệm gia tốc mô phỏng quá trình ăn mòn thép các bon 

trong điều kiện khí quyển thành phố Hà Nội”, chủ nhiệm đề tài-ThS. Hoàng Lâm Hồng, thời 

gian thực hiện: 2017; 

- 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: 

2013-2017.        

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Hướng nghiên cứu 1:  

a/ Đề tài Nghiên cứu sinh: “Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn 

của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam”. 

Kết quả đạt được năm 2017: Đã hoàn thành luận văn, NCS đã bảo vệ thành công cấp cơ sở. 

b/ 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 2017: NCS đã xong phần thực nghiệm (tại Việt Nam và NIMS-Nhật 

Bản), đang xử lý số liệu để viết luận văn. 

c/ Đề tài: “H  trợ Đài, Trạm” 

Kết quả đạt được năm 2017: Đề tài tiếp tục tiến hành thử nghiệm ăn mòn các vật liệu thép các 

bon, thép bền khí quyển, lớp phủ kẽm và lớp phủ 55Al-Zn tại các trạm thuộc hệ thống đài 
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trạm của Viện HL KH&CN Việt Nam (Đồ Sơn, Cồn Vành, Tam Đảo, Đồng Hới, Hóc Môn). 

Các thông số môi trường và khí hậu của các trạm được thu thập song song trong cùng thời kỳ 

thử nghiệm. 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. 

d/ Đề tài cơ sở: “Nghiên cứu thử nghiệm gia tốc mô phỏng quá trình ăn mòn thép các bon 

trong điều kiện khí quyển thành phố Hà Nội” 

Kết quả đạt được năm 2017: Đã xây dựng tủ thử nghiệm (điều khiển độ muối, ẩm, nhiệt độ) 

cỡ nhỏ tại COMFA. Chuẩn bị mẫu và dung dịch thử nghiệm đồng thời tiến hành thử nghiệm 

gia tốc ăn mòn mẫu thép các bon theo các chế độ khác nhau.  

- 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 2017: Nghiên cứu và áp dụng thành công phương pháp chế tạo lớp phủ 

PtIr chịu nhiệt độ cao trên nền hợp kim nền niken bằng phương pháp phun phủ và mạ điện. 

NCS đang xử lý số liệu và viết luận văn để bảo vệ năm 2018. 

2. Triển khai ứng dụng  

- Các hợp đồng triển khai nghiên cứu :  

+ 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 2017, kinh phí thực hiện là 2,8 triệu yên (chưa 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, tính đến hết 18/11/2014) đạt doanh thu là 2,069 tỷ VND. 

+ Thực hiện một số hợp đồng thử nghiệm ăn mòn vật liệu cho NIMS/ Nhật Bản và 01 đối tác 

Nhật Bản khác. Thời gian thực hiện : năm 2017. Xuất hóa đơn 416.540.000 VND. 

+ Thực hiện hợp đồng phân tích nước nồi hơi của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 (EVN) 

cho Marubeni-Nhật Bản. Thời gian thực hiện 8-10/2017, giá trị hợp đồng là hơn 1,5 tỷ đồng. 

Chưa xuất hóa đơn. 

Như vậy tổng doanh thu từ các dịch vụ KHKT và các hợp đồng triển khai ứng dụng của 

COMFA năm 2017 là 2,485 tỷ (số Hợp đồng đã thực hiện đang làm thủ tục thanh toán, 

xuất hóa đơn là hơn 2 tỷ đồng)  

3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: Hiện COMFA đang có 03 NCS, 01 NCS đã bảo vệ cơ sở tháng 11/2017.  

PGS-TS Lê Thị Hồng Liên đang hướng dẫn chính cho 03 NCS này.  

- Hợp tác: Tiếp tục hợp tác với các cơ sở KHCN trong nước cũng như nước ngoài; hợp tác với 

NIMS/Nhật Bản và MTEC/Thái Lan để triển khai đề tài Nghị định thư và cử cán bộ đi đào 

tạo ; hợp tác với MPAD/TISTR-Thái Lan trong việc quảng bá và triển khai các dịch vụ 

KHKT.  

C. Kế hoạch năm 2018 

- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2017 

+ 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 2017). 

+ Cung cấp các dịch vụ kiểm tra vật liệu, đánh giá hiện trạng cấu kiện/thiết bị và phân tích hư 

hỏng công nghiệp 
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D. Các công trình công bố  

[1] Lê Thị Hồng Liên, Hoàng Lâm Hồng, Phạm Thi San, Corrosion behavior of weathering steel in 

tropical atmosphere of Vietnam, International Journal of Engineering Research & Science 

(IJOER), ISSN: [2395-6992], vol.2, issue 11, pp.86-95, Nov.2016.  

[2] Lê Thị Hồng Liên, Hoàng Lâm Hồng, Phạm Thi San, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Trung 

Hiếu, Atmospheric corrosion of Carbon steel and Weathering steel - Relation of corrosion and 

environmental factors, Proceeding of JSCE Materials and Environments, 2016. 

[3] Nguyen Thi Thanh Nga, Tadashi Shinohara, Le Thi Hong Lien, “Effects of Environment Factors 

on Stress Corrosion Cracking of Austenitic Stainless Steels in Atmospheric Environments”, 

ISSN 0892-4228, Corrosion Engineering, Vol. 66, No. 6, pp. 138–142. © Allerton Press, Inc., 

2017. 

[4] Nguyen Thi Thanh Nga and Tadashi Shinohara, Effect of Temperature on Stress Corrosion 

Cracking of Austenitic  Stainless Steel in Atmospheric Environments", Proceeding of 2017 

Spring Japan Society of  Corrosion Engineering Conference (Material and Environment 2017), 

pp. 347-350, (2017). 
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IV. PHÂN VIỆN CÁC NGUYÊN TỐ HIẾM VÀ VẬT LIỆU ĐẤT HIẾM 
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PHÒNG NGHIÊN CỨU 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: 7 (01 TS; 05 KS; 01 KTV) 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1:  

+ Đề tài Nafosted: Nam châm kết dính dị hướng chất lượng cao dùng chất kết dính kim loại: 

Phương pháp chế tạo và tính chất từ. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Xuân Trường 

+ Đề tài Vật lý chọn lọc: Nghiên cứu chế tạo máy phát điện 220 VAC, 50 Hz, 2 kW dùng sức 

gió kiểu đứng phục vụ nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TSKH. Nguyễn Văn Vượng 

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: 

+ Đề tài: Ứng dụng công nghệ biến tính vật liệu gốm bằng hợp chất phốt phát và Nghiên cứu 

chế biến xỉ phốt pho vàng Lào Cai thành nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất các sản phẩm 

gốm xây dựng. Chủ nhiệm đề tài: CN. Trịnh Xuân Hiệp 

+ Đề tài Cơ sở chọn lọc: Nghiên cứu chế tạo máy phát điện gió trục đứng tần số 50Hz công 

suất 500-1000w. Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Anh Minh 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Hướng nghiên cứu 1:  

a) Kết quả chế tạo hợp kim MnBi: 

+ Quy trình chế tạo hợp kim Mn50Bi50 có độ đồng nhất cao: Cân vật liệu Mn và Bi độ sạch 

99.95% theo tỷ lệ nguyên tử 1:1; Nấu hồ quang trong áp suất argon 1.1 atm; Dòng hồ quang 

250A cho mẫu trọng lượng 20g; Mẫu nấu ít nhất 3 lần để đảm bảo độ đồng nhất. 

+ Kết quả: Đã chế tạo gần 100 mẫu hợp kim các loại, trong đó ngoài thành phần MnBi, các 

thành phần khác pha tạp Co và Sb cũng được thử nghiệm (xem hình 1). Tỷ phần LTP  cao 

nhất đạt được  = 98%wt sau khi ủ hợp kim Mn50Bi50 sau hồ quang tại 300 
o
C với gradT = 2 

o
C/cm trong 20 h. Tỷ phần trung bình của các mẫutrong khoảng 83 – 90%wt. 

 

 

 

 

 

Hình 1. Các mẫu hợp kim MnBi pha tạp Co và Sb 

Đã đưa ra kỹ thuật xác định nhanh tỷ phần  của pha LTP để giúp chỉnh các tham số công 

nghệ mà không cần đến sử dụng kỹ thuật phân tích Rietveld. Kỹ thuật dựa đường chuẩn miêu 

tả sự phụ thuộc giữa  và tỷ số  giữa cường độ của hai đỉnh nhiếu xạ MnBi(101) và Bi(012),  = 

IMnBi(101)/IBi(012), có công thức: 

 (%wt) = 44.6 + 51.3 log 



VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU  

86 

 

Quá trình hình thành pha LTP đã được nghiên cứu lý thuyết cho trường hợp ủ đẳng nhiệt và ủ 

trong trường nhiệt có gradient nhiệt độ. Công thức giải tích miêu tả gia tăng tỷ phần LTP  

theo thời gian ủ t có dạng: 

Cho trường hợp ủ đẳng nhiệt: 

 

 

Cho trường hợp ủ trong trường nhiệt có gradtT: 

 

Sử dụng dữ liệu thực nghiệm về tỷ phần LTP  của các mẫu hợp kim MnBi ủ đẳng nhiệt với 

thời gian ủ từ 0 – 40 h (hình 2), xác định từ giản đồ DSC quét nhiệt độ nhiều bước nói ở trên 

và làm trùng chúng với đường lý thuyết tính cho các giá trị hệ số khuyếch tán D khác nhau, ta 

xác định được hệ số D có thứ bậc10
-12

 cm
2
/s . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Tỷ phần LTP  của các mẫu hợp kim MnBi ủ đẳng nhiệt với thời gian ủ từ 0 – 40 h (ô vuông) 

và đường làm trùng lý thuyết với các hệ số khuếch tán từ 2.10
-12

 – 10.10
-12

 cm
2
/s 

Đã phát hiện ra hiện tượng trái chiều giữa tăng trưởng từ độ bão hòa Ms và suy giảm trường 

kháng từ iHc trong quá trình ủ hợp kim và xác định thời gian ủ tối ưu cho những mẫu hợp kim 

có kích thước các hạt Mn ban đầu cỡ m là khoảng 12h tại nhiệt độ ử trong vùng 280 -300 
o
C. 

Với chế độ ủ này, tỷ phần LTP cỡ trên 90%wt, tỷ phần dư thừa Bi khoảng 5%wt dùng để làm 

tâm bắt giữ trên biên hạt để đảm bảo iHc cao cân bằng với từ độ dư Mr. 

b) Kết quả chế tạo nam châm khối: 

+ Quy trình chế tạo nam châm khối MnBi: Nghiền hợp kim MnBi sau ủ trong may snghiền 

năng lượng trung bình, dùng bi hợp kim cứng đường kính 6 mm, tỷ lệ trọng lượng bi:bột = 

20:1, thời gian nghiền 15 min, môi trường nghiền nitơ lỏng; Dị hướng bột sau nghiền trong 
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khuôn phi từ có cấu trúc mở nói ở trên, trong từ trường 18 kG; Ép nóng nam châm trong 

khuôn tại 280 – 300 
o
C, áp suất nén 1800 psi, thời gian ép thiêu kết 10 – 30 min. 

+ Kết quả: Tỷ trọng nam châm đạt quanh giá trị 8.4 g/cm
3
, kích thước mẫu theo khuôn, ngang 

8 mm, dọc 11 mm, dày 5 – 10 mm. Dị hướng nam châm theo chiều dọc. 

