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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Học sinh làm thiết bị lọc bụi và khí thải cho xe máy 

 

Thầy Lương Tuấn Anh cùng Nguyễn Bích Gia An và Đoàn Viết Minh trong cuộc thi 

nghiên cứu khoa học cấp trường. 

(Tạp chí Khám phá) Với thiết kế nhỏ gọn, thiết bị được lắp vào bô xe máy giúp giảm 

đáng kể lượng khí thải ra ngoài môi trường. 

Thiết bị lọc bụi và khí thải cho các phương tiện giao thông đường bộ do em Nguyễn 

Bích Gia An và Đoàn Viết Minh (lớp 11A14, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Q.6, 

TP.HCM) nghiên cứu và chế tạo. Đây là sản phẩm vừa đoạt giải ba trong cuộc thi 

nghiên cứu khoa học cấp TP. Với thiết bị này, An và Minh hy vọng sẽ góp phần làm 

giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, giúp môi trường trở nên xanh-sạch -đẹp để 

TP.HCM xứng đáng là đô thị thông minh, hiện đại. 

Với thiết bị này, khi xe hoạt động, lượng khí thải sẽ đi vào thiết bị. Nhờ áp suất của bô 

và cấu tạo của thiết bị hình thành nên một lực giúp khí thải bám vào thiết bị và bị 

giữ lại. Khi đó, khí thải ra ngoài bô xe chỉ còn N2, O2, CO2(dư)… không đáng kể. 

An cho biết qua quá trình thử nghiệm trên 2 loại xe là Lead và Air Blade, kết quả chỉ 

số AQI (chỉ số chất lượng không khí) hầu như không đổi hoặc giảm sau khi có thiết bị, 

nồng độ CO2 trong không khí đều giảm, mùi khói thải ra từ xe bớt nồng nặc hơn. 

Cụ thể với dòng xe Lead, khi không có thiết bị lọc bụi và khí thải, AQI:7; CO2: 

13ppm. Khi có thiết bị AQI: -24; CO2: 5ppm. Với xe Air Blade khi không có thiết bị, 

AQI: 10; CO2: 17. Khi có thiết bị thì AQI: 0; CO2 : 152ppm. 

“Hiện thiết bị này đã hoạt động hiệu quả trong việc lọc bụi và khí thải do xe thải ra. 

Tuy vậy, khi sử dụng, thiết bị cần được rửa sạch thường xuyên để phát huy tính năng 

hoạt động của nó” - An lưu ý. 
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Điểm ưu việt của thiết bị là được lắp vào bô xe, thiết kế nhỏ, gọn, nhẹ, dễ lắp đặt. Nếu 

được lắp đặt đúng cách thì bô xe có thể lọc được bụi và khí thải dù xe đang hoạt động 

ở địa hình nào. 

Chẳng hạn như nếu hoạt động ở vùng núi, thiết bị lọc cần lắp song song nằm ngang 

với bô xe do địa hình rộng nhưng gồ ghề. Ở vùng nông thôn thì thiết bị lọc nằm song 

song phía dưới bô xe do địa hình rộng nhưng bằng phẳng, không ngập lụt. Còn vùng 

thành thị, thiết bị lọc sẽ nằm hướng chếch lên trên do thành thị dễ ngập lụt. Không chỉ 

vậy, bộ lọc còn cần phù hợp với từng thiết kế của xe, chẳng hạn với xe tay ga thì người 

sử dụng có thể đưa bô xuống phía dưới chỗ để chân, nối dài thiết bị hướng ra sau xe. 

Theo thống kê từ Sở Giao thông Vận tải, hiện TP.HCM có gần 7,6 triệu xe máy. 

Lượng xe máy lưu thông thải ra khoảng 94% hydro carbon, 87% carbon, 57% oxit nitơ 

trong tổng lượng phát thải của các loại xe cơ giới. 

