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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Liên kết dữ liệu KH-CN: Lợi cả đôi đường 

 

Các doanh nghiệp KH-CN chia sẻ thông tin với nhau và trong nay mai, các doanh 

nghiệp này còn chia sẻ, cập nhật thông tin từ hệ thống nhiều hơn nữa. Ảnh: BÁ TÂN 

(Báo Sài Gòn giải phóng) Hệ thống liên kết dữ liệu của 12 tổ chức KH-CN là các 

trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện cùng với dữ liệu của Sở KH-CN và Trung 

tâm Thông tin và thống kê KH-CN (CESTI) sẽ hình thành một hệ thống dữ liệu 

KH-CN phong phú, hữu ích. Đến tháng 9-2018, hệ thống liên kết nguồn lực thông 

tin KH-CN TPHCM sẽ chính thức ra mắt cộng đồng, sẽ phục vụ mạnh mẽ nhu cầu 

tìm hiểu thông tin, học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên địa bàn TPHCM.  

Liên kết với các trường đại học 

Đề án “Liên kết nguồn lực thông tin KH-CN TPHCM” được UBND TP phê duyệt tại 

Quyết định số 6770/QĐ-UBND ngày 27-12-2016. Sở KH-CN là đơn vị chủ trì, phối 

hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện… trên địa bàn TPHCM tổ chức 

liên kết, chia sẻ thông tin về các nhiệm vụ KH-CN và thông tin KH-CN do các đơn vị 

tham gia tạo lập và được quyền khai thác (sách, luận văn, luận án, tạp chí chuyên 

ngành KH-CN…). 

Mới đây, các đại diện trường đại học: ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Giao thông Vận 

tải - phân hiệu tại TPHCM, ĐH Hùng Vương, ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, ĐH 

Tài chính - Marketing, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch và ĐH Giao thông Vận tải TPHCM đã trực tiếp ký kết thỏa thuận tham 

gia Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH-CN trong năm 2019 cùng Sở KH-CN 

TPHCM là một bước phát triển lớn cho hệ thống này. 

Việc ký kết thỏa thuận còn cho thấy đề án tiếp tục triển khai mở rộng tại TPHCM. Sở 

kỳ vọng mỗi năm đều phát triển thêm nhiều đơn vị tại TPHCM tham gia kết nối và 

chia sẻ thông tin KH-CN. Bên cạnh đó, trong năm 2019, hệ thống sẽ bổ sung các tính 

năng tiện ích cho người dùng và các đơn vị thành viên (như tìm kiếm thông minh, 

newsletter, ứng dụng di động); truyền thông, giới thiệu đến rộng rãi người dùng. Ký 

kết này còn thêm nguồn thông tin KH-CN quý giá cho hệ thống.  

Được biết, qua quá trình xây dựng, khâu đầu tiên của đề án là khảo sát và phân tích 

chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu vào hệ thống liên kết sẽ được thực hiện từ tháng 5-2018. 

Đến tháng 9-2018, hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH-CN TPHCM sẽ chính 
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thức ra mắt cộng đồng. Còn theo bà Bùi Thanh Bằng, Giám đốc CESTI, năm 2018 hệ 

thống liên kết nguồn lực thông tin KH-CN đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng tại 

địa chỉ www.stinet.gov.vn.  

Dễ dàng tìm kiếm, chia sẻ 

GS-TS Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết: “Việc sử 

dụng, ứng dụng các thông tin KH-CN rất quan trọng. Hiện nay trên địa bàn TPHCM 

mỗi trường, viện, đơn vị có những nguồn thông tin khác nhau nhưng các nguồn thông 

tin này chưa được tích hợp với nhau để hoạt động hiệu quả. Do đó, Sở KH-CN 

TPHCM đã tham mưu cho UBND TPHCM ban hành quyết định xây dựng đề án liên 

kết nguồn lực thông tin KH-CN”.   

Hiện hệ thống này liên kết dữ liệu của 12 tổ chức KH-CN là các trường đại học, viện 

nghiên cứu, thư viện cùng với dữ liệu của Sở KH-CN và CESTI. Cụ thể, hệ thống đã 

liên kết và chia sẻ hơn 145.000 tài liệu thư mục, trong đó có hơn 15.300 tài liệu toàn 

văn, gồm hơn 12.000 tài liệu toàn văn của 8 đơn vị (viện, trường, thư viện), 2.277 toàn 

văn kết quả thực hiện nhiệm vụ KH-CN từ CESTI và 1.025 dữ liệu từ Sở KH-CN (626 

chuyên gia, 134 phòng thí nghiệm, 208 tổ chức KH-CN, 57 doanh nghiệp KH-CN).  

Về kỹ thuật, có 9 đơn vị đã kết nối cập nhật dữ liệu tự động cho hệ thống (CESTI, ĐH 

Y Dược, ĐH Tài nguyên và Môi trường, ĐH Ngân hàng…); 5 đơn vị thực hiện cập 

nhật dữ liệu qua file; 10 đơn vị đã đặt link liên kết giới thiệu trên website đơn vị. 

Website phục vụ từ tháng 3-2019 đến nay có hơn 3.000 lượt truy cập. Các công cụ tìm 

kiếm bao gồm tìm kiếm đơn giản, tìm kiếm nâng cao, tìm trên mọi trường, tìm kiếm 

trong khoảng thời gian nhất định… Có thể hình dung việc tra cứu trên hệ thống khá 

đơn giản, tương tự như cơ chế của Google. 

TS Phạm Phú Quốc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, chia sẻ: 

“Hiện nay, có nhiều cách tiếp cận thông tin KH-CN nhưng phương thức được Sở KH-

CN giới thiệu là phương thức khoa học, dễ tiếp cận và tiết kiệm được nhiều thời gian, 

công sức. Càng nhiều người tiếp cận được thì giá trị của thông tin KH-CN càng được 

nhân lên”.  

