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Thư ngỏ của Viện trưởng

	 Năm	2021,	Việt	Nam	chịu	ảnh	hưởng	rất	lớn	của	đại	dịch	COVID-19,	dịch	bệnh	bùng	
phát	ở	nhiều	nơi,	làm	cho	mọi	hoạt	động	của	đời	sống	xã	hội	gặp	rất	nhiều	khó	khăn.	Tuy	vậy,	
với	nỗ	lực	của	toàn	thể	cán	bộ	viên	chức,	cùng	sự	chỉ	đạo	sát	sao	của	Viện	Hàn	lâm	Khoa	học	
và	Công	nghệ	Việt	Nam,	Viện	Khoa	học	vật	liệu	vẫn	đạt	được	nhiều	kết	quả	vượt	trội	trong	
nghiên	cứu	khoa	học,	phát	triển	công	nghệ	và	triển	khai	ứng	dụng,	cùng	nhiều	mặt	hoạt	động	
khác.	Cụ	thể:	
•	 Toàn	Viện	công	bố	được	140	bài	báo	quốc	tế	SCIE,	đứng	thứ	Nhất	Viện	Hàn	lâm	về	số	

lượng,	cũng	như	số	bài	Q1	và	số	bài	có	chỉ	số	ảnh	hưởng	(IF)	trên	3.
•	 Viện	được	cấp	5	sáng	chế	và	1	giải	pháp	hữu	ích	(đứng	trong	top	đầu	về	số	sáng	chế	được	

cấp).	Tổng	giá	trị	hợp	đồng	triển	khai	ứng	dụng	của	Viện	đạt	37	tỷ	đồng	(tăng	so	với	năm	
2020	và	đứng	thứ	Hai	Viện	Hàn	lâm).

•	 Viện	đã	tổ	chức	hết	sức	thành	công	Hội	nghị	Quốc	tế	về	Khoa	học	vật	liệu	tiên	tiến	và	Công	
nghệ	nano	lần	thứ	X	(IWAMSN	2021)	bằng	hình	thức	trực	tiếp	kết	hợp	với	trực	tuyến,	với	
gần	400	nhà	khoa	học	đến	từ	23	nước	trên	thế	giới	tham	dự.

•	 Viện	bắt	đầu	xây	dựng	Phòng	thí	nghiệm	về	vật	 liệu	và	công	nghệ	Hydro,	một	hướng	
nghiên	cứu	chiến	lược	của	Viện	trong	những	năm	tới.

•	 Viện	đã	được	Thủ	tướng	Chính	phủ	tặng	Cờ	thi	đua	của	Chính	phủ	vì	những	thành	tích	
đạt	được	trong	năm	2020.	Năm	2021,	Viện	tiếp	tục	được	Viện	Hàn	lâm	Khoa	học	và	Công	
nghệ	Việt	Nam	tặng	Cờ	thi	đua	cấp	Viện	Hàn	lâm	và	danh	hiệu	Tập	thể	Lao	động	xuất	sắc.

	 Bắt	đầu	từ	năm	2021,	Viện	đã	quyết	định	xuất	bản	"Báo	cáo	thường	niên"	với	nội	dung	
và	định	dạng	theo	các	thông	lệ	quốc	tế.	Thông	qua	ấn	phẩm	này,	Viện	Khoa	học	vật	liệu	mong	
muốn	các	đối	tác	trong	và	ngoài	nước	của	Viện	hiểu	rõ	hơn	về	qui	mô,	lĩnh	vực	và	các	kết	quả	
mà	Viện	đạt	được	trong	năm,	từ	đó	tăng	cường	hợp	tác,	cùng	nhau	phát	triển.
	 Xin	trân	trọng	cảm	ơn./.

PGS. TS. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG

Viện trưởng
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Assoc. Prof. Dr. DOAN DINH PHUONG

	 In	2021,	Vietnam	was	greatly	affected	by	the	COVID-19	pandemic,	which	broke	out	in	
many	places,	making	all	activities	of	social	life	very	challenging.	Nevertheless,	with	the	efforts	
of	all	scientists	and	staffs,	as	well	as	the	concrete	guidance	of	the	Vietnam	Academy	of	Science	
and	Technology	(VAST),	the	Institute	of	Materials	Science	achieved	many	outstanding	results	
in	scientific	research,	technology	development	and	application,	and	other	activities.	Selected	
achievements	are	listed	below:
•	 We	published	140	papers	 in	SCIE-indexed	 journals,	 ranked	 first	 in	VAST	 in	 terms	of	 the	

quantity,	the	number	of	Q1	papers	and	the	number	of	papers	with	an	Impact	Factor	(IF)	
above	3.

•	 Our	 five	 patents	 and	one	utility	 solution	have	been	granted	 (we	were	 listed	 in	 the	 top	
rankings	of	 the	VAST	 for	 the	quantity).	 For	 the	 research	deployment,	 the	 total	 contract	
value	 reached	 37	 billion	 VND	 (surpassing	 that	 amount	 of	 2020	 and	 ranked	 second	 in	
VAST).

•	 We	successfully	organized	the	10th	International	Workshop	on	Advanced	Materials	Science	
and	Nanotechnology	 (IWAMSN	2021)	 in	 hybrid	 format,	 attracting	 about	 400	 scientists	
participated	from	23	countries	around	the	world.	

•	 We	started	the	establishment	of	the	Laboratory	for	Hydrogen	Materials	and	Technology	-	a	
strategic	research	direction	of	the	Institute	of	Materials	Science	for	the	coming	years.

•	 We	 were	 awarded	 the	 Government’s	 Emulation	 Flag	 by	 the	 Prime	 Minister	 for	 our	
achievements	 in	 2020.	 We	 also	 earned	 the	 title	 of	 Excellent	 Institution	 and	 the	 VAST	
President’s	Emulation	Flag	for	the	year	2021.	

	 Starting	from	2021,	the	Institute	of	Materials	Science	decided	to	publish	a	new	version	
of	the	“Annual	Report”	with	content	and	format	in	accordance	with	international	standards.	
We	hope	this	report	will	show	our	Vietnamese	and	foreign	collaborators	a	comprehensive	view	
of	the	research	scale,	research	fields,	and	research	output	that	the	Institute	achieved	during	the	
year,	in	order	to	strengthen	the	cooperation	and	developing	together.
	 Thank	you	very	much./.

Greetings from the Director of the 
Institute of Materials Science

Director of the Institute of Materials Science 
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Chức năng nhiệm vụ

Viện Khoa học vật liệu là Viện nghiên cứu trực thuộc Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 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 
KH&CN vật liệu và các lĩnh vực khác liên quan theo quy 
định của pháp luật với các nhiệm vụ chính:

Đổi mới sáng tạo, xây dựng và phát triển Viện Khoa học 
vật liệu dẫn đầu cả nước về nghiên cứu cơ bản trong lĩnh 
vực khoa học vật liệu, tiến tới phát triển được những công 
nghệ có tính ứng dụng mang tầm cỡ quốc gia.

Định hướng phát triển

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
trong lĩnh vực KH&CN vật liệu; 

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

Cung cấp dịch vụ tư vấn, phân tích, đánh giá, thử 
nghiệm, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực KH&CN 
vật liệu và các lĩnh vực liên quan

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

1

2

3

4
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Vision

Function & Mission

Institute of Materials Science (IMS) is a research institute 
of Vietnam Academy of Science and Technology (VAST); 
designated for carrying out fundamental and advanced 
research, developing cutting-edge technologies, and 
performing higher education in materials science and 
other relevant fields according to Law’s regulations. IMS is 
committed to: 

Based on the innovation, building-up the Instiute of 
Materials Science to be a leading Institute on fundamental 
research in the field of materials science in Vietnam, 
towards the successful development of nationwide 
technologies, approach the regional and global level.

Scientific research and technological development 
in the field of materials science and technology; 

Application and technological transfer and fostering 
the commercialization of research products;

Providing consultant, analysis, evaluation, testing 
and higher education in the field of materials 
science and technology and other related fields; 

International cooperation.

1

2

3

4
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Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện Khoa 
học vật liệu theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; chỉ đạo, giải quyết 
các công việc của Viện thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ 
trưởng đơn vị; trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch - tài chính, công 
tác tổ chức cán bộ, công tác hợp tác quốc tế, tổ chức hội nghị - hội 
thảo, Hội đồng Khoa học; công tác xây dựng và quản lý hạ tầng      

cơ sở; phụ trách hoạt động của Phòng Quản lý tổng hợp.                                            

VIỆN TRƯỞNG
PGS.TS. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG

BAN LÃNH ĐẠO

DIRECTOR
Assoc. Prof. Dr.  DOAN DINH PHUONG

Area in charge: responsible for all administration activities 
according to the functions and tasks of the Institute; directly in 
charge for: strategy, finance, personnel, infrastructure, and leading  

Department of General Management.                               

BOARD OF DIRECTORS
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Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong công tác 
quản lý khoa học, công tác đào tạo, công tác quản lý trang 
thiết bị và một số công tác khác do Viện trưởng giao.

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong công tác 
hợp tác quốc tế, thông tin - xuất bản, tổ chức hội nghị - 
hội thảo và một số công tác khác do Viện trưởng giao.

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong công tác 
phát triển công nghệ, công tác triển khai ứng dụng, 
công tác quản lý Khu triển khai công nghệ Tựu Liệt, 
công tác đoàn thể, công tác quân sự, phòng cháy 
chữa cháy, an toàn lao động, công tác an toàn phóng 
xạ và một số công tác khác do Viện trưởng giao.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
PGS.TS. NGUYỄN THANH TÙNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 PGS.TS. HOÀNG ANH SƠN

Area in charge: on behalf of the Director for 
administration activities in international cooperation,   
information and publishing, seminar/workshop 
organization, and other tasks assigned by the Director. 

Area in charge: on behalf of the Director for 
administration activities in R&D of technology, 
technology deployment, social activities, labor safety, 
and other tasks assigned by the Director.

VICE DIRECTOR

Assoc. Prof. Dr. HOANG ANH SON

Area in charge: on behalf of the Director for 
administration activities in science management, 
education, facility management, and other tasks 
assigned by the Director.

VICE DIRECTOR

Assoc. Prof. Dr.  NGUYEN THANH TUNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
PGS.TS. TRẦN QUỐC TIẾN

VICE DIRECTOR

Assoc. Prof. Dr.  TRAN QUOC TIEN
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TT Họ và tên Chức danh

1 GS. TS. Nguyễn Quang Liêm Chủ tịch HĐKH
2 PGS. TS. Hoàng Anh Sơn Phó chủ tịch HĐKH
3 GS. TS. Nguyễn Huy Dân Phó chủ tịch HĐKH
4 PGS. TS. Trần Quốc Tiến Thư ký HĐKH
5 PGS. TS. Đoàn Đình Phương Uỷ viên
6 PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng Uỷ viên
7 PGS. TS. Phạm Duy Long Uỷ viên
8 PGS. TS. Đỗ Hùng Mạnh Uỷ viên
9 PGS. TS. Đào Ngọc Nhiệm Uỷ viên
10 PGS. TS. Trần Đăng Thành Uỷ viên
11 PGS. TS. Hà Phương Thư Uỷ viên
12 PGS. TS. Ứng Thị Diệu Thúy Uỷ viên
13 TS. Hồ Trường Giang Uỷ viên
14 TS. Dương Văn Nam Uỷ viên
15 TS. Phạm Thy San Uỷ viên
16 TS. Bùi Hùng Thắng Uỷ viên
17 TS. Nguyễn Trọng Thành Uỷ viên
18 TS. Trần Bảo Trung Uỷ viên
19 GS. TS. Phan Ngọc Minh Thành viên mời
20 GS. TS. Vũ Đình Lãm Thành viên mời
21 PGS. TS. Phan Tiến Dũng Thành viên mời

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

HỘI ĐỒNG 
KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU 

NHIỆM KỲ 2021 – 2024
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TT Full name Role

1 Prof. Dr. Nguyen Quang Liem Chairman
2 Assoc. Prof. Dr. Hoang Anh Son Vice Chairman
3 Prof. Dr. Nguyen Huy Dan Vice Chairman
4 Assoc. Prof. Dr. Tran Quoc Tien Secretary
5 Assoc. Prof. Dr. Doan Dinh Phuong Member
6 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Tung Member
7 Assoc. Prof. Dr. Pham Duy Long Member
8 Assoc. Prof. Dr. Do Hung Manh Member
9 Assoc. Prof. Dr. Dao Ngoc Nhiem Member
10 Assoc. Prof. Dr. Tran Dang Thanh Member
11 Assoc. Prof. Dr. Ha Phuong Thu Member
12 Assoc. Prof. Dr. Ung Thi Dieu Thuy Member
13 Dr. Ho Truong Giang Member
14 Dr. Duong Van Nam Member
15 Dr. Pham Thy San Member
16 Dr. Bui Hung Thang Member
17 Dr. Nguyen Trong Thanh Member
18 Dr. Tran Bao Trung Member
19 Prof. Dr. Phan Ngoc Minh Invited Member
20 Prof. Dr. Vu Dinh Lam Invited Member
21 Assoc. Prof. Dr. Phan Tien Dung Invited Member

SCIENTIFIC COMMITTEE 
TERM 2021 - 2024

SCIENTIFIC COMMITTEE
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Giáo sư 
(Professor)

2 11 84 272 49

cán bộ biên chế, 44 cán bộ hợp đồng

Phó Giáo sư
(Assoc.Professor) 

Tiến sĩ
(PhD)

Thạc sĩ
(MSc.)

Cử nhân, Kĩ sư
(Bachelor/Engineer)

12 49 144

Nghiên cứu viên 
cao cấp

(Principal Researcher)

Nghiên cứu viên 
chính

(Senior Researcher)

Nghiên cứu viên

(Researcher)

177

NGUỒN NHÂN LỰC

177 permanent staffs, 44 contractual employees

HUMAN RESOURCES 
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BAN LÃNH ĐẠO VIỆN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Phòng Quản lý tổng hợp

HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ 
VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ 
QUANG HỌC QUANG PHỔ

HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ 
VẬT LIỆU KIM LOẠI

HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ 
VẬT LIỆU ĐẤT HIẾM

HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG 
NGHỆ KHOÁNG SẢN VÀ VẬT 

LIỆU POLIME

CƠ CẤU TỔ CHỨC
ORGANIZATION CHART

DIRECTOR BOARD SCIENTIFIC COMMITTEE

Department of 
General administration

MATERIALS FOR ELECTRONIC 
AND DEVICES

OPTICS AND                      
SPECTROSCOPY

METALLIC MATERIALS RARE-EARTH MATERIALS MINERAL, ENVIRONMENT & 
POLYMER MATERIALS

Phòng cảm biến và thiết 
bị đo khí 

Laboratory of Gas Sensors 
and Monitors

Phòng Phát triển thiết bị 
và phương pháp phân tích 

Laboratory of Analytical 
Method and Instrument 

Development

Phòng Vật liệu 
Cacbon nano 

Laboratory of Carbon 
Nanomaterials

Phòng Vật liệu
 nano Y sinh

Laboratory of Biomedical 
Nanomaterials

Phòng Vật liệu và Linh 
kiện năng lượng 

Laboratory of Energy 
Materials and Devices

Phòng Vật lý Vật liệu Từ 
và Siêu dẫn

Laboratory of Magnetic 
Materials and 

Superconductivity

PTN Trọng điểm về Vật liệu 
và Linh kiện điện tử 

Key Laboratory of Electronic 
Materials and Devices

Trung tâm ứng dụng và 
Triển khai công nghệ 
Center of Technology      

Development and Application

Trung tâm Vật liệu            
y - dược tiên tiến 

Center of Advanced 
Medical Materials

Phòng Cooperman
Laboratory of Cooperman

Phòng Công nghệ Plasma
Laboratory of Plasma 

Technology

Phòng Hiển vi điện tử
Laboratory of Electron 

Microscopy

Phòng Laser bán dẫn
Laboratory of                

Semiconductor Lasers

Phòng Quang hóa điện tử
Laboratory of 

Photoelectrochemistry 

Phòng Quang phổ ứng 
dụng và Ngọc học

Laboratory of Applied 
Spectroscopy and        

Gemology

Phòng Vật liệu Quang 
điện tử 

Laboratory of                   
Optoelectronic Materials

Phòng Vật liệu và Ứng 
dụng quang sợi

Laboratory of Materials 
and Application of Optical 

Fibers

Phòng Ăn mòn 
và Bảo vệ vật liệu 

Laboratory of Corrosion 
and Materials Protection

Phòng Công nghệ kim loại
Laboratory of Metal 

Technology

Phòng Vật liệu kim loại 
tiên tiến

Laboratory of Advanced 
Metallic Materials

Trung tâm đánh giá hư 
hỏng vật liệu

Center of Materials 
and Failure Analysis

Phòng Công nghệ 
và Ứng dụng vật liệu 
Laboratory of Materials    

Technology and Application

Phòng Hóa học 
và Vật liệu xúc tác 

Laboratory of Chemistry 
and Catalytic Materials

Phòng Vật liệu vô cơ
Laboratory of Inorganic 

Materials

Phòng Nghiên cứu 
Vật liệu khoáng 

Laboratory of Mineral  
Materials and Processing

Phòng Vật liệu polyme 
và compozit 

Laboratory of Polymer and 
Composite Materials

Trung tâm Công nghệ và 
Vật liệu môi trường 

Center for Environmental 
Materials and Technology

Khu triển khai Công 
nghiệp Tựu Liệt 

Tuu Liet Technology       
Development Zone

Phòng thí nghiệm 
Kỹ nghệ Nano 

Joint Laboratory of
 Nanoengineering and 

Nanotechnology
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SỐ LIỆU THỐNG KÊ

ĐỀ TÀI/ NHIỆM VỤ KHCN CÁC CẤP

TT Loại đề tài Số lượng

A Đề tài cấp Nhà nước 16

Các chương trình KC 01

Chương trình Vật lý cấp Nhà nước 03

Nghị định thư cấp Nhà nước 06

Đề tài hợp tác Bộ, ngành, địa phương 02

Nhiệm vụ KHCN đột xuất, tiềm năng 03

Khác 01

B Đề tài Nafosted 29

C Đề tài, nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm 50

Đề tài thuộc 7 hướng ưu tiên 13

Nhiệm vụ HTQT cấp VAST 14

Đề tài độc lập 02

Đề tài thuộc Chương trình Vật lý cấp VAST 10

Đề tài PTCN, ƯDTK, SXTN 07

Khác 04

D Đề tài cấp cơ sở Viện Khoa học vật liệu 33

E Đề tài, nhiệm vụ hỗ trợ 25

Hỗ	trợ	NCVCC 14

Hỗ	trợ	cán	bộ	trẻ 10

Hỗ	trợ	khác 01
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STATISTICS

            RESEARCH PROJECTS

Types of projects Qty.

A State-level Funded Projects 16

National Science & Technology Development Programs 01

National Program for Development of Physics 03

State protocol International Cooperation on S&T Programs 06

Programs for National Society-Economy Development Program 02

Program for National Program for Potential Research 03

Other 01

B National Foundation for Science & Technology Development 
(NAFOSTED) Funded Projects

29

C Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) Funded 
Projects

50

Programs for Priority Directions in Science and Technology 13

VAST International Collaboration Program 14

VAST Independent Program 02

VAST Program for Development of Physics 10

Programs for Technology Development and Deployment 07

Other 04

D IMS Funded Projects (Institutional-level) 33

E Other Supporting Sources 25
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CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ VĂN BẰNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

(tăng 7% so với năm 2020) trong đó: 60 bài 
Q1 (Scopus), chiếm 43%; IF trung bình = 3,30 
(tăng 18% so với năm 2020)

PHÂN BỐ IMPACT FACTOR (IF) TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY
Impact	Factor	(IF)	distribution	in	the	last	5	years
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Công bố khoa học: 140 bài  SCIE Publications: 140 SCIE
(increasing 7% over 2020) including 60         
papers Q1-Scopus, 43%; Average IF = 3.30 
(climbed 18% over 2020)

PUBLICATIONS AND INTELLECTUAL PROPERTY

CÔNG BỐ SCIE TRONG 5 NĂM GẦN NHẤT
Number	of	the	SCIE-indexed	publications	in	the	last	5	years
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TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 

DOANH THU HỢP ĐỒNG TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY
Contract	Revenue	in	the	last	5	years

Số
 lư

ợn
g 

Sc
+

G
PH

I

Tổng số 06 bằng (chiếm 9,5% số bằng SHTT 
của Viện Hàn lâm); Trong đó có: 05 bằng độc 
quyền sáng chế (chiếm 16% số bằng của 
Viện Hàn lâm).