Việc các phương tiện giao thông xả ra khí thải không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến môi 

trường sống, bầu không khí mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con 

người. Nguy hiểm hơn là tác nhân sinh ra những căn bệnh nguy hiểm về đường hô 

hấp, thậm chí dẫn đến chết người. 

 

Phương tiện giao thông là một trong những tác nhân gây ô nhiễm không khí. 

“Chúng em biết có rất nhiều khói bụi thải ra môi trường mỗi ngày, nó cũng xuất phát 

từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng với khả năng của chúng em chỉ có thể góp sức khắc 

phục tình trạng ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông đường bộ”, An cho biết. 

Chia sẻ về thiết bị lọc bụi và khí thải của An và Minh, thầy Lương Tuấn Anh (giáo 

viên hướng dẫn) cho biết, mặc dù thiết bị lọc được không khí đáng kể, nhưng với trình 

độ của học sinh thì thiết bị vẫn còn một số hạn chế, như: phải vệ sinh màng lọc thường 

xuyên, thay dung dịch lọc khí, đặc biệt thiết bị này khó sử dụng khi đường ngập nước. 

Tuy nhiên, nếu thiết bị được nâng cấp, cải tiến thì sẽ rất có hiệu quả, góp phần hạn chế 

ô nhiễm môi trường. 

Trong thời gian tới, An cho biết hai bạn sẽ chú trọng đến thiết kế của thiết bị để có thể 

hoạt động khi ngập nước. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ tìm kiếm, thay thế màng lọc 

hiện tại bằng một chất liệu lọc hay màng lọc khác có hiệu suất tốt hơn và giá thành rẻ 

hơn, như vậy sẽ phù hợp với túi tiền của người tham gia giao thông. 
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MAP: Giải pháp tăng thời gian bảo quản nông sản 

 

Dây chuyền sản xuất túi MAP của Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ thương mại 

Lạc Trung 

(NASATI) Sản phẩm bao bì của Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ thương mại 

Lạc Trung, ngoài tính năng tự hủy còn có tính chất bao gói khí quyển biến đổi 

(MAP). Tính năng này nhằm đáp ứng nhu cầu bảo quản các loại rau, quả tươi lâu 

hơn, có thể tăng đến 25 - 30% thời gian bảo quản so với túi phân hủy sinh học 

thông thường.     

Tại Việt Nam, tổn thất sau thu hoạch nông sản chiếm khoảng 25% đối với các loại quả 

và hơn 30% với rau, 15 - 20% với các loại lương thực khác. Với tỷ lệ tổn thất này, mỗi 

năm chúng ta mất khoảng 6.318 tỷ đồng. Trong khi đó, việc sử dụng sản phẩm MAP 

không chỉ giảm tỷ lệ hư hỏng của sản phẩm sau thu hoạch, nâng cao giá trị hàng hóa, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mà còn có đóng góp quan trọng trong chuỗi vận 

chuyển, phân phối, cung cấp rau, quả phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. 

Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Công Thương đã giao cho Công ty TNHH Công nghệ và 

Dịch vụ thương mại Lạc Trung - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh và ứng dụng sản phẩm vật liệu mới vào các lĩnh vực của đời sống - chủ trì thực 

hiện Dự án "Hoàn thiện dây chuyền sản xuất và nâng cao chất lượng bao gói khí quyển 

biến đổi phục vụ bảo quản nông sản, thực phẩm". Ưu điểm của công nghệ là sử dụng 

nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, giá rẻ; chủ động công nghệ, thiết bị; sản phẩm 

có giá thành cạnh tranh so với sản phẩm nhập ngoại cùng chỉ tiêu chất lượng… 

Đây cũng lần đầu tiên ở Việt Nam đã xây dựng được dây chuyền công nghệ và thiết bị 

hoàn chỉnh, đồng bộ sản xuất MAP công suất 400 tấn/năm trên cơ sở màng PE chứa 

các phụ gia silica, zeolite và màng PE đục vi lỗ để bảo quản rau, quả sau thu hoạch. 