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, Nguyễn Kỳ Phùng, cho biết thêm: “Đề án liên kết 

nguồn lực thông tin KH-CN đã triển khai được một thời gian, bước đầu đáp ứng mong 

muốn liên kết các đơn vị lại với nhau nhằm chia sẻ nguồn lực thông tin phong phú, đầy 

đủ hơn, phục vụ mạnh mẽ nhu cầu tìm hiểu thông tin, học tập, giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học trên địa bàn TPHCM. Sở KH-CN đã chia sẻ các kết quả đề tài nghiên cứu để 

các nhà nghiên cứu, sinh viên theo dõi và sử dụng (miễn phí) nhằm phục vụ mục đích 

nghiên cứu, giảng dạy. 

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Sở KH-CN TPHCM đã và tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các 

đơn vị, trường, viện khảo sát và phân tích chuẩn hóa dữ liệu từ các phòng thí nghiệm, 

thử nghiệm, các doanh nghiệp KH-CN, tổ chức hoạt động KH-CN và các chuyên gia 

KH-CN trong 4 ngành công nghiệp chủ lực để đưa vào hệ thống liên kết thông tin. 
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Vinh danh 75 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng 

Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu khai mạc buổi Lễ. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn)  Sáng ngày 23/6 tại Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ vinh 

danh 75 doanh nghiệp (DN) xuất sắc, được tuyển chọn, Thủ tướng Chính phủ tặng 

thưởng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2018 và tôn vinh 02 DN 

đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương. 

Tới dự buổi Lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh; Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường 

Quốc hội Phan Xuân Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Nguyễn Xuân Cường; Chủ tịch UNBD TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch Viện 

Hàn lâm KH&CN Việt Nam Châu Văn Minh; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 

Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia GTCLQG. 

Lễ trao giải có có sự hiện diện của đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành: Bộ Y tế; Bộ Công 

Thương; Bộ Thông tin và Truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

VCCI; Đại diện Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy 

ban Pháp luật của Quốc hội; Đại diện Lãnh đạo các tỉnh thành phố địa phương, cơ 

quan, doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan thông tấn báo chí. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ 

chúc mừng các DN được nhận giải thưởng, đồng thời nhấn mạnh: đất nước muốn phát 

triển nhanh, bền vững và thu hẹp khoảng cách, nhất định phải nâng cao năng lực cạnh 

tranh giữa từng ngành, sản phẩm. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh có nhiều thứ 

nhưng quan trọng là năng suất, chất lượng, đặc biệt là chất lượng khi trình độ phát 

triển ngày càng cao, yêu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng, khắt khe hơn. Do 

vậy, DN Việt cần phải theo những tiêu chí quốc tế bởi điều này không chỉ góp phần 

chính phục khách hàng trong nước mà còn hướng tới thị trường nước ngoài. 

Theo Phó Thủ tướng, GTCLQG được đánh giá theo 07 tiêu chí trong đó có vai trò 

quan  của đổi mới sáng tạo. Nếu xét kỹ hơn sẽ thấy đó là yếu tố văn hóa, đạo đức DN 

trong sản xuất, kinh doanh. Đó còn là sự cam kết của DN với khách hàng, cộng 
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đồng  và không chỉ trong nước mà cả thế giới; không chỉ liên quan đến sản xuất, tiêu 

thụ, mà còn liên quan đến con người, phát triển bền vững. "Chúng tôi mong rằng, ngày 

càng có nhiều DN tham gia và Giải thưởng tiếp tục không ngừng lan tỏa để phong trào 

năng suất chất lượng ngày càng đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của đất 

nước", Phó Thủ tướng nói. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện 02 DN đạt Giải thưởng GPEA năm 2018. 

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng - Chủ tịch Hội 

đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho biết: GTCLQG được thực hiện 

theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, được Thủ tướng Chính phủ 

giao cho Bộ KH&CN chủ trì triển khai hằng năm. GTCLQG thuộc hệ thống Giải 

thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất 

lượng Châu Á - Thái Bình Dương. GTCLQG hướng tới mục tiêu khuyến khích các 

DN Việt Nam xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến 

năng suất - chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất - chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất - chất lượng của 

các sản phẩm, hàng hoá,  tăng khả năng cạnh tranh của các DN, đóng góp tích cực vào 

sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã thành lập Hội 

đồng GTCLQG với tinh thần nghiêm túc, công tâm, khách quan theo đúng quy chế của 

Giải thưởng. Từ đó, đã lựa chọn, đề xuất để Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng 

GTCLQG năm 2018 cho các DN. 

Theo đó, GTCLQG năm 2018 được trao cho 75 DN và Giải thưởng GPEA năm 2018 

cho 02 DN. “Đây chính là dịp để chúng ta ghi nhận những đóng góp và thành công 

không ngừng của các DN đạt giải, đồng thời khích lệ những DN Việt Nam đang nỗ lực 

phấn đấu hoàn thiện mình để vươn tới sự phát triển bền vững về hệ thống quản trị và 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình”. Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ. 
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Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức 

Chung trao giải thưởng cho các DN. 

Để tiếp tục hoàn thiện và phổ biến những giá trị của Giải thưởng đến cộng đồng DN 

ngày càng lớn mạnh của Việt Nam, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết thêm: Bộ 

KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai có hiệu quả hơn nữa hoạt động GTCLQG 

trên toàn quốc để Giải thưởng thực sự mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc, có tác dụng tôn 

vinh, quảng bá các DN đã nỗ lực tuân thủ các tiêu chí và đạt được Giải thưởng cũng 

như khẳng định uy tín và phổ biến những giá trị của Giải thưởng đến cộng đồng DN, 

người tiêu dùng. 

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia GTCLQG và Chủ tịch Viện 

Hàn lâm KH&CN Việt Nam Châu Văn Minh trao giải cho các DN. 

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ 

cộng đồng DN, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân,… bằng những hoạt động thiết 

thực, tương xứng với uy tín và bề dày của Giải thưởng trong thời gian tới. 
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Theo Ban tổ chức, tháng 8/2018, Tổ chức Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương 

(APQO) chính thức công bố kết quả Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái 

Bình Dương (GPEA) năm 2018 với 02 DN Việt Nam được thông báo đạt giải gồm: 

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (TP. Hồ Chí Minh), cho loại hình DN sản xuất lớn; 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (TP. Hà Nội) cho loại hình DN dịch vụ lớn. 

