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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Hiệu quả cao từ công nghệ sấy vi sóng trong bảo quản, chế biến nông sản và thực 

phẩm 

 

Thiết bị ứng dụng công nghệ sấy vi sóng. 

(Báo Khoa học phổ thông) Hiện nay, nhu cầu về sử dụng công nghệ vi sóng trong bảo 

quản và chế biến thực phẩm, nông sản là rất cao. Hướng phát triển là các công ty cần 

làm chủ công nghệ vi sóng để đáp ứng thị trường trong nước. Xuất phát từ thực tế trên, 

sáng nay ngày 19/4/2019, Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN TP.HCM (CESTI 

- Sở KH&CN TP.HCM), tổ chức buổi báo cáo chủ đề “Hướng ứng dụng công nghệ 

sấy vi sóng trong bảo quản, chế biến nông sản và thực phẩm”. 

TS. Nguyễn Đình Uyên - Công ty cổ phần giải pháp nông nghiệp 5D – cho biết, với 

các thiết bị sấy truyền thống như sấy đối lưu, sấy tiếp xúc truyền nhiệt, sấy bức xạ … 

vốn là phương pháp hút ẩm, làm mất nước từ bề mặt bên ngoài sản phẩm. Phương 

pháp sấy sử dụng công nghệ vi sóng là phương pháp mà tất cả các thành phần của vật 

liệu được làm khô do nhiệt được thâm nhập bằng những tia sóng siêu nhỏ, từ trong lõi 

sản phẩm ra bên ngoài bề mặt. Vi sóng làm các phân tử nước rung, dao động một cách 

nhanh chóng và bay hơi. Phương pháp vi sóng này không chỉ tiết kiệm năng lượng 

dùng công suất thấp hơn so với các hệ thống sấy cũ mà còn giữ lại hầu hết chất dinh 

dưỡng, màu sắc ban đầu của sản phẩm. Đặc biệt, có thể tiêu diệt hầu hết 2 vi khuẩn 

E.coli và Samonella tồn tại trong sản phẩm. 

Hệ thống bao gồm: phần tạo vi sóng; phần dẫn năng lượng vi sóng; băng tải; buồng 

sấy và hệ thống vào ra đảm bảo an toàn sóng điện từ. 

Tại Việt Nam, có nhiều công ty đã bán thiết bị dùng sóng siêu cao tần cho ngành chế 

biến thực phẩm nhưng chưa có công ty nghiên cứu và chế tạo thiết bị dùng sóng siêu 

cao tần. Hiện Công ty cổ phần giải pháp nông nghiệp 5D và Công ty cổ phần máy và 

thiết bị công nghiệp quốc tế là 2 đơn vị đã nghiên cứu và thành công trong việc chế tạo 

ra hệ thống ứng dụng công nghệ sấy vi sóng dùng trong nông sản và thực phẩm như: 

xoài, mít, đậu phộng, bột bánh, gạo, hạt điều, hạt cacao, ớt v.v… 
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Đánh giá tính hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của việc ứng dụng phương pháp trên, 

ông Đào Quốc Hưng - tổng giám đốc Công ty cổ phần máy và thiết bị công nghiệp 

quốc tế - cho biết, đơn vị chủ động hoàn toàn từ nguồn vật tư trong nước đặc biệt là 

thiết bị cao áp; sản phẩm do đội ngũ nghiên cứu Việt Nam thiết kế và sản xuất nên có 

giá thành hợp lý; thiết bị đơn giản tự động, dễ chế tạo, vận hành; sản phẩm tiết kiệm 

điện năng nên thân thiện với môi trường … 

Trước năm 2009, sóng siêu cao tần đã được dùng rộng rãi để diệt vi khuẩn trong ngành 

y tế: dụng cụ y khoa, dụng cụ nha khoa, tròng mắt không tiếp xúc. 

Đến năm 2009, Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm của Hoa Kỳ (FDA) ra quyết định 

được dùng sóng siêu cao tần để diệt khuẩn trong quy trình bảo quản thức ăn đóng hộp. 

Từ năm 2009 đến nay, việc dùng sóng siêu cao tần càng ngày càng phát triển. Hiện tại 

trên thế giới, sóng siêu cao tần đang được dùng trong rất nhiều lĩnh vực như: diệt 

khuẩn cho thức ăn, sấy trái cây, sấy gỗ, diệt mọt trong đậu, gạo v.v…    
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Khai trương Trung tâm R&D và Phòng thí nghiệm kiểm định, chứng nhận 

DT&C Vina 

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm 

Ngày 10/4/2019, Công ty Cổ phần DT&C Vina tổ chức khai trương Trung tâm R&D 

và phòng thí nghiệm kiểm định, chứng nhận với quy mô 1 ha tại Khu Công nghệ cao 

(CNC) Hòa Lạc, Hà Nội, Việt Nam. 

Tham dự Lễ khai trương có ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng; ông Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban quản lý 

Khu CNC Hòa Lạc; lãnh đạo Tập đoàn VinGroup và các đại biểu quốc tế đến từ Trung 

tâm Chứng nhận Quốc gia Trung Quốc, Công ty Cheari, BTL Trung Quốc, một số 

Công ty từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc.... 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng cho biết, tại Việt Nam, số lượng các phòng thí nghiệm kiểm định 

các thiết bị điện, điện từ vẫn còn hạn chế, năng lực cũng như mức độ hiện đại còn có 

hạn. Do đó, việc khai trương Trung tâm R&D và phòng thí nghiệm kiểm định, chứng 

nhận sẽ góp phần tạo ra sự thuận lợi cho các cơ quan chức năng khi kiểm tra, đánh giá 

chất lượng các thiết bị điện, điện từ, đảm bảo sản xuất hàng hóa chất lượng. 

 

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh bày tỏ sự vui mừng và kỳ vọng Trung tâm sẽ phát 

triển mạnh, được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận 
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Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đánh giá 

cao việc Chủ đầu tư nghiêm túc triển khai xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động 

theo tiến độ. Dự án hứa hẹn sẽ hỗ trợ tích cực cho các hoạt động nghiên cứu và phát 

triển của các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và nghiên cứu tại Khu CNC Hòa Lạc trong 

lĩnh vực tương thích về trường điện từ và an toàn điện cho các sản phẩm, thiết bị điện, 

điện tử.  

Được biết, công ty mẹ của DT&C Vina là Tập đoàn DT&C, một đơn vị thực hiện thí 

nghiệm kiểm chứng hàng đầu châu Á, một cơ quan chuyên môn cung cấp các dịch vụ 

thí nghiệm kiểm chứng và cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn tại hơn 190 quốc gia. 