Sản phẩm của dự án đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực 

phẩm QCVN12-1:2011/BYT. Màng MAP do dự án sản xuất đã được đăng ký nhãn 

hiệu Green MAPvà có chất lượng tương đương màng MAP CE44 của Viện Công nghệ 

thực phẩm Hàn Quốc. 

Đồng thời, đã hoàn thiện quy trình công nghệ bảo quản 10 loại rau, quả bằng bao gói 

MAP, với thời gian bảo quản kéo dài hơn 2 - 3 lần so với bảo quản tự nhiên; tổn thất 

sau bảo quản <10%, rau quả sau bảo quản vẫn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Các quy trình này đều được chuyển giao cho doanh nghiệp triển khai, nhân 



5 

 

rộng. Xây dựng 5 mô hình bảo quản sau thu hoạch các loại rau, quả bằng bao gói MAP 

quy mô 500 - 5.000 kg đạt hiệu quả về kinh tế và kỹ thuật, dễ áp dụng. 

Bên cạnh đó, nhờ tích cực tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ về thiết bị công 

nghệ và hội trợ triển lãm nông nghiệp công nghệ cao, dự án đã thương mại hóa được 

khoảng 50 tấn sản phẩm cho trên 10 doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị thương 

phẩm các sản phẩm rau quả của Việt Nam. Nhãn hiệu Green MAP cho màng bao gói 

khí quyển biến đổi bảo quản rau, quả đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng cấp mã số mã vạch, và được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích về "Quy 

trình bảo quản quả vải bằng màng bao gói khí quyển biến đổi". 

Để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời phát triển các sản phẩm mới 

theo hướng hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trên thế giới, công nghệ của dự án sẽ tiếp tục 

được hoàn thiện, nhằm cung cấp cho thị trường những sản phẩm bao bì bảo quản 

thông minh, thân thiện môi trường; góp phần hiện đại hóa ngành công nghiệp chất dẻo, 

bao bì ở Việt Nam. 
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Năng lượng tái tạo góp phần lấp dần khoảng trống nhu cầu điện 

 

Tổ hợp năng lượng tái tạo điện mặt trời và điện gió ở Ninh Thuận. Ảnh: Trung Nam 

Group 

(Báo Khoa học và phát triển)Hơn 3 năm, điện Mặt trời và điện gió của Việt Nam đã 

phát triển về công suất điện và trở thành một nguồn điện góp phần vào việc thực 

hiện mục tiêu Quy hoạch điện VII điều chỉnh của Việt Nam. 

Nhìn từ áp lực cung - cầu năng lượng 

Ở Việt Nam, trong giai đoạn vừa qua, nhu cầu năng lượng đã không ngừng tăng lên và 

nhiều tín hiệu chỉ ra rằng nhu cầu đó sẽ còn tăng cao hơn nữa. Báo cáo Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam (EVN) trong Diễn đàn năng lượng Việt Nam 2020 vừa qua chỉ ra rằng 

“năm 2020 Việt Nam vẫn cơ bản có thể đảm bảo nhu cầu điện, song từ năm 2021 trở 

đi, nguy cơ thiếu điện đang trở nên hiện hữu. Thậm chí tình trạng thiếu điện miền Nam 

có thể tăng cao hơn và kéo dài ra cả giai đoạn đến năm 2025”. 

Về tổng thể, trong hơn 20 năm qua tiêu thụ điện năng trên đầu người của Việt Nam 

mặc dù đã tăng nhanh nhưng mới chỉ đạt khoảng 2.010 kWh/năm (khoảng 680 kg dầu 

quy đổi), tương đương mức năng lượng đủ dùng cho các thiết bị công suất cao như 

điều hòa. So với Mỹ có mức độ tiêu thụ điện trên 12.000 kWh/người, nhu cầu tiêu thụ 

năng lượng của Việt Nam đang ở mức trung bình và còn rất nhiều dư địa trong tương 

lai. 