Tiếp đó vào ngày 10/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 543/QĐ-TTg, 

tặng GTCLQG năm 2018 cho 75 DN. 
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Chế tạo thành công hệ thống sấy đối lưu thông minh tiệt trùng bằng tia cực tím 

 

TS. Nguyễn Tấn Dũng hướng dẫn nhóm RG-05 tính toán, thiết kế hệ thống sấy đối lưu 

thông minh tiệt trùng bằng tia cực tím DSDL-04. 

(Báo Khoa học phổ thông) - Khác với hệ thống sấy đối lưu thông thường, hệ thống 

sấy đối lưu thông minh tiệt trùng bằng tia cực tím là một giải pháp công nghệ tối 

ưu. Hệ thống điều khiển liều lượng tia cực tím theo chương trình để tiêu diệt toàn 

bộ tế bào nấm mốc có trong vật liệu và môi trường sấy. Vì vậy, sản phẩm sau khi sấy 

không cần thêm hóa chất bảo quản mà vẫn không bị mốc trong suốt thời gian bảo 

quản. 

TS. Nguyễn Tấn Dũng - Trường ĐH sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết, sản phẩm 

sau khi sấy khô như các loại rau, củ, quả, thịt và thủy hải sản … đạt độ ẩm yêu cầu để 

kéo dài thời gian sử dụng phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Tuy nhiên, khi sản 

phẩm sấy khô để lâu vẫn bị mốc xuống màu, hư hỏng, làm giảm chất lượng sản phẩm 

mặc dù được bảo quản trong bao bì cách ly với môi trường bên ngoài. 

Nguyên nhân chính là trong quá trình sấy mấn mốc không bị tiêu diệt, chúng co lại 

thành bào tử chờ cơ hội phát triển trong thời gian bảo quản. Để khắc phục vấn đề này, 

các doanh nghiệp thường sử dụng hóa chất bảo quản các sản phẩm sau khi sấy để ức 

chế sự phát triển nấm mốc có trong sản phẩm, nhưng khi sử dụng hóa chất bảo quản 

thì gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, lại không thân thiện với môi trường. 

Do đó, vấn đề này nằm trong vòng luẩn quẩn, tồn tại của kỹ thuật và không lối thoát. 

Trước tình hình đó, TS. Nguyễn Tấn Dũng cùng với các cộng sự, gồm: ThS. Lê Tấn 

Cường, KS. Lê Văn Hoàng và KS. Lê Trung Hiếu thuộc Trường ĐH sư phạm kỹ thuật 

TP.HCM đã hướng dẫn nhóm nghiên cứu RG-05 gồm các em sinh viên năm cuối 

ngành kỹ thuật hóa học: Nguyễn Hoàng Phúc, Trần Thuận Lợi, Nguyễn Văn Sâm, 

Trần Đức Thuận, Nguyễn Văn Giác, Phạm Việt Cường, Nguyễn Văn Dương thực hiện 

một dự án khoa học công nghệ (làm đề tài tốt nghiệp theo phương pháp Project Based 

Learning) là đã chế tạo thành công “Hệ thống sấy đối lưu thông minh tiệt trùng bằng 

tia cực tím DSDL-04”, quá trình sấy được kiểm soát rất chặt chẽ các thông số công 

nghệ như: nhiệt độ môi trường sấy, vận tốc tác nhân sấy, thời gian sấy để sản phẩm 
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sau khi sấy đạt chất lượng tốt nhất, độ ẩm đạt yêu cầu và chi phí năng lượng đạt tới 

ngưỡng thấp nhất. 

Bên cạnh đó, hệ thống sấy điều khiển liều lượng tia cực tím theo chương trình để tiêu 

diệt toàn bộ tế bào nấm mốc có trong vật liệu và môi trường sấy. Vì vậy, sản phẩm sau 

khi sấy không cần thêm hóa chất bảo quản chống mốc mà vẫn không bị mốc trong suốt 

thời gian bảo quản. Đây là một trong những giải pháp về mặt công nghệ tối ưu đã khắc 

phục toàn bộ tất cả những nhược điểm đối với hệ thống sấy đối lưu thông thường khác 

hiện có. 

 

TS. Nguyễn Tấn Dũng đang kiểm tra hệ thống sấy; các thành viên nhóm nghiên cứu 

RG-05 đang vận hành hệ thống sấy. 

TS. Nguyễn Tấn Dũng (0918.801670) mong rằng: “Hệ thống sấy đối lưu thông minh 

tiệt trùng bằng tia cực tím DSDL-04 sớm được triển khai ứng dụng vào sản xuất tại 

các nhà máy, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Giá thành một hệ thống máy chỉ 

bằng khoảng từ 1/4 - 1/2 so với ngoại nhập cùng một năng suất, sẽ phù hợp với các 

doanh nghiệp có quy mô sản xuất vừa và nhỏ, vốn đầu tư ít, thời gian thu hồi vốn 

ngắn. Hệ thống sấy được bảo hành 2 năm, trong khi đó hệ thống máy ngoại nhập bảo 

hành 1 năm nhưng không có tính năng tiệt trùng bằng tia cực tím, không điều khiển 

tốc độ tác nhân sấy, tiết kiệm năng lượng”. 

. 

  

  



10 

 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Than sinh học có thể tăng khả năng lưu trữ cacbon, nhưng ít tác động đến quá 

trình nảy mầm và sinh trưởng của thực vật 

 

Theo một nghiên cứu mới của trường Đại học Illinois, than sinh học sẽ không 

phải chất phụ gia kỳ diệu cho đất, điều mà nhiều nông dân và nhà nghiên cứu hy 

vọng có được. Than sinh học có thể cải thiện một số loại đất, đặc biệt là những 

loại đất kém chất lượng nhưng chưa có sự thống nhất về hiệu quả của nó. Các 

nhà nghiên cứu đã thử nghiệm phản ứng của nhiều loại đất với các loại than sinh 

học khác nhau nhưng chưa xác định được khả năng của chúng trong việc thúc 

đẩy sự sinh trưởng của cây trồng. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đã cho thấy khả 

năng than sinh học ảnh hưởng đến phát thải khí nhà kính từ đất. Những phát 

hiện mới đã được công bố trên tạp chí Chemosphere. 