Những giải pháp và dịch vụ được cung cấp chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực ô tô, 

thiết bị y tế, thiết bị truyền thông, thiết bị điện gia dụng, đèn chiếu sáng LED, đường 

sắt, công nghiệp quốc phòng và nguyên tử… 

Với tổng vốn đầu tư ban đầu lên đến 10 triệu USD, công ty đã tiến hành lắp đặt những 

thiết bị như IP Tests (thiết bị kiểm tra khả năng chịu nước, bụi), 

Temperature/Humidity Chamber (buồng tạo nhiệt độ và độ ẩm), LED Performance 

Test ( thiết bị kiểm tra tính năng đèn LED), bộ thiết bị kiểm tra toàn bộ đặc tính điện 

từ như Chamber 10M, Chamber RS, ESD, Surge. Trong tương lai, công ty sẽ tiến hành 

cung cấp dịch vụ thí nghiệm và cấp giấy chứng nhận theo hình thức One-Stop đối với 

tất cả các hạng mục thí nghiệm độ tin cậy, tính năng, an toàn điện, tương thích điện từ 

của tất cả các thiết bị điện, điện tử được sản xuất tại Việt Nam cũng như của tất cả các 

doanh nghiệp nhập khẩu từ các quốc gia khác.   

 

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 

Mặt khác, công ty con của Tập đoàn DT&C là DT&Investment cũng đang lên kế 

hoạch hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua đầu tư vào các 

doanh nghiệp mạo hiểm từ nguồn Venture Capital.  

Tại lễ khai trương, ông Park Chae Gyu,  Chủ tịch DT&C nhận định: “ Với điểm mạnh 

là mạng lưới có sẵn trong lĩnh vực thí nghiệm chứng nhận tại Hàn Quốc, Trung Quốc, 

Nhật Bản, chúng tôi sẽ đưa DT&C Vina trở thành một cầu nối vươn ra Đông Nam Á, 

trở thành tập đoàn thí nghiệm chứng nhận hàng đầu châu Á, góp phần phát triển nền 

công nghiệp tại Việt Nam”. 
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Sáng cùng ngày, tại Khu CNC Hòa Lạc), Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty 

Ericsson (Thụy Điển) đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo về Internet 

vạn vật (IoT Innovation Hub). Trong không khí đó, việc ra mắt Trung tâm R&D và 

Phòng thí nghiệm kiểm định, chứng nhận DT&C Vina được đánh giá là sẽ góp phần 

hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại Khu CNC Hòa Lạc nói riêng và cả nước 

nói chung. 

 

Chủ tịch Park Chae Gyu phát biểu tại Lễ khai trương 

Khu CNC Hòa Lạc được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với mục 

tiêu phát triển trở thành một thành phố khoa học công nghệ sinh thái thông minh, là 

nơi thu hút các cơ sở nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân 

lực công nghệ cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, sản xuất, 

ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao nhằm 

phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. 

Trọng tâm phát triển của Khu CNC Hoà Lạc là các ngành công nghệ cao như: Công 

nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, sinh học, cơ điện tử, chế tạo máy, vật liệu mới, 

năng lượng mới... và doanh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát 

triển. Tính đến hết năm 2018, đã có 87 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Khu CNC Hòa 

Lạc với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 78.000 tỷ đồng trên diện tích 365 ha. 
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Niptex: Điểm đến của c c nhà s ng chế không chuy n 

 

Các chuyên gia của Viện NIPTEX và ông Phạm Văn Hát (giữa) cùng khảo sát vùng 

trồng đậu tương của Vinasoy ở Quảng Ngãi. Nguồn: Niptex 

(Báo Khoa học và phát triển) Với tinh thần chủ động kết nối, Viện Nghiên cứu sáng 

chế và khai thác công nghệ (NIPTEX) Bộ KH&CN đã trở thành “điểm đến” tin cậy 

của những nhà sáng chế không chuyên, hỗ trợ họ từ việc tìm kiếm ý tưởng sáng chế 

cho tới việc hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm. 

Tại triển lãm Techfest 2016, một người khách dừng lại trước gian hàng trưng bày sản 

phẩm robot gieo hạt của ông Phạm Văn Hát, một nhà sáng chế không chuyên ở Hải 

Dương được nhiều người biết đến do chế tạo được rất nhiều máy móc ứng dụng trong 

nông nghiệp và được các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ, Úc, Israel... tìm đến mua sản phẩm. 

“Khi ông khách hỏi thăm, tôi đã không giấu giếm bức xúc về việc ròng rã 4 năm đi 

đăng ký bảo hộ sáng chế mà vẫn công cốc”, ông Hát kể lại về cuộc trao đổi tình cờ với 

người khách đó. Bất ngờ là sau khi lắng nghe, “người khách đưa danh thiếp và tự giới 

thiệu, tôi mới biết đấy là ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN”. Qua giới 

thiệu của ông, nhà sáng chế Phạm Văn Hát đã được kết nối với Viện Nghiên cứu sáng 

chế và Khai thác công nghệ (NIPTEX) và được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế ngay 

sau đó. 

Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp các nhà sáng chế không chuyên, nhà 

khoa học trong các viện trường hoặc các doanh nghiệp... mà Viện NIPTEX đã hỗ trợ. 

T m đến tận nơi có nhu cầu 

Theo Viện NIPTEX, hiện nay, đối tượng có nhu cầu về đổi mới sáng tạo rất nhiều, từ 

các trường đại học, doanh nghiệp cho đến các viện nghiên cứu. Nhưng họ sẽ phải tìm ý 

tưởng, giải pháp đổi mới ở đâu và địa chỉ ứng dụng như thế nào? Vì vậy, một trong 

những nhiệm vụ thường trực của Viện là phải đáp ứng được nhu cầu đó. 

Trên thực tế, việc khai thác cơ sở dữ liệu sáng chế không phải là chuyện đơn giản. 

Viện NIPTEX đã phải đối mặt với nhiều khó khăn ngay từ bước khởi đầu, một trong 

số đó là việc tìm kiếm người có nhu cầu cần được hỗ trợ vì chưa có nhiều nơi biết đến 

Viện và sẵn sàng trao đổi ý tưởng với Viện. 
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Để giải quyết vấn đề này, Viện NIPTEX đã tổ chức nhiều đoàn công tác thực tế tới các 

địa phương trên cả nước, tiến hành khảo sát và gặp gỡ nhiều đối tượng, từ các nhà 

sáng chế không chuyên, nhà khoa học trong các viện, trường tới doanh nghiệp với mục 

tiêu “nắm được họ đang làm gì, nhu cầu của họ là gì”, TS. Nguyễn Trọng Hiếu cho 

biết. Không chỉ có vậy, Viện cũng chủ động tìm kiếm thông tin qua rất nhiều kênh 

khác nhau như thông qua Sở KH&CN của các tỉnh, thành phố, Hội doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, Hội nông dân,... – những nơi mà Viện cho rằng gần gũi với các nhà sáng chế 

địa phương nhất. 

Với số lượng cán bộ còn rất hạn chế nhưng lại có quá nhiều lĩnh vực đòi hỏi sự hiểu 

biết chuyên sâu, Viện đã chủ động xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau và mời họ cùng tham gia vào các chuyến khảo sát thực địa. 

Ngoài ra, để phổ biến các sáng chế hữu ích tới cộng đồng; đồng thời Viện chủ động 

cập nhật và tập hợp các sáng chế có giá trị thực tiễn cao của nước ngoài và phù hợp 

với điều kiện của Việt Nam. “Nhiều người có nhu cầu tương tự sau này chỉ cần lên đây 

tải về, vừa nhanh chóng và dễ hiểu, đỡ phải mày mò tìm kiếm từ các nguồn dữ liệu 

nước ngoài”, TS. Hiếu cho biết. 