Sở hữu trí tuệ

SỐ LƯỢNG VĂN BẰNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG 5 NĂM GẦN NHẤT
Number	of	patents	in	the	last	5	years

Intellectual property
Total: 06 patents (contained 9.5% of VAST's 
patents); Including: 05 Invention patents    
(occupied 16% of VAST's ones).

TECHNOLOGY DEPLOYMENT
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chấp nhận đơn
Number of valid 
patent applications
Năm (years) 2018: 9
Năm (years) 2019: 18
Năm (years) 2020: 24

Năm (years) 2021: 28
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 so
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Tổng doanh thu  
~ 37 tỷ  VNĐ 
   (trước thuế)

Total Revenue 
~ 37 billion VND 
    (before tax)
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KINH PHÍ VÀ CƠ CẤU KINH PHÍ

TỔNG KINH PHÍ CỦA VIỆN NĂM 2021: 141,4 TỶ (TÍNH ĐẾN 31/12/2021)
Total	budget	in	2021:	141.4	billion	(VND)

Một số sản phẩm triển khai ứng dụng có 
doanh thu lớn
[1]. Phụ gia hoạt tính để sản xuất sơn chống 
cháy
[2]. Sản phẩm phức hệ nano FGC
[3]. Dịch vụ thử nghiệm, đánh giá vật liệu 
[4]. Đồng sunphat 
[5]. Chế tạo anot hợp kim kẽm  

BUDGET AND BUDGET STRUCTURE 

The high-revenue products and services:
[1]. Active additives for the production of 
fireproof paints
[2]. FGC nano-complex products
[3]. Materials evaluation and testing services  
[4]. Copper sulphate
[5]. Zinc alloy anodes

Kinh phí thường xuyên (Lương, 
Hoạt động bộ máy, Đề tài cơ sở)
22,2 tỷ chiếm 15,7%
For annual operating expenses 
22.2 billion VND (15.7%)

Kinh phí tăng cường 
trang thiết bị

55,1 tỷ chiếm 39,0%
For infastructure

55.1 billion VND (39.0%)

Kinh phí hợp đồng 
dịch vụ
36,8 tỷ chiếm 26,0%
For industry contracts
36.8 billion VND (26.0%)

Kinh phí hỗ trợ (cán bộ trẻ, 
NCVCC, công bố, NCS) 

2,7 tỷ chiếm 1,9%
For other research support

2.7 billion VND (1.9%) 

Kinh phí đề tài do
đấu thầu
24,6 tỷ chiếm 17,4%
For research project
24.6 billion VND (17.4%)

141,4 tỷ
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CƠ CẤU KINH PHÍ CỦA VIỆN TRONG NĂM NĂM GẦN ĐÂY

Budget	structure	of	the	IMS	in	the	last	5	years

TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CÁC CẤP TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY

Total	budget	for	all	projects	in	the	last	5	years
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Kinh phí đề tài/ Project budget

Kinh phí hợp đồng dịch vụ/ Contract budget

Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, thiết bị/ Budget for infastructure

Tổng kinh phí/ Total budget
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BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ HYDRO

Hiện nay năng lượng sạch, năng lượng tái 
tạo là chủ đề quan trọng được nhiều nước 
trên thế giới đặc biệt quan tâm nghiên cứu 
phát triển, trong đó nổi bật là lĩnh vực năng 
lượng hydro, với tổng kinh phí đầu tư trên 
toàn thế giới tính riêng năm 2018 là 14,7 
tỷ USD và dự báo sẽ tăng lên 26,8 tỷ USD 
vào năm 2024. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà 
nước cũng khẳng định chiến lược ưu tiên 
trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền 
vững, năng lượng sạch, để đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nghị 
quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ 
Chính Trị và Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 
02/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ đều 
nhấn mạnh đến chiến lược phát triển năng 
lượng tái tạo có gắn với năng lượng hydro 
ở nước ta.
Nắm được xu thế phát triển mạnh mẽ của 
năng lượng hydro trên thế giới cũng như 
tại Việt Nam, với mục tiêu phát triển được 
công nghệ lõi trong các lĩnh vực điện phân 
nước tạo hydro, tích trữ và phát điện bằng 
pin nhiên liệu hydro công suất lớn, nhằm 
ứng dụng trong tích trữ và điều hòa năng 
lượng tái tạo, năm 2021 Viện Khoa học vật 
liệu đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam phê duyệt triển khai thực 
hiện Dự án đầu tư “Phòng	 thí	 nghiệm	 Vật	
liệu	và	Công	nghệ	hydro” với tổng mức đầu 
tư 100 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 
2021 – 2023. Dự án đầu tư các trang thiết 
bị đáp ứng yêu cầu cả trong nghiên cứu cơ 
bản và nghiên cứu ứng dụng, tập trung vào 
3 khâu chính trong công nghệ hydro là: sản 
xuất hydro, tích trữ hydro và phát điện bằng 
pin nhiên liệu hydro. Dự án đầu tư 04 cụm 
thiết bị chính bao gồm: cụm thiết bị phục vụ 
công đoạn nghiên cứu sản xuất hydro, cụm 
thiết bị phục vụ công đoạn nghiên cứu tích 
trữ/giải phóng hydro, cụm thiết bị phục vụ 
công đoạn nghiên cứu chế tạo pin nhiên liệu 
hydro, và cụm thiết bị phục vụ nghiên cứu 
tính chất vật liệu. Trong năm 2021 Viện Khoa 

học vật liệu đã tổ chức đấu thầu thành công 
03 gói thầu chính liên quan đến dự án đầu 
tư bao gồm gói thầu “Mua sắm cụm thiết bị 
phục vụ sản xuất, tích trữ hydro và chế tạo 
pin nhiên liệu hydro” trị giá 83,879 tỷ đồng, 
gói thầu “Mua	sắm	cụm	thiết	bị	phục	vụ	ng-
hiên	cứu	tính	chất	vật	liệu” trị giá 13,688 tỷ 
đồng và gói thầu “Cải	 tạo,	 sửa	 chữa,	nâng	
cấp	phòng	thí	nghiệm” trị giá 677,622 triệu 
đồng. Ngoài ra những gói thầu khác cũng đã 
được Viện Khoa học vật liệu triển khai thực 
hiện đấu thầu và ký kết hợp đồng theo đúng 
tiến độ.
Tháng 12/2021, Viện Khoa học vật liệu cũng 
được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam phê duyệt dự án KHCN Trọng điểm 
“Nghiên cứu phát triển công nghệ hydro: sản 
xuất hydro từ điện mặt trời/điện gió, tích trữ 
và phát điện bằng pin nhiên liệu hydro” với 
tổng kinh phí 44,3 tỷ đồng, triển khai thực 
hiện trong giai đoạn 01/2022 – 12/2024, bao 
gồm 04 hợp phần dự án: Hợp phần 1 “Ng-
hiên	cứu	công	nghệ	điện	phân	hydro	từ	nước	
và	 tích	hợp	hệ	 thống	 trạm	năng	 lượng	mặt	
trời	-	năng	lượng	hydro	công	suất	1	kW”, Hợp 
phần 2 “Nghiên	cứu	phát	triển	bộ	pin	nhiên	
liệu	màng	trao	đổi	proton	sử	dụng	nhiên	liệu	
hydro	(PEMFC	Stack)	công	suất	1000W”,	Hợp 
phần 3 “Nghiên	cứu	chế	tạo	và	thử	nghiệm	
vật	liệu	lưu	trữ	hydro” và Hợp phần 4 “Nghiên	
cứu	chế	tạo	vật	liệu	xúc	tác	ứng	dụng	trong	
sản	xuất	hydro	và	pin	nhiên	liệu”.	Dự án đầu 
tư “Phòng thí nghiệm Vật liệu và Công nghệ 
hydro” và dự án KHCN Trọng điểm “Nghiên	
cứu	 phát	 triển	 công	 nghệ	 hydro:	 sản	 xuất	
hydro	 từ	 điện	mặt	 trời/điện	 gió,	 tích	 trữ	 và	
phát	điện	bằng	pin	nhiên	liệu	hydro” là điều 
kiện thuận lợi để Viện Khoa học vật liệu từng 
bước phát triển làm chủ được công nghệ lõi 
trong các lĩnh vực năng lượng hydro, nhằm 
ứng dụng trong tích trữ, điều hòa năng 
lượng tái tạo, giao thông vận tải, góp phần 
vào việc thực hiện mục tiêu không phát thải 
khí cacbon đến năm 2050 của Chính phủ.
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TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ KHOA HỌC VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG 
NGHỆ NANO LẦN THỨ 10 (IWAMSN 2021) BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TIẾP KẾT 
HỢP TRỰC TUYẾN

Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 11 năm 2021, 
tại Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, được sự 
bảo trợ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, Viện Khoa học vật liệu đã 
phối hợp với Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia 
Nhật Bản (NIMS) và Viện CNRS Néel (Cộng 
hòa Pháp) đồng tổ chức Hội nghị Quốc tế 
về Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ 
nano lần thứ 10 - The 10th International 
Workshop on Advanced Materials Science 
and Nanotechnology (IWAMSN 2021). Là 
diễn đàn khoa học quốc tế chuyên ngành 
lớn nhất Việt Nam, tổ chức hai năm một lần, 
với sự tham gia của các nhà khoa học quốc 
tế hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến 
và công nghệ nano, hội nghị IWAMSN 2021 
lần này quy tụ hơn 340 nhà khoa học (65 
nhà khoa học quốc tế) đến từ 21 quốc gia 
trên thế giới bao gồm: Việt Nam, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Anh, Australia, Bỉ, Thụy 
Điển, Ba Lan... Tại Hội nghị có 219 nhà khoa 
học tham gia trực tiếp và 122 nhà khoa học 
tham gia trực tuyến, đóng góp 260 báo cáo 

khoa học thuộc các lĩnh vực chính sau: 
• Vật liệu điện tử và quang tử - Materials for 
Electronics and Photonics, 
• Vật liệu và linh kiện cấu trúc nano - Nano-
structured Materials and Devices, 
• Vật liệu công nghệ tiên tiến - Advanced 
Engineering Materials, 
• Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano ứng 
dụng trong Năng lượng, Khoa học sự sống 
và Công nghệ Môi trường - Advanced Mate-
rials and Nanotechnologies for Energy, Life 
Science, and Environment Technology. 
Với sự gặp gỡ, trao đổi trong hội nghị, nhiều 
ý tưởng hợp tác trong nước và quốc tế có 
điều kiện được hiện thực hóa, góp phần thúc 
đẩy phát triển, nâng cao trình độ, năng lực 
nghiên cứu khoa học công nghệ trong nước, 
đồng thời tạo điều kiện cho các nhà khoa 
học trẻ Việt Nam có cơ hội được tiếp xúc, 
giao lưu với các nhà khoa học hàng đầu trên 
thế giới trong lĩnh vực khoa học vật liệu tiên 
tiến và công nghệ nano.

Các	đại	biểu	và	các	nhà	khoa	học	tham	dự	trực	tiếp	-	trực	tuyến	chụp	ảnh	lưu	niệm	tại	Hội	nghị.
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CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CƠ BẢN XUẤT SẮC NĂM 2021
• Hoang Thi Hien, Do Thi Anh Thu, Pham Quang Ngan, Giang Hong Thai, Do Thanh 
Trung, Tran Trung, Man Minh Tan, Ho Truong Giang, “High NH3 sensing performance of 
NiO/PPy hybrid nanostructures”, Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 340, pp. 129986 
(2021).
• Tahta Amrillah, Le Thi Quynh, Chien Nguyen Van, Thi Hien Do, Elke Arenholz, Jenh-
Yih Juang, Ying-Hao Chu, “Flexible Epsilon Iron Oxide Thin Films”, ACS Applied Materials 
& Interfaces, Vol. 13, pp. 17006–17012 (2021).

CÔNG TRÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG XUẤT SẮC NĂM 2021
• Tập thể Phòng Nghiên cứu vật liệu Polime và Composit,  “Chế tạo và cung cấp các 
chất độn hoạt tính để sản xuất sơn chống cháy”: Sản phẩm đã được đưa vào sử dụng cho 
nhiều công trình cao tầng được Cục giám định Nhà nước (Bộ Xây dựng) và Cục Cảnh sát 
Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) kiểm tra và đánh giá cao.
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VẬT LIỆU TỪ 

Các hạt nano ferit Co (CFNPs) được đánh giá 
ứng cử viên tiềm năng cho các ứng dụng 
y sinh, đặc biệt là nhiệt từ trị (MHT) do các 
thông số từ của chúng  có thể điều khiển 
để cho hiệu quả đốt nóng cảm ứng từ (SAR) 
tối ưu. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm phát 
triển hệ hạt nano dựa trên CFNPs có SAR cao 

cho ứng dụng MHT hiệu quả. Hai hệ CFNPs 
được tổng hợp bằng phương pháp phân hủy 
nhiệt với kích thước hạt trung bình, khoảng 
8 nm và 11 nm ký hiệu tương ứng là CF8 và 
CF11. Các phép đo từ cho thấy cả 2 mẫu có 
giá trị từ độ bão hòa và hằng số dị hướng từ 
cao (≥ 70 emu/g và 2-3.106 erg/g). Các giá trị 

Hình 1.	Các	giá	trị	SAR	của	2	mẫu	CF8	và	CF11	phụ	thuộc:	(a)	tần	số	và	(b)	cường	độ	của	từ	trường	xoay	chiều.

Hiệu quả cao trong đốt nóng cảm ứng từ 
của hạt nano ferit Co cho nhiệt từ trị tăng cường

HƯỚNG VẬT LIỆU 
ĐIỆN TỬ, ĐIỆN TỪ
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SAR của CFNPs trong nghiên cứu này là khá 
cao so với các công bố trước đây. Hiệu quả 
sinh nhiệt cao của các hạt nano này cho thấy 
tiềm năng ứng dụng của chúng trong nhiệt 
từ trị tiên tiến. Nghiên cứu trên được công bố 
tại J.	Elec.	Mater. 50, (2021) 2157.

Nghiên cứu cấu trúc, tính ổn định và mô 
men từ spin của cụm nguyên tử CrMn (M = 
Cu, Au, Ag) và n = 2-20 bằng tính toán DFT

Các cụm nguyên tử kim loại chuyển tiếp pha 
kim loại quý đã và đang là nguồn động lực 
không chỉ nâng cao sự hiểu biết cơ bản mà 
còn có tiềm năng như các khối cơ bản của vật 
liệu có cấu trúc nano. Liên quan đến vấn đề 
này, cấu  trúc hình học, điện tử, độ ổn định và 
tính chất từ của các cụm Cun, Agn và Aun pha 
tạp Cr (n = 2–20) đã được nghiên cứu một 
cách hệ thống bằng các phép tính lý thuyết 
hàm mật độ (DFT). Kết quả là quy luật tiến hóa 
cấu trúc hình học của các cụm CrCun và CrAgn 
là giống hệt nhau. Hai cấu trúc nhị thập diện 
CrCu12 và CrAg12 là kích thước quan trọng đối 
với các cụm kim loại quý đồng và bạc khi pha 
tạp tạp chất. Các cụm CrAun ở kích thước nhỏ 
ưa thích dạng cấu trúc hình học phẳng, trong 
khi ở kích thước lớn hơn chúng có xu hướng 
thiết lập lên tứ diện CrAu19. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi cho thấy rằng, trong khi 
mỗi nguyên tử kim loại quý đóng góp một 
điện tử hóa trị s vào lớp vỏ phân tử, số lượng 
điện tử phân chia Crom phụ thuộc nhiều 
vào kích thước của cụm nguyên tử. Sự phân 
định vị trí của các điện tử hóa trị và điện tử 
định xứ của obitan 3d trên nguyên tử Crom 
quyết định khả năng tạo liên kết kim loại, sự 
ổn định, cũng như sự hình thành và dập tắt 
mômen từ spin. Hơn nữa, phân tích quỹ đạo 
phân tử kết hợp với giải thích định tính bằng 
cách sử dụng mô hình vỏ điện tử được áp 
dụng để xác định sự tương tác qua lại giữa 
cấu trúc hình học, cấu trúc điện tử và mômen 
từ của các cụm. Kết quả nghiên cứu sẽ cung

cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sự ảnh hưởng 
của nguyên tử kim loại chuyển tiếp đến cấu 
trúc điện tử, hình học, độ ổn định và sự hình 
thành mômen từ spin trong các hệ thống pha 
tạp chất. Nghiên cứu này được công bố trên 
tạp chí ACS	Omega 6, (2021) 20341.

Nghiên cứu các tương tác từ, cơ chế đảo 
từ và khả năng điều biến dị hướng từ, 
trường trao đổi dịch theo phương vuông 
góc trong các màng mỏng từ đa lớp cấu 
trúc nano có lớp tiếp xúc sắt từ/phản sắt 
từ (FM/AFM)

Hiệu ứng trao đổi dịch (EB) được phát hiện 
lần đầu tiên vào năm 1956 và đã được nghiên 
cứu rộng rãi trong hàng loạt các hệ vật liệu 
có lớp tiếp giáp sắt từ/phản sắt từ (FM/AFM). 
Các màng kép FM/AFM ngày nay được sử 
dụng rộng rãi trong hàng loạt các thiết bị 
cảm biến, y sinh, đầu đọc và các linh kiện 
Spintronics. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên 
cứu đều chỉ được thực hiện trên các hệ vật 
liệu từ có dị hướng trong mặt phẳng và các 
màng mỏng dạng phẳng. Yêu cầu phát triển 
các thiết bị ghi từ mật độ cao và các linh kiện 

Hình 2.	 Sự	 chênh	 lệch	 năng	 lượng	 bậc	
hai	 ở	 các	 trạng	 thái	 ổn	 định	 nhất	 của	 các	
cụm	 MnCr	 (M	 =	 Cu,	 Ag,	 Au	 và	 n	 =	 2-20).
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spintronics thế hệ mới đòi hỏi: i) vật liệu phải 
có dị hướng từ lớn để đảm bảo độ ổn định 
nhiệt của thiết bị; ii) linh kiện có kích thước 
nano. Vì vậy các hệ màng mỏng có dị hướng 
từ vuông góc lớn và có cấu trúc nano gần đây 
thu hút được sự quan tâm của cộng đồng các 
nhà khoa học và các chuyên gia công nghệ. 
Nhóm nghiên cứu đã tập trung chế tạo, khảo 
sát các hệ màng mỏng có lớp tiếp giáp FM/
AFM (FM=[Co/Pd(Pt)]; AFM=IrMn, FeMn) có 
cấu trúc nano, có dị hướng từ theo phương 
vuông góc (PMA) và hiệu ứng trao đổi dịch 
theo phương vuông góc (PEB) ở nhiệt độ 
phòng. Các kết quả nghiên cứu của nhóm chỉ 
ra rằng các tính chất từ nội tại của màng đa 
lớp [Co/Pd(Pt)]/IrMn(FeMn) như trường khử 
từ HC, trường trao đổi dịch HEB theo phương 
vuông góc có thể điều biến được một cách 
dễ dàng thông qua các thông số cấu trúc 
(chiều dày các lớp vật liệu, số lớp trong màng 

đa lớp, vị trí của lớp AFM so với lớp FM…) và 
thông số công nghệ (kích thước và khoảng 
cách giữa các dot/antidot). Các nguồn gốc 
vật lý, các cơ chế vi mô của quá trình đảo từ, 
hiệu ứng trao đổi dịch và tính chất điện-từ 
trong các màng đa lớp dạng này cũng được 
giải thích tường minh. Các kết quả nghiên 
cứu được đăng trên các tạp chí J.	Appl.	Phys.	
129, (2021) 024503;	 J.	 Phys.	 D:	 Appl.	 Phys.	
54,	(2021) 135005. 