Chất phụ gia sinh học - các hạt vật liệu hữu cơ được đốt cháy trong quá trình không có 

oxy được kiểm soát, cung cấp cho đất một dạng cacbon có khả năng chống lại hoạt 

động của vi sinh vật hiệu quả hơn các chất phụ gia sinh khối truyền thống không được 

đốt cháy. Về lý thuyết, tính chất này sẽ cho phép đất giữ cacbon để lưu trữ lâu dài vì 

nó không bị phân hủy nhanh như các dạng cacbon khác. 

"Có nhiều báo cáo mâu thuẫn về hiệu quả sử dụng than sinh học để tăng sản lượng 

cây trồng cũng như tiềm năng của nó như bể chứa cacbon", Nancy Holm, đồng tác giả 

nghiên cứu nói. Để giải quyết mâu thuẫn trong các nghiên cứu trước đây, các nhà hoa 

học đã thực hiện một nghiên cứu có hệ thống sử dụng 10 loại đất phổ biến ở Illinois để 

kiểm tra tác động của việc trộn than sinh học có nồng độ khác nhau từ ba loại thức ăn 

khác nhau gồm ngô, cây Miscanthus và gỗ cứng. 

Để bổ sung một khía cạnh cho nghiên cứu phổ biến trong môi trường nông nghiệp 

thực tế, nhóm nghiên cứu đã kiểm tra hai nguồn cacbon khác ảnh hưởng đến đất, bao 

gồm vật liệu từ thực vật bị đốt cháy trong môi trường không khí mở không kiểm soát 

và rơm ngô. Rơm ngô bao gồm thân, lá và lõi ngô còn sót lại trên cánh đồng sau khi 

thu hoạch. 

Trong mỗi kịch bản, các mẫu được phân tích và kiểm soát ba lần. Thí nghiệm đã tạo ra 

429 mẫu đất, trong đó, các nhà nghiên cứu đã trồng mỗi lần hai hạt ngô. Sau thời gian 

nảy mầm 14 ngày, nghiên cứu cho thấy việc bổ sung than sinh học từ bất kỳ nguyên 

liệu hoặc nhờ sự hỗ trợ của bất cứ kỹ thuật sản xuất nào không ảnh hưởng lớn đến việc 

sản sinh khí nhà kính, yếu tố sinh trưởng của cây trồng hoặc hoạt động của cộng đồng 
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vi khuẩn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy một số khác biệt quan trọng 

trong các loại đất bao gồm rơm ngô và nguyên liệu thực vật đốt cháy. 

Elizabeth Meschewski, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: "Việc bổ sung rơm ngô mô 

phỏng điều kiện thực tế trên đồng ruộng, đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể lượng khí 

thải nhà kính, cũng như sự thay đổi trong cộng đồng vi sinh vật dưới đất. Nhưng, sự 

tăng trưởng của cây con ban đầu không bị ảnh hưởng. Việc bổ sung nguyên liệu từ 

thực vật đã cháy làm giảm sinh khối thực vật trên mặt đất, làm tăng phát thải khí nhà 

kính oxit nitơ và làm thay đổi cộng đồng vi sinh vật trong đất". 

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận than sinh học có thể cải thiện chất lượng đất bị 

suy thoái hoặc chất lượng kém, nhưng dường như không mang lại bất kỳ lợi ích về 

chất lượng nào cho đất được sử dụng trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, các nhà nghiên 

cứu cho rằng sử dụng than sinh học làm chất phụ gia thay cho sinh khối hoặc nguyên 

liệu thực vật đốt cháy có thể ngăn chặn phát thải khí nhà kính do vi khuẩn tạo ra. Các 

tác giả cho rằng cần thực hiện nghiên cứu trong thời gian dài để hiểu toàn diện hơn về 

cách than sinh học mang lại lợi ích cho ngành nông nghiệp. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2019-06-biochar-boost-carbon-st 

Storage-benefits.html, 
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Nang tóc chức năng được phát triển từ tế bào gốc 

 

Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Sanford Burnham Prebys đã tạo ra loại 

tóc giống tóc tự nhiên mọc xuyên qua da bằng cách sử dụng tế bào gốc đa năng 

của người (iPSC), một thành tựu khoa học to lớn có thể cách mạng hóa ngành 

công nghiệp tóc. 

Hơn 80 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em Hoa Kỳ bị rụng tóc. Tình trạng này là do di 

truyền, lão hóa, sinh con, điều trị ung thư, tổn thương do bỏng và các rối loạn như hói. 

Rụng tóc thường liên quan đến cảm giác đau khổ, có thể làm giảm chất lượng cuộc 

sống và dẫn đến lo lắng và trầm cảm. 

PGS.TS. Alexey Terskikh, đồng tác giả nghiên cứu đã nghiên cứu loại tế bào da nhú. 

Các tế bào này nằm trong nang tóc và kiểm soát sự phát triển của tóc, bao gồm độ dày, 

chiều dài và chu kỳ phát triển của tóc. Năm 2015, PGS.TS.Terskikh đã cho tóc mọc 

thành công dưới da chuột bằng cách tạo ra da nhú từ iPSC, một quá trình mất kiểm 

soát đòi hỏi phải có sự điều chỉnh thêm. 

"Phương pháp mới của chúng tôi đã giải quyết những thách thức công nghệ quan 

trọng để phát hiện được sử dụng trong thế giới thực", PGS.TS. Terskikh nói. "Bây giờ, 

chúng tôi có một phương pháp mạnh, có sự kiểm soát chặt chẽ để tạo ra loại tóc trông 

tự nhiên mọc qua da bằng cách sử dụng bào da nhú có nguồn gốc từ iPSC. Đây là 

bước đột phá quan trọng trong việc phát triển các liệu pháp trị rụng tóc dựa vào tế 

bào và lĩnh vực y học tái sinh". 

Đặc trưng của phương pháp mới là một khung phân hủy sinh học 3 chiều được làm từ 

vật liệu giống như chỉ khâu tự tiêu. Khung này kiểm soát hướng tóc mọc và giúp các tế 

bào gốc kết hợp vào da. Phương pháp hiện nay dựa vào các tế bào biểu mô của chuột 

kết hợp với các tế bào da nhú của người. Các thí nghiệm được thực hiện trên chuột trụi 

lông bị suy giảm miễn dịch. 