Thêm vào đó, chuyên gia kinh tế TS. Trần Đình Thiên, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế 

của Thủ tướng cũng phân tích rằng có hai xu hướng quan trọng đang ảnh hưởng lớn 

đến nhu cầu điện trong nước. Thứ nhất là làn sóng dịch chuyển sản xuất từ các quốc 

gia Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu đến những nước đang phát triển ở 

khu vực Đông Nam Á và Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhiều khả năng là những 

ngành công nghiệp tốn kém năng lượng sẽ đổ bộ vào nước ta, dẫn đến nhu cầu điện 

phục vụ sản xuất lên cao. 

Thứ hai là động lực chuyển đổi cơ cấu kinh tế nội tại. Từ vài năm nay, Ngân hàng Thế 

giới và cả Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy rằng cần thay đổi mô hình tăng trưởng 

của đất nước cho giai đoạn 2021-2030 - từ chỗ dựa vào thâm dụng lao động và tài 

nguyên thiên nhiên, sang thâm dụng vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều đó 

khiến các cấu trúc kinh tế cũ bị gạt ra để nhường chỗ cho những nhân tố mới như 

chuyển đổi số, sản xuất thông minh, đô thị thông minh, hành vi tiêu dùng thay đổi … 
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Tất cả điều này khiến nhu cầu điện sẽ tăng không chỉ trong sản xuất mà còn sinh hoạt. 

TS. Trần Đình Thiên nhấn mạnh: “Thách thức từ phía cầu đang hiện rất rõ và chứa 

đựng những nguy cơ về an ninh năng lượng quốc gia” 

Hiện nay, các nguồn điện truyền thống như nhiệt điện, thủy điện cơ bản đều đã khai 

thác hết hoặc có những giới hạn phát triển. Đặc biệt các loại điện sử dụng nguyên liệu 

than, dầu thô hay khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ khiến Việt Nam phải phụ thuộc vào 

thị trường nhập khẩu và đối mặt với những rủi ro thay đổi giá. Do vậy năng lượng tái 

tạo (điện gió, điện Mặt trời…) đã trở thành một trong những giải pháp hiệu quả, góp 

phần tích cực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. 

Bài toán tổng thể của chuyển dịch năng lượng 

 

Theo tính toán của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, khi đưa vào vận hành 

nhiều nhà máy điện Mặt trời sẽ đòi hỏi phải dự phòng công suất cao từ các nhà máy 

năng lượng truyền thống. Ảnh: Ngọc Hà 

Như nhiều quốc gia đang chạy đua về năng lượng tái tạo, các nhà lãnh đạo Việt Nam 

cũng đã xây dựng tầm nhìn về Chuyển dịch Năng lượng, trong đó mục tiêu năng lượng 

tái tạo đạt 15-20% trong tổng cung năng lượng sơ cấp vào năm 2030 và lên tới 25-30% 

vào năm 2035. Đây là sự thay đổi sâu sắc khi trong cơ cấu Quy hoạch Điện VII điều 

chỉnh hiện nay, năng lượng tái tạo mới chỉ chiếm 10% công suất lắp đặt và 2.5% sản 

lượng điện sản xuất. 

Ba năm qua, nhờ những chính sách cởi mở mà công suất điện gió và điện Mặt trời đã 

có những bước tiến nhanh chóng - từ con số gần như bằng 0 trước năm 2016 vọt lên 

tới mức 5.400 MW được đưa vào vận hành tính đến tháng 5/2020, chưa kể 15.500 

MW công suất đã được bổ sung vào quy hoạch. Việt Nam đang trở thành một trong 

những thị trường năng lượng tái tạo sôi động nhất khu vực Đông Nam Á. 