Hỗ trợ các nhà sáng chế và doanh nghiệp 

Với mong muốn hỗ trợ tối đa cho bất cứ đối tượng nào có nhu cầu, kể cả nhu cầu tư 

vấn về việc làm thế nào đăng ký được sáng chế đến nhu cầu tìm kiếm, phân tích các 

sáng chế để lựa chọn thứ mình cần, ngay từ ban đầu TS. Nguyễn Trọng Hiếu và cán bộ 

Viện đã xây dựng một quy trình hỗ trợ bài bản theo từng giai đoạn, đầu tiên là thống 

kê dữ liệu và phân tích sáng chế. Cán bộ của Viện sẽ tìm kiếm thông tin sáng chế từ 

nhiều nguồn khác nhau, từ các thư viện số về bằng sáng chế của Việt Nam (Digipat) 

thuộc Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), cơ sở dữ liệu sáng chế của các tổ chức như Tổ 

chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ 

(USPTO), Cơ quan sáng chế châu  u (EPO), Cơ quan sáng chế Nhật Bản (JPO)…Bên 

cạnh việc tìm kiếm thông tin sáng chế, việc đánh giá thông tin nằm trong bằng sáng 

chế cũng đòi hỏi sự tương tác rất chặt chẽ, trao đổi thông tin nhiều lần giữa cán bộ, 

chuyên gia của Viện với người có nhu cầu cần hỗ trợ. 

Trong quá trình tương tác với những nhà sáng chế không chuyên, nhà khoa học và 

doanh nghiệp, Viện NIPTEX rút ra một điều, nếu các nhà khoa học và doanh nghiệp 

vừa và nhỏ “đa phần nhờ Viện hỗ trợ về thiết kế mô phỏng sản phẩm” trước khi chế 

tạo, thì các nhà sáng chế không chuyên “có ý tưởng nhưng thiếu nhân lực hỗ trợ thiết 

kế cũng như trang thiết bị máy móc phục vụ việc chế thử sản phẩm”, TS. Nguyễn 

Trọng Hiếu nhận xét. Thế khó của các nhà sáng chế không chuyên là “không dám nhờ 

doanh nghiệp vì sợ mất ý tưởng, do đó họ chỉ biết nhờ đến Viện vì tin tưởng vào 

Viện”. Do đó, cách giải quyết của Viện NIPTEX là “đồng hành với họ từ giai đoạn 

đầu tiên lên ý tưởng cải tiến thiết kế sản phẩm đến giai đoạn hỗ trợ chế thử sản phẩm 

phù hợp với nhu cầu thực tế”, TS. Hiếu cho biết thêm. 

Dù cố gắng hỗ trợ hết mức có thể với tất cả các đối tượng tìm đến với mình nhưng 

Viện NIPTEX có riêng phần “ưu ái” với các nhà sáng chế không chuyên, không chỉ tư 

vấn cải tiến mà còn tham gia chế thử sản phẩm vì họ thường làm việc một cách đơn 

độc mà ít có được sự hỗ trợ đáng kể nào. Như trường hợp robot gieo hạt của ông Phạm 

Văn Hát ở Hải Dương, Viện đã cử chuyên gia đến tận nơi, để tìm hiểu đã phải “tháo 

tung cả máy móc, xem từng chi tiết”, TS. Đỗ Đức Nam, Phó Viện trưởng Viện 
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NIPTEX cho biết. Cái khó ở đây là “ông Hát chế theo kinh nghiệm nên không chia các 

bộ phận máy theo mô đun riêng, không có bản thiết kế nên khó sản xuất theo quy mô 

lớn”. Bởi vậy, Viện đang nghiên cứu và giúp ông Hát xây dựng bản thiết kế, chia theo 

từng mô đun – dễ sản xuất và thay thế bộ phận nếu cần. Ngoài ra, khi thấy cần cải tiến 

gì là “ông Hát lại tự sửa trực tiếp trên máy, tốn rất nhiều nguyên vật liệu và công sức”. 

Vậy cách giải quyết của Viện như thế nào? Không ngại khó khăn, NIPTEX đã mô 

phỏng thiết kế 2D, 3D sản phẩm, qua đó giúp nhà sáng chế này sửa trên mô hình đó, 

công việc “đơn giản và tiết kiệm hơn rất nhiều”, TS. Hiếu kể. 

 

Ông Hát giải thích về kết cấu của robot gieo hạt. Nguồn: Niptex 

Không riêng ông Phạm Văn Hát, nhiều phẩm của các nhà sáng chế không chuyên khác 

“qua tay” Viện đã được cải tiến, hoàn thiện hơn. Điển hình như sáng chế lò sấy lúa vỉ 

ngang của nhà sáng chế Năm Nhã ở Long Xuyên, An Giang (sáng chế đoạt giải nhất 

cuộc thi Nhà sáng chế năm 2014), đã được phổ biến rộng rãi ở đồng bằng sông Cửu 

Long và xuất khẩu sang Campuchia nhờ ưu điểm chi phí thấp và hiệu quả cao. 

Một trường hợp khác là thiết bị làm giá sạch của anh Nguyễn Văn Quang ở Gia Lâm, 

Hà Nội. Mặc dù sáng chế này phức tạp, nhiều tổ chức dịch vụ sở hữu công nghiệp 

không muốn nhận đăng ký nhưng anh Hiếu cho biết, cán bộ của Viện đã trực tiếp đến 

hỗ trợ, giúp anh Quang sửa chữa và hoàn thiện đơn đăng ký bảo hộ sáng chế này. 

Không dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ như trên, Viện còn dấn thêm một bước, tìm 

cách kết nối các nhà sáng chế với những doanh nghiệp có nhu cầu, như Viện đã giới 

thiệu robot gieo hạt của ông Phạm Văn Hát cho Công ty sữa đậu nành Việt Nam 

(Vinasoy) sử dụng. 

“Quan điểm của chúng tôi là tất cả những gì hỗ trợ phải đem lại hiệu quả kinh tế, có 

lợi nhuận, giúp các nhà sáng chế không chuyên, doanh nghiệp đạt được hiệu quả chứ 

không „đắp chiếu‟ để đấy”, TS. Nguyễn Trọng Hiếu bày tỏ. 

Hiện nay các hoạt động hỗ trợ của Viện đang hoàn toàn miễn phí nhưng trong tương 

lai sẽ phải hướng tới cung cấp dịch vụ, nếu doanh nghiệp có nhu cầu có thể đặt hàng. 

Tuy có đặt mục tiêu thu phí nhưng đối với những đối tượng khó khăn Viện có thể hỗ 

trợ miễn phí hoặc lấy mức phí vừa phải. 

  



10 

 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Quy trình lọc mới loại bỏ vết dầu trong nước thải 

 

Mỗi ngày, ngành công nghiệp dầu khí ở Hoa Kỳ tạo ra 2,5 tỷ gallon nước thải. 