Hệ số dị hướng của nam châm lớn, thể hiện thông qua tỷ số Mr/Ms đạt đến 0.92, hệ số vuông 

góc thể hiện qua tỷ số bHc/iHc đạt đến 0.89 (xem trên hình 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Đường cong từ trễ của nam châm khối, tích năng lượng từ đạt 8.4 MGOe 

Ngoài hệ chủ đạo MnBi, hệ MnSb và Mn(Bi0.98Sb0.02) đã được chế tạo để xem xét khả năng 

dùng Sb thúc đẩy quá trình tạo pha LTP. Kết quả cho thấy hệ MnSb do có nhiệt độ nóng chảy 

cao nên nhiệt độ ủ hợp kim MnSb sau hồ quang tăng đến 560 
o
C, giúp tạo ra pha sắt từ có 

thành phần MnSb có tỷ phần 100%wt sau 20 tiếng ủ, từ độ bão hòa của pha này đạt giá trị 93 

emu/g so với 74 emu/g của MnBi. Tuy nhiên do trường dị hướng tinh thể của MnSb thấp hơn 

1 bặc so với của MnBi nên trường kháng từ iHc chỉ dưới 1 kOe. Do vậy vật liệu MnSb sẽ chỉ 

được dùng như vật liệu có Ms lớn để tổ hợp với vật liệu MnBi trong chế tạo nam châm hybrid 

MnBi/MnSb. Việc dùng Sb thay thế Bi trong vật liệu Mn(Bi0.98Sb0.02) đã làm gia tăng hệ số 

khuyếch tán D lên nhiều bậc. Nam châm khối Mn(Bi0.98Sb0.02) được chế tạo dùng công nghệ 

ép nóng nói trên. Nam châm có tính dị hướng cao, tỷ số Mr/Ms đạt giá trị 0.71, trường kháng 

từ lớn iHc đạt 3 kOe nhưng tích năng lượng từ bị hạn chế bởi xuất hiện pha từ độ thấp 

MnBi0.85Sb0.15 trong quá trình thiêu kết nam châm. Hướng nghiên cứu nhằm triệt tiêu pha từ 

độ thấp này sẽ được tiếp tục trong tương lai. 

Việc pha tạp Cobalt đã được thực hiện bằng cách tạo tiền hợp kim Bi-Co và Mn-Co và hợp 

kim hóa với Mn và Bi theo tỷ lệ hợp thức để tạo thành phần MnBiCo mong muốn. Những kết 

quả nghiên cứu cho thấy nhiều sự khó khăn của việc đưa pha tạp Cobalt vào MnBi bằng việc 

hợp kim hóa trực tiếp, mặc dù các nghiên cứu lý thuyết dùng phương pháp hàm mật độ cho 

thấy về mặt năng lượng, Cobalt có khả năng kết hợp với mạng tinh thể và làm suy giảm rất ít 

từ độ bão hòa Ms. Do vậy, các nghiên cứu chế tạo nam châm tổ hợp MnBi/Co đã được tiến 

hành. Để tận dụng, không chỉ tận dụng giá trị từ độ Ms lớn đến 10 kG, pha Cobalt được chế 

tạo ở dạng dây bằng phương pháp solvothermal khiến trường kháng từ iHc đạt giá trị 2.6 kOe. 

Nam châm tổ hợp giữa 85%wt của bột MnBi và 15%wt của dây Cobalt được chế tạo dùng 

công nghệ nghiền trong nitơ lỏng và ép nóng nói trên có tỷ trọng 8.5 g/cm, tỷ số Mr/Ms = 

0.85, Ms = 6.4 kG. Tuy nhiên (BH)max chỉ đạt giá trị 4.8 MGOe do hệ số vuông góc của nam 

châm còn thấp. 

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); 
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- 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: 01 thạc sĩ 

C. Kế hoạch năm 2018: Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2018: 

- Đề tài Nafosted: 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. 

- Đề xuất cấp VAST: Xây dựng quy trình sản xuất axit photphoric kỹ thuật từ dicanxi 

photphat (DCP) tổng hợp. 

D. Các công trình công bố 

[1] Truong Xuan Nguyen, Oanh Kim Thi Vuong, Hieu Trung Nguyen, Vuong Van Nguyen 

Preparation and Magnetic Properties of MnBi/Co Nanocomposite Magnets, Journal of 

Electronic Materials, 46(6) (2017) 3359-3366. 

[2] Vuong Van Nguyen, Truong Xuan Nguyen, An Approach for Preparing High-Performance 

MnBi Alloys and Magnet, Journal of Electronic Materials 46(6) (2017) 3333-3340. 

[3] Truong Xuan Nguyen, Khanh Van Nguyen, Vuong Van Nguyen, Enhancement of exchange 

coupling interaction of NdFeB/MnBi hybrid magnets, Physica B (2017) 

https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.04.007 

[4] Vuong Van Nguyen, Truong Xuan Nguyen, Effects of microstructures on the performance of 

rare-earth-free MnBi magnetic materials and magnets, Physica B (2017), 

https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.06.018 

[5] Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Xuân Tuân, Nguyễn Văn 

Vượng, Khảo sát ảnh hưởng của công nghệ ủ nhiệt và hợp phần lên tỷ phần pha sắt từ của hợp 

kim MnBi, Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2 (2017) 

[6] Trinh Xuan Hiep, Nguyen Xuan Truong, Nguyen Van Dung, Vu Van Chinh, Production of 

dicalcium phosphate from Lao Cai second grade apatite ore leached by dilute hydrochloric acid, 

Journal of Science and Technology, 55 (2) (2017) 209-219 

[7] Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Xuân Trường, Vương Thị Kim Oanh, Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn 

Thị Minh Giang, Nguyễn Văn Vượng, Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng các tính chất của hạt 

nano coban nhằm ứng dụng chế tọa nam châm tổ hợp MnBi/Co, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất 

rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017 (2017) 85 -89 

[8] Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Vượng, Khí động học của Turbine 

điện gió kiểu đứng 2 kW, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – 

SPMS 2017 (2017) 629 – 633. 

[9] Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Minh Tân, Nguyễn Xuân 

Trường, Phan Văn Độ, Lương Duy Thành, Vũ Phi Tuyến, Chế tạo và nghiên cứu tính chất 

quang của các nano tinh thể hợp kim CdTe1-xSex (0  x  1), Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn và 
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PHÒNG HÓA HỌC VÀ VẬT LIỆU XÚC TÁC 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng: Hoàng Anh Sơn  

- Số lượng các thành viên của Phòng: 10 Biên chế, 1 hợp đồng - 01 PGS.TS. NCVC, 01TS, 

05 ThS, 01 CN, 02 KS, 01 KTV. 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý hạt giống bằng các nano kim 

loại để kích thích sinh trưởng, tăng năng suất thu hoạch của cây trồng nông nghiệp.  

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu nâng cao chất lượng, thử nghiệm một số đơn thức phối 

liệu sản xuất masterbatch trên cơ sở nhựa PE cho sản xuất màng, túi polyme 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

a) Hướng nghiên cứu 1:  

- Đề tài 1: Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý hạt ngô giống bằng một số 

nano kim loại để tăng năng suất thu hoạch của cây ngô tại một số địa phương vùng Tây Bắc. 

Đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc, thời gian thực hiện 2016-2018. 

Nghiên cứu đưa ra luận cứ khoa học minh chứng sự không ảnh hưởng đến môi trường tự 

nhiên của việc ứng dụng công nghệ nano đối với cây ngô. 

* Nghiên cứu về ảnh hưởng của hạt nano kim loại Fe
0
, Cu

0
, Co

0
 đến hoạt động của một số 

enzyme của cây ngô cho một số kết quả như sau:  

+ Bước đầu đã đánh giá được sự sinh trưởng và phát triển của cây ngô khi được xử lý hạt 

giống bằng 3 loại nano kim loại (Fe, Co, và Cu), qua đánh giá cho thấy hạt giống được xử lý 

hạt nano kim loại mọc nhanh và đều hơn trong  đó nano Cu 80 mg cho tỉ lệ mọc cao nhất. 

Nano Cu và Co là mạnh hơn loại nano Fe trong sinh trưởng thân; ngược lại nano Fe tăng 

cường sinh trưởng rễ tốt hơn hai loại nano còn lại. 

+ Nano kim loại tăng cường khả năng sinh tổng hợp chlorophyll và anthocyanin, trong đó, 

nano Fe thể hiện vai trò tăng cường diệp lục cao nhất; ngược lại công thức xử lý với Cu và Co 

ở nồng độ 80 mg/ha cho kết quả tăng cường hàm lượng anthocyanin cao nhất.  

+ Đánh giá được sự sinh trưởng và phát triển của cây ngô khi được xử lý hạt giống bằng nano 

kim loại Cu ở nồng đọ 80 mg tốt hơn đối chứng ở điều kiện thường và điều kiện hạn. 

* Khảo sát dư lượng kim loại trong sản phẩm ngô xử lý bởi:  nano Fe°,  nano Cu°,  nano Co°: 

dư lượng các kim loại đều thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn của theo công bố của 

FAO/WHO (2001). 

+ Khảo sát môi trường tự nhiên sau khi trồng ngô ứng dụng công nghệ nano: môi trường đất, 

nước: về hàm lượng kim loại trong đất, hàm lượng đồng trong các mẫu trước khi gieo và sau 

khi thu hoạch đều thấp hơn giới hạn tối đa hàm lượng tổng số của đồng trong tầng đất mặt đối 

với đất nông nghiệp theo QCVN 03:2015/BTNMT. về hàm lượng kim loại trong nước, nồng 

độ các kim loại Fe, Co, Cu đều thấp hơn ngưỡng cho phép của hạng B1 - Dùng cho mục đích 

tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc 

các mục đích sử dụng như loại B2 theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

* Xây dựng mô hình canh tác thông minh kết hợp hợp lý các giải pháp ứng dụng công nghệ 

nano với kỹ thuật canh tác tiên tiến và triển khai thí điểm trong 3 vụ, qui mô 5 ha/vụ. 

+ Lựa chọn loại hạt nano kim loại và nồng độ xử lý tối ưu kết hợp phương pháp, kỹ thuật 

canh tác tiên tiến, thiết lập mô hình canh tác thông minh: Phương pháp làm đất giúp chống 

xói mòn, giữ độ phì, độ ẩm; Mật độ gieo trồng hợp lý 65.000 cây/ha; Lựa chọn phân bón và 
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kỹ thuật bón phân hợp lý 210N – 80P2O5–80K2O; Khử cờ đúng thời điểm; Kết hợp xử lý hạt 

giống bằng nano Cu, 80 mg/ha. 

+ Tính toán khoa học về mặt lý thuyết và thực tế triển khai chứng minh hiệu quả kinh tế của 

sử dụng hạt nano kim loại. 

* Triển khai gieo trồng vụ thứ hai (Xuân Hè 2017) trên địa bàn 2 huyện Mai Sơn và Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La, diện tích triển khai 5 hecta. Thí nghiệm 4 công thức gồm có 3 kim loại Cu, 

Fe, Co hàm lượng 80 mg/ha và công thức đối chứng trên 2 giống chính là LVN10 và VN8960: 

Bảng 1. Ảnh hưởng của việc xử lý bằng các hạt nano kim loại Fe
0
, Cu

0
, Co

0
 đến các yếu tố cấu thành 

năng suất và năng suất của giống ngô LVN10 

TT Công thức 

Chiều 

dài 

bắp 

(cm) 

Đƣờng 

kính 

bắp 

(cm) 

Số hàng 

hạt/bắp 

(hàng) 

Số 

hạt/hàng 

(hạt) 

P 1000 

hạt 

(gram) 

NSTT 

(tạ/ha) 

1 CT1  (Cu nano 80) 17,6 5,1 11,3 37,3 330,2 74,66 

2 CT2  (Fe nano 80) 17,6 5,2 12,4 35,3 325,5 68,68 

3 CT3  (Co nano 100) 16,9 5,1 12,0 31,6 329,3 66,63 

4 CT4 (Đối chứng) 17,4 5,3 12,1 34,9 323,8 61,69 

 
CV (%) 

     
8,2 

 
LSD0,05 

     
5,32 

Bảng 2. Ảnh hưởng của việc xử lý bằng các hạt nano kim loại Fe
0
, Cu

0
, Co

0
 đến các yếu tố cấu thành  

năng suất và năng suất của giống ngô VN8960 

TT Công thức 

Chiều 

dài 

bắp 

(cm) 

Đƣờng 

kính 

bắp 

(cm) 

Số hàng 

hạt/bắp 

(hàng) 

Số 

hat/hàng 

(hạt) 

P 1000 

hạt 

(gram) 

NSTT 

(tạ/ha) 

1 CT1  (Cu nano 80) 17,3 4,5 13,6 35,2 334,3 85,89 

2 CT2  (Fe nano 80) 16,5 4,6 12,6 35,2 322,2 79,96 

3 CT3  (Co nano 100) 14,4 4,4 13,5 32,4 326,1 80,32 

4 CT4 (Đối chứng) 17,2 4,6 13,7 36,7 320,6 70,30 

 
CV (%) 

     

4,5     

 
LSD0,05 

     
4,8     

+ Năng suất thực thu của giống LVN10 xử lý bởi nano Cu định lượng 80 mg/ha đạt 73,36 

tạ/ha, cao hơn 20,9%  so với đối chứng. 