Tương quan giữa các hiệu ứng điện, từ 
và các tham số tới hạn của một số vật liệu 
manganite

Các hệ điện tử tương quan mạnh có nhiệt độ 
chuyển pha điện và từ gần nhiệt độ phòng 
luôn là đối tượng được nhiều nhà khoa học 
quan tâm bởi tiềm năng ứng dụng to lớn 
của chúng. Trong đó, perovskite nền mangan 

Hình 3.	 So	 sánh	 đường	 cong	 từ	 hóa	 M(H)	 (đường	 màu	 xanh)	 và	 đường	 từ	 trở	 MR(H)	 (đường	
màu	 đỏ)	 theo	 phương	 vuông	 góc	 của	 màng	 đa	 lớp	 Co/Pd:	 (a,	 b)	 màng	 phẳng	 trên	 đế	 Si	 và	
(c,	 d)	 màng	 antidot	 trên	 đế	 xốp	 Si/TiO2	 ở	 các	 nhiệt	 độ	 khác	 nhau:	 (a,	 c)	 T	 =	 2	 K	 and	 (b,	 d)	 T	
=	 200	 K.	 Đường	 màu	 đen	 là	 đường	 làm	 khớp.	 (e)	 Sơ	 đồ	 minh	 họa	 về	 chuyển	 động	 quay	 (tuế	
sai)	 của	 mômen	 từ	 µ	 (mũi	 tên	 xanh	 lục)	 phụ	 thuộc	 vào	 hướng	 của	 nó	 đối	 với	 trường	 ngoài	 H.
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Hình 4.	(a)	Hiệu	ứng	MR,	(b)	Các	mối	liên	hệ	giữa	ρ	và	M	tại	H	=	10	kOe,	(c)	-∆Sm(T)	xác	định	từ	số	liệu	
ρ(T),	M(T)	và	M(T,	H)	với	∆H	=	5	và	10	kOe	của	Pr0,7Sr0,3MnO3.

Hình 5.	 	 Đường	 từ	 trễ	 của	 băng	 hợp	 kim	
Co77Zr20-xAlxB3	 (x	 =	 0,	 2,	 3	 và	 4)	 được	 ủ	
ở	 550oC	 trong	 1	 h.	 Hình	 lồng	 trong	 cho	
thấy	 sự	 phụ	 thuộc	 của	 Hc	 vào	 nồng	 độ	 Al.

AMnO3 (manganite) thể hiện các hiệu ứng từ 
trở (MR: thay đổi điện trở suất ρ) và từ nhiệt 
(MC: thay đổi entropy từ ∆Sm) với cường độ 
lớn, xảy ra đồng thời quanh nhiệt độ Curie 
(TC). Phân tích số liệu thực nghiệm và tính 
toán số dựa trên các mô hình hiện tượng 
luận, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra các mối 
tương quan giữa các hiệu ứng MR, MC và 
các số mũ tới hạn trong một số manganite. 
Theo đó, ∆Sm có thể xác định được bằng biểu 
thức  ∆Sm(T,H) = -αH∫0

 (∂ lnρ/∂T)dH, hệ số α 
liên quan đến sự tương quan giữa từ độ M và 
điện trở suất ρ:  ρ0exp(-M2/αT). Thêm vào đó, 
giá trị cực đại của ∆Sm phụ thuộc biến thiên từ 
trường theo hàm mũ (∆Smax = a∆Hn). Tại TC, số 
mũ phụ thuộc từ trường n liên hệ với các số 
mũ tới hạn β và γ theo biểu thức n(TC) = 1 + 
(β - 1)/(β + γ). Các mối tương quan này cung 
cấp cái nhìn sâu sắc hơn và góp phần hoàn 
thiện bức tranh vật lý về tương tác điện-từ 
trong các manganite. Kết quả trên được công 
bố tại J.	Alloys	Compd. 884, (2021) 161046. 

Vật liệu từ cứng

Vật	liệu	từ	cứng	không	chứa	đất	hiếm	mới - 
Cấu trúc và tính chất từ của băng nguội nhanh 
Co-Zr- (B, Al) đã được nghiên cứu. Sự hình 
thành các pha tinh thể r-Co11Zr2, o-Co11Zr2, 
Co23Zr6 và fcc-Co trong hợp kim phụ thuộc 
mạnh vào thành phần và điều kiện chế tạo, 

dẫn đến sự thay đổi tính từ cứng của chúng. 
Lực kháng từ Hc được tăng cường từ 1,9 kOe 
với băng hợp kim hai thành phần Co80Zr20

đến 3 kOe với băng ba thành phần Co80Zr18B2. 
Đối với các băng hợp kim bốn thành phần 
Co77Zr18Al2B3, lực kháng từ có thể đạt 4,2 kOe 
sau khi ủ ở 550oC trong 1 h (Hình 5). Việc 
tối ưu hóa các điều kiện công nghệ có thể 
nâng cao các thông số từ để đáp ứng các yêu 
cầu cho các ứng dụng của vật liệu từ cứng 
không chứa đất hiếm nền Co-Zr. Công nghệ 
để chế tạo một số vật liệu từ cứng Alnico đặc 
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biệt đã được nghiên cứu và phát triển đáp 
ứng yêu cầu ứng dụng trong lĩnh vực quốc 
phòng. Nghiên cứu trên đã được công bố tai 
J. Nanosci. Nanotech. 21, (2021) 2558-2562.

Vật liệu từ nhiệt

Băng hợp kim - Cấu trúc tinh thể, tính chất 
từ, hiệu ứng từ nhiệt và biểu hiện tới hạn 
của băng hợp kim Fe79Cr6B2Nd3Zr10 đã được 
nghiên cứu. Hợp kim thể hiện sự chuyển pha 
bậc hai FM-PM gần nhiệt độ Curie TC = 298 
K. Với sự thay đổi từ trường ∆H = 12 kOe, 
hợp kim có biến thiên entropy từ cực đại lớn 
(|∆Sm|max ≈1 J.Kg-1.K-1), dải nhiệt độ làm việc 
rộng (δTFWHM = 85 K) và công suất lạnh lớn 
(RC = 84,1 J.kg-1). Do đó, hợp kim có thể là 
một chất làm lạnh từ tính tiềm năng ở nhiệt 
độ phòng. Bằng cách sử dụng phương pháp 
đồ thị Arrott, phương pháp Kouvel-Fisher và 
phương trình Widom, một tập hợp các tham 
số tới hạn được xác định: β = 0,486 ± 0,021, 
γ = 1,068 ± 0,017 và δ = 3,197 ± 0,038. Các 
thông số tới hạn này gần với giá trị của lý 
thuyết trường trung bình, cho thấy sự tồn tại 

của các trật tự sắt từ xa (Hình 6).

Động	 lực	 học	 hiệu	 ứng	 từ	 nhiệt - Động lực 
học hiệu ứng từ nhiệt (MCE) của mẫu băng 
Ni50Mn35Al2Sn13 trong từ trường tuần hoàn 18 
kOe được nghiên cứu bằng phương pháp đo 
trực tiếp. Kết quả chỉ ra rằng gần quá trình 
chuyển pha cấu trúc từ (MSPT), do MSPT 
không thuận nghịch trong từ trường 18 kOe, 
giá trị của MCE ngược phụ thuộc vào tốc độ 
thay đổi nhiệt độ. Tốc độ quét nhiệt càng cao, 
giá trị của MCE càng lớn, liên quan đến động 
học chuyển pha và quá trình hồi phục trong 
vùng chuyển pha bậc nhất MSPT. Ở tốc độ 
quét nhiệt dưới 1 K/phút, MCE thuận xuất 
hiện với thay đổi nhiệt độ ∆T = 0,21 K, ở tốc 
độ quét nhiệt tối đa 10 K/phút, MCE ngược 
xuất hiện với ∆T = - 0,12 K. Nghiên cứu trên 
đã được công bố trên các tạp chí: 

[1] J.	Nanosci.	Nanotech. 21, (2021) 2552.

[2] J.	Mater.	Sci.:	Mater. Electron. 32, (2021) 18862.

[3] J.	Mater.	Sci.	56, (2021) 15397.

Hình 6		Đồ	thị	biểu	diễn	M|ε|β	phụ	thuộc	H|ε|(β+γ)	của	băng	hợp	kim	Fe79Cr6B2Nd3Zr10	ở	nhiệt	độ	T	<	TC 
and	T	>	TC.	Hình	lồng	trong	cho	thấy	đồ	thị	biểu	diễn	ở	thang	logarit.



34

Hợp	kim	nhớ	hình	từ	tính - Cấu trúc và tính 
chất từ trong hệ hợp kim Heusler  Ni-Co-
Mn-Al được khảo sát với các nồng độ khác 
nhau của Co và Al. Sự chuyển pha cấu trúc 
mactenxit-austenit chỉ xảy ra với khoảng nồng 
độ thích hợp của Co và Al. Co tăng cường 
mạnh nhiệt độ chuyển pha Curie và từ độ bão 
hòa của pha austenit trong hợp kim (Hình 7). 
Từ trường ngoài cũng ảnh hưởng rõ ràng đến 
sự biến đổi cấu trúc của hợp kim. Hiệu ứng 
nhớ hình dạng có thể được điều khiển bởi 
nồng độ của Co và Al trong hệ hợp kim này.
Hợp	kim	nền	NiTi -  Hợp kim nhớ hình Ti50Ni50 
và Ti16,667Zr16,667A16,667Ni25Cu25 (A = Hf, Nb, Co, 
Cr và Ga) đã được nghiên cứu về cấu trúc vi 
mô, độ cứng, độ biến dạng kéo, độ bền kéo, 
môđun đàn hồi và khả năng chống ăn mòn. 
Quá trình hình thành pha và sự khác biệt về 

kích thước nguyên tử (δ) ảnh hưởng đáng kể 
đến cấu trúc, tính chất cơ học và ăn mòn của 
chúng. Tính chất cơ học và khả năng chống 
ăn mòn của hợp kim có thể  được tăng cường 
bằng cách bổ sung các nguyên tố nêu trên. 
Độ cứng của hợp kim tăng dần từ 583 HV đến 
873 HV khi thêm các nguyên tố theo thứ tự 
Hf, Nb, Co, Cr và Ga. Độ bền kéo, biến dạng 
kéo và môđun đàn hồi đồng thời đạt cực đại 
là 669,2 MPa, 0,899% và 28,82 GPa, một cách 
tương ứng, khi Hf được thêm vào hợp kim. 
Băng hợp kim chứa Ga có khả năng chống 
ăn mòn điện hóa tốt nhất với giá trị điện thế 
ăn mòn và mật độ dòng điện lần lượt là 190 
mV và 0,86 x 10-5 A/cm2. Nghiên cứu này đã 
được đăng trên tạp chí Comm.	in	Phys.	31(4),  
(2021) 343.

Hình 7.	 Các	 đường	 cong	 từ	 nhiệt	 với	 chế	 độ	 tăng	 nhiệt	
trong	 từ	 trường	 100	 Oe	 của	 băng	 hợp	 kim	 Ni50-xCoxMn32Al18.

Vật liệu nhớ hình
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VẬT LIỆU NANO CÁC BON VÀ VẬT LIỆU CẤU TRÚC 2D

Tổng hợp và ứng dụng vật liệu tổ hợp 
graphen (Gr) và graphen ôxit (GO)

Vật liệu GO được tổng hợp bằng phương 
pháp hóa học, sau đó đã được kết hợp với vật 
liệu ống nano các bon hai tường (DWCNTs) 

và các hạt oxit sắt từ (Fe3O4) ứng dụng trong 
cảm biến điện hóa nhằm xác định nồng độ 
thuốc diệt cỏ glyphosate (Gly). Kết quả nghiên 
cứu cho thấy: Cảm biến có thể phát hiện Gly 
trong khoảng rộng 0,1-1000 ppb với giới hạn 
phát hiện 0,08 ppb. 

Hình 8. Mô	hình	tổng	hợp,	ứng	dụng	vật	liệu	tổ	hợp	GO/DWCNTs@Fe3O4/Cs	trong	cảm	
biến	phát	hiện	Gly	và	kết	quả	đo	hình	thái	học	bề	mặt	vật	liệu	GO/DWCNTs@Fe3O4	[1].

Hình 9. Ảnh	SEM	cấu	trúc	SiNH	trước	và	sau	khi	phủ	PEDOT:PSS/GO	và	kết	quả	đo	đặc	trưng	J-V	của	pin	
mặt	trời	SiNH/PEDOT:PSS/GO	trong	trường	hợp	có	và	không	chiếu	sáng	với	nồng	độ	GO	khác	nhau	[2].

Trong nhiều năm qua, hướng nghiên cứu về loại vật liệu nano các bon (ống nano các bon 
(CNTs) và graphene) và vật liệu cấu trúc hai chiều (2D) như MoS2, WSe2…đã và đang phát triển 
mạnh mẽ tại Phòng Vật liệu các bon nano và Trung tâm Ứng dụng triển khai công nghệ, Viện 
Khoa học vật liệu. Dưới đây là một số kết quả đã đạt được trong năm 2021 về nghiên cứu và 
thử nghiệm ứng dụng một số vật liệu này trong một số lĩnh vực, cụ thể.
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Hình 10.	Độ	dẫn	nhiệt	và	so	sánh	độ	dẫn	nhiệt	của	chất	lỏng	nano	trên	cơ	sở	sử	dụng	vật	liệu	GO	với	
một	số	mô	hình	lý	thuyết.

Bên cạnh việc ứng dụng vật liệu GO 
trong cảm biến, vật liệu GO cũng đã 
được nghiên cứu ứng dụng trong pin 
mặt trời. Pin mặt trời trên cơ sở cấu trúc 
SiNH/PEDOT:PSS/GO (với 0,5 wt% GO) 
có hiệu suất chuyển đổi đạt 9,07%.

Ngoài ra vật liệu GO cũng được nghiên 
cứu ứng dụng trong chất lỏng tản nhiệt. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy: Nước tản 
nhiệt với 1 vol% GO có độ dẫn nhiệt 
đạt 0,786 W.m-1K-1, cao hơn 31% so với 
nước tản nhiệt.

Để tăng cường độ cứng, độ mài mòn 
của các đế thép, vật liệu Gr cũng đã 
được phủ lên trên bề mặt của đế thép 
bằng kỹ thuật mạ điện. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy: Đế thép được phủ bởi lớp 
mạ Ni/Gr có tốc độ mài mòn giảm 15,9 
% và khối lượng mài mòn giảm 55,27 
% so với mẫu thép chỉ được mạ bởi Ni.

Hình 11. Ảnh	chụp	và	kết	quả	đo	tốc	độ	mài	mòn	của	
đế	thép	được	phủ	bởi	lớp	mạ	Ni/Gr	với	các	nồng	độ	Gr	

khác	nhau	[4].
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Hình 12.	Mô	hình	chế	tạo,	ảnh	AFM	và	Raman	vật	liệu	WSe2	[5].

Hình 13. Thiết	bị	rung	siêu	âm	mật	độ	công	suất	lớn	
và	sản	phẩm	graphen	chế	tạo	được	từ	vật	liệu	graphít	

bằng	phương	pháp	siêu	âm	công	suất	lớn.

Chế tạo vật liệu graphen từ nguồn mỏ 
graphite tại Yên Bái

Tập thể nghiên cứu kết hợp cùng Phòng 
Thí nghiệm trọng điểm Lọc hóa dầu và 
Công ty TNHH Tập Đoàn Graphite Việt 
Nam để ứng dụng phương pháp rung 
siêu âm mật độ công suất lớn trong chế 
tạo vật liệu graphene từ mỏ graphit tại 
Yên Bái. Vật liệu graphene đa lớp chế tạo 
được có kích thước ≤ 5 µm, độ dày < 10 
nm và hàm lượng cacbon > 97%.

Tổng hợp và khảo sát đặc tính quang-điện 
của vật hai chiều WSe2

Bằng phương pháp CVD nhiệt, các tấm WSe2 

(1 - 2 lớp) với kích thước khoảng 20 µm đã 
được tổng hợp thành công trên đế SiO2/Si. 

Kết quả đo đặc trưng quang-điện cho thấy: 
các tấm WSe2 thể hiện bán dẫn loại p, với tỷ 
số on/off ~ 105 và độ linh động hạt tải ~ 0,5 
cm2V-1s-1. Kết quả này có ý nghĩa trong việc 
phát triển các linh kiện quang điện tử.
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Hình 15.	Đèn	LED	có	tính	định	hướng	cao	ứng	dụng	
tản	nhiệt	bằng	chất	lỏng	nano	cácbon	[6].

Hình 14.	Sản	phẩm	bóng	đèn	LED	tản	nhiệt	
bằng	chất	lỏng	tự	đối	lưu.

Ứng dụng vật liệu cacbon nano trong lĩnh 
vực tản nhiệt

Nhóm nghiên cứu đã kết hợp cùng Công ty 
TNHH Công nghệ và Xúc tiến thương mại 
Haledco để triển khai sản xuất thử nghiệm 
kem tản nhiệt gia cường graphene với hệ số 
dẫn nhiệt > 6,5 W/mK và ứng dụng kem tản 
nhiệt này trong một số sản phẩm của công 
ty. Bên cạnh đó tập thể nghiên cứu cũng đã 
ứng dụng chất lỏng tản nhiệt chứa thành 
phần cácbon nano trong tản nhiệt cho một 
số sản phẩm đèn LED để nâng cao hiệu quả 
tản nhiệt và đảm bảo nhiệt độ chip LED tại 
lớp tiếp giáp nhỏ hơn 55oC.

Pin mặt trời lai vô cơ-hữu cơ

Thế hệ pin mặt trời sử dụng vật liệu cấu trúc 
nanô đã và đang nhận được sự kỳ vọng và 
quan tâm của các nhà nghiên cứu trong việc 
nâng cao hiệu suất chuyển đổi quang điện. 
Gần đây, pin mặt trời sử dụng cấu trúc lai 
vô cơ (Si) – hữu cơ (PEDOT:PSS) đang được 
nghiên cứu phát triển mạnh do có nhiều ưu 
điểm so với pin mặt trời thương mại hiện nay. 
Cấu trúc pin mặt trời dạng này không chỉ yêu 

cầu nhiệt độ chế tạo thấp do đặc tính của 
vật liệu hữu cơ mà còn thực tế hóa khả năng 
giảm giá thành chế tạo bằng cách khai thác 
các loại vật liệu hữu cơ có giá thành thấp. Bên 
cạnh việc nghiên cứu chế tạo vật liệu Si có 
cấu trúc nano như dây SiNW (Si nanowires), 
SiNH (Si nanoholes), SiNPs (Si nanopyramids), 
thì việc đưa các vật liệu như graphene, chấm 
lượng tử graphene (GQD) hay lớp plasmonic 
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bắt sáng gồm các hạt nano vàng (AuNP) hay 
nano bạc (AgNP) vào các các polyme dẫn 
như PEDOT:PSS cũng có thể nâng cao được 
hiệu suất của pin mặt trời. Hướng nghiên cứu 
này đã được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu 
tại Phòng Vật liệu Cacbon Nano và các nhà 
nghiên cứu tại Viện Khoa học Quốc gia Nhật 
Bản về Khoa học vật liệu (NIMS). Các kết quả 

nghiên cứu cho thấy, khi sử dụng đồng thời 
AuNP và GQD trong pin mặt trời cấu trúc lai 
SiNW/PEDOT:PSS cho phép tận dụng được 
những ưu điểm của cả hai loại vật liệu trên và 
đạt hiệu suất chuyển đổi quang điện tốt nhất 
là 10,39% lớn hơn gần 10% so với pin mặt trời 
chỉ chứa AuNP và 7.5% so với pin mặt trời chỉ 
chứa GQD.  