Tuy vậy, đất nước cũng phải đối mặt với thách thức lớn. Sự chuyển dịch năng lượng là 

một bài toán tổng thể phức tạp, đòi hỏi nhiều yếu tố phải thay đổi cùng lúc, bao gồm: 

xây dựng các chính sách liên quan đến đầu tư và tiêu chuẩn chất lượng điện; phát triển 

hệ thống điện và lưới điện thông minh; phát triển các thị trường năng lượng tái tạo, áp 

dụng các biện pháp hiệu quả năng lượng, cập nhật các cơ sở dữ liệu, đào tạo và nâng 
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cao năng lực kỹ thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, thay đổi hành vi sản xuất 

và tiêu dùng … 

Chẳng hạn, sự phát triển nhanh chóng của nhiều nguồn năng lượng tái tạo đã đặt ra 

thách thức cho lưới điện truyền tải. Thời gian qua, nhiều dự án điện ở Ninh Thuận, 

Bình Thuận mặc dù sản xuất được lượng điện khổng lồ nhưng không thể truyền lên 

lưới do thiếu các đấu nối tới đường dây 110kV, 220kV và 500kV. Ông Nguyễn Văn 

Đô, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau cũng chia sẻ hiện trạng lưới điện của tỉnh 

chỉ đủ đáp ứng 40% công suất các dự án năng lượng tái tạo hiện có trên địa bàn, nếu 

các dự án điện gió và điện khí hòa vào đồng loạt thì hệ thống truyền tải sẽ khó có thể 

đáp ứng. Lý giải khó khăn này, ông Hoàng Tiến Dũng, cục trưởng Cục Điện lực và 

năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) cho rằng rằng các dự án năng lượng tái tạo hầu 

hết do tư nhân triển khai và lắp đặt đơn giản nên tiến độ nhanh [có thể từ 9-12 tháng], 

trong khi các dự án lưới điện do doanh nghiệp nhà nước EVN thực hiện, phải tuân thủ 

nhiều thủ tục phức tạp, giải phóng mặt bằng hạn chế nên thường bị chậm chạp và 

không theo kịp. 

Không chỉ thế, do bản chất năng lượng sạch là dạng năng lượng không có sự ổn định, 

khó vận hành hơn so với năng lượng truyền thống nên hệ thống điện tích hợp với nó 

cũng cần phải thay đổi theo hướng thông minh hơn, tức có khả năng dự trữ và giải 

phóng khi cần. Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh của điện Mặt trời áp mái, nhu 

cầu đồng bộ và kết nối lên hệ thống điện thông minh sẽ ngày càng tăng để mỗi hộ gia 

đình có thể trở thành người mua bán điện. Nhằm giải quyết vấn đề này, EVN đang 

nghiên cứu ứng dụng hệ thống tự động điều chỉnh tăng giảm công suất phát điện 

(AGC) để có thể khai thác tối đa khả năng phát điện của các nhà máy theo khả năng 

truyền tải của lưới điện. Đồng thời họ cũng phải tính đến chuyện xây dựng thêm các 

nguồn điện tích năng để dự phòng cho hệ thống, bởi nếu nguồn năng lượng tái tạo 

thâm nhập cao mà không có đủ nguồn truyền thống dự phòng (thủy điện, nhiệt điện, 

dầu khí…) thì sẽ rất dễ mất điện của toàn bộ hệ thống. 

Về chính sách, các nhà doanh nghiệp sản xuất điện cho rằng cơ chế giá điện (FIT) 

trong thời gian qua một mặt đã thúc đẩy tăng trưởng điện Mặt trời và điện gió nhưng 

đồng thời do thời hạn quá ngắn (2-3 năm) nên khó có thể thu hút được các dòng đầu tư 

bền vững. Một số doanh nghiệp thậm chí chịu bất lợi gián tiếp “khi nhà cung cấp nước 

ngoài ép giá bởi họ biết các quy định giá điện trong nước có thể sẽ kết thúc vào năm 

2021”, theo chia sẻ của ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam, 

đơn vị đã đầu tư gần 700 MW năng lượng sạch trải dài từ Bạc Liêu đến Quảng Trị. 