Việc sử dụng iPSC để tạo ra phần biểu mô của nang tóc hiện đang được thực hiện 

trong phòng thí nghiệm. Sự kết hợp giữa tế bào biểu mô và tế bào da nhú từ iPSC sẽ 

cho phép tạo ra nang tóc hoàn toàn là của con người, sẵn sàng cho việc cấy ghép cho 

người. Điểm khác biệt so với các phương pháp tái tạo nang tóc khác là iPSC của con 

người là nguồn cung cấp tế bào không giới hạn và có thể tách ra nhờ lấy máu một cách 

đơn giản. 
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Nhóm nghiên cứu hy vọng công nghệ mới sẽ giúp cải thiện cuộc sống cho hàng triệu 

người đang phải vật lộn với chứng rụng tóc. 

N.P.D (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-06-functional-hair-

follicles-grown-stem.html 
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Béo phì, tăng huyết áp và các rối loạn chuyển hóa khác liên quan đến giấc ngủ 

 

Nghiên cứu mới từ các nhà khoa học tại Bệnh viện Brigham đã tìm thấy mối liên 

hệ chặt chẽ giữa giấc ngủ bất thường và tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa như 

tăng huyết áp, béo phì và tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy có một mối liên hệ 

nhân quả có thể có giữa lịch trình giấc ngủ không nhất quán và rối loạn chức 

năng trao đổi chất. 

Tác giả nghiên cứu Tianyi Huang, giải thích: "Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra 

mối liên hệ giữa ngủ không đủ giấc và nguy cơ béo phì, tiểu đường và các rối loạn 

chuyển hóa khác. Nhưng chưa có nhiều kết luận về tác động của giấc ngủ bất thường, 

sự thay đổi hàng và thời gian ngủ". Nghiên cứu đã theo dõi hơn 2.000 đối tượng trong 

thời gian 6 năm. Kết quả cho thấy, những người có sự thay đổi lớn nhất về thời gian đi 

ngủ và thời gian ngủ nói chung, cho thấy tỷ lệ rối loạn chuyển hóa cao nhất. Ngay cả 

sau khi xem xét số lượng giấc ngủ của một người và các yếu tố lối sống khác, cứ sau 

một giờ ngủ đêm hoặc thời gian ngủ đêm lại nhân lên hiệu ứng trao đổi chất bất lợi.  

Nhóm nghiên cứu, giải thích thêm: Dữ liệu của chúng tôi cho thấy sự thay đổi của thời 

gian ngủ càng cao, thì có nhiều nguy cơ mắc một số vấn đề, từ béo phì đến huyết áp 

cao. Và chúng tôi cũng đề xuất rằng ở nhiều đối tượng, các biến thể trong mô hình 

giấc ngủ có trước sự khởi đầu của trao đổi chất. Điều này có khả năng chỉ ra mối liên 

hệ nhân quả giữa sự bất thường của giấc ngủ và các vấn đề sức khỏe tiếp theo. Kết quả 

của chúng tôi cho thấy rằng việc duy trì lịch trình ngủ đều đặn có tác dụng chuyển hóa 

có lợi và nghiên cứu này nhằm hỗ trợ những chiến lược phòng ngừa đối với bệnh 

chuyển hóa, tập trung vào việc thúc đẩy giấc ngủ đầy đủ và lối sống lành mạnh khác.  

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Diab Care. 

N.T.T (NASATI), theo https://newatlas.com/irregular-sleep-metabolic-disorder/60018/ 
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Phát hiện các gen và quá trình tế bào liên quan đến sinh bệnh học RVVC 

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu mới đây đã xác định được một số gen và quá trình 

tế bào có liên quan đến sinh bệnh học của bệnh nấm Candida âm hộ và âm đạo 

tái phát (RVVC). Trong bài báo được công bố trên tạp chí Science Translational 

Medicine, nhóm đã mô tả nghiên cứu về bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ và 

những thông tin, kiến thức về căn bệnh này. 

Trên toàn thế giới hiện có khoảng 8% phụ nữ bị mắc RVVC, gây cảm giác đau rát, khó 

chịu, thậm chí, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nấm Candida. albicans 

(nấm Candida) có thể phát triển và gây bệnh ở bất cứ đâu trên cơ thể con người nhưng 

chủ yếu ở da, niêm mạc. Đặc biệt, niêm mạc ở âm hộ, âm đạo của phụ nữ là nơi dễ 

dàng bị nấm Candida ký sinh tại chỗ, phát triển và gây bệnh khi có điều kiện thuận lợi. 

Tuy hiếm khi gây tử vong, nhưng bệnh nhiễm trùng do nấm lại không dễ chữa dứt 

điểm bằng các phương pháp điều trị thông thường. Điều này cũng có nghĩa là phụ nữ 

sinh sống ở các khu vực kém phát triển hơn trên thế giới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn 

trong quá trình điều trị bệnh. 

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng một số phụ nữ có cơ địa dễ bị nhiễm trùng hơn so 

với những người khác. Tuy nhiên, nguyên nhân lý giải điều này, cho đến nay, vẫn 

chưa được làm sáng tỏ. Trong nỗ lực mới, các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên 

cứu phả hệ di truyền về bệnh nhiễm trùng ở phụ nữ châu Âu để tìm hiểu và xác định 

xem liệu lý do có thể là do các yếu tố di truyền trong tự nhiên hay không. Nhóm 

nghiên cứu đã tiến hành thu thập các mẫu mô từ 327 phụ nữ châu Âu, trong đó, có 155 

bệnh nhân RVVC và 172 người tham gia thử nghiệm được kiểm soát. Tất cả các mẫu 

mô này đều được giải trình tự gen và kết quả nghiên cứu cho thấy đã có sự khác biệt 

giữa 2 nhóm phụ nữ này. 