Hình 16. 	(a)	Mô	hình	cấu	trúc,	(b)	modul	pin	mặt	trời	sau	khi	chế	tạo,	(c)	Ảnh	SEM	của	pin	mặt	trời	cấu	
trúc	lai	SiNW/PEDOT:PSS/GQD/AuNP,	(d)	chấm	lượng	tử	graphene	(GQD),	(e)	Hạt	nano	vàng	(AuNP)	

và	đặc	trưng	J-V	của	pin	mặt	trời.

Các công trình công bố về vật liệu các bon và vật liệu cấu trúc 2D:

[1]. Bull.	Environ.	Contam.	Toxicol. 106, (2021) 1017. 

[2]. Adv.	Nat.	Sci.:	Nanosci.	Nanotechnol.	12, (2021) 035009. 

[3].	Materials	Letters 287, (2021) 129316. 

[4]. Applied	Nanoscience 11, (2021) 1481. 

[5]. J.	Mater.	Sci:	Mater.	Electron. 32, (2021) 26716. 

[6]. Bằng	độc	quyền	sáng	chế	27934, ngày 05/3/2021. 

[7]. Adv.	Nat.	Sci.:	Nanosci.	Nanotechnol. 12, (2021) 035009.
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Vật liệu lai vô cơ - hữu cơ cho cảm biến khí 
hoạt động nhiệt độ phòng 

Các cấu trúc lai vô cơ – hữu cơ nhận được 
quan tâm trong nhiều lĩnh vực (ví dụ linh kiện 
cảm biến, pin lưu trữ, đi-ốt phát quang - LED, 
xúc tác, xử lý ô nhiễm môi trường, v.v...) là do 
chúng có tính đa dạng và linh hoạt trong tổ 
hợp các cấu trúc, có nhiều tính chất quý báu 
- riêng biệt, dễ chế tạo và giá thành rẻ. Trong 
lĩnh vực cảm biến khí, vật liệu lai vô cơ (nano 
oxit kim loại) và hữu cơ (polymer dẫn) đem 
đến khả năng phát triển cho loại linh kiện 
cảm biến kiểu điện trở hoạt động nhiệt độ 
phòng, có độ chọn lọc và độ nhạy cao với 
một số loại khí. Hoạt động được ở vùng nhiệt 
độ phòng là một lợi thế của vật liệu lai vô cơ 
- hữu cơ so với vật liệu nhạy khí được nghiên 
cứu phổ biến là các nano oxit kim loại (vốn 
có hoạt động đến vài trăm độ oC). Mặt khác, 
tuy có đã khá nhiều công bố về vật liệu lai vô 

cơ/hữu nhưng việc hiểu rõ cơ chế hình thành 
hoặc xác định sự tồn tại của cấu trúc lai vẫn 
là vấn đề mà các nhà nghiên cứu cần thêm 
những bằng chứng để sáng tỏ. Về hướng 
nghiên cứu này, chúng tôi đã thực hiện việc 
chế tạo màng vật liệu lai giữa polymer dẫn 
(Polypyrrole - PPy) với hạt nano oxit kim loại 
(NiO) bằng phương pháp trùng hợp từ pha 
hơi sử dụng xúc tác là muối FeCl3 với nồng độ 
khác nhau để điều khiển tỉ lệ kết hợp giữa NiO 
và PPy trong mẫu màng. Các kết quả khảo sát 
gồm nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét 
(SEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ 
hấp thụ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), 
phổ tán xạ Raman, đặc trưng nhạy khí cho các 
mẫu đã khẳng định cấu trúc lai giữa NiO và 
PPy đã được hình thành. Các mẫu màng NiO/
PPy thể hiện độ nhạy và chọn lọc cao với khí 
NH3 tại nhiệt độ phòng (25oC), với giá trị độ 
đáp ứng cực đại đạt S = 246,6% tại 350 ppm. 

Hình 17. 	(a)	ảnh	SEM	của	vật	liệu	lai	NiO/PPy,	(b)	minh	họa	cấu	trúc	lai	NiO/PPy	quyết	định	đến	đặc	
trưng	nhạy	khí,	(c)	điện	trở	của	các	mẫu	màng	NiO/PPy	đáp	ứng	với	các	nồng	độ	khí	NH3,	(d)	độ	đáp	
ứng	phụ	thuộc	vào	nồng	độ	khí	NH3,	và	(e)	độ	đáp	ứng	phụ	thuộc	vào	tỉ	lệ	kết	hợp	giữa	NiO	và	PPy.
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Cảm biến đo từ trường yếu và bo mạch đo
Hướng nghiên cứu cũng rất được quan tâm 
gần đây đó là cảm biến và bo mạch điện tử 
cho đo từ trường yếu. Với hướng nghiên cứu 
này, Phòng Cảm biến và Thiết bị đo khí kết 
hợp với Phòng Vật lý vật liệu Từ và siêu dẫn đã 
phát triển hợp tác với các phòng thí nghiệm 
trong và ngoài nước như Trường đại học Dầu 
khí Việt Nam, Trường đại học Montpellier, 
Pháp. Định hướng chính của lĩnh vực này là 

những ứng dụng mới về y - sinh học. Một kết 
quả điển hình có thể kể đến là nghiên cứu 
chế tạo cảm biến dựa trên từ trường dựa trên 
hiệu ứng Hall phẳng cho vùng từ trường yếu 
trong khoảng 0 - 50 mT. Cảm biến được chế 
tạo có cấu trúc đa lớp kim loại Ta/NiFe/IrMn/
Ta. Cảm biến này cho thấy khả năng ứng 
dụng cho kiểm tra hư hỏng trong đường ống 
dẫn kim loại.

Hình 18.  Cấu	trúc	cảm	biến	từ	trường	dựa	trên	hiệu	ứng	Hall	phẳng	(a)	và	đặc	trưng	tín	hiệu	lối	ra	
theo	từ	trường	(b).

Các công trình nghiên cứu về hướng linh kiện điện tử, điện từ:
[1] Sens.	Actuators	B	Chem. 340, (2021) 129986.     
[2] J.	Phys.	Chem.	C 125, (2021) 4086.
[3] Measurement 182, (2021) 109782.
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HƯỚNG 
QUANG HỌC 
QUANG PHỔ

Vật liệu quang xúc tác 
trên cơ sở các tinh thể 
nano TiO2

Màng TiO2 đơn pha 
brookite đã được tổng 
hợp thành công khi phân 
tán các hạt tinh thể nano 
TiO2 vào nền polyme công 
nghiệp styrene acrylic 
(DC668, có khả năng 
kháng nước, kháng kiềm, 
chống mài mòn của môi 
trường và chống bám bụi) 
bằng công nghệ in phun 
3D hiện đại (Hình 19). Vật 
liệu màng TiO2 brookite-
DC668 chế tạo được có 
hiệu quả phân hủy chất 
màu rose bengal (nồng độ 
10 ppm) tốt (đạt > 90%), 
độ bền/ổn định cao (tái sử 
dụng ~10 cycles) đáp ứng 

VẬT LIỆU QUANG 
ĐIỆN TỬ

Hình 19. Chế	tạo	và	đánh	giá	hoạt	tính	quang	xúc	tác	của	màng	mỏng	
TiO2	cấu	trúc	brookite.

các yêu cầu của vật liệu quang xúc tác dạng màng cho các ứng 
dụng thực tế. Các kết quả thu được này đã được công bố trên 
tạp chí quốc tế uy tín [J.	Water	Process.	Eng. 43, (2021) 102319]. 
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Hình 21. a)	Ảnh	HRTEM	và	b)	cơ	chế	phân	hủy	metyl	da	cam	dưới	ánh	sáng	tử	ngoại	của	vật	liệu	tổ	

hợp	kích	thước	nano	BiSbO4/BiOBr	chế	tạo	bằng	phương	pháp	thủy	nhiệt	một	công	đoạn.

Vật liệu quang xúc tác trên cơ sở vật liệu 
khung cơ kim
Gần đây, vật liệu khung cơ kim (MOFs, Metal-
Organic Frameworks) được nghiên cứu mạnh 
mẽ do có độ xốp cao và diện tích bề mặt 
riêng lớn, tính chất hóa lý có thể được điều 
chỉnh “theo ý muốn” bằng cách thay đổi bản 
chất của những ion kim loại trung tâm hoặc 
của phối tử. Với kích thước mao quản lớn 
giúp cho khả năng khuếch tán và di chuyển 
của các phân tử chất vào mao quản tương đối 

dễ dàng, nên các vật liệu MOFs này có tiềm 
năng ứng dụng lớn trong lĩnh vực xúc tác và 
hấp phụ. Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu 
chế tạo thành công một số vật liệu MOFs tâm 
Al (Al-fumarate và CAU-10H), tâm Fe (MIL-53) 
và tâm Cr (MIL-101) có diện tích bề mặt riêng 
lỡn cỡ 1000 m2/g, có khả năng hấp phụ và 
phân hủy chất màu hữu cơ rose bengal khá 
cao, hiệu quả phân hủy ~60-70% sau 3 giờ 
chiếu ánh sáng tử ngoại.

Hình 20.	Ảnh	SEM	và	đánh	giá	khả	năng	phân	hủy	rose	bengal	của	vật	liệu	MOF	Al-umarate.

Gia công mặt tinh thể/tiếp giáp pha/song 
tinh các vật liệu xúc tác quang thế hệ 
mới trên cơ sở các oxit phức hợp chứa ba 
nguyên tố

Kể từ năm 2013, các vật liệu xúc tác quang 
thế hệ mới trên cơ sở các oxit phức hợp chứa 
3 nguyên tố đã được trở thành đối tượng 
nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu của TS. 
Nguyễn Đức Văn quan tâm như là BiFeO3, 
BiTO4 (T = V, Sb, P, Nb, Ta), Ag-V-O, M(Nb,Ta)

O3 (M = K, Na), BiOX (X: Cl, Br, I) …Cho đến 
nay, đối với các vật liệu này cũng như các vật 
liệu tổ hợp của chúng, nhiều giải pháp tăng 
cường các phẩm chất quang xúc tác đã được 
thực hiện như tạo ra hạt vật liệu mới được bao 
bọc bởi mặt ngoài tinh thể xác định, ngăn cản 
quá trình tái hợp điện tử-lỗ trống quang sinh 
hay điều khiển kích thước hạt, cấu trúc, vi cấu 
trúc… Nhiều kết quả thu được đã được công 
bố trên các tạp chí quốc tế uy tín.  
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Nói riêng trong năm 2021, các giải pháp 
nói trên đã thực hiện trên các vật liệu BiVO4, 
Ag3VO4, BiSbO4/BiOBr [1-3]. 

Nghiên cứu trên đã được công bố tại:

[1]	Inorg.	Chem.	Commun. 136, (2022) 109136.

[2] Ceram.	Int.	48, (2022) 8715.

[3] Mater.	Sci.	Eng.	B	278, (2022) 115616.

Tổ hợp vật liệu Graphen–hạt vàng (Gr-Au)/
TiO2(-SiO2) ứng dụng trong quang xúc tác

Vật liệu tổ hợp (VLTH) Graphen–hạt vàng

(Gr-Au)/TiO2(-SiO2) đã được chế tạo và 
thử nghiệm để loại bỏ xanh methylene và 
Rhodamine B trong dung dịch nước. Tổ hợp 
Gr-Au được tổng hợp bằng khử và lắng các 
hạt nano vàng trên bề mặt Gr. VLTH Gr-Au/
TiO2-SiO2 cho hiệu ứng quang xúc tác rất tốt 
do làm giảm sự tái hợp điện tử - lỗ trống 
(Hình 22), trong đó Gr2%-Au0,1%/TiO2-SiO2 
có hiệu ứng quang xúc tác cao nhất. 

Kết quả này của nhóm nghiên cứu đã được 
công bố trong bài báo J.	Mater.	 Sci.:	Mater.	
Electron. 32, (2021) 5082.

So sánh khả năng quang xúc tác phân hủy 
chất ô nhiễm hữu cơ bằng vật liệu nano 0D 
và 1D Ce-ZnO

Nano oxit kẽm (ZnO) là một vật liệu hấp dẫn, 
nó có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau. Trong nghiên cứu này, xúc 
tác nano ZnO pha tạp Ce (Ce-ZnO) được 
tổng hợp bằng hai phương pháp khác nhau 
(phương pháp thủy nhiệt (Ce-ZnO-HT) và 
phương pháp đốt gel polyme (Ce-ZnO-CB)) 
để so sánh hiệu suất quang phân hủy quang 
của chúng. Độ rộng vùng cấm của cả hai hạt 

Hình 22. 	Cơ	chế	chuyển	điện	tử	trong	vật	liệu	tổ	
hợp	Gr-Au/TiO2(-SiO2)	dưới	ánh	sáng	tử	ngoại.

Hình 23. 	Vật	liệu	quang	xúc	tác	ZnO	pha	tạp	Ce	được	tổng	hợp	bằng	hai	phương	pháp	khác	nhau	để	
cho	thấy	vai	trò	của	hình	thái	cấu	trúc	đến	hiệu	quả	quang	xúc	tác	phân	hủy	chất	hữu	cơ.
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nano (NP) là 2,95 eV, mặc dù thực tế là hình 
thái của các NP Ce-ZnO-HT là hình que 1D và 
hình thái của NP Ce-ZnO-CB là hình cầu 0D 
(Hình 23). Bằng cách sử dụng một số phương 
pháp phân tích, nhóm nghiên cứu đã chứng 
minh rằng diện tích bề mặt và tỷ lệ oxy trống 
của các Ce-ZnO-HT cao hơn so với các Ce-
ZnO-CB (Hình 24). Theo đó, hiệu suất quang 
xúc tác giảm dần theo thứ tự Ce-ZnO-HT> 

Ce-ZnO-CB> ZnO, và hằng số tốc độ phản 
ứng quang xúc tác của Ce-ZnO-HT trong quá 
trình phân hủy MB cao hơn gấp 3,0 lần so với 
Ce-ZnO-CB. Nghiên cứu về cơ chế phân hủy 
cho thấy rằng các gốc hydroxyl tự do và lỗ 
trống là những tác nhân quan trọng hơn các 
điện tử và gốc superoxide trong sự phân hủy 
metyl xanh [RSC	Advances	11, (2021) 36078].

Tinh thể nano ZnSe: định hướng ứng dụng 
cho phát quang và quang xúc tác 

Tinh thể nano ZnSe được chế tạo bằng 
phương thủy nhiệt kết hợp nghiền cơ năng 
lượng cao. Kết quả là đã chế tạo được các 
tinh thể nano ZnSe chất lượng tốt, đơn pha, 
kích thước trong khoảng từ 20÷100 nm (Hình 
25), công nghệ ổn định, phát quang mạnh 
vùng ánh sáng xanh da trời. Tinh thể ZnSe 
sau khi chế tạo được nghiên cứu các quá 
trình chuyển dời quang-điện tử xảy ra trong 
hệ vật liệu, nhiệt động học liên quan tới hệ 
hạt tải thông qua nghiên cứu huỳnh quang 
phụ thuộc nhiệt độ (Hình 26 và 27). Bên cạnh 
đó, nhóm nghiên cứu cũng đã có các khảo 
sát thử nghiệm hoạt tính quang xúc tác của 
vật liệu trên chất màu RhB, các tinh thể nano 
ZnSe đã phân hủy được 80% RhB 20ppm 
trong dung dịch sau thời gian 150 phút chiếu 
sáng dưới đèn tử ngoại [Crystals 11, (2021) 
1125].

Hình 24. Phổ	XPS	có	độ	phân	giải	cao	của	a)	Zn2p3/2,	b)	O1s	và	c)	Ce3d	của	Ce-ZnO-HT	và	Ce-ZnO-C

Hình 25.	 (a,b)	Ảnh	HR-TEM,	 (c)	giản	đồ	EDX	và	
SAED	(hình	nhỏ	bên	trong).
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Hình 26. 	Phổ	huỳnh	quang	phụ	thuộc	nhiệt	độ	
(từ	15	đến	300K)	của	các	tinh	thể	ZnSe	được	kích	

thích	bởi	bước	sóng	355	nm.	

Hình 27. Tích	phân	cường	độ	phát	xạ	Int(T)	của	
hai	dải	phát	xạ	ELE,	EHE	theo	nhiệt	độ.	Hình	bên	

trong	là	tỉ	số	IntLE/IntHE.

Vật liệu phát quang trên cơ sở các tinh thể nano 
bán dẫn hợp chất của kẽm trong sợi polime

Các tấm màng mỏng phát quang trên cơ sở đưa 
các nano tinh thể/chấm lượng tử ZnS(Se):Mn vào 
sợi polyme định hướng ứng dụng trong linh kiện 
chiếu sáng và các tấm vật liệu lai trên cơ sở các 
tinh thể quang xúc tác CuS/ZnS với polyme định 
hướng ứng dụng trong thiết bị phản ứng quang 
xúc tác bằng phương pháp electrospinning/
electrospraying đã được nghiên cứu chế tạo. Các 
sợi polyme PMMA làm tăng cường huỳnh quang 

Hình 28.	(a)	Ảnh	SEM,	(b)	phổ	XPS	và	(c)	phổ	huỳnh	quang	của	vật	liệu	lai	ZnSe:Mn-in-PMMA.
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và độ bền của tinh thể nano ZnS(Se):Mn (Hình 
28). Trong khi đó, các sợi polyme PAN làm 
tăng cường hoạt tính quang xúc tác của tinh 
thể CuS/ZnS. Các kết quả nghiên cứu đã được 
công bố trên tạp chí quốc tế [Opt.	Mater.	113, 
(2021) 110858].

Tăng cường độ nhạy cảm biến quang-hóa 
dựa trên hiệu ứng tăng cường tán xạ Raman

Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang-hóa 
dựa trên linh kiện quang sợi D-FBG tích hợp 

trong laser sợi có cấu trúc gương vòng để cải 
thiện độ nhạy của cảm biến (Hinh 29 a), và 
cảm biến quang-hóa dựa trên hiệu ứng tăng 
cường tán xạ Raman (SERS) với các đế SERS 
vi cầu quang sợi được chế tạo bởi phương 
pháp quang hóa có sự hỗ trợ của laze bán 
dẫn để ứng dụng trong phân tích chất bảo vệ 
thực phẩm (Hình 29 b). Kết quả này của nhóm 
nghiên cứu đã được công bố trong bài báo 
Meas.	Sci.	Technol.	32, (2021) 025109.

Hình 29.	 (a)	 và	 (b)
sơ	 đồ	 thiết	 bị	 cảm	
biến	cách	tử	ăn	mòn	
e-FBG	 được	 tích	 hợp	
trong	laser	sợi	quang.
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Ứng dụng tán xạ Raman tăng cường bề 
mặt (SERS) trong phân tích chất độc hại 
trong sữa

Phương pháp tán xạ Raman tăng cường bề 
mặt (SERS) đã được sử dụng thành công để 
phát hiện trực tiếp melamine ở nồng độ thấp 
trong sữa tươi và sữa bột trẻ em. Các AgND 
có hình dạng giống như các cây dương xỉ đã 
được lắng đọng điện hóa lên trên bề mặt của 
Si và được sử dụng làm các cảm biến SERS. 
Kết quả cho thấy melamine có thể được phát 

hiện trực tiếp với giới hạn phát hiện (LOD) 
thấp nhất là 0,1 mg/L trong sữa tươi và 0,02 
mg/L trong sữa bột trẻ em mà không cần 
phải tiến hành thêm bước tách chiết hay lọc 
mẫu. Những kết quả này cho thấy SERS là 
một phương pháp phân tích đầy hứa hẹn để 
ứng dụng trong giám sát an toàn thực phẩm 
và môi trường. Các kết quả cụ thể được công 
bố trong tạp chí Optik [Optik 243, (2021) 
167504].