Ông cũng nói thêm có những thủ tục hành chính đang gây khó khăn cho quá trình phát 

triển năng lượng tái tạo, ví dụ khi công ty thay đổi công nghệ để nâng công suất mỗi 

trụ gió từ 2.35MW lên 4MW thì phải “làm hồ sơ đi một vòng rất lâu để chuyển đổi 

được dòng tua bin cánh lớn hơn, công suất lớn hơn, trong khi không thay đổi về diện 

tích đất sử dụng và số trụ được lắp đặt.” Doanh nghiệp này hi vọng các cơ chế, quy 

định trong tương lai có thể cởi mở hơn cho việc điều chỉnh, bởi nó sẽ khuyến khích 

các doanh nghiệp đầu tư cho công nghệ. 

Một số doanh nghiệp khác cũng góp ý rằng bên cạnh giá FIT, nhà nước cần sớm đưa 

ra những cơ chế khác để thu hút được vốn đầu tư và tăng hiệu quả dự án, ví dụ quy 

định rõ ràng về cơ chế đấu thầu. Bên cạnh đó, các nhà quản lý cũng phải đẩy nhanh 
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tiến độ xây dựng các thị trường năng lượng cạnh tranh để đảm bảo các bên liên quan 

có thể mua bán điện theo cơ chế thị trường để đạt được cân bằng cung-cầu năng lượng. 

Rõ ràng, còn rất nhiều chuyện mà Việt Nam phải làm để có thể gặt hái được những lợi 

ích của năng lượng tái tạo. 

Rào cản lớn về môi trường 

 

Năng lượng tái tạo có thực sự sạch?. Ảnh: Foreign Policy 

Việc phát triển năng lượng tái tạo, một mặt được khuyến khích, nhưng mặt khác vẫn 

có những rào cản lớn mà các nhà quản lý, nhà khoa học phải đặc biệt lưu tâm, đó là 

vấn đề ô nhiễm môi trường do phát triển năng lượng tái tạo gây ra. 

Năm 2017, Ngân hàng Thế giới đã công bố một báo cáo ít được chú ý, đưa ra cái nhìn 

toàn diện đầu tiên về câu hỏi này. Báo cáo này mô phỏng sự gia tăng trong khai thác 

vật liệu cần thiết để xây dựng đủ các tiện ích để thu nhận năng lượng mặt trời và gió 

để tạo ra sản lượng hàng năm khoảng 7 terawatt điện vào năm 2050. Sản lượng đó đủ 

để cung cấp năng lượng cho một nửa nền kinh tế toàn cầu. Bằng cách nhân đôi số liệu 

của Ngân hàng Thế giới, ước tính những gì sẽ cần để đạt được mức phát thải bằng 0 và 

kết quả thật đáng kinh ngạc: 34 triệu tấn đồng, 40 triệu tấn chì, 50 triệu tấn kẽm, 162 

triệu tấn tấn nhôm, và không dưới 4,8 tỷ tấn sắt. 

Việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo sẽ đòi hỏi một sự gia tăng khổng lồ so với 

mức độ khai thác hiện có. Đối với neodymium, một nguyên tố thiết yếu trong tuabin 

gió, lượng khai thác sẽ cần tăng gần 35% so với mức hiện tại. 

Cũng tương tự thế đối với kim loại bạc - thành phần rất quan trọng trong các tấm pin 

mặt trời. Nhu cầu khai thác mỏ bạc sẽ tăng 38 phần trăm và có thể lên tới 105 phần 

trăm. Nhu cầu về indium, cũng rất cần thiết cho công nghệ năng lượng mặt trời, sẽ 

tăng hơn gấp ba và có thể sẽ tăng vọt lên tới 920%. 