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng họ phát hiện sự bất thường về gen quy định các quá 

trình chuyển hóa và cấu trúc tế bào ở bệnh nhân RVVC. Hơn nữa, họ cũng nhận thấy 

sự khác biệt trong một gen có tên SIGLEC15 quy định việc tạo ra các hiệu ứng điều 

hòa ở một số tế bào. Bên cạnh đó, sự biến đổi của một loại tế bào miễn dịch có tên gọi 

PMBC - nguyên nhân dẫn đến việc giải phóng một lượng lớn các phân tử bất thường, 

gây nên tình trạng viêm khi cơ thể bị nhiễm nấm Candida.  

Nhóm cho rằng điều này đồng nghĩa với việc phụ nữ bị RVVC dễ có nguy cơ bị nhiễm 

trùng hơn vì hệ thống miễn dịch của họ phản ứng khác biệt với nấm, dẫn đến tình trạng 

viêm nhiễm, biểu hiện thường đi kèm của bệnh nhiễm RVVC, gây cho bệnh nhân cảm 

giác khó chịu. 
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Ngoài ra, thử nghiệm được thực hiện trên mô hình chuột bị nhiễm nấm Candida cũng 

cho thấy sự gia tăng của biểu hiện gen SIGLEC15. Các nhà nghiên cứu cho biết trong 

tương lai, sẽ tiến hành thêm những nghiên cứu bổ sung nhằm tìm hiểu thêm về cách 

thức các quá trình họ xác định được nhắm mục tiêu ở bệnh nhân RVVC để điều trị 

hiệu quả hơn các triệu chứng của bệnh. 

P.K.L (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-06-genes-cellular-

contribute-pathogenesis-rvvc.html, 
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Bộ công cụ được thiết kế riêng để sản xuất hiệu quả Peptide 

 

Nhiều sản phẩm tự nhiên quan trọng như kháng sinh, thuốc ức chế miễn dịch 

hoặc thuốc chống ung thư được sản xuất bởi các vi sinh vật. Những sản phẩm tự 

nhiên này thường là những peptide nhỏ, trong một số trường hợp quá phức tạp 

để tổng hợp hóa học trong phòng thí nghiệm. Trong các nhà sản xuất vi sinh vật 

của các loại thuốc này, các loại thuốc này được tạo ra với sự trợ giúp của các 

enzyme NRPS theo cách tương tự như một nhà máy ô tô hiện đại: tại mỗi trạm, 

các bộ phận bổ sung được thêm vào cấu trúc cơ bản cho đến khi cuối cùng một 

chiếc ô tô rời khỏi nhà máy. Trong trường hợp NRPS, một axit amin cụ thể được 

kết hợp và xử lý tại mỗi trạm (mô-đun) để cuối cùng, các peptide được tạo ra có 

thể là tuyến tính, tuần hoàn hoặc biến đổi khác, và cũng có thể mang axit amin 

bất thường. 

Mặc dù các nguyên tắc cơ bản của NRPS đã được biết đến từ lâu, nhưng trước đây khó 

có thể sửa đổi các enzyme này một cách dễ dàng và hiệu quả, cho phép lắp ráp hoàn 

chỉnh các enzyme nhân tạo hoàn toàn dẫn đến peptide mới tự nhiên. Mặc dù trong quá 

trình sửa đổi NRPS trước đây thường dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về hiệu suất sản 

xuất của các peptide được sửa đổi mong muốn, nhóm nghiên cứu Công nghệ sinh học 

phân tử của Giáo sư Helge Bode đã công bố một phương pháp mới vào năm 2018 để 

tránh nhược điểm này. Nhóm hiện đã tối ưu hóa hơn nữa phương pháp này cho phép 

sản xuất dễ dàng các peptide mới với năng suất tuyệt vời. 

"Chúng tôi sử dụng các đoạn hệ thống NRPS tự nhiên từ các vi khuẩn khác nhau làm 

các khối xây dựng mà chúng tôi kết nối với nhau bằng các điểm lắp ráp cụ thể mà 

chúng tôi đã xác định được", Andreas Tietze và Janik Kranz giải thích cách tiếp cận 

nghiên cứu mà họ đã phát triển như một phần của nhóm lớn hơn trong nhóm Bode. 

"Sản lượng tương đương với sản xuất tự nhiên của các sản phẩm tự nhiên không biến 

đổi và các phương pháp mới cũng cho phép sản xuất đơn giản các nhóm peptide, điều 

mà trước đây không thể có được". 

Phương pháp này được thiết lập rất tốt, người mới bắt đầu có thể sử dụng nó để sản 

xuất các peptide mới sau một thời gian đào tạo ngắn. Nhưng để đi đến điểm này là một 

chặng đường dài. "Sau những thí nghiệm đầy hứa hẹn đầu tiên của Kenan, nghiên cứu 

sinh của tôi vào thời điểm đó, chúng tôi đã làm việc rất lâu trong dự án với một phần 

lớn trong nhóm của tôi cho đến khi chúng tôi chắc chắn rằng phương pháp của chúng 

tôi đáp ứng các yêu cầu của phương pháp kỹ thuật mạnh mẽ và dễ tái tạo, nhờ các 

chương trình ưu tiên LOEWE MegaSyn và Genomics đa dạng sinh học dịch thuật, 
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chúng tôi đã có nhân sự và hỗ trợ tài chính cần thiết, và có thể tập trung hoàn toàn 

vào dự án". 

Bước tiếp theo là sửa đổi các loại thuốc liên quan đến lâm sàng đầu tiên bằng phương 

pháp này và sản xuất chúng trong các vi sinh vật áp dụng các phương pháp công nghệ 

sinh học. Các điều kiện hiện này cho việc thực hiện là rất tốt - Bode mới chỉ được trao 

một trong những khoản trợ cấp nâng cao của ERC từ Hội đồng nghiên cứu châu Âu để 

tiếp tục tối ưu hóa các phương pháp trong 5 năm tới. 

P.T.T.(NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190612110123.htm 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Dự báo triển vọng quặng Sn-W ẩn sâu ở vùng Lâm Đồng – Khánh Hòa trên cơ sở 

nghiên cứu đặc điểm cấu trúc của một số trường quặng đã được đánh giá, thăm 

dò, khai thác 

 

Quặng thiếc và wolfram là những khoáng sản quan trọng, được sử dụng trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau, có giá trị kinh tế cao và nhu cầu lớn. Việt Nam nằm 

trong một phần của vành đai quặng thiếc Thái Bình Dương. Các nhà địa chất 

Pháp, Liên Xô và Việt Nam đã phát hiện được nhiều mỏ, điểm quặng thiếc, 

wolfram trong các vùng quặng: Pia Oac, Tam Đảo, Quỳ Hợp, Hương Sơn, Lâm 

Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận. 