Hình 30. Ảnh	SEM	bề	mặt	của	cảm	biến	SERS	AgNDs/Si	ở	thang	đo	(a)	2	µm	và	(b)	10	µm.

Hình 31. Phổ	SERS	của	melamine	trong	sữa	tươi	(trái)	và	sữa	bột	(phải)	trẻ	em	với	các	nồng	độ	
khác	nhau.
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Điều khiển đặc tính hấp thụ và phân cực 
của vật liệu biến hóa
Trong năm qua, hướng nghiên cứu về vật liệu 
biến hóa (metamaterials - MM) định hướng 
tới các thiết bị có thể điều chỉnh, thông minh 
và đa chức năng [J.	Phys.	D: Appl.	Phys. 54, 
(2021) 234003]. Cụ thể, các công trình tập 
trung triển khai xây dựng chức năng chuyển 
đổi giữa trạng thái hấp thụ và PC trong cấu 
trúc MM bằng cách tích hợp đi-ốt biến dung, 
như quan sát trên Hình 32 (a) Trong đó, các 
đi-ốt được tích hợp trên cấu trúc cộng hưởng 
của MM và được điều chỉnh bằng điện áp 
ngoài nhằm cho phép chuyển đổi giữa khả 
năng hấp thụ và khả năng chuyển đổi phân 
cực 90o. Cấu trúc MM được đề xuất, gọi là cấu 
trúc MM tích hợp, với ô đơn vị được tối ưu 
hóa như thể hiện trong Hình 32 (a) và được 

đánh giá thực nghiệm bằng hệ phân tích 
mạng VNA đã được trang bị tại Viện Khoa 
học vật liệu. Sự phụ thuộc của hệ số phản xạ 
phân cực đồng trục và phân cực vuông góc, 
PCR và sự hấp thụ tổng của MM lai vào điện 
áp phân cực (từ -19 V đến 0) được thể hiện 
trong Hình 32 (b) và 32 (c). PCR tăng dần khi 
độ lớn của điện áp phân cực giảm và đạt gần 
90% khi V = -19 V được biểu diễn trong Hình 
32b. Điều này chứng tỏ vai trò quan trọng của 
đi-ốt biến dung trong việc chuyển đổi giữa 
các trạng thái hấp thụ và PC. Kết quả PCR 
thực nghiệm đo được lần lượt đạt 81,5% (tại 
3,5 GHz) và 85,2% (3,6 GHz) ở điện áp phân 
cực 0 V và -4 V. Một số các ứng dụng có thể 
phát triển như bộ lọc tần số, cảm biến, viễn 
thông và vệ tinh [J.	Opt.	23, (2021) 095101].

Hình 32.	(a)	Thiết	kế	của	cấu	trúc	cơ	sở	với	các	tham	số	cấu	trúc	và	cấu	hình	đo	tương	ứng	
bằng	cách	sử	dụng	Máy	phân	tích	mạng	vectơ	ZNB20	(1	–	18	GHz).	Kết	quả	mô	phỏng	sự	

phụ	thuộc	của	(b)	hệ	số	phản	xạ	phân	cực	đồng	trục	Ruu	và	phân	cực	vuông	góc	Rvu;	(c)	PCR	
tương	ứng	của	MM	tích	hợp	khi	điện	áp	phân	cực	thay	đổi	từ	0	V	đến	-19	V.	

VẬT LIỆU QUANG TỬ
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Tăng cường cộng hưởng plasmonic bề 
mặt cho cảm biến chiết suất
Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu thiết 
kế và mô phỏng cấu trúc đĩa kim loại sắp xếp 
trật tự trên đế điện môi - kim loại đặc biệt, để 
tăng cường hiệu ứng cộng hưởng plasmonic 
bề mặt tại vùng bước sóng hồng ngoại gần 
ứng dụng cho cảm biết chiết suất [Phys.	B	
Condens.	 Matter.	 631, (2022) 413469]. Đế 
điện môi-kim loại đặc biệt bao gồm 2 lớp 
vật liệu SiO2/Ag trên đế Si để tăng khả năng 
hấp thụ và giam giữ ánh sáng tới (Hình 33a). 
Hình 33b mô tả phổ phản xạ khi độ dày đĩa 
kim loại lần lượt là 30, 50, 70, 100, 120 và 150 
nm. Kết quả cho thấy rằng mỗi phổ cộng 
hưởng có ba đáy cộng hưởng, trong đó đáy 

cộng hưởng trung tâm sâu và hẹp nhất. Khi 
độ dày đĩa kim loại h = 50 nm, tại bước sóng 
cộng hưởng trung tâm chúng ta thấy điện 
từ trường bị giam giữ mạnh bên trong lớp 
vật liệu SiO2, chứng tỏ hiệu ứng cộng hưởng 
plasmonic đã được tăng cường. Ứng dụng 
cho cảm biến chiết suất được đưa ra trong 
Hình 33(c-d), khi chiết suất của môi trường 
thay đổi một khoảng rất nhỏ cũng khiến cho 
đáy cộng hưởng dịch chuyển mạnh, điều này 
chứng tỏ cảm biến có độ nhạy cao. Bên cạnh 
đó, một số nghiên cứu về laser vi cầu pha tạp 
Erbium và bộ lọc quang học dựa trên mode 
dẫn cộng hưởng cũng đã được thực hiện 
[Opt.	Quantum	Electron.	54, (2022) 185].

Hình 33. 	(a)	Cấu	trúc	đĩa	kim	loại	bạc	(Ag)	sắp	xếp	trật	tự,	(b)	Phổ	phản	xạ	của	cấu	trúc	khi	thay	đổi	
độ	dày	đĩa	kim	loại	(phân	bố	điện	từ	trường	tại	bước	sóng	cộng	hưởng	khi	đĩa	kim	loại	có	độ	dày	50	

nm),	(c-d)	Ứng	dụng	cho	cảm	biến	chiết	suất.
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Tăng cường hiệu suất truyền dẫn sóng 
cảm ứng từ trong vật liệu biến hóa 

Trong nghiên cứu này, sự truyền dẫn của 
sóng cảm ứng từ (Magneto-inductive wave - 
MIW) trong cấu trúc vật liệu biến hóa có độ 
từ thẩm âm đã được khảo sát [Phys.	Scr. 97, 
(2022) 025504]. Tấm vật liệu biến hóa không 
đồng nhất bao gồm 9 × 9 ô cơ sở được chế 
tạo từ cấu trúc 5 vòng xoắn trên đế FR-4, như 
quan sát trên Hình 34. Các tụ điện có giá trị 40 
hoặc 50 pF được gắn vào để điều khiển tần 
số cộng hưởng của mỗi ô cơ sở. Các ô cơ sở 
được gắn với tụ điện 50 pF sẽ dao động với 
tần số 18 MHz, trong khi các ô cơ sở được gắn 
với tụ điện 40 pF sẽ dao động với tần số 20 
MHz. Các ô cơ sở dao động ở tần số cao hơn 
sẽ hình thành nên hốc cộng hưởng có khả 
năng định xứ từ trường vào một vùng nhỏ 
hơn rất nhiều bước sóng của sóng cảm ứng 

từ. Do khả năng giam giữ từ trường mạnh của 
hốc cộng hưởng, sóng cảm ứng từ lan truyền 
trong cấu trúc vật liệu biến hóa không đồng 
nhất hiệu quả hơn rất nhiều so với cấu trúc 
vật liệu biến hóa đồng nhất. Ngoài ra, nghiên 
cứu phát triển các phương pháp truyền năng 
lượng không dây dựa trên hiệu ứng cộng 
hưởng từ trong các môi trường dẫn điện và 
sử dụng vật liệu biến hóa để tăng cường hiệu 
suất truyền dẫn đã được thực hiện và có các 
kết quả công bố [Sci.	Rep.	11, (2021) 18690].

Bên cạnh các nghiên cứu nổi bật như trên, 
một số hướng nghiên cứu khác cũng được 
khảo sát như vật liệu biến hóa có hiệu ứng 
truyền qua cảm ứng điện từ, vật liệu biến hóa 
tích hợp graphene nhằm mở rộng dải tần hấp 
thụ và vật liệu biến hóa có cấu trúc origami 
để điều khiển tính chất hấp thụ sóng điện từ.

Hình 34. (a)	Chuỗi	ô	cơ	sở	vật	liệu	biến	hóa	dẫn	truyền	sóng	cảm	ứng	từ,	(b)	tấm	vật	liệu	biến	hóa	2	
chiều	với	các	tụ	điện	gắn	ngoài	khác	nhau,	(c)	kết	qua	đo	đạc	hệ	số	truyền	dẫn	trên	tấm	vật	liệu	biến	
hóa	đồng	nhất,	(d)	kết	quả	đo	đạc	hệ	số	truyền	dẫn	trên	tấm	vật	liệu	biến	hóa	không	đồng	nhất.
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Vật liệu gốm MgF2 định hướng ứng dụng 
trong quang học vùng hồng ngoại

Đặc tính quang của gốm MgF2 là độ truyền 
qua quang học tốt trong dải bức xạ khá rộng 
từ 0,12 µm đến 10 µm (vùng tử ngoại đến 
vùng hồng ngoại trung). Gốm MgF2 luôn thu 
hút sự quan tâm của nhiều nhóm nghiên cứu 
cho một số ứng dụng làm linh kiện quang 
học trong các thiết bị: camera, nhiệt kế hồng 
ngoại, đặc biệt là trong một số thiết bị dò tìm 
mục tiêu là nguồn nhiệt trong lĩnh vực quân 
sự, hàng không vũ trụ… 

Mẫu gốm MgF2 được chế bằng công nghệ 
SPS trên thiết bị LABOX-350: Quy trình ép 

mẫu và được thực hiện qua 2 bước: Bước 1 
ép sơ bộ, nung đến 550 ÷ 600oC trong 10 
phút, bước 2 nung 750-800oC, 20 phút với 
áp lực 80 MPa. Hình 35 giới thiệu mẫu gốm 
MgF2 thu được có dạng tấm tròn Ф20 mm, 
d~3 mm và mẫu màu trắng mờ (translucent) 
đặc trưng của vật liệu vùng hồng ngoại, giá 
trị kích thước hạt trung bình trong khoảng 
1÷3 µm, độ xếp chặt cao như trong ảnh SEM.  
Hình 36 trình bày phổ truyền qua FTIR và giá 
trị suy hao cường độ truyền qua µ(λ) tại các 
bước sóng 4,0, 4,5 và 5,0 µm khá nhỏ có giá 
trị khoảng 0.15 ÷ 0.18 đáp ứng phù hợp yêu 
cầu hoạt động trong vùng bức xạ hồng ngoại 
trung bình.

Hình 35. Ảnh	trực	quan	và	SEM	mẫu	gốm	MgF2	được	chế	tạo	bằng	phương	pháp	SPS	80	MPa	-780
oC	

trong	20	phút.

Hình 36. (a)	Phổ	FTIR	mẫu	gốm	MgF2		được	chế	tạo	bằng	phương	pháp	thiêu	kết	plasma,	780
oC	-	80	

MPa	-	770oC	và	(b)	độ	suy	giảm	cường	độ	truyền	qua	tại	các	bước	sóng	4,0,	4,5	
và	5,0	µm	tương	ứng	với	các	mẫu	có	nhiệt	độ	nung	ban	đầu	khác	nhau.

(a) (b)
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Thiết bị quang trị liệu Laser/LED ứng dụng 
trong chăm sóc sức khỏe 
Dựa trên tác dụng sinh học tích cưc lên mô, tế 
bào của bức xạ Laser/LED, các thiết bị quang 
trị liệu đã được nghiên cứu phát triển định 
hướng ứng dụng trong điều trị: 

• Với mục đích kích thích phục hồi nhanh vết 
thương, 02 loại thiết bị Laser và LED công 
suất cao đã được thiết kế chế tạo thành công 
vớí các thông số và đặc điểm chính như sau: 
04 vùng phổ trong khoảng 600 - 900 nm cho 
phép lựa chọn dải bức xạ kích thích; liều bức 
xạ điều chỉnh được theo yêu cầu điều trị dựa 
trên các kết quả nghiên cứu mô phỏng tương 
tác giữa bức xạ Laser/LED với mô, tế bào; hệ 
thống dây dẫn quang đưa bức xạ từ nguồn 
phát Laser/LED đến các vị trí điều trị được 
tối ưu đảm bảo sự linh hoạt và an toàn do 
được cách ly về điện; thiết bị sử dụng giao 
diện người dùng với ngôn ngữ tiếng Việt cho 

phép dễ dàng điều khiển, thiết lập chương 
trình trong quá trình điều trị. Các thiết bị 
đang được triển khai nghiên cứu lâm sàng tại 
Khoa Liền vết thương - Viện Bỏng Quốc gia 
Lê Hữu Trác. Đây là sản phẩm của đề tài Nghị 
định thư cấp nhà nước hợp tác với Belarus mã 
số NĐT.73.BLR/19. 

• Với ứng dụng cho điều trị vàng da ở trẻ sơ 
sinh, thiết bị LED (phát xạ ở vùng bước sóng 
490 nm, công suất 80 W, mật độ bức xạ đạt 
trung bình 50 mW/cm2) đã được chế tạo hoàn 
chỉnh, đáp ứng yêu cầu điều trị vàng da ở trẻ 
sơ sinh. Ưu điểm của thiết bị này so với thiết 
bị truyền thống sử dụng bức xạ UV là: phân 
bố bức xạ đồng đều hơn và giảm tác dụng 
phụ của bức xạ UV lên da.

Các kết quả nghiên cứu giúp làm chủ và nâng 
cao năng lực thiết kế, chế tạo thiết bị quang 
trị liệu nói riêng và thiết bị y tế nói chung tại 
Việt Nam. 

Hình 37. Các	mô	đun	laser	công	suất	cao	
được	tích	hợp	trong	thiết	bị	laser	trị	liệu.

LINH KIỆN THIẾT BỊ QUANG VÀ QUANG ĐIỆN TỬ

Hình 38. Thiết	bị	LED	trị	liệu	04	vùng	
bước	sóng.
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Thiết bị soi tĩnh mạch bằng kỹ thuật hồng ngoại
Thiết bị khảo sát hệ tĩnh mạch bằng kỹ thuật 
hồng ngoại thực hiện chức năng chiếu hình 
ảnh tĩnh mạch trực tiếp (gọi tắt là Thiết bị soi 
tĩnh mạch) là sản phẩm của Đề tài Khoa học 
công nghệ “Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ 
thuật ảnh hồng ngoại và quang học đa bước 
sóng trong khảo sát hệ tĩnh mạch và chẩn 
đoán bệnh lý về da” mã số ĐTĐL.CN-40/19, 
thuộc Chương trình phát triển vật lý quốc gia. 

Thiết bị hỗ trợ các nhân viên y tế trong việc 
chẩn đoán bằng hình ảnh và thực hiện các 
thủ thuật (chọc ven lấy máu, tiêm truyền 
thuốc tĩnh mạch) liên quan đến hệ tĩnh mạch 
trên cơ thể người (chủ yếu ở vùng cánh tay, 
cẳng chân). Thiết bị chụp ảnh hồng ngoại của 
vùng cơ thể được quan sát, xử lý hình ảnh để 

tăng cường độ tương phản và khả năng nhận 
dạng các đường tĩnh mạch so với các vùng 
mô xung quanh, loại bỏ các nhiễu gây ra do 
các thành phần khác trên da (lông) rồi chiếu 
hình ảnh các đường tĩnh mạch trở lại trên bề 
mặt da, trùng với hệ tĩnh mạch bên dưới da. 

Đây là thiết bị soi tĩnh mạch được nghiên cứu, 
thiết kế, chế tạo và phát triển hoàn toàn bởi 
đội ngũ kỹ thuật và các đơn vị gia công trong 
nước. Với các nghiên cứu đã từng được thực 
hiện ở Việt Nam trong lĩnh vực này thì đây 
là thiết bị đầu tiên được đóng gói thành sản 
phẩm hoàn chỉnh có thể ứng dụng tại các 
điểm thăm khám bệnh. Thiết bị đã được thử 
nghiệm thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Hà 
Nội và nhận được những phản hồi tích cực từ 
các nhân viên y tế.

Hình 39. a)	Thiết	bị	soi	tĩnh	mạch:	1-Thân	máy;	2-Chân	đế;	3-Cụm	liên	kết;	4-Vít	khóa;	5	Vòng	chỉnh	
độ	cao;	b)	Thử	nghiệm	khảo	sát	tĩnh	mạch	cổ	tay.
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Phát triển hệ thống tích hợp Ánh sáng mặt 
trời/LED ứng dụng trong chiếu sáng nông 
nghiệp

Hệ thống chiếu sáng mặt trời kết hợp với đèn 
LED đã được thiết kế chế tạo cho ứng dụng 
nhân giống và nuôi trồng những cây trồng 
có giá trị kinh tế cao (đề tài Nghị định thư 
cấp nhà nước hợp tác với Hàn Quốc mã số 
NĐT46.KR/18). Kỹ thuật quang học không 
tạo ảnh, kết hợp với các công cụ mô phỏng 
quang học hiện đại (LightTools, DIALux) được 
áp dụng trong quá trình nghiên cứu phát 
triển hệ thống. Ánh sáng mặt trời được thu 
nhận và truyền dẫn bằng sợi quang polime 
tới các giàn nuôi cấy mô thực vật trong nhà. 
Với sự hỗ trợ của bộ cảm biến và kết cấu cơ 
khí, hệ thống có khả năng tự động bám theo 
mặt trời nhờ đó tối ưu lượng bức xạ thu được. 

Để duy trì ổn định độ rọi trên giàn nuôi trồng, 
hệ đèn LED tự động điều khiển cường độ 
đã được tích hợp để bù lại sự thăng giáng 
của ánh sáng tự nhiên trong hệ thống, đồng 
thời hệ LED này cũng cho phép thay đổi độ 
rọi đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn sinh 
trưởng, phát triển của mô, cây. Kết quả đánh 
giá cho thấy hệ thống chiếu sáng có độ đồng 
đều phân bố cao, khả năng tiết kiệm năng 
lượng của hệ so với hệ thuần LED đạt gần 
54% vào ngày nắng và 39% trong ngày nhiều 
mây. Hệ thống chiếu sáng này đang được sử 
dụng thử nghiệm trong nhân giống cây Lan 
Kim tuyến và Lan Hồ điệp bước đầu cho thấy 
tiềm năng nâng cao chất lượng và tiết kiệm 
tiêu thụ điện năng đầu vào trong nuôi trồng 
thực vật tác động tích cực tới hệ sinh thái và 
môi trường. 

Hình 40. a)	Cấu	hình	tổng	thể	hệ	thống	
chiếu	sáng	tích	hợp	Ánh	sáng	mặt	trời/
LED;	b)	Hệ	thu	ánh	sáng	mặt	trời	vào	
cáp	sợi	quang	polime;	c)	Chiếu	sáng	

thực	tế	giàn	nuôi	cấy	mô	thực	vật	từ	hệ	
thống	đã	thiết	kế	chế	tạo.

a)	

c)	

b)	
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Nguồn sáng và giải pháp chiếu sáng bảo 
vệ hệ thống thị giác, sức khỏe con người

Tật khúc xạ, bệnh nhược thị và các bệnh về 
mắt đang trở nên nghiêm trọng trong những 
năm gần đây, nhất là dưới tác động của đại 
dịch COVID-19, khi thời gian làm việc và học 
tập ở nhà tăng lên. Bệnh cận thị nặng dẫn 
đến những biến chứng nguy hiểm như thoái 
hóa hoàng điểm, tăng nhãn áp, bong võng 
mạc và thậm chí dẫn đến mù lòa. Các bệnh 
liên quan đến chiếu sáng như mất ngủ, béo 
phì, sinh lý kém, hiếm muộn, trầm cảm, thậm 
chí ung thư đang tăng rất mạnh. 