Vấn đề ở đây không phải là chúng ta sẽ hết các khoáng sản quan trọng, mặc dù điều đó 

thực ra có thể trở thành một mối lo ngại. Vấn đề thực tế là nếu khai thác triệt để như 

thế sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khai khoáng quá mức hiện nay. Khai 

thác khoáng sản đã trở thành một trong những động lực lớn nhất của nạn phá rừng, phá 

vỡ hệ sinh thái và hũy diệt đa dạng sinh học trên toàn thế giới. Các nhà sinh thái học 
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ước tính rằng ngay cả với mức sử dụng vật liệu toàn cầu hiện nay, chúng ta đang vượt 

quá mức bền vững tới 82%. 

Không thể phản bác được việc chúng ta nên theo đuổi quá trình chuyển đổi nhanh 

chóng sang năng lượng tái tạo. Chúng ta hoàn toàn phải làm và khẩn trương. Nhưng 

phải đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi không kích hoạt làn sóng hủy diệt mới. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Nhiên liệu tái tạo từ carbon dioxide với sự trợ giúp của năng lượng mặt trời 

 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Linköping, Thụy Điển, đang cố gắng chuyển đổi 

carbon dioxide, một loại khí nhà kính, thành nhiên liệu sử dụng năng lượng từ ánh 

sáng mặt trời. Các kết quả gần đây đã chỉ ra rằng có thể sử dụng kỹ thuật này của họ 

để sản xuất một cách có chọn lọc khí metan, carbon monoxide hoặc axit formic từ 

carbon dioxide và nước. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí ACS Nano. 

Các loài thực vật chuyển đổi carbon dioxide và nước thành oxy và đường năng lượng 

cao làm "nhiên liệu" để phát triển. Chúng có được năng lượng này là từ ánh sáng mặt 

trời. Hiện Jianwu Sun và các đồng nghiệp tại Trường Đại học Linköping đang cố gắng 

bắt chước phản ứng quang hợp này mà thực vật sử dụng để thu khí carbon dioxide từ 

không khí và chuyển hóa thành nhiên liệu hóa học, như metan, ethanol và metanol. 

Phương pháp này hiện đang ở giai đoạn nghiên cứu và mục tiêu dài hạn của các nhà 

khoa học là chuyển đổi năng lượng mặt trời thành nhiên liệu hiệu quả. 

Jianwu Sun, giảng viên cao cấp của Khoa vật lý, hóa học và sinh học tại Trường Đại 

học Linköping cho biết, bằng cách chuyển đổi carbon dioxide thành nhiên liệu với sự 

trợ giúp của năng lượng mặt trời, kỹ thuật này có thể góp phần phát triển các nguồn 

năng lượng tái tạo và giảm tác động đến khí hậu của quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa 

thạch. 

Graphene là một trong những vật liệu mỏng nhất, bao gồm một lớp nguyên tử carbon. 

Nó có tính đàn hồi, linh hoạt, trong suốt với ánh sáng mặt trời và là chất dẫn điện tốt. 

Sự kết hợp các tính chất này đảm bảo rằng graphene có tiềm năng sử dụng trong các 

ứng dụng như điện tử và y sinh. Nhưng grapheme riêng biệt không phù hợp với ứng 

dụng chuyển đổi năng lượng mặt trời mà các nhà nghiên cứu LiU đang tìm kiếm và do 

đó họ đã kết hợp graphene với chất bán dẫn silicon carbide khối (3C-SiC). 

Trước đây, các nhà khoa học tại Đại học Linköping đã phát triển được một phương 

pháp hang đầu thế giới trong việc phát triển graphene trên chất nền silicon carbide 

khối, bao gồm carbon và silicon. Khi silicon carbide được nung nóng, silicon bị bay 

hơi, trong khi các nguyên tử carbon vẫn tồn tại và tái cấu trúc dưới dạng một lớp 

graphene. Các nhà nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng có thể đặt tối đa bốn lớp 

graphene lên nhau một cách có kiểm soát. 
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Họ đã kết hợp graphene và silicon carbide khối để phát triển quang điện tử dựa trên 

graphene để bảo toàn khả năng thu năng lượng của ánh sáng mặt trời và tạo ra các hạt 

mang điện của silicon carbide khối. Chức năng của grapheme giống như một lớp trong 

suốt trong khi bảo vệ silicon carbide. 