Một số nghiên cứu chuyên sâu về quặng thiếc cũng được nhiều nhà địa chất thực hiện 

và công bố kết quả. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, đánh giá, thăm dò chủ yếu thực hiện 

trên diện tích nhỏ, ở mức nông đến 100m, trong khi hầu hết các vùng mỏ bị che phủ 

nhiều bởi các tích tụ bở rời, các kết quả phân tích địa hóa còn ít, chất lượng không cao 

nên các đặc điểm về cấu trúc trường quặng, cấu trúc mỏ và khả năng tồn tại quặng ở 

phần sâu còn chưa được làm rõ. Do đó, việc dự báo triển vọng quặng thiếc, wolfram 

ẩn sâu trên cở sở nghiên cứu cấu trúc trường quặng tại các khu mỏ là rất cần thiết. Vì 

thế, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, nhóm nghiên cứu tại Liên đoàn địa 

chất Trung trung bộ do ThS. Nguyễn Mạnh Hải làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: 

“Dự báo triển vọng quặng Sn-W ẩn sâu ở vùng Lâm Đồng - Khánh Hòa trên cơ sở 

nghiên cứu đặc điểm cấu trúc của một số trường quặng đã được đánh giá, thăm dò, 

khai thác”. 

Một số kết quả nổi bật của nghiên cứu: 

1. Kết quả nghiên cứu bốn trường quặng nêu trên đã làm rõ: 

- Cấu trúc mỏ, cấu trúc hình thái các đới khoáng hóa các thân quặng, quy luật phân bố 

chúng theo chiều sâu, đường phương, trong khối đá granit và trong các đá vây quanh 

khối granit phức hệ Cà Ná. 

- Đặc điểm thành phần khoáng vật và các nguyên tố đi kèm trong quặng. Kết quả đó 

đó góp phần dự báo khả năng phát hiện quặng và các thân quặng ẩn và gia tăng tài 

nguyên quặng ở phần sâu của trường quặng Bắc Đà Lạt, Đồi Cờ và Đăk R’Măng. Tại 

mỏ Suối Giang thuộc trường quặng Du Long ít có khả năng hơn. 
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2. Đã xác định được hệ thống các tiền đề, dấu hiệu để tìm kiếm quặng thiếc, volfram 

trong vùng Lâm Đồng - Khánh Hòa. Quan trọng nhất là các đới đứt gãy phương Đông 

Bắc - Tây Nam, Tây Bắc - Đông Nam, các thể xâm nhập pha 2 phức hệ Cà Ná, các đá 

greisen, greisen hóa, tổ hợp các khoáng vật trong các mẫu đãi. 

3. Kết quả nghiên cứu, đúc rút các kinh nghiệm điều tra thăm dò quặng thiếc, wolfram 

ở Việt Nam và một số nước đối với loại quặng tương tự, đã xác định được các tiêu chí 

dự báo triển vọng quặng thiếc, wolfram trong vùng Lâm Đồng - Khánh Hòa và ẩn sâu 

tại các trường quặng các mỏ quặng của vùng. Đồng thời, đã đề xuất được tổ hợp các 

phương pháp điều tra, thăm dò quặng thiếc, wolfram hợp lý và có hiệu quả. 

Kết quả của đề tài sẽ có những đóng góp nhất định vào sự phát triển khoa học địa chất 

ở Việt Nam, tạo ra cơ sở phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu phù hợp đặc 

điểm địa chất, khoáng sản và điều kiện Việt Nam; định hướng cho công tác điều tra, 

đánh giá tiềm năng, khai thác, chế biến quặng thiếc, wolfram; góp phần làm cơ sở để 

hoạch định các quy hoạch phát triển công nghiệp khai khoáng và kinh tế vùng. 

Đồng thời, các kết quả nghiên cứu cũng góp phần thúc đẩy áp dụng tiến bộ khoa học 

trong nghiên cứu địa chất khoáng sản; Định hướng cho công tác tìm kiếm phát hiện 

quặng thiếc, wolfram ẩn sâu vùng Lâm Đồng - Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói 

chung; Phục vụ Quy hoạch điều tra về cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14587/2017) 

tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

NASATI 
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Hoàn thiện công nghệ, thiết bị sản xuất ván ép nhiều lớp chất lượng cao và kích 

thước lớn đáp ứng nhu cầu sử dụng trong môi trường chịu lực lớn, độ ẩm cao 

 

Nhu cầu sử dụng vật liệu gỗ trong môi trường độ ẩm cao, chịu lực lớn ngày càng 

tăng, trong khi nguồn cung cấp vật liệu này là các loại gỗ rừng tự nhiên có kích 

thước lớn, độ bền cơ học và độ bền tự nhiên cao ngày càng khan hiếm. Việc tìm 

kiếm nguồn vật liệu thay thế các loại gỗ này là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng 

nhu cầu sản xuất của một số ngành: công nghiệp xây dựng và đóng tàu thuyền gỗ. 

Sản phẩm ván ép nhiều lớp làm từ ván bóc gỗ rừng trồng và keo chịu nước 

phenol focmaldehyde là một trong các loại vật liệu có thể thay thế một phần gỗ 

rừng tự nhiên sử dụng trong xây dựng (ván cốp pha), trong công nghiệp đóng tàu 

thuyền gỗ (vật liệu gỗ làm ván boong, cabin, hầm, sàn tàu, vách ngăn.. (các phần 

trên mớn nước). 