Ánh sáng không đầy đủ khi đọc sách hoặc sử 
dụng màn hình trong thời gian dài là nguyên 
nhân chủ yếu gây cận thị. Ánh sáng xanh và 
cận tử ngoại rơi quá nhiều vào hoàng điểm 
gây thoái hóa. Chiếu sáng nhân tạo khác biệt 
về cấu trúc phổ và nhịp điệu theo thời gian 
gây rối loạn nhịp sinh học, mất ngủ, trầm cảm 

và ung thư. 

Nguồn sáng SkyLED và giải pháp chiếu sáng 
SkyLighting là sản phầm của đề tài đề tài 
nghiên cứu cấp nhà nước thuộc chương trình 
phát triển vật lý (mã số ĐTĐL.CN.30/18), được 
bảo hộ bởi nhiều văn bằng sở hữu trí tuệ và 
là sản phẩm và giải pháp phù hợp nhất để 
giải quyết các vấn đề về thị giác và sức khỏe 
đang xảy ra.  

Ánh sáng trong SkyLighting khi sử dụng 
nguồn sáng SkyLED có phân bố rộng và đồng 
đều, hoàn toàn không chói lóa, có cường độ 
và màu sắc thay đổi tùy chọn. Môi trường giả 
lập chiếu sáng tự nhiên có tác dụng chống 
cận thị, nâng cao thị lực và bảo vệ mắt. Cường 
độ và hệ số trả màu CRI cao, thay đổi phù hợp 
nhịp sinh học của SkyLighting còn tăng hiệu 
quả học tập, làm việc, chống trầm cảm, tăng 
chất lượng giấc ngủ và bảo vệ sức khỏe.

Hình 41. 	Một	số	hình	ảnh	SkyLighting	trong	chiếu	sáng	lớp	học	và	bàn	học	ở	nhà.

b)	 Bàn	học	 chống	 cận	 thị	 tích	hợp	hộp	 sáng	 và	
nguồn	sáng	SkyLED.

a)	Phòng	học	chiếu	sáng	bằng	giải	pháp	SkyLight-
ing	và	nguồn	sáng	SkyLED	thả	trần.

Cảm biến khí nguyên lý hấp thụ hồng 
ngoại cấu hình không tán sắc (NDIR)

Cảm biến khí theo nguyên lý hấp thụ hồng 
ngoại thể hiện ưu điểm vượt trội về độ chọn 
lọc, hoạt động tin cậy, phù hợp cho đo cả dải 
nồng độ thấp (vùng ppm) và dải nồng độ cao 
(vùng %). Có nhiều loại khí có thể được đo 

nồng độ bằng nguyên lý hấp thụ hồng ngoại 
như là CO2, HC, CO, NO, NO2,... Vì thế, cảm 
biến nguyên lý hấp thụ hồng ngoại được sử 
dụng được trong các môi trường khắc nghiệt, 
ví dụ phân tích môi trường khí thải nhiệt độ 
cao. Về hướng nghiên cứu này, các cảm biến 
nguyên lý hấp thụ hồng ngoại theo cấu hình 
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Hình 42.  Cảm	biến	nguyên	lý	hấp	thụ	hồng	ngoại	với	cấu	hình	không	tán	sắc	(NDIR)	và	thiết	bị	phân	
tích	khí	CO2,	CO,	HC	và	NOx	trong	môi	trường	khí	thải	nhiệt	độ	cao.

không tán sắc (NDIR) cho phân tích khí thải từ 
quá trình đốt cháy nhiên liệu, hướng đến xây 
dựng các hệ thống cho giám sát và điều khiển 
ứng dụng trong các ngành công nghiệp như 
xi- măng, nhiệt điện,... đã được thiết kế, chế 

tạo và ứng dụng thử nghiệm. Ngoài ra, các 
cảm biến loại này cũng phù hợp để phát triển 
cho hệ thống giám sát về khí độc và khí cháy 
nổ trong môi trường không khí, hay áp dụng 
cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
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HƯỚNG VẬT 
LIỆU KIM LOẠI, 
CÔNG NGHỆ 
ĐIỆN HÓA VÀ 
NĂNG LƯỢNG 
HYDRO

CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA, 
NĂNG LƯỢNG HYDRO 
VÀ ĂN MÒN

Phát triển vật liệu và thiết bị ứng dụng 
trong sản xuất và sử dụng hydro

Năng lượng hydro chính là một trong các 
nguồn năng lượng mới tiềm năng trong 
tương lai với nhiều ưu điểm: mật độ năng 
lượng cao, không gây ô nhiễm môi trường 
và đặc biệt được sản xuất sạch bằng phương 
pháp điện phân nước sử dụng các nguồn 
năng lượng tái tạo. Trong lĩnh vực nghiên cứu 
này, chúng tôi tập trung phát triển các công 
nghệ và các thiết bị cho quá trình sản xuất 
và sử dụng năng lượng hydro. Với quá trình 
sản xuất hydro bằng phương pháp điện phân 
nước sử dụng màng trao đổi proton (PEMWE), 
các công nghệ lõi được tập trung phát triển 
bao gồm: chế tạo các vật liệu xúc tác có hoạt 
tính và độ bền cao cho các quá trình phản 
ứng thoát hydro và phản ứng thoát oxy; chế 
tạo các điện cực màng (MEA) có hiệu suất và 
độ bền cao; chế tạo thiết bị điện phân nước 
sản xuất hydro có hiệu suất cao và công suất 
đến 250L/h; công nghệ sản xuất hydro xanh 
(green hydro) sử dụng năng lượng mặt trời. 

Trong  khi đó, đối với quá trình sử dụng năng 
lượng hydro, các công nghệ lõi trong chế tạo 
các bộ pin nhiên liệu màng trao đổi proton 
(PEMFC) đã được quan tâm nghiên cứu với 
mục tiêu chế tạo bộ pin công suất 1kW bao 
gồm: phát triển qui trình chế tạo vật liệu xúc 
tác Pt/C kích thước nano có hoạt tính và độ 
bền cao cho các quá trình phản ứng oxi hóa 
hydro và phản ứng khử oxy; chế tạo các điện 
cực màng MEA có hiệu suất và độ bền cao; 
quản lý nhiệt và nước cho bộ pin nhiên liệu 
PEMFC công suất cao; chế tạo bộ pin nhiên 
liệu công suất 1 kW.

Các kết quả nghiên cứu nổi bật:

• Chế tạo vật liệu lai hóa MoS2-graphene ứng 
dụng làm vật liệu xúc tác cho phản ứng tách 
hydro trong cả môi trường axit và môi trường 
kiềm.

• Chế tạo vật liệu nhóm chalcogenide kim 
loại chuyển tiếp: VS2 cấu trúc nanoflower, SnS 
cấu trúc nanosheet ứng dụng làm vật liệu xúc tác 
trong cả phản ứng thoát oxy và hydro trong môi 
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trường kiềm.                          

• Chế tạo vật liệu xúc tác IrRuO2 cho phản 
ứng OER trong thiết bị điện phân PEMWE.       

• Chế tạo bộ pin nhiên liệu công suất 600 W.  
• Chế tạo bộ điện phân PEMWE công suất 30 L/h.

Hình 43. (a)	Hình	ảnh	SEM	và	(b)	giản	đồ	nhiễu	xạ	tia	X	của	vật	liệu	VS2.	Đường	cong	phân	cực	trong	
phản	ứng	thoát	oxy	(c)	và	hydro	(d)	trong	môi	trường	kiềm	1	M	KOH.

Công nghệ điện hóa ứng dụng trong phát 
triển lớp phủ và bảo vệ vật liệu

Công nghệ điện hóa được nghiên cứu phát 
triển với mục tiêu chống ăn mòn cho các kim 
loại trong môi trường biển và môi trường 
công nghiệp. Một số công nghệ mạ điện 
mới đã được nghiên cứu phát triển và ứng 
dụng trong sản xuất bao gồm: mạ xung, mạ 

composit, đúc đồng điện hóa, mạ điện hóa 
vàng không sử dụng bể mạ (mạ xoa). Các 
công nghệ bảo vệ catot chống ăn mòn kim 
loại cho các công trình biển: tầu, thuyền, hệ 
thống ống dẫn và bồn chứa nhiên liệu, chân 
cầu cảng, chân đế giàn khoan dầu ngoài 
khơi… bao gồm sử dụng anôt hy sinh và sử 
dụng dòng điện ngoài đã được nghiên cứu 
phát triển mạnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng 

Hình 44. 	(a)	Hình	ảnh	SEM,	(b)	giản	đồ	nhiễu	xạ	tia	X,	(c)	ảnh	3D	trên	bề	mặt	mẫu	sau	khi	thử	nghiệm	
invitro	và	đo	độ	bám	dính	của	lớp	phủ	Ca-P	trên	nền	hợp	kim	WE43.
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phát triển các kỹ thuật xử lý bề mặt và chế tạo 
các lớp phủ tương thích sinh học cho các kim 
loại Ti và Mg với định hướng ứng dụng y sinh.   

Các kết quả nghiên cứu nổi bật:

• Phát triển các qui trình mạ Zn, Ni cho vật liệu 
nam châm đất hiếm.

• Phát triển các qui trình mạ bạc làm vật liệu 
trang sức cho công ty Doji.

• Sản xuất anot hi sinh Zn và phát triển hệ 
thống bảo vệ catot bằng dòng điện ngoài 
(ICCP).

• Chế tạo và đánh giá lớp phủ Ca-P lên nền 
hợp kim WE43 bằng phương pháp kết tủa 
hóa học [J.	Biomater.	Appl.	36, (2021) 428].

Các kế hoạch nghiên cứu tiếp theo:

•		Chế	tạo	bộ	điện	phân	PEMWE	công	suất	250	L/h.

•		Chế	tạo	bộ	pin	nhiên	liệu	công	suất	1	kW.

•		Chế	tạo	các	lớp	mạ	kim	loại	quí	ứng	dụng	
trong	PEMWE	và	PEMFC.

•	 	Chế	 tạo	các	 lớp	phủ	 tương	 thích	 sinh	học	
trên	nền	kim	loại	Mg.

Đánh giá hiện trạng của vật liệu làm việc ở 
điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao bằng kỹ 
thuật Replica  

Cấu trúc của vật liệu kim loại phản ánh độ bền 
của vật liệu. Đặc biệt, với các chi tiết/thiết bị 
làm việc việc ở điều kiện nhiệt độ cao, áp suất 
cao, độ bền vật liệu sẽ bị suy thoái (chảy dão) 
theo thời gian vận hành. Vì thế, việc đánh giá 
cấu trúc và mức độ chảy dão của các chi tiết/
thiết bị này là một công việc hết sức quan 
trọng và cần thiết, nó giúp cho doanh nghiệp 
đánh giá được hiện trạng của vật liệu và có kế 
hoạch sửa chữa/thay thế trong các đợt bảo 

dưỡng tiếp theo, hướng tới vận hành sản xuất 
chủ động và an toàn. 

Phân tích cấu trúc của vật liệu kim loại là kỹ 
thuật phân tích dựa việc chụp ảnh các bề mặt 
đã được mài, đánh bóng và ăn mòn biên hạt 
(tẩm thực) bằng phương pháp hóa học hoặc 
điện hóa. Trong phòng thí nghiệm, cấu trúc 
của vật liệu được chụp ảnh trực tiếp trên bề 
mặt mẫu. Tại hiện trường, cấu trúc vật liệu 
được phân tích bằng kỹ thuật Replica:  sử 
dụng một màng phim polymer chuyên dụng 
để lấy dấu cấu trúc trên bề mặt đã tẩm thực, 
sau đó, ảnh cấu trúc vật liệu được chụp lại 
trên màng phim này bằng thiết bị kính hiển vi 
quang học trong phòng thí nghiệm. Kỹ thuật 
Replica đã được Trung tâm Đánh giá hư hỏng 
vật liệu (COMFA) triển khai vào công nghiệp 
từ năm 2007. Cho đến nay, COMFA vẫn là 
đơn vi duy nhất tại Việt Nam phát triển và áp 
dụng kỹ thuật này để phân tích cấu trúc, đánh 
giá mức độ chảy dão của các chi tiết/thiết bị 
kim loại làm việc ở điều kiện nhiệt độ cao, áp 
suất cao trong công nghiệp. Trong năm 2021, 
dịch vụ Replica được triển khai tại 11 nhà máy 
phân bố từ Bắc vào nam thuộc các lĩnh vực 
sản xuất phân bón, hóa chất, lọc hóa dầu, 
nhiệt điện khí và nhiệt điện than. 

Ngoài dịch vụ Replica, Trung tâm COMFA còn 
cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến 
kiểm tra/phân tích vật liệu kim loại, phân tích 
và tư vấn về hóa học nước, bảo vệ chống ăn 
mòn, phân tích hư hỏng cho các ngành công 
nghiệp và tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật 
cho	công	nghiệp.	Trong	năm	2021,	doanh	thu	
trước	thuế	thu	được	từ	các	hoạt	động	dịch	vụ	
công	nghiệp	của	COMFA	đạt	3,57	tỷ	đồng.	
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Hình 45.	Đào	tạo	Xử	 lý	nước	ngoài	 lò	cho	Nhà	
máy	Nhiệt	điện	Nghi	Sơn	1.

Hình 46.	Đào	tạo	phân	tích	hư	hỏng	cho	Nhà	máy	
Đạm	Cà	Mau.

Hình 47. 	Lấy	mẫu	Replica	tại	hiện	trường.
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VẬT LIỆU KIM LOẠI TIÊN TIẾN

Vật liệu đồng cấu trúc mao dẫn ứng dụng 
trong lĩnh vực công nghiệp điện tử

Phòng Vật liệu kim loại tiên tiến đã nghiên 
cứu làm chủ công nghệ và chế tạo thành 
công vật liệu đồng xốp có cấu trúc mao dẫn 
với nhiều ưu điểm như độ xốp 50-60%, kích 
thước lỗ xốp 10-40 µm, với kích thước hạt 
bột đồng từ 50 đến 150 µm dựa trên kỹ thuật 
luyện kim bột. Dựa trên vật liệu đồng xốp có 
cấu trúc mao dẫn này, các cán bộ nghiên cứu 
trong nhóm đã phát triển thành các ống nhiệt 
với hệ số dẫn nhiệt lên tới 10.000W/m.K với 
đường kính ống từ Ф8 -12 mm và chiều dài 

có thể thay đổi từ 300 đến 500 mm. Từ các 
ống nhiệt chế tạo được, nhóm nghiên cứu đã 
phối hợp với Công ty Cổ phần bóng đèn phích 
nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) ứng 
dụng chế tạo bộ tản nhiệt cho đèn LED công 
suất 200 W và 500 W. Các kết quả nghiên cứu, 
thử nghiệm ban đầu cho thấy có các thông 
số về chỉ tiêu chất lượng của các bộ tản nhiệt 
tương đương với sản phẩm thương mại của 
hãng Furukawa (Nhật Bản). Trong thời gian 
tới, nhóm nghiên cứu tiếp tục phối hợp với 
Công ty Rạng Đông nghiên cứu tối ưu hóa 
các sản phẩm và định hướng ứng dụng vào 
sản xuất thực tế.

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ mềm bằng 
vật liệu hợp kim entropy cao

Các vật liệu từ mềm truyền thống được sử 
dụng phổ biến là vật liệu thép kỹ thuật điện 
(thép silicon). Các thép kỹ thuật điện có các 
tính chất từ mềm rất tốt như từ độ bão hòa 
cao (có thể lên đến trên 210 emu/g) với lực 
kháng từ thấp (chỉ vài Oe) và điện trở suất 

tương đối cao. Tuy nhiên nhược điểm của thép 
kỹ thuật điện là tính gia công kém do chúng 
khá dòn, nhất là khi hàm lượng Si cao. Hợp 
kim entropy cao với thành phần chứa ít nhất 
5 nguyên tố kim loại với hàm lượng nguyên 
tử của mỗi nguyên tố từ 5-35 % được đề cập 
lần đầu tiên vào năm 2004. Cho đến nay hợp 
kim entropy cao cho thấy nhiều tính chất ưu 

Hình 48.	Bộ	tản	nhiệt	sử	dụng	cấu	trúc	đồng	mao	dẫn	cho	đèn	LED	200W	và	500W.
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việt như khả năng bền nhiệt rất tốt, cơ tính ở 
nhiệt độ phòng cũng rất cao. Nhiều nghiên 
cứu cho thấy các hợp kim entropy cao cũng 
có các tính chất từ mềm tương đối tốt. Trong 
năm 2021, các cán bộ phòng Vật liệu kim loại 
tiên tiến cũng đã bước đầu nghiên cứu các 
hợp kim entropy cao hệ FeNiCoSi0,25Alx(x = 
0-1). Các kết quả cho thấy đã chế tạo được 

hợp kim entropy cao cấu trúc pha BCC/B2 
với từ độ bão hòa cao nhất đạt 114,1 Am2/
gg với lực kháng từ khoảng 700 A/m. Các kết 
quả nghiên cứu đã cho thấy tiềm năng của 
vật hợp kim entropy cao ứng dụng để làm 
vật liệu từ mềm. Kết quả nghiên cứu đã được 
công bố trên bài báo [Mater.	Trans	62, (2021)  
1597]. 

Hình 49. (a)	Giản	đồ	nhiễu	xạ	tia	X	và	(b)	tính	chất	từ	của	hợp	kim	entropy	cao	FeNiCoSi0.25Alx(x	

Nghiên cứu chế tạo màng phủ cứng nitrua 
ứng dụng làm dụng cụ cắt gọt trong công 
nghiệp

Trong những năm gần đây, màng phủ nitrua 
trên cơ sở kim loại chuyển tiếp titan được 
ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: gia 
công cơ khí, hàng không, y học, quang học và 
điện tử. Đối với lĩnh vực gia công cơ khí, trước 
những nhu cầu tăng năng suất, tăng độ chính 
xác và nâng cao chất lượng bề mặt gia công 
càng ngày càng cao, đã thúc đẩy mạnh mẽ 
các nghiên cứu để tìm ra được các loại thành 
phần màng phủ mới có tính chất ưu việt hơn 
cho dụng cụ cắt. 

Từ năm 2019 đến nay, Phòng Vật liệu kim 
loại tiên tiến đã nghiên cứu chế tạo lớp màng 
phủ nitrua đa nguyên tố TiAlVN và TiAlCrN 

trên nền hợp kim cứng WC-Co. Kết quả là 
đã chế tạo được màng phủ nitrua đa nguyên 
tố có cấu trúc đơn pha FCC, kích thước hạt 
của màng trong khoảng từ 70-90 nm, độ 
cứng nano-indenter của màng phủ ≥ 35 GPa, 
hệ số ma sát khô < 0,6 và độ bền bám dính 
(tải tới hạn) > 40N [Mater.	Trans.	62, (2021) 
82]. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã xây dựng 
được quy trình công nghệ chế tạo lớp màng 
phủ nitrua lên dụng cụ cắt gọt bằng hợp kim 
cứng WC-Co và tiến hành thử nghiệm trên 
máy phay CNC. Kết quả đạt được là các dụng 
cụ cắt được phủ màng TiAlVN và TiAlCrN có 
tuổi thọ cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với các 
dụng cụ cắt không có lớp phủ. 

(a) (b)
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Hình 50. Độ	cứng	và	hệ	số	ma	sát	của	màng	TiAlVN	tại	các	lưu	lượng	khí	N2.

Hình 51. Dụng	cụ	cắt	phủ	màng	TiAlVN	và	TiAlCrN.