+ Năng suất thực thu của giống VN8960 xử lý bởi nano Cu định lượng 80 mg/ha đạt 84,1 

tạ/ha, cao hơn 20,09%  so với đối chứng. 

- Triển khai gieo trồng vụ thứ ba (Hè thu 2018) trên địa bàn 2 huyện Mai Sơn và Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La, diện tích triển khai 5 hecta. Thí nghiệm 4 công thức gồm có 3 kim loại Cu, Fe, 

Co hàm lượng 80 mg/ha và công thức đối chứng trên 2 giống chính là LVN10 và VN8960: 

Gieo ngày 19 tháng 8 năm 2017, dự kiến thu hoạch vào cuối tháng 12 năm 2017   
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 Ban chủ nhiệm đề tài, Ban chủ nhiệm chương trình Tây Bắc, Lãnh đạo Sở KH và CN tỉnh Sơn La, 
Lãnh đạo Sở NN và PTNT tỉnh Sơn La, cán bộ công ty CPNN Chiềng Sung tiến hành thực địa đánh 

giá kết quả triển khai vụ Xuân Hè 2017 tại xã Chiềng Sung, Mai Sơn, Sơn La.. 

- Đề tài 2: Ứng dụng các sản phẩm nano kim loại (Cu
0
, Fe

0
, Co

0
) trong quá trình xử lý hạt 

giống nhằm kích thích tăng trưởng tăng năng suất thu hoạch cho cây ngô trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng.  

“Lựa chọn loại hạt nano kim loại và nồng độ xử lý tối ưu kết hợp khảo sát các kỹ thuật canh 

tác tiên tiến triển khai gieo trồng thử nghiệm 2 vụ ngô trên diện tích 03 ha ngô” – Triển khai 

vụ thứ hai: Vụ Xuân 2017 tại 2 xã Sóc Hà và Tổng Cọt với tổng diện tích 1,5 ha.  

+ Tại xã Sóc Hà tham gia thử nghiệm ứng dụng công nghệ nano để xử lý hạt giống trước khi 

gieo trên 2 giống ngô lai LVN146. Kết quả cho thấy, cây ngô có xử lý bằng các nano sắt, 

đồng, coban bị sâu bệnh ít hơn đối chứng(không xử lý). Bắp ngô có chiều dài, đường kính bắp 

nổi trội hơn, đồng đều hơn, độ bao hạt kín bắp hơn và chín sớm hơn từ 2-3 ngày. 

Trên giống ngô LVN146, cây ngô được xử lý chín sớm hơn 1 ngày, khả năng chống chịu tốt 

hơn. Năng suất thực thu của các công  thức thí nghiệm  dao động từ  86,44 - 92,29 tạ/ha trong khi  

công thức đối chứng cho năng suất là 82,84 tạ/ha. Công thức CT3  (nano Cu 80)  cho năng suất cao 

nhất (92,29 tạ/ha) vượt công thức đối chứng là 11,95 %. Kết quả phân tích thống kê cho thấy 

công thức CT3  (nano Cu 80) cho năng suất cao hơn có ý nghĩa thống kê so với đối chứng 

ở mức xác suất 95%. 

+ Tại xã Tổng Cọt trên giống ngô NK7328 cây ngô được xử lý hạt giống mọc nhanh và đều 

hơn trong đó sự tác động của hạt nano Co đến sự sinh trưởng phát triển của cây ngô ở giai 

đoạn đầu là mạnh hơn xử lý hạt giống bằng nano Cu và Fe, Hạt nano Cu và Co có tác dụng tốt 

đến sự chịu hạn của cây.  

Công thức CT3 (nano Cu 80)  cho năng suất cao nhất  (69,87 tạ/ha) vượt công thức đối chứng là 

17,17 %, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với đối chứng ở mức xác suất P ≥ 95%. 

“Phân tích hàm lượng kim loại sắt, hàm lượng kim loại đồng, hàm lượng kim loại coban còn 

tồn dư trong ngô sau thu hoạch, phân tích các chỉ tiêu chất lượng chính trong ngô thành 

phẩm: hàm lượng tinh bột, đường, cellulo” 

+ Các mẫu ngô của từng công thức thí nghiệm tại 2 xã Sóc Hà và Tổng Cọt, Hà Quảng, Cao 

Bằng đã được phân tích hàm lượng kim loại sắt, hàm lượng kim loại đồng, hàm lượng kim 

loại coban còn tồn dư trong ngô sau thu hoạch, phân tích các chỉ tiêu chất lượng chính trong 

ngô thành phẩm: hàm lượng tinh bột, đường, cellulo. 
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+ Phân tích hàm lượng kim loại có trong ngô bằng 2 phương pháp:  Phương pháp huỳnh 

quang tia X (XRF) và phương pháp phổ phát xạ nguyên tử plasma (ICP). 

Kết quả phân tích cho thấy: hàm lượng kim loại Co, Cu, Fe trong ngô thành phẩm có sự thay 

đổi không nhiều trong tất cả công thức thí nghiệm và đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN 

9588:2013. 

STT Số hiệu mẫu 
Hàm lƣợng chỉ tiêu phân tích (ppm) 

Co Cu TFe 

1 CT1 < 1 1.3 9,8 

2 CT2 < 1 1.6 9.2 

3 CT3 < 1 1.0 8.5 

4 CT4 < 1 1.0 9.1 

+ Xác định hàm lượng tinh bột, đường, cellulo bằng phương pháp hóa học.  

Kết quả nhận được cho thấy mẫu ngô mới thu hoạch có hàm lượng tinh bột và đường cao hơn 

mẫu ngô khô. Tuy nhiên các kết quả phân tích chỉ ra hàm lượng đường của các mẫu ngô khô 

cao hơn so với trong tài liệu tham khảo được. Hàm lượng tinh bột và chất xơ trong ngô đã 

phơi khô khá cao so với ngô ngọt.  

Mẫu Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

CT1 Tinh bột 

Hàm lượng đường 

Cellulo 

g/100g 32,42 

8,97 

7,15 

CT2 Tinh bột 

Hàm lượng đường 

Cellulo 

g/100g 33,37 

8,71 

7,25 

CT3 Tinh bột 

Hàm lượng đường 

Cellulo 

g/100g 26,92 

9,27 

7,3 

CT4 Tinh bột 

Hàm lượng đường 

Cellulo 

g/100g 27,20 

8,52 

7,6 

 

b) Hướng nghiên cứu 2:  

- Đề tài CSTX kết hợp HT CBT 2017: Xây dựng phương pháp phân tích thành phần 

Masterbatch - nguyên liệu phục vụ gia công ngành nhựa và  nghiên cứu nâng cao chất lượng,  

thử nghiệm một số đơn thức phối liệu sản xuất masterbatch trên cơ sở nhựa PE cho sản xuất 

màng, túi polyme 

+ Đã thử nghiệm đơn phối liệu masterbatch  trên cơ sở nhựa PE cho sản phẩm thổi màng đạt 

yêu cầu đã đề ra 

Đặc tính Đơn vị Kết quả  

Nhựa LLDPE  % 17  

Thành phần CaCO3 % 80  

Stearat kẽm % 1  

PE-g-MA % 2  

Kích thước hạt MB mm 3 – 3,5  
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Kích thước hạt CaCO3 µm 10 - 15  

Chỉ số chảy  g/10min 6  

Độ ẩm % <0,15  

Màu sắc  
 

Trắng tự nhiên  

Mẫu màng có tỉ lệ trộn 20%MB/80%PE nguyên sinh Yêu cầu của khách hàng 

Độ bền kéo (ngang) MPa 15,59 5,5 

Độ dãn ngang % 91,8 - 

Độ bền kéo (dọc) MPa 26,56 8,1 

Độ dãn dọc % 109,2 - 

2. Triển khai ứng dụng  

Các hợp đồng triển khai nghiên cứu: 01 Hợp đồng phân tích đặc trưng tính chất phân bố kích 

thước hạt và thế zeta của vật liệu nano. 

3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: 01 NCS, 01 Học viên cao học. 

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

C. Kế hoạch năm 2018: Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2018 

- Đề tài 1: Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý hạt ngô giống bằng một số 

nano kim loại để tăng năng suất thu hoạch của cây ngô tại một số địa phương vùng Tây Bắc. 

Đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc, thời gian thực hiện 2016-2018. 

+ Chuyển giao qui trình kỹ thuật xử lý hạt giống ngô bằng nano kim loại Fe
0
, Cu

0
, Co

0
 và mô 

hình canh tác thông minh cho cán bộ kỹ thuật, bà con nông dân tại Trung tâm Khuyến nông 

tỉnh Sơn La. 

+ Tập huấn, đào tạo qui trình kỹ thuật xử lý hạt giống ngô bằng nano kim loại Fe
0
, Cu

0
, Co

0
 

và hướng dẫn thí điểm mô hình canh tác thông minh cho cán bộ kỹ thuật, bà con nông dân. 

- Đề tài 2: Ứng dụng các sản phẩm nano kim loại (Cu
0
, Fe

0
, Co

0
) trong quá trình xử lý hạt 

giống nhằm kích thích tăng trưởng tăng năng suất thu hoạch cho cây ngô trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

D. Các công trình công bố 

[1] Hoàng Anh Sơn, Trần Quế Chi, Nguyễn Quốc Trung, Quách Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị 

Thanh Huyền, Đàm Văn Phú, Lê Trọng Hính, Vũ Ngọc Quý. Ứng dụng hạt nano kim loại để xử 

lý hạt giống nhằm kích thích sinh trưởng và tăng năng suất thu hoạch của cây ngô, tạp chí hóa 

học 55(3e12), 204-209, 2017. ISSN: 0866-7144. 

[2] Son Hoang Anh, Nhung Nguyen Hong, Chi Tran Que, Yen Hoang Quach Thi, Toan Nguyen 

Thi, Huong Tran Thi, Chan Do The, Sơn Le Phuc, Trung Nguyen Quoc, Son Vu Hong, Huyen 

Nguyen Thi Thanh and Chi Phan,     Preparation and     study physicochemical characterization 

of zero - valent iron, copper and  cobalt nanoparticles. Proceedings The 8th International 

Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, 405-415, 2017.  

[3] Anh Son Hoang and Chi Phan. Synthesis and application of silver nanoparticles to protect 

grapevines from anthracnose and downy mildew. Proceedings The 6th Asian Symposium on 

Advanced Materials: Chemistry, Physics & Biomedicine of Functional and Novel Materials, 

693-697, 2017. ISBN: 987-604-913-603-0. 

 

 



VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU  

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017 

 

95 

 

PHÒNG VẬT LIỆU VÔ CƠ 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng: TS. Đào Ngọc Nhiệm; ĐT: 0915417696; Email:nhiemdn@ims.vast.ac.vn. 