Nước không an toàn cho c c hộ gia đình sử dụng và c c phương ph p xử lý nước 

hiện nay sử dụng nhiều năng lượng và không thể loại bỏ tất cả c c chất gây ô 

nhiễm. 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Purdue đã phát triển một kỹ thuật lọc mới, tiết 

kiệm năng lượng và loại bỏ có hiệu quả vết dầu và các chất gây ô nhiễm từ nguồn 

nước thải này. Phương pháp mới sử dụng kết hợp ánh sáng và xốp than hoạt tính để xử 

lý nước ô nhiễm. 

"Đây là quy tr nh xử lý đơn giản, sạch sẽ và không tốn kém", Ashreet Mishra, nghiên 

cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Nước Tây Bắc thuộc trường Đại học Purdue và là đồng 

tác giả nghiên cứu nói. 

Ánh nắng mặt trời hoạt động để làm nóng và kích hoạt xốp than hoạt tính, giúp hấp thụ 

dầu và các chất gây ô nhiễm khác. Các thử nghiệm chứng minh kỹ thuật xử lý nước 

thải từ ngành công nghiệp dầu khí đáp ứng tiêu chuẩn nước sạch của Cơ quan Bảo vệ 

môi trường Hoa Kỳ (EPA) đối với các nguồn công nghiệp. 

Sau khi lọc xong, các nhà khoa học đã đo tổng tượng cacbon hữu cơ ở mức 7,5 

miligam trên mỗi lít nước. Các nhà nghiên cứu cũng có thể thu hồi 95% lượng dầu 

được hấp thụ bởi xốp than hoạt tính. 

Mishra cho rằng: "Đây là phương pháp đầu tiên để tiến hành lọc trong một bước duy 

nhất qua xốp có lỗ. Quy tr nh của chúng tôi có thể giải quyết các khía cạnh chi phí và 

năng lượng của vấn đề". 

Trước đây, các nhà nghiên cứu đã sử dụng xốp thấm cà phê để làm sạch nước nhiễm 

chì. Các vật liệu xốp khác có thể được sử dụng để phản ứng với nước và tách các phân 

tử ngoài mục tiêu. Các túi khí nhỏ bên trong xốp làm nhiệm vụ bẫy và giữ lại các chất 

ô nhiễm đã bị loại bỏ. Nhóm nghiên cứu cho rằng xốp than đá có thể được sản xuất 

trên quy mô lớn để kết hợp vào trong các hệ thống lọc nước hiện nay. 

N.T.T (NASATI), theo https://www.upi.com/Science_News/2019/03/21/New-

purification-process-removes-traces-of-oil-from-produced-water/8141553138444 
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Năng lượng t i tạo có thể cứu sống hàng triệu người 

 

Giảm ô nhiễm không khí toàn cầu có thể ngăn chặn hàng triệu c i chết sớm - theo 

một nhóm c c nhà khoa học quốc tế, dẫn đầu là Viện Hóa học Max Planck. Đóng 

góp đ ng kể nhất sẽ là việc loại bỏ nhanh chóng c c nhi n liệu hóa thạch. C c nhà 

nghi n cứu đã sử dụng mô hình hóa học và khí hậu khí quyển toàn cầu, li n quan 

đến c c ước tính mới nhất về ảnh hưởng sức khỏe để nghi n cứu t c động kết hợp 

của qu  trình khử cacbon đối với sức khỏe cộng đồng, lượng mưa và khí hậu. 

Nhóm nghiên cứu do nhà nghiên cứu khí quyển, giáo sư Jos Lelieveld thuộc Viện hóa 

học Max Planck tính toán, phát thải nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân gây ra khoảng 

65% trường hợp tử vong sớm do ô nhiễm không khí do con người tạo ra trên toàn thế 

giới. Không khí ô nhiễm làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và hô 

hấp. Theo giáo sư Richard Burnett của Health Canada, đồng tác giả của nghiên cứu, 

gần đây đã phát hiện ra rằng gánh nặng sức khỏe của vật chất hạt mịn là cực kỳ cao. 

Do đó, việc loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ ngăn chặn hơn 3 triệu ca tử 

vong sớm hàng năm trên toàn thế giới. Giáo sư Andy Haines từ Trường Y học Nhiệt 

đới và Vệ sinh Luân Đôn, cũng là đồng tác giả, nếu tất cả các nguồn gây ô nhiễm 

không khí từ các hoạt động của con người có thể bị loại bỏ, con số đó sẽ tăng lên hơn 

5 triệu mỗi năm. 

Ô nhiễm không khí cũng tác động đến khí hậu 

Giảm ô nhiễm không khí sẽ không chỉ có tác động tích cực đến sức khỏe con người mà 

còn ảnh hưởng tốt đến khí hậu. Mặc dù việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch toàn cầu sẽ 

quyết định làm chậm sự gia tăng CO2 trong khí quyển, mức hiện tại khoảng 400 ppm 

trong khí quyển sẽ không giảm đi sớm. Mặt khác, ô nhiễm không khí từ các hạt vật 

chất trong khí quyển, phản xạ một số bức xạ mặt trời và làm mát Trái đất đến một mức 

độ nhất định, sẽ nhanh chóng suy giảm. Vì lý do này, việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch 
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toàn cầu thậm chí sẽ dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu trong thời gian ngắn khoảng 

0,5 độ C. 

Tuy nhiên, vẫn có thể hạn chế sự nóng lên đến 2 độ. Sự gia tăng nhiệt độ do loại bỏ 

các hạt ô nhiễm trong không khí có thể được giảm bớt bằng cách giảm đồng thời các 

khí nhà kính metan, ozone và hydrofluorocarbons trong tầng đối lưu, Giáo sư 

Ramanathan của Đại học California ở San Diego, đồng tác giả nghiên cứu giải thích. 

Khí metan, ozon và hydrofluorocarbons có thời gian tồn tại ngắn hơn nhiều so với 

carbon dioxide, nhưng chúng có tác động gần như đặc biệt mạnh mẽ đối với khí hậu. 

Do đó, việc giảm chúng sẽ có tác dụng làm mát trực tiếp, trong khi tác động khí hậu 

của CO2 tồn tại lâu hơn sẽ kéo dài trong nhiều thế kỷ. 

Lượng mưa nhiều hơn do vật chất hạt ít hơn 

Vật chất hạt ít hơn trong khí quyển và do đó tăng nhiệt độ mặt nước biển, sẽ làm tăng 

sự bốc hơi từ các đại dương. Điều này sẽ dẫn đến lượng mưa nhiều hơn ở một số vùng 

bị hạn hán. Hiệu ứng này đặc biệt rõ rệt ở các vùng gió mùa và có thể giúp cải thiện an 

ninh lương thực và tiếp cận nguồn nước cho người dân ở các vùng của châu Phi, đặc 

biệt là Sahel, Trung Mỹ, miền bắc Trung Quốc và Ấn Độ. Ý nghĩa chính của nghiên 

cứu là loại bỏ nhiên liệu hóa thạch là cơ hội lớn không chỉ giúp làm chậm sự thay đổi 

khí hậu mà còn cải thiện đáng kể sức khỏe của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Do 

đó, các nhà khoa học ủng hộ sự chuyển đổi nhanh chóng từ hóa thạch sang năng lượng 

tái tạo: Nguồn năng lượng sạch có khả năng cứu sống nhiều người. 