Trong ngành xây dựng, ván cốp pha làm từ ván bóc gỗ rừng trồng đã và đang chiếm 

lĩnh thị trường với các ưu điểm: nhẹ và rẻ hơn cốp pha thép, bền hơn cốp pha gỗ xẻ 

thông thường, cứng và dễ thi công hơn cốp pha nhựa. chất lượng bề mặt bê tông tương 

đương cốp phá thép, đẹp hơn cốp pha gỗ xẻ..Tuy nhiên công nghệ và chất lượng ván 

ép nhiều lớp làm cốp pha hiện nay đang tồn tại một số vấn đề: độ bền cơ học chưa cao 

(độ bền uốn, độ bền kéo trượt màng keo thấp), trương nở cao… Nguyên nhân do các 

các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ (quy mô sản xuất phổ biến hiện nay) chưa tuân thủ các 

quy định về quy trình sản xuất, có thể do chưa biết, chưa được chuyển giao công nghệ, 

đào tạo hướng dẫn vận hành. Kểt quả đề tài cấp nhà nước KC 07.22/06-10, “Nghiên 

cứu xử lí biến tính gỗ rừng trồng từ nhóm 5 đến nhóm 8 làm nguyên liệu đóng tàu 

thuyền đi biển” đã tạo được vật liệu ván ép nhiều lớp lích thước lớn (rộng 0,5m, dài 

5m, dày 0,018m); sử dụng đóng boong, hầm, sàn tàu thuyền gỗ đánh cá trên biển, kết 

quả sau 1 năm sử dụng cho thấy độ ổn định chất lượng vật liệu gỗ tương đương một số 

loại gỗ rừng tự nhiên nhóm III đang được sử dụng. Tuy nhiên để mở rộng quy mô sản 

xuất, cần hoàn thiện quy trình công nghệ phù hợp hơn với thực tế sản xuất.  

Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các đề tài và khảo sát thực tế, một số vấn đề về kĩ 

thuật và công nghệ cần hoàn thiện để nâng cao chất lượng sản phẩm ván ép nhiều lớp 

ở quy mô sản xuất; đó chính là mục tiêu cần đạt được của dự án sản xuất thử “Hoàn 

thiện công nghệ và thiết bị sản xuất ván ép nhiều lớp chất lượng cao kích thước 

lớn, đáp ứng nhu cầu, sử dụng trong môi trường chịu lực lớn, độ ẩm cao” do TS. 

Nguyễn Quang Trung, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài. 
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Sản xuất thử thành công sẽ là mô hình tốt để nhân rộng cho các cơ sở sản xuất vừa và 

nhỏ vùng nông thôn miền núi, góp phần sử dụng hiệu quả gỗ rừng trồng Keo và bạch 

đàn đang được trồng phổ biến ở hầu hết các tỉnh trong cả nước, tạo sản phẩm chất 

lượng cao thay thế gỗ nhóm III, nhóm IV từ rừng tự nhiên. 

Sau một thời gian thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả khả quan, bao gồm: 

1. Dự án đã thực hiện nội dung hoàn thiện thiết bị gồm 2 cơ cấu bổ sung cho máy ép 

tạo sản phẩm kích thước lớn: Cơ cấu đưa phôi vào máy ép và cơ cấu đỡ sản phẩm sau 

khi ép. Các cơ cấu vận hành ổn định và hỗ trợ cho quá trình thực hiện tạo sản phẩm 

ván ép nhiều lớp kích thước lớn. 

2. Sản phẩm ván ép nhiều lớp kích thước lớn của dự án đã được Bộ nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn công nhận tiến bộ kĩ thuật năm 2016. 

3. Dự án đã thực hiện hoàn thiện một số thông số công nghệ sản xuất ván ép nhiều lớp 

kích thước lớn (dài 5m, rộng 0.5m và dày 0,03m). Với công nghệ của dự án đã rút 

ngắn thời gian ép nhiệt (giảm 25%) so với quy trình ép thực hiện trong đề tài KC 

07.22/06-10. Chất lượng sản phẩm đáp ứng mục tiêu của dự án đề ra và có 2 đặc tính 

được cải thiện: 1) Mức độ sai khác về các đặc tính cơ lí trên toàn bộ chiều dài sản 

phẩm giảm (độ đồng đều về chất lượng tăng). 2) độ trương nửa chiều dày sản phẩm 

giảm. Các trị số MOR, MOE tăng không đáng kể. 

4. Kết quả hoàn thiện quy trình công nghê sản xuất ván ép nhiều lớp, kích thước phổ 

thông: dài 2,44m; rộng 1,22m; dày 18mm. Các kết quả đã thực hiện bao gồm: xử lí 

ván bóc trước khi trang keo và sau trang keo; cải tiên quy trình xếp ván, bổ sung thời 

gian mở cho ván sau trang keo (OAT) và thời gian xếp lớp trước khi ép (CAT); bổ 

sung công đoạn ép nguội trước khi ép nhiệt đóng rắn keo, định hình sản phẩm. Với 

công nghệ mới; chất lượng sản phẩm được cải thiện:  

1) Độ ẩm sản phẩm giảm (trước 10,2%; sau 8,1%).  

2) Tính chất cơ học của sản phẩm được cải thiện đáng kể: MOR trước 46,7Mpa - sau 

59Mpa; MOE trước 6718Mpa - sau 6740Mpa; độ bền kéo trượt màng keo trước 

0,55Mpa - sau 0,7Mpa.  

3). Thời gian ép nhiệt giảm (trước 42 phút, sau 24 phút, kể cả thời gian ép nguội), đây 

là cơ hội tăng năng suất sản phẩm. 

5. Dự án đã phối hợp với công ty đối tác, sử dụng kinh phí đối ứng theo quy định, sản 

xuất thử lượng sản phẩm như sau: 30m3 ván ép nhiều lớp kích thước lớn (dày 30mm, 

rộng 0,5m và dài 5m); 110 ván ép nhiều lớp (kích thước dày 18mm, rộng 1,22m và dài 

2,44m) từ gỗ Keo và 110 ván ép nhiều lớp (kích thước dày 18mm; rộng 1,22m và dài 

2,44m) từ gỗ bạch đàn. 

6. Tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ cho công nhân và kĩ thuật viên tại 

công ty Tiến Bộ, đơn vị đối tác của dự án. 

7. Xây dựng mô hình sản xuất ván ép nhiều lớp quy mô công suất 500m
3
/năm trên cơ 

sở thiết kế lại mặt bằng bố trí thiết bị hiện có của công ty. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14487/2017) 

tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 