- Số lượng các thành viên của Phòng: 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Học hàm/ 

học vị 

Biên chế/ 

Cộng tác 
SĐT Email 

1 Lưu Minh Đại 1948 PGS.T

S 

Cộng tác 0903223097 dailm@ims.vast.ac.vn 

dailm@ims.vast.vn 

2 Nguyễn Đức Văn 1972 TS Biên chế 0978996366 vannd@ims.vast.ac.vn 

vannd@ims.vast.vn 

3 Vũ Thế Ninh 1983 TS Biên chế 0915448892 ninhvt@ims.vast.ac.vn 

ninhvt@ims.vast.vn 

4 Phạm Ngọc Chức 1983 TS Biên chế 0916530811 chucpn@ims.vast.ac.vn 

chucpn@ims.vast.vn 

5 Đoàn Trung Dũng 1989 ThS Biên chế 0987818420 dungdt@ims.vast.ac.vn 

dungdt@ims.vast.vn 

6 Nguyễn T.Hà Chi 1990 ThS Biên chế 0972133288 chinth@ims.vast.ac.vn 

chinth@ims.vast.vn 

7 Đào Văn Tiến 1963 KS Biên chế 0466747816 - 

8 
Nguyễn Quang Bắc 1993 CN Biên chế 01676620198 

quangbac1993@gmail.com 

 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- 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; 

- Thủy luyện, phân chia, thu hồi một số kim loại quý, hiếm có giá trị kinh tế từ quặng, quặng 

thải và ứng dụng; 

- Phân tích thành phần hóa học, phân tích đánh giá đặc trưng tính chất của vật liệu tự nhiên 

và nhân tạo. 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

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 l  môi trư ng 

+ Đã chế tạo các dạng thù hình trực thoi và mặt thoi của NaNbO3 ở nhiệt độ thấp hơn so với 

các công bố trước đây. Ảnh hưởng của kích thước hạt của tiền chất Nb2O5 lên sự hình thành 

pha tinh thể và hoạt tính quang xúc tác của NaNbO3 cũng đã được khảo sát (Hình 1). 

 
Hình 1. a) Phổ UV-Vis và b) hoạt tính phân hủy Rhodamin B của các dạng thù hình trực thoi và mặt 

thoi của NaNbO3 

mailto:dailm@ims.vast.ac.vn
mailto:dailm@ims.vast.vn
mailto:vannd@ims.vast.ac.vn
mailto:vannd@ims.vast.vn
mailto:ninhvt@ims.vast.ac.vn
mailto:ninhvt@ims.vast.vn
mailto:chucpn@ims.vast.ac.vn
mailto:chucpn@ims.vast.vn
mailto:dungdt@ims.vast.ac.vn
mailto:dungdt@ims.vast.vn
mailto:chinth@ims.vast.ac.vn
mailto:chinth@ims.vast.vn
mailto:quangbac1993@gmail.com
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+ Một số kết quả đã đạt được trong đề tài cấp cơ sở thường xuyên 2017: “Nghiên cứu chế tạo 

vật liệu nano oxit phức hợp LaFe1-xMnxO3 (0 ≤ x ≤ 1) để loại bỏ asen và định hướng khả năng 

thu hồi”:  

 

Hình 2. Kết quả XRD các mẫu oxit phức hợp LaFe1-xMnxO3 được chế tạo 

+ Kết qủa trên ảnh SEM hình 3 cho thấy, hình thái học của một mẫu oxit phức hợp LaFe1-

xMnxO3 thể hiện khoảng phân bố kích thước 30 nm -50 nm. 

  

Hình 3. Ảnh SEM của oxit phức hợp LaFe0,5Mn0,5O3 

- Hướng nghiên cứu 2:  hủ  lu ện, ph n chia, thu hồi một số kim loại qu , hiếm c  giá trị 

kinh tế t  qu ng, qu ng thải và ứng dụng 

Mẫu quặng nghiên cứu là mẫu quặng antimon Tân Lạc, Hòa Bình với thành phần pha là 

Sb2S3. Mẫu được nung ở các nhiệt độ 300, 400, 500 
o
C và 600 

o
C, sau đó phân tích nhiễu xạ 

tia X. Giản đồ nhiễu xạ tia X được thể hiện trên hình 4. 

 

 

Hình 4. Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu quặng ban đầu và mẫu quặng nung ở nhiệt độ khác nhau 
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Hình 5. Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu antimon sau khi thủy phân và bã thải 

Trên hình 5 cho thấy, mẫu antimon sau khi thủy phân chỉ thấy xuất hiện pha đặc trưng của 

Sb2O3 và bã thải sau khi hòa tách thu nhận antimon chỉ quan sát thấy pha SiO2 mà không thấy 

xuất hiện pha chứa antimon còn. Đã nghiên cứu khả năng thu hồi antimon từ quặng antimon 

Tân Lạc – Hòa Bình bằng phương pháp nung quặng ở 600 
o
C, thời gian phản ứng là 75 phút; 

nồng độ axit là 5 M; tỷ lệ axit/quặng (L/R) là 3/1 (tính theo g/g). Hiệu suất thu hồi antimon 

đạt 90- 93 % vơi hàm lượng antimon trong mẫu được làm giàu từ 6,65 % lên 35 %. Hàm 

lượng antimon sau khi thủy phân đạt 95,47 %. 

2. Triển khai ứng dụng  

Các hợp đồng triển khai nghiên cứu : 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 

CPTMDV và XNK Tân Ánh Dương, Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Z21, Công ty 

Cổ phần phân bón hữu cơ vi lượng đất hiếm,...    

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: 05 NCS, 03 ThS đã và đang thực hiện luận án năm 2017;  

C. Kế hoạch năm 2018 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo như 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.  

1. Đề tài Nafoted 2017-2019. “Chế tạo và nghiên cứu các phẩm chất quang xúc tác của một số 

vật liệu xúc tác quang trên cơ sở NaNbO3, AgNbO3, BiPO4, Ag4V2O7, Ag3VO4 bằng phương 

pháp hóa học”. 

2. Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 2018-2019. “Nghiên cứu chiết tách, thu hồi antimon có 

độ sạch ≥ 99,5% từ quặng antimon”. 

3. Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 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”. 

4. Dự án SXTN Bộ Công thương 2018-2020. “Hoàn thiện công nghệ xử lý bã thải của nhà máy 

tuyển quặng đồng Sin Quyền để sản xuất vật liệu hấp phụ xử lý môi trường và gạch không nung” 

D. Các công trình công bố:  

[1] Nguyễn Thị Hà Chi, Đoàn Trung Dũng, Dương Thị Lịm và Đào Ngọc Nhiệm, “Nghiên cứu khả 

năng quang xúc tác của BiNbO4 phân hủy metyl da cam dưới ánh sáng trong vùng khả kiến”, 

Tạp chí Hóa học, 54(5): 644-647,  (2016). 
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[2] Lưu Minh Đại, Lưu Thị Việt Hà và Đào Ngọc Nhiệm, Tổng hợp vật liệu nanoelipsoids C/Mn-

ZnO với sự tăng cường hoạt tính quang xúc tác dưới ánh sáng nhìn thấy. Tạp chí Hóa học, 

55(3e12), 1-7  (2017). 

[3] Vu Dinh Phuong, Nguyen Quang Bac, Doan Trung Dung, Pham Ngoc Chuc, Nguyen Thi Ha 

Chi, Duong Thi Lim
 

, Tran Hong Con and Dao Ngoc Nhiem, Synthesis of BiTaO4 by gel 

combustion method using polyvinyl alcohol and preliminary study on methylene blue 

degradations. Tạp chí Hóa học, 55(3e12), 332-335   (2017). 

[4] Nguyễn Thị Hà Chi, Đào Ngọc Nhiệm, Lưu Minh Đại, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Quang Bắc, 

Trần Thị Phương và Dương Thị Lịm, Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến sự hình thành pha và 

nghiên cứu phân hủy xanh metylen của vật liệu nano BiNbO4. Tạp chí Hóa học, 55(3e12), 312-

316  (2017). 

[5] Nguyen Vu Ngoc Mai, Dao Ngoc Nhiem, Pham Ngoc Chuc, Nguyen Quang Trung
  
and Cao 

Van Hoang
 
, Synthesis of Fe2O3- Mn2O3 nanostructured by tartaric acid and preliminary study 

on methylene orange degradations.Tạp chí Hóa học, 55(3e12) , 362-366 (2017). 

[6] Luu Thi Viet Ha,  Luu Minh Dai, Dao Ngoc Nhiem,  Nguyen Quynh Thao, and Nguyen Van 

Cuong, Effect of temperature on preparation of nanoelipsoids C, Ce - codoped ZnO with 

photocatalytic enhancement under visible light. Tạp chí Hóa học, 55(3e12) , 321-326 (2017). 

[7] Đào Hồng Đức, Đào Ngọc Nhiệm, Nguyễn Quang Bắc, Đỗ Quang Trung, Dương Thị Lịm và 

Cao Văn Hoàng, Nghiên cứu hấp phụ asen(III) từ dung dịch bằng vật liệu nano La2O3. Tạp chí 

Hóa học, 55(3e12) , 178-183 (2017).
 

[8] Vu Dinh Phuong, Nguyen Quang Bac, Doan Trung Dung, Pham Ngoc Chuc, Nguyen Thi Ha 

Chi, Duong Thi Lim
 
, Tran Hong Con and Dao Ngoc Nhiem, Effect of calcination temperatures 

on photocatalytic degradation of methylene orange and the regeneration of nanomaterial 

BiTaO4.Tạp chí Hóa học, 55(3e12) , 367-370  (2017). 
[9] Vũ Thế Ninh, Đào Ngọc Nhiệm, Nguyễn Thành Anh, Lưu Minh Đại, Chế tạo nano oxit h n hợp 

La2O3-Fe2O3-Mn2O3 để
 
hấp phụ As(V) từ dung dịch. Tạp chí Hóa học, 55(3e12), 245-249  

(2017). 

[10] Đoàn Trung Dũng, Phạm Ngọc Chức, Lưu Minh Đại, Nguyễn Thị Hà Chi, Nguyễn Quang Bắc, 

Hoàng Thị Hương Huế, Đinh Thị Thuận và Đào Ngọc Nhiệm, Nghiên cứu thu hồi antimon từ 

quặng nghèo antimon bằng phương pháp thủy luyện. Tạp chí Hóa học, 55(3e12) ,66-69  (2017). 

[11] Đào Hồng Đức, Đào Ngọc Nhiệm, Đỗ Quang Trung, Dương Thị Lịm và Cao Văn Hoàng, 

Nghiên cứu hấp phụ anion phốt phát từ dung dịch bằng vật liệu nano h n hợp oxit La2O3-CeO2. 

Tạp chí Hóa học, 55(3e12) , 133-138  (2017). 

[12] Nguyen Vu Ngoc Mai, Dao Ngoc Nhiem, Doan Trung Dung, Duong Thi Lim, Cao Van Hoang
 

and Nguyen Quang Trung, Effect factors of synthesizing structured nano iron-manganese oxide 

particles by citric acid and study  on  arsenic adsorption.Tạp chí Hóa học, 55(3e12) , 336-340  

(2017). 

[13] Nguyễn Thị Hà Chi, Đoàn Trung Dũng, Phạm Ngọc Chức, Nguyễn Quang Bắc, Dương Thị 

Lịm và Đào Ngọc Nhiệm, Khảo sát khả năng hấp phụ amoni của oxit phức hợp LaFeO3 kích 

thước nanomet. Tạp chí Hóa học, 55(3), 294-297 (2017). 

[14] Dao Hong Duc, Dao Ngoc Nhiem, Nguyen Quang Bac and Do Quang Trung, Study on 
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PHÕNG 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:  09 Biên chế. 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Nghiên cứu công nghệ khoáng sản phi kim loại. 