(a)

(b)
(d)

(d)
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Phát triển hướng nghiên cứu lớp phủ 
polyme phồng nở ứng dụng bảo vệ chống 
cháy cho các kết cấu xây dựng 

Các nghiên cứu về lớp phủ polyme phồng nở 
hay thường gọi là sơn chống cháy tại Viện 
khoa học vật liệu được bắt đầu từ những 
năm 2013 - 2014. Điểm khác biệt trong các 
nghiên cứu này là việc ứng dụng các chất 
độn khoáng trong nước như khoáng talc, 
khoáng sericit (mica) trong thành phần của 
các lớp phủ phồng nở. Talc với đặc điểm có 
độ bền nhiệt cao, khi đưa bột talc vào sơn 
chống cháy, không chỉ giúp sơn có khả năng 
bền nhiệt cao mà các thành phần của khoáng 
talc còn tham gia vào sự hình thành các lớp 
gốm vô cơ làm cho lớp than hóa của lớp phủ 
chống cháy bền vững hơn. 

Với những thành công trong nghiên cứu và 
hoàn thiện sản phẩm sơn chống cháy, Phòng 
Nghiên cứu vật liệu Polyme & Compozit đã 
kết hợp với các đối tác là doanh nghiệp trong 
nước để cung cấp cho thị trường sản phẩm 
sơn chống cháy bảo vệ kết cấu thép trong 
các nhà xưởng công nghiệp, nhà cao tầng... 

Đến thời điểm hiện tại, sản phẩm sơn chống 
cháy do Viện khoa học vật liệu chuyển giao 
kỹ thuật cho doanh nghiệp trong nước là sản 
phẩm duy nhất trên thị trường thử nghiệm 
đạt thời gian giới hạn chịu lửa 100 phút 
(R100) theo tiêu chuẩn ISO 834-10:2014, phù 
hợp với Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD.

Tiếp tục nghiên cứu mở rộng khả năng ứng 
dụng của sản phẩm sơn phồng nở chống 
cháy, sản phẩm được ứng dụng bảo vệ tính 
toàn vẹn, tính cách nhiệt cho các hệ thống 
ống thông gió, hút khói trong các khu nhà 
xưởng, nhà cao tầng theo tiêu chuẩn ISO 
6944-1:2008. 

Đặc biệt nhất trong số các ứng dụng của sản 
phẩm sơn chống cháy do Viện Khoa học vật 
liệu phát triển là ứng dụng sản phẩm để bảo 
vệ khả năng chịu lực khi xảy ra cháy cho các 
kết cấu bê tông tại các tòa chung cư, nhà cao 
tầng, trung tâm thương mại… các đánh giá 
thử nghiệm đạt tiêu chuẩn TCVN 9311-1:2012. 
Sản phẩm đã được ứng dụng tại nhiều công 
trình trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như 
nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc. 

HƯỚNG    
VẬT LIỆU 
POLYME VÀ 
CHẾ BIẾN 
KHOÁNG 
SẢN

VẬT LIỆU POLYME VÀ 
COMPOZIT
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Hình 52.	Kiểm	tra	quá	trình	sản	xuất	sơn	
chống	cháy.

Hình 53. Thử	nghiệm	sản	phẩm	sơn	chống	
cháy	cho	kết	cấu	dầm	thép	trong	điều	kiện	
chịu	tải	tại	IBST	theo	tiêu	chuẩn	ISO	834-10.

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tách niken từ sten niken bằng phương 
pháp hóa hơi trực tiếp trong nồi lò cảm 
ứng graphit ở áp suất thông thường

Trong lĩnh vực luyện kim niken, qui trình 
cacbonyl hóa là một trong các quy trình 
công nghệ được áp dụng rộng rãi vào sản 
xuất niken từ quặng. Cơ sở của phương pháp 
cacbonyl hóa dựa trên phản ứng sau :

    Ni + 4CO <-> Ni(CO)4 + 40000 cal         (1)

Thời gian gần đây, Phòng Công nghệ kim 
loại thuộc Viện Khoa học Vật liệu tiến hành 
nghiên cứu tách niken trực tiếp từ sten niken 
trong nồi lò cảm ứng graphit với ý tưởng sử 
dụng khí CO luôn tươi mới sinh ra từ quá trình 
đốt yếm khí graphit theo phản ứng :

                    C + O2 = CO2                     (2)

                    C + CO2 = CO                     (3)

Khí CO sinh ra trực tiếp trong nồi lò luôn 
tươi mới sẽ kết hợp trực tiếp với niken 
trong sten theo phản ứng (1), hóa thành hơi 
tetracacbonyl niken Ni(CO)4 thoát ra. Khí này 

sẽ được dẫn vào buồng nhiệt phân ra bột kim 
loại niken.

Với ý tưởng như trên, tập thể tác giả đã tự 
thiết lập, xây dựng thiết bị và tiến hành thực 
nghiệm tách niken trực tiếp từ sten niken 
bằng phương pháp hóa hơi trực tiếp như trên 
hình 54.

Quá trình thực nghiệm tách niken từ bột sten 
niken cho thấy:

•  Quá trình cacbonyl hóa niken trực tiếp từ 
bột sten niken (hàm lượng 20-30% Ni) có 
thể thực hiện với tốc độ cao ở áp suất thông 
thường trong lò điện với nồi lò graphit cảm 
ứng từ. 

•  Thời gian thực hiện quá trình cacbonyl hóa 
phụ thuộc vào mức độ gia nhiệt cho nồi lò 
cảm ứng của thiết bị và cảm biến kiểm soát 
nhiệt độ tối đa trong tâm liệu lò , bảo đảm 
quá trình được hoàn tất trong đơn vị thời 
gian tính theo giờ.

•   Tỷ lệ tách thu hồi niken của quá trình này 
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Hình 54.	Thiết	bị	thí	nghiệm	tách	
niken	trực	tiếp	từ	sten	niken

1-	 Lò	 điện	 cảm	 ứng	 từ	 cao	 tần	
200w	
2-	Nồi	lò	cảm	ứng	graphit
3-	 Ống	 dẫn	 hơi	 tetracacbonyl	 và	
khí	dư	 										
4-	Buồng	nhiệt	phân	ra	bột	niken
5	-	Quạt	hút		 																																															
6-	Hộp	điều	khiển	hệ	thống	điện

có thể đạt trên 95% và hầu như không phụ 
thuộc vào tốc độ gia nhiệt của nồi lò cảm ứng.

•   Bột niken nhiệt phân có kích cỡ trung bình 
10-15µm, lớn gấp 5 lần so với cỡ hạt bột 
niken của các hãng sản xuất bột này tại Trung 

Quốc, Liên Bang Nga và nhiều nước khác và 
có hình thể như trên Hình 55.

•   Bột niken nhiệt phân có độ sạch trên 95% 
(Bảng 1).

Hình 55.	(a)	Ảnh	SEM	bột	niken	kim	loại.

Hình 55. (b)	Kết	quả	phân	tích	EDX	thành	phần	bột	niken	sau	nhiệt	
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Xử lý nước thải kết hợp thu hồi năng lượng 
bằng công nghệ sinh học kỵ khí đệm bùn 
hạt mở rộng

Trong xử lý nước thải, xử lý kỵ khí các hợp 
chất hữu cơ thường là công đoạn đầu tiên và 
đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới hiệu 
suất xử lý của các công đoạn xử lý tiếp theo, 
cũng như của toàn hệ thống xử lý nước thải. 
Công nghệ sinh học kỵ khí có nhiều ưu điểm, 
nhưng nhược điểm lớn nhất của công nghệ 
này là thời gian khởi động kéo dài do các vi 
sinh vật kỵ khí tăng trưởng chậm, thường thời 
gian khởi động khoảng 2- 6 tháng, thậm chí 
đến 1 năm để tạo bùn hạt ổn định nếu bùn 
giống khó thích nghi. 

Công nghệ sinh học kỵ khí đệm bùn hạt mở 
rộng (EGSB) đã được Trung tâm Công nghệ 
và Vật liệu môi trường nghiên cứu và ứng 
dụng trong xử lý nước thải chế biến mủ cao 
su thiên nhiên có thể khắc phục được nhược 
điểm trên, thời gian khởi động thiết bị được 
rút ngắn xuống dưới 2 tháng. Hơn nữa, khi 

áp dụng công nghệ này, ngoài khả năng 
cho hiệu suất xử lý COD tốt tại mức tải trọng 
hữu cơ cao còn có thể thu hồi khí sinh học 
(biogas) để sấy sản phẩm. Sau khi nghiên cứu 
trong phòng thí nghiệm, mô hình EGSB đã 
được chế tạo, lắp đặt và vận hành tại Nhà 
máy chế biến cao su Hà Tĩnh. Sau 30 ngày 
khởi động với mức tải trọng hữu cơ thấp 
(3kg COD/m3·ngày), thiết bị EGSB bắt đầu 
hoạt động ổn định với hiệu suất xử lý COD 
khoảng 80%. Kết quả vận hành mô hình EGSB 
với các mức tải trọng hữu cơ khác nhau cho 
thấy thiết bị EGSB hoạt động ổn định và hiệu 
quả trong khoảng tải trọng hữu cơ 7 - 16 kg 
COD/m3·ngày với công suất xử lý 10 - 23 m3/
ngày.đêm, hiệu suất xử lý COD đạt trên 80%, 
hệ số sinh khí trung bình đạt 0,33 L/g COD 
chuyển hóa. 

Ngoài ứng dụng trong xử lý nước thải chế 
biến mủ cao su thiên nhiên, công nghệ này 
có thể ứng dụng để xử lý nhiều loại nước thải 
khác nhau, đặc biệt là các loại nước thải giàu 
hợp chất hữu cơ và nitơ. 

Hình 56. Sơ	đồ	hệ	EGSB. Hình 57.	Mô	hình	EGSB	tại	Nhà	
máy	chế	biến	cao	su	Hà	Tĩnh.
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HƯỚNG 
VẬT LIỆU 
ỨNG DỤNG 
TRONG 
NÔNG - Y - 
SINH 

Vật liệu nano đa chức năng ứng dụng 
trong điều trị ung thư

Hệ dẫn thuốc nano đa chức năng Dox-Fe3O4/
PLA-TPGS ứng dụng trong điều trị ung thư: 
Hệ dẫn thuốc nano đa chức năng mang thuốc 
Doxorubicin (Dox) và hạt nano oxit sắt từ 
Fe3O4 (MIONs) trên nền copolime PLA-TPGS 
với tỷ lệ Dox: MIONs 1: 1 (w/w) là tối ưu về các 
đặc tính hóa lý như kích thước, độ đồng nhất, 
từ tính và hiệu suất nano hóa thuốc. 

Mặt khác, động học giải phóng thuốc in vitro 
của Doxorubicin từ hệ dẫn thuốc nano này 
phù hợp nhất với mô hình động học Weibull. 
Trong điều kiện pH axit, Dox được giải phóng 
khỏi hệ nano theo cơ chế khuếch tán Fickian 
cổ điển, trong khi Dox được giải phóng ở pH 
sinh lý bằng tác động đồng thời của cơ chế 
trương nở và xói mòn. Các thử nghiệm gây 
độc tế bào in vitro đã chứng minh tác dụng 

VẬT LIỆU 
NANO Y SINH

Hình 58. Ảnh	TEM	hệ	dẫn	thuốc	nano	đa	
chức	năng	Dox-Fe3O4/PLA-TPGS.	

Hình 59.	Ảnh	hiển	vi	huỳnh	quang	của	các	hạt	
nano	Dox-Fe3O4/PLA-TPGS	trên	tế	bào	HeLa	(độ	
phóng	đại	20	lần).	Mũi	tên	đánh	dấu	các	tế	bào	

có	Dox	xâm	nhập	vào	nhân	của	chúng.
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chống ung thư được cải thiện của hệ dẫn 
thuốc nano so với Dox tự do đối với nhiều 
dòng tế bào được nghiên cứu, đặc biệt trên tế 
bào ung thư não CCF-STTG1. Đáng chú ý, hệ 
dẫn thuốc này ảnh hưởng nhiều đến sự tiến 
triển của chu kỳ tế bào, bắt giữ chu kỳ tế bào 
tại điểm kiểm soát G0/G1 trên dòng tế bào 
ung thư cổ tử cung HeLa. Ngoài ra, hệ dẫn 
thuốc Dox-Fe3O4/PLA-TPGS có khả năng duy 
trì các đặc tính huỳnh quang của Doxorubicin 
và khả năng thâm nhập tế bào tốt, đặc biệt là 
bên trong nhân và vùng lân cận. Các kết quả 
đã được công bố trên tạp chí quốc tế [Chem.	
Med.	Chem. 16, (2021) 3615]. 

Thực	 phẩm	 chức	 năng	 hỗ	 trợ	 phòng	 chống	
loãng	 xương	 từ	 Ba	 kích	 tím	 Quảng	 Ninh: 
Nguyên liệu nano Ba kích được bào chế bằng 
phương pháp nhũ hóa bay hơi dung môi từ 
nguyên liệu cao định chuẩn Ba kích, có khả 
năng tan tốt trong nước, kích thước tiểu phân 
<100 nm và không gây độc tế bào, có khả 
năng biệt hoá nguyên bào xương thành tế bào 
xương, tác dụng chống loãng xương in vitro 
trên dòng tế bào MG63. Ngoài ra, hệ nano 
Ba kích còn thể hiện tác dụng chống loãng 
xương in vivo trên mô hình loãng xương ở 
chuột nhắt trắng, làm tăng nồng độ hormon 
Estradiol, Parathyroid và Osteocalcin so với 
nhóm chuột mô hình. Nhóm nghiên cứu đã 
hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thực 

phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng 
xương từ nguyên liệu nano Ba Kích dạng viên 
nang cứng, quy mô 50.000 viên nang cứng/
mẻ. Viện Khoa học vật liệu đang phối hợp 
với Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI để 
thương mại hóa sản phẩm ra thị trường. Quy 
trình sản xuất nguyên liệu nano Ba kích đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng Độc quyền 
sáng chế. 

Chuyển	 giao	 sản	 phẩm	 phức	 hệ	 nano	 FGC:	
Phức hệ Nano FGC là kết quả của quá trình 
nghiên cứu kết hợp công nghệ hiện đại (công 
nghệ nano) với các thành phần dược chất có 
hoạt tính chống ung thư từ thiên nhiên bao 
gồm: Curcumin, Fucoidan và Saponin. Phức 
hệ Nano FGC là kết quả của quá trình nghiên 
cứu, ứng dụng công nghệ nano nhằm cải 
thiện thiện tính tan, hoạt tính sinh học của 
Curcumin thông qua việc sử dụng các thành 
phần hoàn toàn từ tự nhiên. Quá trình nano 
hóa làm tăng độ tan của Curcumin lên 2000 
lần. Tiểu phân thu được có kích thước đồng 
đều, nhỏ hơn 70 nm. Các thử nghiệm in vitro 
và in vivo cho thấy, phức hệ Nano FGC có khả 
năng ức chế các tế bào ung thư phổi, ung thư 
tuyến tiền liệt và tăng cường các chỉ số miễn 
dịch. Phức hệ Nano FGC đã được chuyển giao 
cho công ty Cổ phần dược mỹ phẩm CVI với 
sản phẩm thương mại CURMAGOLD KARE sử 
dụng cho phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung 

Hình 61.	Sản	phẩm	CURMAGOLD	KARE	chuyển	
giao	từ	nguyên	liệu	Phức	hệ	nano	FGC.

Hình 60.  Bằng	Độc	quyền	sáng	chế	về	phương	
pháp	sản	xuất	nguyên	liệu	nano	Ba	kích.
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thư (Hình 61), liên tục từ năm 2016 đến nay.

Hạt nano từ và hạt nano lai từ-quang ứng 
dụng trong y sinh

Hạt nano từ và hạt nano lai từ-quang là những 

đối tượng được quan tâm nghiên cứu nhằm 
hướng tới ứng dụng trong nhiệt từ trị ung thư 
và tăng tương phản ảnh trong kỹ thuật chụp 
ảnh cộng hưởng từ MRI. Trên cơ sở đó, nhóm 
nghiên cứu đã chế tạo thành công hạt nano 

Hình 62.		Đường	sinh	nhiệt	của	hệ	hạt	nanoMn-
Fe2O4	kích	thước	khác	nhau.

Hình 63.		Sự	phụ	thuộc	SAR	và	kích	thước	hạt,	
so	sánh	giữa	lý	thuyết	và	thực	nghiệm.

Hình 64.	Ảnh	TEM	của	mẫu	CoFe2O4 Hình 65.		Ảnh	TEM	của	mẫu	CoFe2O4@Fe3O4

Hình 66.	Ảnh	TEM	của	hạt	hạt	nano	
CoFe2O4@Ag.

Hình 67.		Phổ	UV-Vis	của	dung	dịch	các	hạt	nano	
CoFe2O4	và	CoFe2O4@Ag.
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từ [J.	Electron.	Mater.	50, (2021) 5318; Phys.	E:	
Low-Dimens.	Syst.	Nanostructures	134, (2021) 
114862] và hạt nano lai từ-quang [RSC	Adv.	
11, (2021) 30054]. Dưới đây là những kết quả 
tiêu biểu về hình thái và tính chất của các hạt 
nano từ và hạt nano lai từ-quang.

Hạt nano từ: (i). Hạt nano MnFe2O4 đã được 
chế tạo thành công bằng phương pháp thủy 
nhiệt với 05 loại vật liệu kích thước khác nhau: 
11 nm (S1), 18 nm (S2), 27 nm (S3), 46 nm (S4) 
và 70 nm (S5). Hạt nano từ có cấu trúc lõi/vỏ 
CoFe2O4@Fe3O4 chế tạo được bằng phương 
pháp phân hủy nhiệt, với kích thước hạt lõi 
CoFe2O4 trung bình khoảng 9 nm và chiều dày 
của lớp vỏ bọc Fe3O4 khoảng 6 nm. 

Nano phát quang chuyển đổi ngược 
NaYF4:Yb3+/Er3+ ứng dụng trong y sinh

Nano phát quang chuyển đổi ngược có ưu 
điểm là độ ổn định cao, phát quang mạnh, 
chế tạo không phức tạp, dễ dàng chức năng 
hóa bề mặt, thân thiện với môi trường và cơ 
thể con người, do đó rất có triển vọng trong 
các ứng dụng chăm sóc sức khỏe cụ thể hơn 
là trong đánh dấu huỳnh quang y sinh. Hướng 
nghiên cứu này đã thành công trong việc tạo 
ra một loại phức hợp nano y sinh mới NaYF4: 
Yb3+/Er3+ @ silica - TPGS từ vật liệu nano phát 

quang chuyển đổi ngược NaYF4: Yb3+/Er3+ có 
khả năng làm công cụ phát hiện tế bào ung 
thư. Các hạt nano NaYF4: Yb3+/Er3+ đã được 
tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt, sau 
đó được bọc một lớp vỏ silica và được chức 
năng hóa bằng d-α-tocopheryl polyethylene 
glycol 1000 succinate (TPGS). Kết quả khảo 
sát cho thấy NaYF4: Yb3+/Er3+@silica – TPGS có 
dạng hình cầu với đường kính 150-180 nm, 
phổ phát quang chuyển đổi ngược gồm dải 
phát xạ màu đỏ chiếm ưu thế ở 654 nm và dải 
phát xạ màu xanh lá cây ở bước sóng 520 nm 
dưới kích thích sóng 980 nm với công suất rất 
thấp (~ 50 mW).

Mẫu tế bào ung thư vú MCF-7 ủ với phức hợp 
nano NaYF4: Yb3+/Er3+ @silica – TPGS cho thấy 
phát quang vùng đỏ dưới kính hiển vi điện 
tử huỳnh quang soi ngược. Thử nghiệm này 
chứng tỏ phức hợp nano NaYF4: Yb3+/Er3+@
silica – TPGS có thể phát hiện được tế bào 
ung thư trong mẫu. Do đó, vật liệu nano phát 
quang chuyển đổi ngược NaYF4: Yb3+/Er3+ có 
triển vọng ứng dụng làm công cụ đánh dấu 
và phát hiện một số tế bào ung thư in vitro 
trong nghiên cứu y sinh. Kết quả cụ thể được 
công bố trên tạp chí quốc tế [J.	Phys.	Chem.	B	
125, (2021) 9768]. 