P.T.T (NASATI), theo https://scitechdaily.com/scientists-show-renewable-energies-

can-save-millions-of-lives/ 
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C c nhà nghi n cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng c c thi n hà 

 
Ảnh: Mười bốn dự đoán thiên hà vô tuyến ClaRAN đã thực hiện trong quá tr nh quét 

dữ liệu vô tuyến và hồng ngoại. Tất cả các dự đoán đã được thực hiện với mức độ tin 

cậy cao, được hiển thị dưới dạng số phía ảnh trên. Độ tin cậy 1,00 cho thấy ClaRAN 

cực kỳ tự tin rằng nó đã phân loại chính xác. 

C c nhà nghi n cứu thiết lập một chương trình trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn 

mặt tr n Facebook để x c định c c thi n hà trong không gian sâu, bot AI có t n là 

ClaRAN, nó được dùng để quét hình ảnh được chụp bằng kính viễn vọng vô 

tuyến. 

Nhiệm vụ của nó là phát hiện các tín hiệu của thiên hà - Các thiên hà phát ra các tia vô 

tuyến mạnh mẽ từ các lỗ đen siêu lớn tại trung tâm. Tiến sĩ Wong cho biết các lỗ đen 

được tìm thấy ở trung tâm của hầu hết các thiên hà, nếu không muốn nói là tất cả. 

Những lỗ đen siêu lớn này thỉnh thoảng phát ra những tia nước có thể nhìn thấy bằng 

kính viễn vọng vô tuyến, cô nói. 

Theo thời gian, các tia nước có thể kéo một quãng đường dài từ các thiên hà chủ của 

chúng, khiến các chương trình máy tính truyền thống gặp khó khăn trong việc tìm ra 

thiên hà ở đâu. Đó là việc chúng tôi đang cố gắng dạy ClaRAN. Tiến sĩ Wu cho biết 

ClaRAN đã phát triển từ phiên bản mã nguồn mở của phần mềm phát hiện đối tượng 

Microsoft và Facebook. Tuy nhiên chương trình đã được đại tu hoàn toàn và được đào 

tạo để nhận ra các thiên hà thay vì con người. Bản thân ClaRAN cũng là nguồn mở và 

có sẵn công khai trên GitHub. 

Tiến sĩ Wong cho biết cuộc khảo sát EMU sắp tới sử dụng kính viễn vọng Kilomet 

Array Pathfinder (ASKAP) có trụ sở tại WA dự kiến sẽ quan sát tới 70 triệu thiên hà 

trong lịch sử Vũ trụ. 

ClaRAN không chắc chắn những gì mà nó nhìn thấy ở đây, đưa ra hai dự đoán, một dự 

đoán cho toàn bộ hệ thống với độ tin cậy thấp 0,53 và một dự đoán cho vệt nước hàng 

đầu chỉ với độ tin cậy 0,67. Bên phải là cùng một thiên hà, nhưng với dữ liệu kính viễn 

vọng hồng ngoại được phủ lên. Với việc bao gồm dữ liệu từ các kính viễn vọng hồng 

ngoại, độ tin cậy của ClaRAN trong việc phát hiện đã tăng lên giá trị cao nhất là 1.0 và 

ClaRAN hiện bao gồm toàn bộ hệ thống trong dự đoán duy nhất của nó. 
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Ảnh: Bên trái là những vệt nước thiên hà vô tuyến được ClaRAN phát hiện chỉ sử dụng 

dữ liệu từ kính viễn vọng vô tuyến. 

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết thêm rằng các thuật toán máy tính truyền thống có 

thể xác định chính xác 90% các nguồn. Đồng nghĩa với việc vẫn còn 10 phần trăm, 

hay là bảy triệu thiên hà mà con người rất khó khăn để theo dõi bằng mắt thường bởi 

sự phức tạp của các cấu trúc mở rộng của chúng, tiến sĩ Wong nói. Tiến sĩ Wong trước 

đây đã khai thác sức mạnh của khoa học công dân để phát hiện các thiên hà thông qua 

dự án Sở thú Radio Galaxy. Nếu ClaRAN giảm số nguồn yêu cầu phân loại trực quan 

xuống còn một phần trăm, điều này có nghĩa là có nhiều thời gian hơn cho các nhà 

khoa học công dân của chúng ta dành thời gian để xem xét các loại thiên hà mới. 

Một danh mục có độ chính xác cao được cung cấp bởi các tình nguyện viên của Radio 

Galaxy Zoo đã được sử dụng để huấn luyện ClaRAN cách phát hiện các vệt nước bắt 

nguồn từ đâu. 

Tiến sĩ Wu cho biết ClaRAN là một ví dụ về mô hình mới gọi là “lập trình 2.0”. Tất cả 

những gì bạn làm là thiết lập một mạng lưới thần kinh khổng lồ, cung cấp cho nó rất 

nhiều dữ liệu và để nó tìm ra cách điều chỉnh các kết nối bên trong của nó để tạo ra kết 

quả như mong đợi. 

Thế hệ lập trình viên mới dành 99% thời gian để tạo ra các bộ dữ liệu chất lượng tốt 

nhất và sau đó đào tạo các thuật toán AI để tối ưu hóa phần còn lại. Đây là tương lai 

của lập trình. Tiến sĩ Wong cho biết ClaRAN có ý nghĩa rất lớn đối với cách quan sát 

của kính viễn vọng. Nếu chúng ta có thể bắt đầu thực hiện những phương pháp tiên 

tiến hơn này cho các cuộc khảo sát thế hệ tiếp theo, chúng ta có thể tối đa hóa khoa 

học từ chúng. 

P.T.T (NASATI), theo https://scitechdaily.com/researchers-train-ai-bot-to-recognize-

galaxies 
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Nghi n cứu mới về nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ ở phụ nữ sau sinh 

 

Một phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm hoặc cắt bỏ tử cung có thể có nguy cơ 

mắc chứng mất trí nhớ cao hơn. Nghi n cứu tìm thấy mối li n hệ giữa tăng nguy 

cơ mắc chứng mất trí nhớ và tổng số năm sinh sản ít hơn khi phụ nữ tiếp xúc với 

lượng hormone estrogen cao hơn. T c giả nghi n cứu Paola Gilsanz, cho biết: "Vì 

phụ nữ có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn 50% so với nam giới, điều 

quan trọng là phải nghi n cứu bất kỳ yếu tố rủi ro nào dành ri ng cho phụ nữ”. 

Nghiên cứu có sự tham gia của 6.137 phụ nữ, họ sẽ hoàn thành cuộc điều tra về sức 

khỏe và kiểm tra y tế. Và cho biết chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên, tiếp theo là khi họ trải 

qua thời kỳ mãn kinh và liệu họ có phải cắt bỏ tử cung hay không. Các nhà nghiên cứu 

sau đó tính toán số năm sinh sản cho mỗi người tham gia. Các nhà nghiên cứu cũng sử 

dụng hồ sơ y tế để xác định những người tham gia nhận được chẩn đoán sa sút trí tuệ 

sau này trong cuộc sống. 