+ Đề tài cấp Viện HL KHCNVN 2017-2018: "Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu hữu ích 

từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Ngọc Hùng 

+ Đề tài cấp Viện KHVL 2017: “Nghiên cứu khả năng thu hồi các khoáng vật có ích đi kèm 

hạt nix phế thải của nhà máy đóng tầu vinaxin Khánh Hòa”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Ngọc 

Hùng 

+ Đề tài cấp Viện KHVL 2017: “Nghiên cứu công nghệ tuyển nổi sericit Sơn La bằng thuốc 

tập hợp mới”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Liên. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Nghiên cứu công nghệ khoáng sản kim loại. 

- Lĩnh vực nghiên cứu 3: Ứng dụng triển khai các nghiên cứu khoa học công nghệ. 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu hữu ích từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – 

Bình Thuận:  

+ Mỗi năm một lượng tro bay và xỉ than thải ra môi trường là rất lớn nên để  giảm thiểu mức 

đô tối đa ảnh hưởng đến môi trường đồng thời tái sử dụng các sản phẩm sau xử lý, phòng 

Nghiên cứu Vật liệu khoáng đã triển khai nghiên cứu. Nghiên cứu đưa ra được sơ đồ công 

nghệ tuyển hợp lý để tách xỉ ron ra khỏi tro xỉ. Tro bay nhằm đáp ứng nguyên liệu làm bê 

tông geopolymer và lớp base mặt đường; than sau tuyển làm nhiên liệu đốt ; xỉ ron nghiền 

tuyển làm phụ gia sản xuất xi măng, gạch cốt liệu. 
 

 

 

Hình 1. Sơ đồ công nghệ tuyển tro bay Vĩnh Tân 
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+ Sản phẩm than sau tuyển có hàm lượng C = 62,46 %, có nhiệt lượng Q= 5444 kcal/kg. Sản 
phẩm tro bay: ∑ Al2O3 + SiO2 +Fe2O3> 80 %. 

+ Đăng 01 bài báo trên tạp chí khoa học công nghệ mỏ  

- Nghiên cứu khả năng thu hồi các khoáng vật có ích đi kèm hạt nix phế thải của nhà máy 

đóng tàu vinaxin Khánh Hòa: 

+ Kết quả nghiên cứu đã thu được quặng tinh Cu: có hàm lượng khoảng trên 10 % dùng làm 

nguyên liệu phối trộn với quặng tinh Cu giàu hơn trước khi đưa vào luyện kim. Quặng tinh 

Fe: có hàm lượng 42,26 % dùng làm nguyên liệu phối trộn với quặng tinh Fe giàu hơn trước 

khi đưa vào luyện kim. 

+ Đưa ra sơ đồ công nghệ tuyển hợp lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ công nghệ tuyển hạt nix 
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- Nghiên cứu công nghệ tuyển nổi sericit Sơn La bằng thuốc tập hợp mới: 

Sericit là khoáng chất phi kim có ứng dụng rộng rãi và có giá trị kinh tế. Nghiên cứu và đinh 

hướng công nghệ chế biến quặng sericit là nhiệm vụ cần thiết để đánh giá khách quan quá 

trình chế biến khoáng sản sericit. Với thuốc tập hợp mới Armax T kết quả nghiên cứu thu 

được quặng tinh có hàm lượng SiO2 = 50,14 %, Al2O3 = 31,56 % , (K2O+Na2O) = 9,74 % đáp 

ứng làm nghiên liệu cho các ngành công nghiệp. 

 

Hình 3. Sơ đồ cong nghệ tuyển quặng sericit. 

2. Triển khai ứng dụng  

Các hợp đồng dịch vụ: Trong năm 2017 phòng Nghiên cứu Vật liệu khoáng đã kí và thực hiện 

2 hợp đồng khoa học công nghệ. 

- Hợp đồng kinh tế “Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng thiếc – Wofram Bù Me – Thanh 

Hóa” 

+ Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng Wolfram- thiếc Bù Me, Thanh Hóa đã đưa ra được sơ 

đồ công nghệ chế biến quặng Wolfram, thiếc. 

+ Nghiên cứu các thí nghiệm điều kiện để có được sơ đồ công nghệ hợp lý. 

+ Sản phẩm Wolfram thu được có hàm lượng WO3> 65,35 % với thực thu 68,18 % và quặng 

tinh thiếc là 50,94 % với thực thu 53,31 %. 

- Hợp đồng kinh tế “Nghiên cứu cải tạo, sửa chữa và nâng cấp dây chuyền công nghệ tuyển 

grafit của nhà máy tuyển quặng Cty CP Karat  - Lào Cai ” 

+ Đã tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra được giải pháp cải tạo nhà máy grafit. 

+ Nghiên cứu chạy thử nhà máy điều chỉnh các điều kiện để cải tạo nâng cao chất lượng sản 

phẩm grafit. 

+ Đã lăp đặt thêm một số thiết bị phụ trợ để cải tiến dây chuyền sản xuất nhà máy. 

+ Sản phẩm grafit quá trình chạy nhà máy đã thu được C > 95 %. 
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3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo: đang đào tạo 02 NCS  tại Nga;  

- Hợp tác: không 

C. Kế hoạch năm 2018 

- Tiếp tục thực hiện đề tài Vast: Vast 03.02/17-18. 

- Triển khai các đề tài mới theo các hướng nghiên cứu của phòng. 

C. Kế hoạch năm 2018 

- Tiếp tục thực hiện đề tài Vast: VAST 03.02/17-18. 

- 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 thử nghiệm phối liệu bã thải sau thủy luyện bã Cu – Zn – Cd sản xuất gạch Bock số 

03/2017 tạp chí Khoa học công nghệ Mỏ 

[2]  Nghiên cứu thành phần vật chất và định hướng công nghệ tuyển quặng vàng gốc mỏ Nậm Á  xã 

Mù Cả - Nậm khao, Mường Tè, Lai Châu số 03/2017 tạp chí Khoa học công nghệ Mỏ. 
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PHÒNG NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLYMER VÀ COMPOSITE 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Phụ trách phòng:  PGS. TS. Đoàn Đình Phương 

- Số lượng các thành viên của Phòng: 8 Biên chế, trong đó: 2 PGS, 3 TS, 2 NCVC, 3 ThS 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của bề mặt chất độn đến tính chất cơ của vật liệu polyme compozit: 

 + Đề tài cấp Viện HL KHCNVN: Nghiên cứu ảnh hưởng khả năng tương tác pha giữa chất 

độn dạng hạt và chất nền nhựa nhiệt dẻo đến tính chất cơ của vật liệu compozit. Chủ nhiệm đề 

tài: ThS. Nguyễn Việt Dũng; Thời gian thực hiện: 2013 - 2018 

- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu polyme kỹ thuật: 

+ Đề tài KC.02./16-20: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sản phẩm cao su kỹ thuật chống rung, 

chịu nén dùng trong đầu máy - toa xe và túi nâng trục vớt, cứu hộ đường thủy. Chủ trì nhánh đề 

tài: PGS. TS. Ngô Kế Thế; Thời gian thực hiện: 2017 - 2019 

 + Đề tài cấp Viện KHVL: Nghiên cứu ứng dụng polyme dẫn nhiệt chế tạo sơn tản nhiệt bảo vệ 

đèn LED phục vụ đánh bắt cá xa bờ. Chủ trì: ThS. Nguyễn Việt Dũng; Thời gian thực hiện: 2017 

+ Đề tài cấp Viện KHVL: Nghiên cứu chế tạo compozit CSTN/nanosilica từ CSTN. Chủ nhiệm 

đề tài: TS. Phạm Thị Lánh; Thời gian thực hiện: 2017  

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

- Phân tích đa biến phổ ss-NMR của vật liệu compozit PP/CaCO3: 

Mặc dù các hệ PP/CaCO3 được chế tạo có sự khác biệt đáng kể về tính chất phá hủy va đập, 

tuy nhiên việc đánh giá trực quan phổ 
13

C CP/MAS NMR và 
13

C MAS NMR không cho thấy 

bất kỳ sự thay đổi có tính hệ thống của phổ hay các đặc trưng phản ánh quá trình biến dạng 

dẻo. Để tìm được các xu hướng nhất quán và các đặc trưng về phổ liên quan đến sự thay đổi 

tính chất cơ học của vật liệu, phân tích nhân tố (FA) để trích xuất các thông tin quan trọng từ 

bộ dữ liệu thực nghiệm tương đối lớn đã thu được. Phổ 
13

C CP/MAS NMR và 
13

C MAS NMR 

đã được ghi được phân tích riêng biệt theo mỗi nhiệt độ thực nghiệm. 

 
 

Hình 1. Biểu đồ tương quan 3D cho các hệ số 

Vi1, Vi2 và Vi4 được đánh giá từ dữ liệu phổ 13C 

MAS NMR sử dụng FA cho phổ đầy đủ 

Hình 2. Biểu đồ tương quan 3D cho các hệ số Vi1, 

Vi2 và Vi4 được đánh giá từ dữ liệu phổ 
13

C MAS 

NMR sử dụng FA cho các tín hiệu CH3 ở 355K 
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Từ những phân tích của phổ thế đã được tính toán rằng sự khác biệt lớn nhất giữa các mẫu là 

trong vùng tín hiệu của nhóm CH3 của các phổ thế S1, S2 và S4. Sự khác biệt được quan sát 

này được định lượng bằng cách sử dụng các hệ số thông thường tương ứng, Vi1, Vi2 và Vi4. 

Các tham số này và các đường đồ thị tương quan của chúng được sử dụng để tìm được mối 

quan hệ giữa các đặc trưng phổ và sự thay đổi tính chất cơ lý hóa của các vật liệu compozit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Biểu đồ tương quan 3D 

của các hệ số Vi1, Vi2 và Vi4 được 

đánh giá từ dữ liệu phổ 
13

C MAS 

NMR ở 325K sử dụng FA 

Tóm lại, khi xác định môi liên quan ở cấp độ phân tử tới độ bền hay tính chất cơ của vật liệu 

compozit PP/CaCO3, thấy rằng các hệ với độ bền va đập cao hơn (giá trị Jld cao hơn) hầu hết 

có chứa các hạt chất độn với kích thước nhỏ hơn (kích thước hạt trung bình 1,7 µm), ở hàm 

lượng nhỏ hơn (tỷ lệ khối lượng 80/20), và lượng nhỏ hơn của các phân đoạn vô định hình r.c 

có tính linh động cao dựa trên phổ 
13

C MAS NMR ở 355K. Vai trò then chốt của pha vô định 

hình để hiểu rõ độ bền của vật liệu compozit PP/CaCO3 được chứng minh sâu hơn bởi 

phương pháp phân tích nhân tố FA đã nêu bật được sự khác biệt về phổ của các mẫu vật liệu 

chế tạo được. 

- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu polyme kỹ thuật:   

+ Nghiên cứu ứng dụng polyme dẫn nhiệt chế tạo sơn tản nhiệt bảo vệ đèn LED phục vụ đánh 

bắt cá xa bờ. Sơn là phương pháp bảo vệ tạo lớp phủ polyme trên bề mặt cần bảo vệ, ngăn 

cách kim loại với môi trường xung quanh. Tuy nhiên các vật liệu polyme thường dẫn nhiệt 

kém. Sử dụng các polyme dẫn nhiệt để chế tạo lớp phủ bảo vệ đèn LED là hướng đi mới được 

phòng NC Vật liệu Polyme & Compozit triển khai. Các kết quả ban đầu cho thấy vật liệu 

polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy và các chất độn như talc, bột kim loại và oxit kim 

loại có hệ số dẫn nhiệt cao.  