Hình 68. 	Phổ	huỳnh	quang	chuyển	đổi	ngược	của	các	mẫu:	NaYF4: Yb3+/Er3+ (1);	NaYF4:	Yb
3+/Er3+ 

@silica	(2)	và	NaYF4:	Yb
3+/Er3+ @silica-TPGS	(3)	tại	bước	sóng	kích	thích	980	nm;	Ảnh	HR-TEM	

của	mẫu	NaYF4:	Yb
3+/Er3+ @silica-TPGS	và	ảnh	tế	bào	ung	thư	vú	MCF-7	ủ	với	phức	hợp	nano	

NaYF4:	Yb
3+/Er3+ @silica	-	TPGS	quan	sát	dưới	kính	hiển	vi	huỳnh	quang	soi	ngược.

(a)

(b)

(c)
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VẬT LIỆU NANO ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
Công nghệ nano là một trong những tiến 
bộ công nghệ mới nhất của thế kỷ 21, được 
coi là tiền thân của cuộc cách mạng công 
nghiệp mới. Công nghệ nano đã được ứng 
dụng thành công trong nhiều lĩnh vực kỹ 
thuật vật liệu, y tế, dược phẩm, môi trường, 
nông nghiệp... Với dân số ngày càng tăng và 
diện tích đất canh tác ngày một hạn chế, việc 
tăng năng suất cây trồng, vật nuôi nhằm đảm 
bảo an ninh lương thực luôn là vấn đề được 
ưu tiên ở nhiều quốc gia. Nhiều nghiên cứu 
đã chứng minh tác động của các hạt nano 
kim loại đối với sự phát triển và khả năng 
kháng bệnh của cây trồng, vật nuôi. Các hạt 
nano sắt, đồng, coban, bạc, silic,...làm tăng 
khả năng sinh trưởng và phát triển của cây 
trồng, tăng năng suất và các yếu tố cấu thành 
năng suất. Người ta đã chỉ ra các tác động có 
chọn lọc của các kim loại này. Ví dụ, Cu và Co 
thúc đẩy cơ thể thực vật phát triển tốt hơn Fe 
trong giai đoạn nảy mầm của hạt giống cây 

mầm ở khí hậu nhiệt đới. Tác động của các 
hạt nano kim loại có thể thay đổi theo thực 
vật và khí hậu. Đối với động vật, các tinh thể 
nano kim loại (Fe, Co và Cu) kích thích các quá 
trình trao đổi chất, cải thiện chức năng sinh lý. 
Việc bổ sung các nano kim loại vào thức ăn 
của thỏ đã làm tăng trọng lượng cơ thể đến 
12% so với đối chứng. Các nano kim loại này 
còn kích thích chức năng tạo máu (tăng số 
lượng hồng cầu và hemoglobin; tăng lượng 
lymphocytes, tổng hàm lượng protein trong 
máu và γ-globulin, có liên quan với sự gia 
tăng các phản ứng đề kháng sinh học).

Ảnh	hưởng	của	việc	xử	lý	củ	gừng	giống	bằng	
nano	kim	loại	Cu,	Fe,	Co	đến	các	chỉ	tiêu	sinh	
trưởng,	 các	 yếu	 tố	 cấu	 thành	 năng	 suất	 và	
năng	suất	gừng	thu	hoạch: Nano Cu, Fe, Co 
làm tăng chiều cao trung bình của cây gừng 
3 - 5 cm so với nhóm đối chưng. Ở các ngày 
theo dõi 60 và 120 ngày sau khi nảy mầm, 
số nhánh cây gừng trung bình ở hầu hết các 

(a) (b) (c)

Hình 69.		Ảnh	SEM	của	mẫu	nano	a)	Fe,	b)	Cu,	c)	Co.
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nhóm được xử lý bằng nano kim loại đều cho 
thấy nhiều hơn (đến 27 - 34%) so với nhóm 
đối chứng không sử dụng nano kim loại. Việc 
xử lý củ giống bằng nano kim loại Fe và Co 
làm tăng kích thước lá cây gừng khoảng 10% 
so với đối chứng. Nano Co và Fe làm tăng 
số nhánh củ/cây so với nhóm đối chứng. Ở 
nhóm xử lý củ gừng giống bằng nano Co 
(300 và 400 mg/kg) khối lượng củ gừng tươi 
cao gấp 1,5 - 1,6 lần so với nhóm đối chứng. 
Trong khi đó, giá trị này ở nhóm sử dụng 
nano Co với hàm lượng 500 mg/kg lại cho giá 
trị thấp hơn so với nhóm đối chứng. Điều này 
chứng tỏ rằng Co có tác dụng tích cực đối 
với năng suất cây gừng khi ở các hàm lượng 
thấp hơn. Nano Cu làm tăng khối lượng củ 
tươi 1,2 - 1,4 so với nhóm đối chứng. Đánh 
giá năng suất gừng thu hoạch cho thấy: Xử 
lý bằng nano Cu hàm lượng 500 mg/ha cho 
năng suất cao vượt 14,2% so với đối chứng, 
giá trị này đối với nhóm sử dụng nano Fe hàm 
lượng 400 mg/ha và nano Co hàm lượng 300 
mg/ha lần lượt là 30,8% và 45,02% so với đối 
chứng. (Bằng độc quyền sáng chế số 31198 
/PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CỦ GỪNG GIỐNG  
BẰNG DUNG DỊCH NANO KIM LOẠI COBAN 
HÓA TRỊ KHÔNG (Co0) ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT 
THU HOẠCH.)

Ảnh	hưởng	của	việc	sử	dụng	các	nano	kim	loại	
đến	sinh	trưởng,	khả	năng	chống	chịu	bệnh	và	
năng	suất	cây	lúa	mì,	lúa	mạch:	Việc sử dụng 
các hạt nano kim loại Cu, Fe và Co để xử lý hạt 
giống trước khi gieo trồng đã làm tăng chiều 
cao cây con ở mọi nồng độ (tăng từ 14 đến 
22%). Các nano kim loại bạc (15 và 30 mg/kg), 
Co (0,4 và 0,5 mg/kg), Cu và ZnO (0,5 mg/kg)  
làm chậm sự phát triển nấm bệnh từ 27 - 33% 
so với đối chứng (p = 0,05). Các hạt nano kim 
loại giúp giảm độ nhiễm bệnh của hạt giống 
lúa mì từ 1,75 - 2 lần, giảm số hạt lúa mạch 
nhiễm bệnh 1,8 - 3,6 lần. Việc xử lý hạt giống 
trước khi gieo trồng bằng các nano kim loại 

làm giảm đáng kể tác động của nấm bệnh 
đến cây trồng. Ngoài ra, công nghệ này cũng 
làm giảm sản phẩm peroxy hóa lipid 10–40%, 
và các chất hòa tan trong nước 10–50% so 
với các nhóm không được xử lý. Nano sắt ở 
nồng độ 0,50 mg/kg làm tăng chiều cao cây 
lúa mì lên 5 cm so với mẫu đối chứng, tăng 
số lượng thân cây cho năng suất lên 1,3 lần. 
Các hạt nano sắt và coban (ở nồng độ 0,25 và 
0,5 mg/kg) đã làm tăng khối lượng rơm, tăng 
khối lượng bông lúa từ 10 cây 1,2–1,4 lần. 
Các hạt nano này làm khối lượng hạt lúa mì 
trên mỗi bông lúa tăng lên bằng cách tăng số 
lượng hạt trong bông (trọng lượng của 1.000 
hạt thực tế không thay đổi). Đối với hạt lúa 
mạch các hạt nano sắt và coban ở nồng độ 
0,50 mg/kg đã góp phần làm tăng khối lượng 
bông lúa từ 10 cây lên 1,2 - 1,5 lần (Sự gia 
tăng không phải do số lượng hạt trong bông 
lúa, mà là do tăng kích thước hạt).

Ảnh	 hưởng	 của	 nano	 sắt	 đến	 sinh	 trưởng,	
phát	triển	của	bê	con: Khi bổ sung Nano sắt ở 
mức 0,08 và 0,16 mg/kg đã kích thích bê ăn 
thức ăn ngoài nhiều hơn, tăng khả năng thu 
nhận xơ thô gấp 3,6 - 4,3 lần so với nhóm 
đối chứng, tăng khả năng thu nhận thức ăn 
của bê. Khi bổ sung nano Fe ở hàm lượng 
0,04 mg/kg vào khẩu phần ăn hàng ngày của 
bê, mức tăng trọng của bê ở nhóm này cao 
hơn 33% so với nhóm đối chứng (p = 0,04). 
Chế độ ăn thử nghiệm không ảnh hưởng đến 
tình trạng phân và tần suất tiêu chảy của bê. 
Các hạt nano sắt với hàm lượng 0,16 mg/kg 
được bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày 
của bê giai đoạn 0 - 3 tháng tuổi đã làm tăng 
tần suất thải phân của bê so với lô đối chứng. 
Ngoài ra, việc bổ sung sắt nano vào khẩu 
phần ăn hàng ngày của bê giai đoạn 0 - 3 
tháng tuổi có xu hướng làm tăng tốc độ tăng 
trưởng của bê.
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Hình 70. Ảnh	hưởng	của	việc	xử	lý	trước	khi	gieo	đối	với	các	yếu	tố	cấu	thành	năng	suất	của	cây	lúa	
mì,	lúa	mạch:	a.	khối	lượng	tai	(từ	10	cây);	b.	Khối	lượng	TB	một	tai;	c.	khối	lượng	hạt	TB	trên	mỗi	tai	
;	d.	số	hạt	TB	mỗi	tai;	e.	khối	lượng	TB	1.000	hạt.	(“+”	Cho	biết	mức	độ	khác	nhau	có	ý	nghĩa	thống	kê	

95%	đối	với	mẫu	đối	chứng).	
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Hội	thảo	trực	tuyến	giữa	Viện	Khoa	học	vật	liệu	và	Viện	Công	nghệ	hàn	(Đại	học	Osaka),	ngày	11/3/2021.

Hoạt	động	trong	khuôn	khổ	Hội	nghị	IWAMSN	2021	ngày	04-06/11/2021.

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 
VÀ HỘI NGHỊ HỘI THẢO
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HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 
VÀ HỘI NGHỊ HỘI THẢO

Seminar	trực	tuyến	tại	Viện	Khoa	học	vật	liệu.

Hội	thảo	trực	tuyến	giữa	Viện	Khoa	học	vật	liệu	-	Viện	Thiết	kế	nano	(Đại	học	Osaka)	-	Đại	học	Khoa	
học	Malaysia,		ngày	24-25/3/2021.
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Viện Khoa học vật liệu hiện có quan hệ hợp 
tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với trên 
40 đối tác là các Viện nghiên cứu và Trường 
Đại học hàng đầu trên thế giới (từ trên 20 
nước) như: Viện Khoa học vật liệu Quốc gia 
Nhật Bản (NIMS), Viện Khoa học vật liệu 
Hàn Quốc (KIMS), Đại học Osaka, Viện Công 
nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KITECH), các 
Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa 
học Belarus, các Phòng thí nghiệm thuộc 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia 
Pháp (CNRS), Viện nghiên cứu vật liệu (Viện 
Hàn lâm Khoa học Slovakia), các Viện nghiên 
cứu thuộc các nước ASEAN…Năm 2021 trong 
điều kiện ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 
COVID-19, Viện Khoa học vật liệu đã nỗ lực 
triển khai tốt các mặt hoạt động của công tác 

đối ngoại: tích cực trao đổi thảo luận tiến tới 
ký kết các văn bản hợp tác quốc tế; duy trì 
các hoạt động trao đổi học thuật trình độ cao 
phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế, 
đồng thời tăng cường các hình thức quảng 
bá hình ảnh, thông tin về Viện nói riêng và 
Việt Nam nói chung với đối tác và bạn bè 
quốc tế; triển khai thực hiện tốt các đề tài 
nghiên cứu hợp tác quốc tế và dự án được tài 
trợ bởi các tổ chức nước ngoài, bám sát các 
nội dung cam kết trong thỏa thuận nghiên 
cứu, tài trợ; chủ động tìm kiếm các nguồn 
hỗ trợ từ các nguồn phi chính phủ cho hoạt 
động nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ theo các hướng nghiên cứu hiện 
tại của Viện. 

HỢP TÁC QUỐC TẾ

•   Duy trì và thực hiện hiệu quả 21 thỏa thuận 
hợp tác với các đối tác lớn và truyền thống.

•  Thảo luận và ký mới 02 văn bản hợp tác 
gồm: Thỏa thuận trao đổi học thuật và Bản 
ghi nhớ trao đổi sinh viên với Viện Công 
nghệ Nara (Nhật Bản).

•  Phối hợp với các Viện nghiên cứu và Trường 
Đại học lớn tổ chức thành công 04 Hội thảo 
quốc tế song phương và đa phương.

•  Xây dựng và đưa vào thực hiện: 04 đề tài 
Nghị định thư cấp nhà nước (với Trung Quốc, 
Italia, Belarus) và 03 Nhiệm vụ Hợp tác quốc 
tế (với Belarus và Hàn Quốc).

•  Thực hiện tốt 03 dự án tài trợ của nước 
ngoài: (i) Dự án nghiên cứu quốc tế “Tính 

chất từ ở thang nano của một số vật liệu có 
cấu trúc mới” tài trợ bởi Văn phòng Châu Á 
về Nghiên cứu phát triển hàng không vũ trụ 
thuộc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (AOARD), với 
các đối tác quốc tế Đại học Tổng hợp Luân 
Đôn - Anh (UCL), Đại học Đông Bắc - Hoa kỳ 
(Northeastern University); (ii) Dự án nghiên 
cứu phát triển tài trợ bởi Công ty thép JFE 
(Nhật Bản); (iii) Dự án nghiên cứu tài trợ bởi 
Viện Công nghệ công nghiệp Hàn Quốc 
(KITECH);  

•  Hoàn thành tốt vai trò đại diện của Việt 
Nam trong Tiểu ban Khoa học Công nghệ vật 
liệu (SCMST) thuộc Ủy ban Khoa học Công 
nghệ & Đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI).

Những kết quả chính của hoạt động hợp tác quốc tế năm 2021:
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HỘI NGHỊ HỘI THẢO
Năm 2021, trong điều kiện vô cùng khó khăn 
do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 
với nhiều lần giãn cách xã hội nghiêm ngặt, 
Viện Khoa học vật liệu đã chủ động, linh hoạt 
trong việc tổ chức hoạt động Hội nghị hội 
thảo nhằm duy trì hoạt động trao đổi học 
thuật thông qua các biện pháp cụ thể như: 
tăng cường các hoạt động trực tuyến, tận 
dụng tốt thời điểm tình hình dịch bệnh nằm 
trong điều kiện được kiểm soát để tổ chức 
các hoạt động. Trên cơ sở đó, hoạt động Hội 
nghị hội thảo của Viện đã thu được những 
kết quả đáng ghi nhận cụ thể là:

• Tổ chức thành công 04 Hội nghị và hội thảo 
trực tuyến trong năm 2021: 

- Hội nghị Quốc tế về Khoa học vật liệu 
tiên tiến và công nghệ nano lần thứ 10 (The 
10th International Workshop on Advanced 
Materials Science and Nanotechnology - 
IWAMSN 2021) ngày 04-06/11/2021 theo 
hình kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp.

- Hội thảo trực tuyến giữa Viện Khoa học vật 
liệu và Viện Công nghệ hàn (Đại học Osaka), 

ngày 11/3/2021 về: ”Joining and Materials 
Science”.

- Hội thảo trực tuyến giữa Viện Khoa học 
vật liệu - Viện Thiết kế nano (Đại học Osaka) 
- Đại học Khoa học Malaysia,  ngày 24-
25/3/2021 về: "Nano Engineering Science 
on Spintronics and Quantum Information" 
và "Nano-Catalysis & Green Chemistry, and 
Semiconductor Devices". 

- Đồng tổ chức Hội thảo trực tuyến  với 
Trường Đại học Sư phạm Cracow (Ba Lan) 
“Hội thảo Việt Nam - Ba Lan cho các nhà 
khoa học trẻ lần thứ hai” (PolVietSym2021), 
ngày 20-21/11/2021. 

• Tổ chức được 35 buổi seminar trao đổi 
học thuật với chất lượng chuyên môn cao, 
trong đó có nhiều báo cáo mời của các nhà 
khoa học ngoài Viện trình bày về các kết quả 
nghiên cứu mới, đặc sắc. 

Việc duy trì tốt hoạt động hội nghị hội thảo, 
cũng như các sinh hoạt học thuật đã đóng 
góp tích cực vào thành tích chung của Viện 
Khoa học vật liệu trong năm 2021.    

Hoạt	động	trong	khuôn	khổ	Hội	nghị	IWAMSN	2021	ngày	04-06/11/2021.
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CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
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CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
Trong năm 2021 Viện Khoa học vật liệu tiếp 
tục tham gia đào tạo 04 mã đào tạo trình độ 
Tiến sĩ ngành Vật liệu điện tử; Vật liệu quang 
học, quang điện tử và quang tử; Vật liệu cao 
phân tử và tổ hợp; Kim loại học tại Khoa Khoa 
học vật liệu & Năng lượng (Học viện Khoa học 
& Công nghệ). Ngoài ra các cán bộ của Viện 
còn tham gia giảng dạy, hướng dẫn Nghiên 
cứu sinh, Thạc sĩ và Cử nhân cho nhiều đơn 
vị như Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại 
học Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).  

Tổng số nghiên cứu sinh của Học viện Khoa 
học & Công nghệ đang thực hiện luận án 
tại Viện tính đến 12/2021 là 49 người. Riêng 
năm 2021, Viện tuyển mới 10 nghiên cứu sinh 
trong đó có 08 nghiên cứu sinh thuộc chương 
trình chất lượng quốc tế của Học viện Khoa 
học & Công nghệ. Cũng trong năm 2021 đã 
có 04 nghiên cứu sinh đã bảo vệ cấp cơ sở  và 
có 05 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công 
luận án tiến sĩ cấp Học viện ở ngành Vật liệu 
điện tử và Vật liệu quang học, quang điện tử 
và quang tử. Theo kế hoạch, trong năm 2022 
sẽ có 08 nghiên cứu sinh bảo vệ cấp Học viện. 
Chất lượng của các luận án ngày càng nâng 

cao, 100% luận án tiến sĩ do cán bộ của Viện 
hướng dẫn đều có ít nhất một công bố thuộc 
danh mục SCIE và nhiều công trình công bố 
quốc tế/quốc gia khác. Đặc biệt trong năm 
2021, Viện Khoa học vật liệu đã có 13 nghiên 
cứu sinh xuất sắc được nhận học bổng danh 
giá Odon Vallet từ tổ chức Gặp gỡ Việt Nam 
(Rencontres du Vietnam).

Năm 2021 do chịu ảnh hưởng kéo dài của 
Covid-19, các sinh hoạt học thuật và đào tạo 
của Viện Khoa học vật liệu có sự thay đổi cơ 
bản về hình thức. Viện tiếp tục duy trì hình 
thức giảng bài và seminar học thuật dành cho 
các giảng viên, nghiên cứu sinh thường xuyên 
nhưng dưới dạng trực tuyến và tuân thủ các 
quy định về hội họp của cơ quan chức năng. 
Các bài giảng và buổi seminar trực tuyến này 
được các giảng viên và Nghiên cứu sinh tích 
cực triển khai và ủng hộ. Cách làm này đem 
lại nhiều kết quả đáng khích lệ trong đảm 
bảo chương trình học và nghiên cứu, phần 
lớn nghiên cứu sinh có dịp cọ sát nâng cao 
trình độ chuyên môn và hoàn thành đúng kế 
hoạch đào tạo - nghiên cứu trong năm. 
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