Tuổi trung bình của người tham gia trong giai đoạn đầu là 13, tuổi mãn kinh trung bình 

là 45 và tổng số năm sinh sản trung bình là 32, và 34% cho biết đã cắt bỏ tử cung. Khi 

chỉ nhìn vào những phụ nữ không cắt bỏ tử cung, tuổi mãn kinh trung bình là 47 và 

tổng số năm sinh sản trung bình là 34. Trong số tất cả những người tham gia, 42% sau 

đó phát triển chứng mất trí. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên ở 

tuổi 16 trở lên có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn 23% so với những phụ nữ có 

chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên ở tuổi 13. Trong số 256 phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đầu 

tiên ở tuổi 16 trở lên Sau đó, 120 người mắc chứng mất trí nhớ, so với 511 trong số 

1.188 phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên ở tuổi 13. 

Họ cũng phát hiện ra rằng những phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh tự nhiên trước 47 

tuổi có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn 19% so với những phụ nữ trải qua thời 

kỳ mãn kinh ở tuổi 47 trở lên. Trong số 1.645 phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh ở độ 

tuổi 47 trở xuống, 700 người sau đó mắc chứng mất trí nhớ, so với 1052 trong số 2.402 

phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh ở tuổi 47 trở lên. Khi nhìn vào tổng số năm sinh 

sản, từ độ tuổi đầu tiên đến tuổi mãn kinh, những phụ nữ dưới 34 tuổi có nguy cơ mắc 

chứng mất trí nhớ cao hơn 20% so với những phụ nữ có 34 năm sinh sản trở lên. 

Trong số 1.702 phụ nữ có ít hơn 34 năm sinh sản, 728 người sau đó mắc chứng mất trí 
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nhớ, so với 1024 trong số 2.345 phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh ở tuổi 47 trở lên. 

Phụ nữ bị cắt tử cung có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn 8% so với những 

người không mắc bệnh. 

Kết quả là tất cả sau khi các nhà nghiên cứu điều chỉnh yếu tố khác có thể ảnh hưởng 

đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ của phụ nữ, như hút thuốc, tiểu đường và huyết áp 

cao. Gilsanz, giải thích: "Mức estrogen có thể tăng và giảm trong suốt cuộc đời của 

một người phụ nữ. Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng việc tiếp xúc với estrogen ít 

hơn có liên quan đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Tuy nhiên, trong khi nghiên cứu 

chúng tôi không có đủ dữ liệu để tính đến các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến mức 

estrogen, như mang thai, liệu pháp thay thế hormone hoặc kiểm soát sinh đẻ, v  vậy 

cần nhiều nghiên cứu hơn nữa”.  

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-03-reproductive-years-

women-linked-dementia.html, 

, 
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Nghi n cứu mới x c định cải thiện điều trị Rối loạn căng thẳng sau chấn thương 

(PTSD) 

 

Một nghi n cứu mới được công bố tr n Tạp chí Neuroscience b o c o rằng c c 

nhà khoa học đã tìm ra hướng mới để cải thiện phương ph p điều trị phổ biến 

cho chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) bằng c ch não sẽ phản 

ứng ít hơn với những điều kiện sợ hãi. Nghi n cứu này của Đại học Texas-Hoa Kỳ 

cho thấy sự cải thiện tiềm năng đối với trị liệu phơi nhiễm. Ti u chuẩn vàng hiện 

tại để điều trị PTSD là giảm lo âu giúp mọi người dần dần tiếp cận những ký ức 

và cảm gi c li n quan đến chấn thương bằng c ch đối mặt với những ký ức đó. 

Tham gia thử nghiệm có 46 người, các nhà nghiên cứu đã so sánh phản ứng cảm xúc 

của họ thay thế cho phản ứng sốc điện trên cổ tay trước đây bằng một tông màu trung 

tính bất ngờ. Bỏ qua phản ứng sốc điện là tiêu chuẩn hiện tại trong trị liệu phơi nhiễm. 

Hoạt động não của người tham gia được đo bằng hình ảnh cộng hưởng từ chức năng 

(fMRI). Phản ứng cảm xúc của họ được đo bằng lượng mồ hôi từ tay họ. 

Việc bỏ phản ứng sốc điện thay thế bằng tông màu trung tính có liên quan đến hoạt 

động mạnh mẽ hơn ở vùng vỏ thùy giữa trán, là khu vực quan trọng ghi nhớ và ức chế 

nỗi sợ hãi. Việc thay đổi đơn giản này cũng làm giảm phản ứng cảm xúc của người 

tham gia đối với những bức ảnh trước đây có liên quan đến sốc điện khi người tham 

gia được thử nghiệm vào ngày hôm sau. 

Tiến sĩ Joseph Dunsmoor cho biết: "Điều trị đơn giản này cho thấy não có thể kiểm 

soát tốt hơn phản ứng sợ hãi bằng biện pháp can thiệp phi dược phẩm khá đơn giản. 

Trong nghiên cứu, chúng tôi đã chia ngẫu nhiên những người tham gia thành hai 

nhóm: nhóm 1 là đã dừng sốc điện và nhóm 2 là những người đã trải qua sốc điện 

được thay thế bằng tông màu trung tính. Cả hai nhóm đều được tiếp xúc với h nh ảnh 

khuôn mặt được ghép với sốc điện trên cổ tay vào ngày đầu tiên của nghiên cứu. Sau 

đó được tiếp xúc với những bức ảnh với sốc điện đã tắt, hoặc với sốc điện được thay 

thế bằng giai điệu làm kinh ngạc. Và hôm sau họ trở lại để đo hoạt động của não và 

phản ứng cảm xúc với những bức ảnh mang tính chất đáng sợ”.  

Các nhà khoa học đã đo hoạt động não của người tham gia với những bức ảnh mang 

tính chất đáng sợ bằng cách sử dụng quét fMRI. Và đo lường phản ứng cảm xúc của 
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người tham gia khi nhận được cú sốc điện dựa trên lượng mồ hôi được ghi lại từ bàn 

tay. 

Tiến sĩ Joseph Dunsmoor, giải thích: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng việc 

thay thế đơn giản chỉ là tông màu trung tính, hoặc một giai điệu đơn giản, là cách để 

thu hút sự chú ý để não có thể học cách điều chỉnh nỗi sợ hiệu quả hơn”. 

N.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-03-potential-ptsd-

treatment.html  
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Thử nghiệm chế tạo m y ph t điện gió công suất nhỏ ( 00-200 W) sử dụng nam 

châm thi u kết NdFe  

 
Tua bin gió là thiết bị biến đổi động năng của gió. 

(NASATI) Chế tạo m y ph t điện gió công suất nhỏ ( 00- 200  ) sử dụng nam 

châm thi u kết NdFe  phục vụ những nơi chưa có mạng điện lưới công cộng, c c 

hộ gia đình, c c trạm quan trắc, tàu thuyền là mục ti u của đề tài  Nghi n cứu 

thử nghiệm chế tạo m y ph t điện gió công suất nhỏ ( 00-200  ) sử dụng nam 

châm thi u kết NdFe ”. Đề tài này do ThS Phạm Thị Thanh làm chủ nhiệm  

Viện Khoa học Vật liệu là cơ quan chủ trì. 