Bảng 1. Hệ số dẫn nhiệt của các mẫu vật liệu compozit trên cơ sở PP và khoáng talc 

STT Mẫu vật liệu Tỷ lệ khối lƣợng 
Chất biến đổi bề 

mặt 

Hệ số dẫn nhiệt 

(W/mK) 

1 Epoxy 100 - 0,28 

2 Epoxy/talc 70/30 Amin silan 1,044 

3 Epoxy/Nhôm 70/30 - 1,77 

4 Epoxy/Đồng 70/30 - 0,861 

5 Epoxy/Nhôm oxit 70/30 - 0,79 

6 Epoxy/Nhôm nitrit 70/30 - 0,72 

Trong phương pháp chế tạo vật liệu, kỹ thuật phân tán sử dụng sóng siêu âm tần số cao cũng 

được nhóm thực hiện đề tài áp dụng để có được quá trình phân tán các chất độn trong nền 

polyme tốt hơn, từ đó dẫn đến hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cao hơn.  
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Khoáng talc có khả năng gia tăng tính bảo vệ của màng sơn. Bằng phương pháp điện hóa cho 

biết rằng lớp phủ có chứa chất độn khoáng talc có khả năng bảo vệ cao nhất khi điện trở màng 

đạt gần 10
10

 Ω so với lớp phủ epoxy ban đầu không có khoáng talc (10
6
 Ω). 

+ Nghiên cứu chế tạo compozit CSTN/nanosilica từ CSTN: 

Phương pháp phân tán silica có ảnh hưởng lớn tới sự phân bố kích thước hạt silica. Silica ban 

đầu có phân bố kích thước hạt trung bình là 20,8μm. Khi sử dụng các phương pháp phân tán 

khác nhau: nghiền bi, nghiền hành tinh, khuấy tốc độc cao, rung siêu âm thì phương pháp 

rung siêu âm tỏ ra có hiệu quả hơn cả, kích thước hạt silica giảm xuống từ cỡ 20,8μm còn 

khoảng 0,49μm sau 20 giờ phân tán (hình 4).  

  

Hình 4. Ảnh hưởng của thời gian siêu âm đến kích thước hạt silica a) Silica ban đầu; b) phân tán bằng 

siêu âm 20 giờ 

Sự có mặt của chất hoạt động bề mặt làm silica có thể phân tán trong latex một cách đồng đều 

ở kích thước nanomet (hình 5). 

  

Hình 5. Ảnh FE-SEM silica phân tán trong latex cao su tự nhiên (a): silica chưa biến tính; (b): 

silica đã biến tính amino silan 

Đề tài đã chế tạo được masterbatch từ latex cao su thiên nhiên và silica biến tính aminosilan 

với hàm lượng silica rất lớn (80PKL): hạt silica phân tán trong nền cao su tập trung chủ yếu 

trong khoảng dưới 100 nm. 

Cao su nancompzit chế tạo ra đã đạt được những tính chất tốt nhất: mẫu cao su chứa15 PKL 

silica biến tính bằng aminosilan cho độ bền kéo là 20,6 MPa (tăng 32,1% so với mẫu cao su 

không có silica), độ bền xé là 45,3 N/cm (tăng 44,7% so với mẫu cao su không có silica), độ 

mài mòn là 0,0991g/100v  và độ cứng là 55,0 Shore A. 

2. Triển khai ứng dụng  

Các hợp đồng dịch vụ: Trong năm 2017, phòng NC Vật liệu Polyme & Compozit đã thực hiện 

nhiều hợp đồng dịch vụ phân tích, đánh giá và tư vấn cho các đơn vị và cá nhân khác nhau 

trong nhiều lĩnh vực như: Công ty Cơ điện và vật liệu nổ 31, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, 

Viện vũ khí, Viện Nhiệt đới Việt Nga,… 
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3. Đào tạo và hợp tác  

- Đào tạo:  

+ 1 học viên cao học là cán bộ của phòng vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ 

+ Đang đào tạo 2 NCS   

+ Hướng dẫn 2 sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 làm luận án tốt nghiệp. 

- 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 2018 

Tiếp tục phát triển hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme kỹ thuật có sử dụng các chất 

độn khoáng. 

D. Các công trình công bố 

[1] Olivia Kukackova , Nguyen Viet Dung, Sabina Abbrent, Martina Urbanova, Jiri Kotek, Jiri 

Brus. A novel insight into the origin of toughness in polypropyleneecalcium carbonate 

microcomposites: Multivariate analysis of ss-NMR spectra. Polymer 132, 106-113, 2017. IF = 

3,7. 

[2] Cuong Manh Vu, Dinh Duc Nguyen, Le Hoang Sinh, Tien Duc Pham, Lanh Thi Pham, Hyoung 

Jin Choi. Environmentally benign green composites based on epoxy resin/bacterial cellulose 

reinforced glass fiber: Fabrication and mechanical characteristics. Polymer Testing, Vol. 

61,150 -161, 2017, IF = 2,464 

[3] Sinh Le Hoang, Cuong Manh Vu, Lanh Thi Pham, Hyoung Jin Choi. Preparation and physical 

characteristics of epoxy resin/bacterial cellulose biocomposites. Polymer Bulletin, 1–19, 2017. 

IF = 1,430. 

[4] Luong Nhu Hai, Pham Duy Suy, Nguyen Thi Ngoan, Nguyen Van Thuy, Ngo Trinh Tung, 

Pham Cong Nguyen, Le Thi Thuy Hang, Ngo Ke The. Study on the effect of carbon black, 

carbon nanotube on the properties of rubber blend acrylonitrile butadiene rubber 

(NBR)/polyvinyl chloride (PVC). Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 

55(5):625-630, 2017. 

[5] Phạm Thị Lánh, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Trần Thu Trang, 

Trần Thị Trang, Ngô Kế Thế. Nghiên cứu sử dụng bột talc để nâng cao khả năng dẫn nhiệt và 

một số tính chất cơ học của vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy. Tạp chí Hóa học, Tập 55 

(4E23), 99-104, 2017. 

[6] Phạm Thị Lánh, Vũ Minh Đức, Phan Thị Minh Ngọc. Nghiên cứu ảnh hưởng của vi sợi xenlulo 

hình thành do vi khuẩn đến tính chất cơ học của hệ nhựa nền EPOXY/MHHPA. Tạp chí Hóa 

học, Tập 55 (4E23), 105-112, 2017. 

[7] Phạm Thị Lánh, Vũ Minh Đức, Phan Thị Minh Ngọc. Nghiên cứu ảnh hưởng của vi sợi xenlulo 

hình thành do vi khuẩn đến độ bền dai phá hủy của vật liệu polyme compozit từ hệ nhựa 

epoxy/MHHPA. Kỷ yếu hội thảo Khoa học toàn quốc: Hóa học với sự phát triển bền vững: Khai 

thác nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên, sản xuất thực phẩm và dược phẩm, Đà Nẵng, Việt Nam, 

trang 32 – 37, tháng 9 năm 2017. 
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TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU MÔI TRƢỜNG 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Giám đốc: ThS. Dương Văn Nam  

- Số lượng các thành viên của Trung tâm: 11 biên chế và 01 hợp đồng, gồm 01 PGS. TS. 

NCVCC, 01 TS.NCVC, 05 ThS. NCV, 04 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 2017 

1. Khoa học công nghệ 

Đề tài cơ sở thường xuyên và hỗ trợ cán bộ trẻ: Nghiên cứu xử lý, tận dụng bã thải sau quá 

trình hòa tách và khử sắt quặng đồng sulfua phối liệu làm vật liệu xây dựng. Các kết quả đạt 

được: 

- Sản phẩm gạch không nung chế tạo từ một phần bã thải phối liệu với các vật liệu khác có 

các đặc tính cơ lý đạt mác M10 theo quy định tại TCVN 6477:2016, cụ thể các thông số như 

sau: 

Tên sản phẩm Mác gạch 

Đặc điểm cơ lý của sản phẩm 

Cư ng độ chịu nén MPa 
Độ hút nước, % khối 

lượng không lớn hơn 

Gạch không nung M10 11,0 10 

TCVN 6477:2016 M10 10,0 12 
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- Sơ đồ quy trình công nghệ chế tạo:  

 

 
 

- Hiệu quả kinh tế: Tính toán chi phí lợi ích cho giải pháp phối trộn vào sản xuất gạch Block 

thì với tỷ lệ 40:35:15:10 cho hiệu quả kinh tế cao nhất, giảm được 9.4 triệu đồng chi phí cho 

sản xuất và chi phí đổ thải.  

- Mức độ an toàn của sản phẩm: Hàm lượng kim loại nặng trong sản phẩm thôi ra môi trường 

nhỏ hơn ngưỡng nguy hại theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải 

nguy hại. Cụ thể, Fe nhỏ hơn 0,8 lần, Cu 0,7 lần… 

2. Triển khai ứng dụng  

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành các hợp đồng đã ký trước năm 2017: 

+ Thanh quyết toán hợp đồng số 09/2013/HĐKT-QLDA, ngày 06/5/2013 về việc Tư vấn lập 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích 

lịch sử chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1). Đã hoàn thành thủ tục thanh 

lý và quyết toán hợp đồng. Kinh phí hợp đồng: 616.498.000 đồng; Kinh phí về Viện Khoa 

học vật liệu năm 2017: 146.498.000 đồng; 

+ 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. Tổng kinh phí của hợp đồng: 5.589.036.839 đồng. Kinh phí về Viện 

Khoa học vật liệu năm 2017: 2.712.325.000; 

+ 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. Đang đợi kinh phí tạm ứng theo hợp đồng để triển khai thực hiện. Tổng kinh 

phí của hợp đồng: 2.612.744.000 đồng; 

+ Hợp đồng số 15/2016/HĐ.DA2.ĐTM, ngày 10/10/2016 về việc Tư vấn lập Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường Dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp bãi ổi xã Dĩnh Trì, thành 

phố Bắc Giang. Đã hoàn thành báo cáo và được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt, chờ thanh 

lý và quyết toán Hợp đồng. Tổng kinh phí hợp đồng: 431.650.000 đồng.  
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- Thực hiện các hợp đồng ký kết trong năm 2017: 

+ Hợp đồng số 28/2017/HĐTV, ngày 28/6/2017 về việc tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cạnh trường Giáp Hải, xã Tân Mỹ, 

thành phố Bắc Giang. Đã hoàn thành báo cáo, chờ thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi 

trường Bắc Giang. Tổng kinh phí của hợp đồng: 333.476.000 đồng. 

C. Kế hoạch năm 2018:  

- Các đề tài, nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2018:   

+ Chủ trì thực hiện Dự án điều tra cơ bản: Điều tra, xác định ranh giới mặn – nhạt tài nguyên 

nước các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hòa đến Hà Tĩnh) và đề xuất các giải 

pháp bản vệ môi trường nước, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mã số VAST.ĐTCB.02/18-19 do 

TS. NCVC. Phan Văn Trường làm chủ nhiệm; 

+ Tham gia thực hiện Đề tài thuộc Chương trình Tây nguyên 3: Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp 

các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai thác khoáng sản nhằm 

ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. Mã số: 

TN17/T04 thuộc Chương trình trên do TS. Nguyễn Mạnh Hà, Viện Địa lý làm chủ nhiệm.   

+ 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:   

+ Hợp đồng số 03/2015/XKM1, ngày 25/01/2015. Tổng giá trị hợp đồng: 1.937.076.000 

đồng, giá trị còn lại chờ quyết toán: 581.122.000 đồng 

+ 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. Tổng kinh phí của hợp đồng: 5.589.036.839 đồng. Kinh phí còn lại: 

1.676.711.052 đồng; 

+ 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. Tổng kinh phí của hợp đồng: 2.612.744.000 đồng. Kinh phí còn lại: 

2.612.744.000 đồng  

- Hợp đồng số 28/2017/HĐTV, ngày 28/6/2017 về việc tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cạnh trường Giáp Hải, xã Tân Mỹ, 

thành phố Bắc Giang. Tổng kinh phí của hợp đồng: 333.476.000 đồng. Kinh phí còn lại: 

333.476.000 đồng; 

+ Hợp đồng số 15/2016/HĐ.DA2.ĐTM, ngày 10/10/2016 về việc Tư vấn lập Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường Dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp bãi ổi xã Dĩnh Trì, thành 

phố Bắc Giang. Tổng kinh phí hợp đồng: 431.650.000 đồng. Kinh phí còn lại: 431.650.000 

đồng. 

- Tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng nghiên cứu triển khai khác. 

D. Các công trình công bố 

[1] Dương Văn Nam, Phan Đỗ Hùng, Nguyễn Hoài Châu, Đinh Văn Viện "Nghiên cứu thu hồi 

photpho từ nước thải chế biến cao su tự nhiên bằng phương pháp kết tủa struvite". Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 21, 11/2017, tr 82 - 87. 

[2] Dương Văn Nam, Phan Đỗ Hùng, Nguyễn Hoài Châu, Đinh Văn Viện "Thiết bị SBR cải tiến 

hiệu năng cao trong xử lý đồng thời các chất hữu cơ và nitơ trong nước thải chế biến cao su sau 

xử lý kỵ khí". Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam B, Tập 22 số 11, 11/2017, tr 48 - 53. 

[3] Phan Văn Trường, Nguyễn Mạnh Hà "Phát triển nông nghiệp theo đặc thù sinh thái môi trường 

đất, nước vùng đồng bằng ven biển Hà Tĩnh". Tạp chí Khoa học thuỷ lợi và môi trường, số 58, 

năm 2017, tr 95-101.  

[4] Tạ Văn Hạnh, Nguyễn An Thịnh "Nghiên cứu ứng dụng khung PSR và mô hình Delphi phục vụ 
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phát triển bền vừng nông - lâm nghiệp lãnh tổ huyện Văn yên, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Địa lý nhân 

văn, số 01/2017, tr 43 – 52. 

[5] Nguyễn Đức Núi, Dương Mạnh Hùng" Nghiên cứu thử nghiệm phối liệu bã thải sau thủy luyện 

bã Cu-Zn_Cd sản xuất gạch Block". Tạp Chí Công nghiệp mỏ, số 3, 7/2017, tr 43 - 46. 

[6] Đỗ Ngọc Thực, Phan Văn Trường "Một vài đặc trưng về chất lượng nước dưới đất và khả năng 

sử dụng nước khu vực đồng bằng ven biển Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thủy lợi và Môi 

trường, số 57, 6/2017, tr 136 – 143. 

[7] Nguyễn Đức Núi, Dương Văn Nam, Phí Văn Công "Tác động của xây dựng tuyến đường dây 

truyền tải 230KV đến rừng tại tỉnh Attapeu, CHDCND Lào". HNTQ lần thứ 7 về Sinh thái và 

Tài nguyên sinh vật. Hà Nội tháng 10/2017, tr 1826 - 1833. 

[8] Nguyễn Đức Núi "Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt đất bằng tư liệu ảnh Modis phụ vụ dự báo hạn 

hán khu vực tây nguyên". HNTQ lần thứ 7 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hà Nội tháng 

10/2017, tr 1834 - 1840. 

[9] Tạ Văn Hạnh, Nguyễn An Thịnh "Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWOT-AHP xác định các giải 

pháp ưu tiên trong sử dụng cảnh quan huyện Văn yên, tỉnh Yên Bái. Kỷ yếu HNKH Địa lý toàn 

quốc lần thứ 9. Tháng 12/2016, tr 1258 – 1265. 

[10] Le Trieu Viet, Bui Van Thom, Van Duc Tung, Nguyen Thi Thanh Huong, Nguyen Van Luan, 

Dao Hai Nam, Bui Van Quynh, Nguyen Xuan Tang, Ngo Tuan Tu, 2017: Study to Determine 

the Location of Water Storage capacity to Implemment Groundwater Artificial Recharge in 

IaKhuol Commune, ChuPa District, GiaLai Province. Internatioal Conference on Sustainable 

Groundwater Development, October 26-28, 2017 Ha Noi, Vietnam. PP 249-263. 
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PHÕNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM VỀ VẬT LIỆU VÀ  

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 

A. Giới thiệu chung 

1. Lực lượng cán bộ 

- Trưởng phòng: PGS.TS. Vũ Đình Lãm  

- Số lượng các thành viên của Phòng: 05 biên chế (02 PGS, 01 TS, 02 NCV). 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại 

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Vật liệu từ cứng 

+ Đề tài/dự án 1: Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo máy phát điện gió công suất nhỏ (100-200 

W) sử dụng nam châm thiêu kết NdFeB, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,  

ThS. Phạm Thị Thanh chủ nhiệm (1/2016-12/2017).    

+ Đề tài/dự án 2: 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, PGS.TS. Nguyễn Huy Dân chủ nhiệm (6/2017-22019).    

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Vật liệu nanô tinh thể perovskite  

+ Đề tài/dự án 1: Nghiên cứu trật tự sắt từ và các biểu hiện tới hạn trong một số vật liệu nanô 

tinh thể perovskite nền mangan giao giữa chuyển pha loại một và chuyển pha loại hai, Quỹ 

Phát triển Khoa học và Công nghệ, TS. Trần Đăng Thành chủ nhiệm (6/2016-6/2018). 

B. Kết quả hoạt động năm 2017 

1. Khoa học công nghệ 

-  Hƣớng nghiên cứu 1: 
+ Đã khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ (chế độ thiêu kết, chế độ xử lí nhiệt) và 

các hợp chất pha thêm lên cấu trúc và tính chất của nam châm thiêu kết NdFeB. 

+ Đã chế tạo tua bin gió, máy phát điện sử dụng nam châm thiêu kết NdFeB, bộ biến đổi điện 

tử công suất để lưu trữ, bộ biến đổi điện năng phù hợp với công suất của máy phát điện, bộ 

phận điều tốc để ổn định công suất của máy phát… và thử nghiệm máy phát điện gió công 

suất nhỏ (100-200 W) sử dụng nam châm thiêu kết NdFeB. 

- Hƣớng nghiên cứu 2:  

+ Đã nghiên cứu tính điện, từ của các hệ vật liệu La0.7(Ca1-xAx)0.3MnO3 (A = Ba, Sr, K và Ag) 

và Sm1-xSrxMnO3. Áp dụng các phương pháp Arrott-Noakes, Kouvel-Fisher và scaling 

hypothesis để phân tích, xác định bản chất các tương tác từ và các tham số mũ tới hạn của các 

mẫu vật liệu La0.7(Ca1-xAx)0.3MnO3 (A = Ba, Sr, K).  

+ Đã xây dựng đường đặc trưng (universal master curve) ΔSm(T)/ΔSmax phụ thuộc θ = (T - 

TC)/(Tr - TC) và các quy luật hàm số mũ, |ΔSmax| ~ H
n
 and RC ~ H

N
 cho một số mẫu vật liệu 

La0.7(Ca1-xAx)0.3MnO3 (A = Ba, Sr, K và Ag). 

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: 06 NCS, 03 ThS đã và đang thực hiện luận án năm 2017;  

- Hợp tác: USTH  

C. Kế hoạch năm 2018 

- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2018 



VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU  

116 

 

+ Đề tài NCCB thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED): 

“Nghiên cứu trật tự sắt từ và các biểu hiện tới hạn trong một số vật liệu nanô tinh thể 

perovskite nền mangan giao giữa chuyển pha loại một và chuyển pha loại hai” do TS. Trần 

Đăng Thành chủ trì. 

D. Các công trình công bố: Liệt kê các công trình khoa học công bố năm 2017 

- 11 bài báo trong tạp chí quốc tế thuộc danh sách SCI: 

[1] Tran Dang Thanh, Nguyen Huu Duc, Nguyen Huy Dan, N.T. Mai, T.L. Phan, S.K. Oh, Seong-

Cho Yu, Magnetic and magnetocaloric properties of Ni-Ag-Mn-Sn ribbons and their 

composites, Journal of Alloys and Compound, 696 (2017) 1129-1138. 

[2] Alexander P. Kamantsev, Victor V. Koledov, Alexey V. Mashirov, Vladimir G. Shavrov, N.H. 

Yen, P.T. Thanh, V.Manh. Quang, N.H. Dan, Anton S. Los, Andrzej Gilewski, Irina S. 

Tereshina and Leonid N. Butvina, Measurement of magnetocaloric effect in pulsed magnetic 

fields with the help of infrared fiber optical temperature sensor, Journal of Magnetism and 

Magnetic Materials, 440 (2017) 70-73. 

[3] Nguyen Thi Mai, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Tran Dang Thanhn, Dinh Chi Linh, Vu 

Manh Quang, Nguyen Mau Lam, Nguyen Le Thi, Nguyen Thi Thanh Huyen, Do Thi Kim Anh 

and Nguyen Huy Dan (corresponding author), Long-range ferromagnetism and magnetocaloric 

effects in rapidly quenched Ni50-xCoxMn50-yAly ribbons, Journal of Science: Advanced 

Materials and Devices, 2 (2017) 123-127. 

[4] Nguyen Mau Lam, Tran Minh Thi, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Huy Dan 

(corresponding author), Structure and magnetic properties of Fe-Co nanoparticles prepared by 

polyol method, Physica B, http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2017.10.039. 

[5] Dinh Chi Linh, Tran Dang Thanh, Le Hai Anh, Van Duong Dao, Hong-Guang Piao, Seong-Cho 

Yu, Critical properties around the ferromagnetic-paramagnetic phase transition in La0.7Ca0.3-

xAxMnO3 compounds (A = Sr, Ba and x = 0, 0.15, 0.3), J. Alloys Compd, 725 (2017) 484-495. 

[6] W.Z. Nan, Tran Dang Thanh, G. Nam, T.S. You, H.G. Piao, L.Q. Pan, S.C. Yu, Critical 

behavior near the ferromagnetic-paramagnetic transformation in the austenite phase of 

Ni43Mn46Sn8X3 (X = In and Cr) Heusler alloys, J. Magn. Magn. Mater, 443 (2017) 171-178. 

[7] Tran Dang Thanh, Hoang Thanh Van. Jong Suk Lee, Seong-Cho Yu, Magnetoresistance effect 

in La1.5Sr0.5NiO4-doped La0.7Ca0.3MnO3 nanocomposites, J. Supercond. Nov. Magn, 30 (2017) 

789–793. 

[8] Tran Dang Thanh, N. H. Dan, N. H. Duc, T. L. Phan, V. H. Ky, Jong Suk Lee, Seong-Cho Yu, 

Ferromagnetic Order of Amorphous Fe-Ni-Zr Alloy Ribbons at Magnetic Field Below 10 kOe, 

J. Supercond. Nov. Magn., 30 (2017) 3333-3338. 

[9] Tran Dang Thanh, H. T. Van, D. T. A. Thu, L. V. Bau, N. V. Dang, D. N. H. Nam, L. V. Hong, 

and Seong-Cho Yu, Structure, magnetic, and electrical properties of La2NiO4+δ compounds, 

IEEE Trans. Magn., 53 (2017) 8204904-1-4. 

[10] Yikyung Yu, Dinh Chi Linh, Tran Dang Thanh, Pham Ngoc Dan, Nguyen Van Dang, Hong-

Guang Piao, and Daniel M. Tartakovsy, A coexistence of short- and long-range ferromagnetic 

interactions in La1-xKxMnO3 compounds, IEEE Trans. Magn., 53 (2017) 8204804-1-4. 

[11] T. B. Pham, H. T. Le, H. Bui, and V. H. Pham, Characteristics of the Fiber Laser Sensor System 

Based on Etched-Bragg Grating Sensing Probe for Determination of the Low Nitrate 

Concentration in Water, Sensors 17, 7; doi:10.3390/s17010007. 