Một trong những bước đầu tiên của quá trình nghiên cứu là tiến hành nghiền bột hợp 

kim nhằm mục đích thu được các hạt nhỏ để tăng lực kháng từ. Tuy nhiên, việc cải 

thiện lực kháng từ của nam châm bởi sự giảm kích thước hạt bột hợp kim chỉ có thể 

xuống đến một giá trị tới hạn cùng thời gian nghiền tối ưu tương ứng. Bột hợp kim sau 

khi nghiền mịn được ép định hướng trong từ trường thành viên để chuẩn bị cho giai 

đoạn thiêu kết. Bước thiêu kết điều khiển lượng chất lỏng, độ hòa tan của các thành 

phần trong chất lỏng, sự thấm của các pha thứ cấp xung quanh các hạt và tốc độ 

khuyếch tán của pha giàu Nd ở biên hạt. Vi cấu trúc tối ưu của nam châm có thể thu 

được bằng cách điều khiển các tham số trong quá trình thiêu kết. Trong đó, nhiệt độ và 

thời gian thiêu kết là hai yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng mạnh đến lực 

kháng từ của nam châm. 

Để nâng cao lực kháng từ Hc, nam châm sau thiêu kết tiếp tục được xử lý nhiệt nhằm 

cải thiện biên hạt. Đây là quá trình khá phức tạp vì có rất nhiều tham số ảnh hưởng 

chẳng hạn như số bước, nhiệt độ, thời gian của từng bước, tốc độ lên nhiệt, hạ nhiệt, 

cách làm nguội nhanh, nguội chậm... Nhìn chung, nhiệt độ và thời gian ủ là hai thông 

số quan trọng để điều khiển sự hình thành vi cấu trúc mong muốn dẫn đến làm thay 

đổi tính chất từ trong nam châm. 
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Trước tiên, bột các hợp chất pha thêm (HCPT) Dy40Nd30Al30, Nd40Cu30Al30, 

Dy40Nb30Al30, Dy40Zr30Al30 và Nb40Cu30Al30 được nghiền riêng biệt với kích thước 

nhỏ bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao trong 4h. Bột nano được trộn với bột 

mico NdFeB với tỉ phần khối lượng 2% trước khi thiêu kết. Hỗn hợp bột của NdFeB 

với các hợp chất thêm vào sau khi trộn, ép sẽ được thiêu kết ở nhiệt độ 1080
o
C trong 

thời gian 1h. 

 
Ảnh chụp bên trong cối nghiền thô. 

Bộ phận phát điện của các máy phát điện gió đã chế tạo. thành cơ năng, từ cơ năng có 

thể biến đổi thành điện năng nhờ máy phát điện. Trong đề tài này, tua bin gió công 

suất nhỏ được chế tạo ở cả dạng trục ngang và 8 trục đứng. Tuy hiệu suất chuyển đổi 

năng lượng gió của tua bin kiểu trục đứng thường thấp hơn so với kiểu trục ngang vì 

phần cản gió của nó lớn hơn nhưng tua bin gió trục đứng có ưu điểm là không phụ 

thuộc vào hướng gió và phần máy phát điện có thể đặt ngay ở chân cột. Phần cánh của 

tua bin gió, chúng tôi cùng thiết kế và chế tạo với Viện Cơ khí và Công ty Cổ phần chế 

tạo Điện cơ Hà Nội. Bộ phận phát điện của máy phát điện gió công suất nhỏ thường có 

hai kiểu chính là rotor dạng hình trụ và dạng đĩa tròn, stator là các cuộn dây để tạo ra 

dòng điện. Trong nghiên cứu này, rotor được chế tạo dạng hình trụ chứa nam châm 

vĩnh cửu NdFeB. Các nam châm chế tạo được có lực kháng từ Hc   17 kOe, tích năng 

lượng từ (BH)max   32 MGOe được cắt dây hồ quang thành các viên. So sánh các 

đường đặc trưng từ của nam châm trong máy phát điện gió thương mại (Model FA12-

400, Trung Quốc) và nam châm đã chế tạo, chúng tôi nhận thấy rằng thông số từ thu 

được hoàn toàn có thể ứng dụng trong máy phát điện. 

Các kết quả chính của đề tài 

- Đã khảo sát ảnh hưởng của chế độ nghiền, chế độ thiêu kết, xử lý nhiệt và các hợp 

chất pha thêm Nd- Cu-Al, Dy-Nd-Al... lên tính chất từ của nam châm thiêu kết 

NdFeB. Lực kháng từ Hc thu được của nam châm pha tạp lên tới 21 kOe và tích năng 

lượng cực đại (BH)max đạt trên 30 MGOe. Các nam châm chế tạo được có thể sử 

dụng trong mô tơ và máy phát điện. - Đã xây dựng được qui trình công nghệ chế tạo 

nam châm thiêu kết Nd-Fe-B có thể đưa vào ứng dụng thực tế. 
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- Đã thử nghiệm chế tạo 03 máy phát điện gió công suất 70 - 200W sử dụng nam châm 

thiêu kết NdFeB chế tạo được. 

Những đóng góp mới của đề tài: 

- Đã chế tạo được nam châm thiêu kết có lực kháng từ lên tới 21 kOe, tích năng lượng 

cực đại (BH)max đạt trên 30 MGOe khi pha tạp 2% Dy40Nd30Al30. 

Đề tài đã có 3 bài báo đăng trên tạp chí và hội nghị quốc tế, 1 bài báo trên tạp chí trong 

nước và được Hội đồng Khoa học xếp loại khá. 
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Nghi n cứu, chế tạo thành công hệ thống m y gieo trồng và thu hoạch đậu phộng 

(lạc) 

 

(NASATI) Sản phẩm đầu ra của đề tài nghi n cứu khoa học này được kỳ vọng trở 

thành phương thức hỗ trợ người nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng 

suất trong gieo trồng và thu hoạch đậu phộng, gia tăng sức cạnh tranh với nông 

sản ngoại nhập cả về chất lượng lẫn giá thành. 

Tại Việt Nam, đậu phộng là loại nông sản được trồng ở nhiều địa phương, đạt sản 

lượng khoảng 530.000 tấn (chiếm khoảng 2% sản lượng toàn cầu). Theo số liệu thống 

kê, trong giai đoạn 10 năm (2006 - 2015) thì diện tích gieo trồng có xu hướng giảm từ 

246,7 nghìn ha xuống còn khoảng 200 nghìn ha, nhưng năng suất có tăng từ 18,7 tạ/ha 

lên 22,7 tạ/ha. 

Còn tại một số quốc gia như Mỹ, Úc hay Trung Quốc, những nông trại sản xuất nông 

nghiệp quy mô lớn thường sử dụng loại máy gieo đa năng (có thêm chức năng bón 

phân, phun thuốc trừ sâu, trải bạt…) năng suất cao để gieo trồng đậu phộng trên những 

lô thửa lớn. Tuy nhiên, những loại máy cỡ lớn này không phù hợp với điều kiện ruộng 

nhỏ hẹp và tập quán canh tác của người nông dân Việt Nam, đồng thời các đơn vị 

trong nước cũng chưa chế tạo được máy gieo có độ tin cậy về chất lượng, hiệu quả 

kinh tế - kỹ thuật chưa cao, nên người nông dân vẫn phải gieo hạt thủ công, quy mô 

sản xuất còn manh mún, lạc hậu. 