 

- 15 bài báo trên tuyển tập báo cáo tại Hội nghị trong nƣớc và quốc tế: 

[12] Dương Đình Thắng, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Mẫu Lâm, Nguyễn Văn 

Dương, Nguyễn Huy Dân, Nâng cao phẩm chất vật liệu từ cứng nanocomposite Nd-Fe-B/(-Fe, 

Fe3B) có nồng độ đất hiếm thấp bằng Tb, Tạp chí Khoa học Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, 44 

(2016), 10-15. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2017.10.039
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[13] Nguyễn Huy Dân, Vũ Mạnh Quang, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Bá Thắng, Nguyễn Mẫu Lâm, 

Dương Đình Thắng, Nguyễn Hải Yến, Phạm Thị Thanh, Chuyển pha từ và hiệu ứng từ nhiệt lớn 

của hợp kim Heusler (Ni,Co)-Mn-Al, Tạp chí Khoa học Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, 46  2016  

30-39. 

[14] Nguyễn Hải Yến, Phạm Thị Thanh, Dương Đình Thắng, Nguyễn Mẫu Lâm, Nguyễn Huy Dân, 

Cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hệ hợp kim La-Fe-Si-B chế tạo bằng phương 

pháp phun băng nguội nhanh, Tạp chí Khoa học Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, 46  2016  65-74. 

[15] Ngô Thị Uyên Tuyền, Trần Đăng Thành, Phạm Việt Tý, Hồ Việt Đức, Thành phần hóa học của 

loài gừng đen bến én (Distichochlamys benenica Q.B.Nguye & Skorinick.) thu tại tỉnh Quảng 

Nam, Việt Nam, Tạp chí Hóa học 55 (2017) 81-85. 

[16] Nguyen Le Thi, Nguyen Manh An, Nguyen Huy Dan and Do Bang, Optical and electrical 

properties on GeTe-SbTe multilayers prepared at different temperatures, Proceedings of The 

8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, 8-12 

November (2016) 249-252. 

[17] Hai Nguyen Yen, Thi Thanh Pham, Dang Thanh Tran, Mau Lam Nguyen, Chi Linh Dinh and 

Huy Dan Nguyen, Magnetic properties and magnetocaloric effect in Fe84-xCr2+xB2Co2Zr10 

rapidly quenched alloy, Proceedings of The 8th International Workshop on Advanced 

Materials Science and Nanotechnology, 8-12 November (2016) 253-258. 

[18] Hoang Ha Nguyen, Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Dang Thanh Tran, Mau Lam Nguyen, 

Le Thi Nguyen, Manh An Nguyen, Dang Thanh Tran, Xuan Hau Kieu and Huy Dan Nguyen, 

Phase formation, magnetic properties and magnetocaloric effect of (Pr,Nd)-Fe alloys, 

Proceedings of The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and 

Nanotechnology, 8-12 November (2016) 259-264. 

[19] Mau Lam Nguyen, Thi Bich Hang Nguyen, Thi Thanh Pham, Hai Yen Nguyen, Dinh Thang 

Duong, Minh Thi Tran, Xuan Hau Kieu and Huy Dan Nguyen, Hard magnetic property of Mn-

Ga-Al melt-spun ribbons, Proceedings of The 8th International Workshop on Advanced 

Materials Science and Nanotechnology, 8-12 November (2016) 266-269. 

[20] Van Duong Nguyen, Thi Thanh Pham, Hai Yen Nguyen, Bang Do, Huy Dan Nguyen and Tien 

Hung Luu, Effect of Si doping and annealing temperature on structures and magnetic properties 

of Co-Zr-B hard magnetic alloy, Proceedings of The 8th International Workshop on 

Advanced Materials Science and Nanotechnology, 8-12 November (2016) 270-274. 

[21] Thi Mai Nguyen, Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Mau Lam Nguyen, Manh Quang Vu, Thi 

Kim Anh Do, and Huy Dan Nguyen, Influence of annealing temperature on magnetic 

properties, magnetocaloric effect and critical parameters of Ni50Mn37Sb13 ribbons, 

Proceedings of The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and 

Nanotechnology, 8-12 November (2016) 275-279. 

[22] Palash Chandra Karmaker, Mohammad Obaidur Rahman, Nguyen Huy Dan, Samia Islam Liba, 

Per Nordblad, Dilip Kumar Saha, Sheikh Manjura Hoque, Thermal Behavior and Magnetic 

Properties of Nd-Fe-B Based Exchange Spring Nanocomposites Nd4-xTbxFe83.5Co5Cu0.5 (x = 0, 

0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1) Melt-Spun Ribbons, Advances in Materials Physics and Chemistry, 

7(2017) 223-241. 

[23] Van An Nguyen, Thanh Binh Pham, Thi Ha Phung, Thuy Chi Do, Duc Binh Nguyen, Huy Bui, 

Quang Minh Ngo, and Van Hoi Pham, “Spectral characterization of etched-Bragg grating 

sensing probe integrated in fiber laser structure for determination of the low nitrate 

concentration in water”, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Application IX, 

ISBN: 978-604-913-578-1, pp. 414-418, 2017. 

[24] Nguyen Thuy Van, Pham Van Dai, Pham Thanh Binh, Tran Thi Cham, Do Thuy Chi, Pham Van 

Hoi, and Bui Huy, “A micro-photonic sensor based on resonant porous silicon structures for 

liquid enviroment monitoring”, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Application 

IX, ISBN: 978-604-913-578-1, pp. 471-475, 2017. 
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[25] Pham Van Dai, Nguyen Thuy Van, Pham Thanh Binh, Bui Ngoc Lien, Phung Thi Ha, Do Thuy 

Chi, Pham Van Hoi, and Bui Huy, “Vapor sensor based on porous silicon microcavity for 

determination of methanol content in alcohol”, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy 

& Application IX, ISBN: 978-604-913-578-1, pp. 404-408, 2017. 

[26] Thanh Binh Pham, Thi Ha Phung, Van An Nguyen, Van Dai Pham, Huy Bui, Quang Minh Ngo, 

and Van Hoi Pham, “Characteristics of the Microfiber Bragg Grating sensing probe integrated 

in fiber laser structure for determination of the low Nitrate concentration in water pollution”, 

Proceedings of The 8
th

 International Workshop on Advanced Materials Science and 

Nanotechnology, pp. 133-139, 2016. 
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BÁO CÁO THỐNG KÊ 

Kết quả công bố, kết quả nghiên cứu năm 2017 

 
          

1. Báo cáo tổng hợp  thống kê từ 01/12/2016 đến 30/11/2017  
          
TT Nội dung Số lƣợng 

I Bài báo quốc tế   

1 Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI  59 

2 Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI-E 14 

3 Số bài báo đăng trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc 

danh mục VAST1 (3 tạp chí của Viện Hàn lâm thuộc danh mục 

Scopus) 

3 

4 Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI 

hoặc SCI-E nhưng có mã chuẩn ISSN 
18 

II Bài báo quốc gia   

1 Số bài báo đăng trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc 

danh mục VAST2 (9 tạp chí của Viện Hàn lâm không thuộc danh mục 

Scopus) 

56 

2 Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc gia có mã ISSN (không kể bài 

trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN) 
18 

III Văn bằng sở hữu trí tuệ   

1 Số lượng bằng phát minh, sáng chế 4 

2 Số lượng các giải pháp hữu ích 0 

IV Số lƣợng sách chuyên khảo đã xuất bản, có mã ISBN  1 
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2. Báo cáo công bố khoa học chi tiết 

TT Tên bài báo khoa học Tên  tác giả  Tên tạp chí Tập Số Trang 

Năm 

công 

bố 
 

I. Bài báo trên tạp chí quốc tế  
 

1.  ạp chí thuộc danh sách SCI:  
 

1.  

Photoluminescence 

from an individual 

double-walled carbon 

nanotube 

D. I. Levshov, R. 

Parret, H.-N. Tran, T. 

Michel, T. T. Cao, V. 

C. Nguyen, R. 

Arenal, V. N. Popov, 

S. B. Rochal, J.-L. 

Sauvajol, A.-A. 

Zahab, M. Paillet 

Physical 

Review B, 

ISSN: 2469-

9950 

96   19541 2017 
 

2.  

A novel method for 

preparation of 

molybdenum 

disulfide/graphene 

composite 

M. N. Dang, T. D. 

Thuy Ung, H. N. 

Phan, Q. D. Truong, 

Thang H. Bui, Minh 

N. Phan, Liem Q. 

Nguyen, P. D. Tran 

Materials 

Letters, 

ISSN: 0167-

577X 

194 1 145 2017 
 

3.  

Surface 

Functinalization of 

WO3 Thin Films with 

(3-Aminopropyl) 

triethoxysilane and 

Succinic Anhydride 

T. K. H. Ta, T. N. H. 

Tran, Q. M. N. Tran, 

D. P. Pham, K. N. 

Pham, T. T. Cao, Y. 

S. Kim, D. L. Tran, 

H. Ju, B. T. Phan 

Journal of 

Electronic 

Materials, 

ISSN: 0361-

5235 

46 6 3345 2017 
 

4.  

Assessing Interparticle 

Spatial Characteristics 

of DNA-Linked Core− 

Shell Nanoparticles 

with or without 

Magnetic Cores in 

Surface Enhanced 

Raman Scattering 

Zakiya Skeete, Han-

Wen Cheng, Jing Li, 

Christian Salazar, 

Winny Sun, Quang 

Minh Ngo, Liqin 

Lin, Jin Luo, and 

Chuan-Jian Zhong 

The Journal 

of Physical 

Chemistry C, 

ISSN: 1932-

7447 

121   15767 2017 
 

5.  

A novel insight into the 

origin of toughness in 

polypropyleneecalcium 

carbonate 

microcomposites: 

Multivariate analysis 

of ss-NMR spectra 

Olivia Kukackova , 

Nguyen Viet Dung, 

Sabina Abbrent, 

Martina Urbanova, 

Jiri Kotek, Jiri Brus 

Polymer,  

ISSN: 0032-

3861 

132   106 2017 
 

6.  

Environmentally 

benign green 

composites based on 

epoxy resin/bacterial 

cellulose reinforced 

glass fiber: Fabrication 

Cuong Manh Vu, 

Dinh Duc Nguyen, 

Le Hoang Sinh, Tien 

Duc Pham, Lanh Thi 

Pham, Hyoung Jin 

Choi 

Polymer 

TestingISSN: 

0142-9418 

61   150 2017 
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and mechanical 

characteristics 

7.  

Rapid direct laser 

writing of desired 

plasmonic 

nanostructures. 

Tong, Quang Cong, 

Mai Hoang Luong, 

J. Remmel, M. Th. 

Do, D. T. Trang 

Nguyen, N. D. Lai 

Optics 

Letters, 

ISSN: 0146-

9592 

42 12 
2382-

2385 
2017 

 

8.  

Realization of Desired 

Plasmonic Structures 

via a Direct Laser 

Writing Technique. 

Tong Quang Cong, 

M. H. Luong, T. M. 

Tran, J. Remmel, M. 

T. Do, D. M. Kieu, 

R. Ghasemi, D. T. 

Nguyen, N. D.Lai 

Journal of 

Electronic 

Materials, 

ISSN: 0361-

5235 

46 6 
3695-

3701 
2017 

 

9.  

Study of specific loss 

power of magnetic 

fluids with various 

viscosities 

P.T. Phong, L.H. 

Nguyen, L.T.H. 

Phong, P.H. Nam, 

D.H. Manh, I.–J. 

Lee, N.X. Phuc 

Journal of 

Magnetism 

and Magnetic 

Materials,  

428 
 

36-42 2017 
 

10.  

Microwave absorption 

properties of 

(100−x)La1.5Sr0.5NiO

4/xNiFe2O4 

nanocomposites 

T.N. Bach, C.T.A. 

Xuan, N.T.H. Le, 

D.H. Manh, D.N.H. 

Nam 

Journal of 

Alloys and 

Compounds, 

ISSN: 0925-

8388 
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