Những rào cản về kỹ thuật đang hạn chế sự phát triển của việc sản xuất đậu phộng, dù 

đây là 1 trong 4 loại cây trồng cạn (gồm bắp, đậu nành, đậu phộng và mè) đóng vai trò 

quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các tỉnh phía Nam. 

Với mục tiêu ứng dụng cơ giới hóa vào nông nghiệp, từ sự hỗ trợ của Sở KHCN 

TP.HCM, Phân viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (thuộc Viện Cơ 

điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch - Bộ NN-PTNN) đã tiến hành nghiên 

cứu, chế tạo thành công hệ thống máy gieo trồng và thu hoạch đậu phộng (lạc) phục vụ 

quy trình canh tác phổ biến tại các tỉnh thành khu vực phía Nam. 
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Hệ thống máy gieo trồng và thu hoạch đậu phộng bao gồm 3 mẫu máy là máy gieo khí 

tự động 5 hàng MGL-5, máy đào giũ MĐGL-1,2, máy bứt trái MBL-300. 

 

Về mặt kỹ thuật, máy gieo MGL-5 làm việc trên đất đã được làm đất kỹ, đảm bảo tơi, 

xốp, sạch cỏ và trong thời gian không mưa. Khác các máy gieo thông thường, máy có 

thêm bộ phận lên liếp và san phẳng để tạo rãnh tưới tiêu. Lúc vận hành, cần 1 người lái 

máy kéo và có thể 1 người phụ (quan sát, điều chỉnh, bổ sung hạt giống...). 

Khi máy di chuyển, bộ phận rạch hàng loại đĩa sẽ lăn theo cắt đất, tàn dư thực vật và 

gạt/ép đất sang bên cạnh để tạo thành rãnh. Nhóm nghiên cứu chọn loại đĩa kép dạng 

phẳng tạo một nêm 8-12 chỉ ép đất sang 2 bên và cho phép lắp thêm bộ phận hạn chế 

độ sâu rạch hàng. Tuy phức tạp hơn các loại bộ phận rạch hàng cố định nhưng bộ phận 

này có thể làm việc trên đất dính, âm, còn lẫn cỏ, rác, đất chuẩn bị không kỹ, bởi nếu 

dùng loại đĩa cong dạng chảo sẽ đưa lớp đất ẩm ở dưới lên, không có lợi, nhất là ở nơi 

đất khô hạn. 

Máy được liên hợp với máy kéo 4 bánh có công suất 30-50 HP, có trục thu công suất 1 

tốc độ tiêu chuẩn (540 vòng/phút) nếu gieo giống hạt nhỏ và 2 tốc độ (thông thường 

540 và 1000 vòng/phút) khi gieo hạt lớn, có hệ thống nâng hạ thủy lực tốt (nâng tối 

thiểu 500 kg). Bộ phận gieo hạt của máy kế thừa bộ phận gieo khí động (chân không) 

của loại máy gieo SPC-6 (xuất xứ Rumani), có khả năng làm việc ổn định, nhỏ gọn, 

công nghệ chế tạo đúc gang không phức tạp và hoàn toàn có thể sản xuất ở ngay trong 

nước. 

Do máy có thể thay đổi số hàng và khoảng cách hàng, nên kết cấu các khung nhánh 

độc lập để khi cần gieo bao nhiêu hàng thì bấy nhiêu nhánh được lắp và khoảng cách 

giữa các nhánh có thể mở rộng hoặc thu hẹp. Mỗi khung nhánh liên kết các bộ phận 

độc lập: rạch hàng, gieo, lấp hạt - nén đất. Để đảm bảo độ sâu gieo khi liên hợp máy 

làm việc trên mặt đồng không bằng phẳng, các khung nhánh độc lập được liên kết với 

khung chính bằng bộ phận chép hình cơ cấu hình bình hành. Bởi thế, máy hoạt động 
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ổn định, không gây tổn thương hạt gieo và có thể gieo tốt nhiều loại hạt khác như ngô, 

đậu tương, lúa... 

Trong khi đó, máy đào giũ MĐGL-1,2 có khả năng thu hoạch đậu phộng đã đạt chỉ số 

thu hoạch trên nền đất khô, ruộng ít cỏ dại. Máy được treo sau máy kéo 4 bánh, công 

suất 30-45 HP. Lúc vận hành máy chỉ cần 1 người lái máy kéo. Khi hoạt động, lưỡi 

đào sâu 10-12cm, cắt ngang phần rễ cọc của cây đậu phộng, nâng toàn bộ lớp đất chức 

trái trượt lên hàng răng tách đất và được các răng băng giũ nâng lên, giũ sạch đất và 

đưa về phía sau, rơi vào cơ cấu gom và được rải trên mặt đồng. 

Với độ sâu đủ để không sót quả trong đất, không phạm vào trái nên không gây vỡ, xích 

giũ tốt nên hầu như không còn đất lẫn vào cây sau khi đào giũ. 

Còn về máy bứt trái MBL-300, thì đây là loại máy đập tách trái đậu phộng sau khi cây 

đã được đào hoặc nhổ khỏi đất. Máy làm việc ngoài đồng khi thời tiết khô ráo, song 

vẫn có thể làm việc khi trời mưa nếu có mái che. Tuy có khả năng bứt trái đậu phộng 

cả tươi lẫn khô với độ ẩm từ 30-70%, nhưng máy sẽ đạt năng suất cao hơn đối với quả 

đậu phộng đã được phơi ngoài đồng 2-4 ngày sau khi đào hoặc nhổ (để giảm bớt ẩm 

độ, trái trở nên cứng hơn, đất bám trên trái dễ bong tróc). 

Theo ước tính, việc trang bị máy bứt trái MBL-300 có thời gian thu hồi vốn chỉ sau 1 

năm, hiệu quả vốn đầu tư khoảng 4,5 lần, giảm chi phí so phương pháp thủ công 

45,26%. Máy gieo khí tự động 5 hàng MGL-5 có thời gian thu hồi vốn lâu hơn - 

khoảng 1,6 năm, hiệu quả vốn đầu tư khoảng 1,3 lần, giảm chi phí so phương pháp thủ 

công 34,4%. Riêng máy đào giũ ĐGL-1,2 cần thêm thời gian để khắc phục hiện tượng 

ùn ứ cây đậu phộng đã đào ngay trên lưỡi đào. 

Vì lý do này, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất Sở KHCN TP.HCM triển khai xây dựng 

mô hình ứng dụng khoảng 5 ha với 3-4 loại giống khác nhau tại Củ Chi hoặc Long An 

nhằm so sánh hiệu quả trồng các loại giống khác nhau, làm cơ sở thay đổi tập quán 

gieo trồng đậu phộng và hoàn thiện hệ thống máy gieo trồng và thu hoạch đậu phộng 

nói trên 

  