Hiệu suất của kỹ thuật dựa trên graphene được kiểm soát bởi một số yếu tố, một trong 

số đó là đặc tính của giao diện giữa graphene và chất bán dẫn. Các nhà khoa học đã 

xem xét các thuộc tính của giao diện này một cách chi tiết. Trong bài báo của họ, họ 

cho biết họ có thể điều chỉnh các lớp graphene trên silicon carbide và kiểm soát được 

các thuộc tính của photoelectrode (điện cực quang) dựa trên graphene. Việc thực hiện 

chuyển đổi carbon dioxide theo cách này hiệu quả hơn, sự ổn định của các thành phần 

khác đồng thời được cải thiện. 

Photoelectrode do nhóm nghiên cứu phát triển này có thể kết hợp với catốt của các 

kim loại khác nhau, chẳng hạn như đồng, kẽm hoặc bismuth. Các hợp chất hóa học 

khác nhau, chẳng hạn như metan, carbon monoxide và axit formic, có thể được hình 

thành có chọn lọc từ carbon dioxide và nước khi lựa chọn catốt kim loại phù hợp. 

“Điều quan trọng nhất, chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể sử dụng năng 

lượng mặt trời để kiểm soát việc chuyển đổi carbon dioxide thành metan, carbon 

monoxide hoặc axit formic”, Jianwu Sun nói. 

“Khí mê-tan được sử dụng làm nhiên liệu trong các phương tiện sử dụng nhiên liệu 

khí. Carbon monoxide và axit formic có thể được xử lý thêm để chúng có thể hoạt động 

giống như nhiên liệu, hoặc chúng có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp”. 

Công trình nghiên cứu được tài trợ bởi Hội đồng nghiên cứu Thụy Điển, FORMAS và 

Quỹ hợp tác quốc tế về nghiên cứu và giáo dục đại học của Thụy Điển. 

P.T.T (NASATI), theo https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-06/lu-

rff060920.php, 
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Mực in sinh học mới có thể được sử dụng để in 3D các bộ phận bên trong cơ thể 

 

Ngày nay, công nghệ in 3D ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y khoa, 

mở ra hy họng trong cấy ghép các bộ phận trong các ca phẫu thuật lớn. Mới đây, các 

nhà khoa học đã phát triển thành công công nghệ "mực in sinh học” được sử dụng để 

in các bộ phận trong cơ thể người. 

Trước đó, các nhà nghiên cứu đã chế tạo ra các loại mực sinh học khác nhau. Về cơ 

bản, mực in sinh học là chất lỏng trong suốt chứa mô tự nhiên và các tế bào sống, vật 

liệu khung và các yếu tố tăng trưởng có chức năng thúc đẩy sự phát triển và sinh sản 

các tế bào trong vật liệu khung đó, từ đó, dần biến đổi hoàn toàn thành mô sinh học 

thuần túy. 

Trên thực tế, máy in 3D sẽ phun lớp mực in sinh học ra từ bộ phận đầu vòi phun 

(đầu đùn máy in 3D) theo tuần tự từng lớp một xếp chồng lên nhau cho đến khi hình 

thành nên hình dạng của vật thể. Trong một số trường hợp, mực từ một loại chất lỏng 

có thể biến đổi thành dạng thành rắn khi được tiếp xúc với tia cực tím (tia UV). Tuy 

nhiên, việc chiếu trực tiếp tia UV vào bên trong cơ thể sẽ gây ảnh hưởng đến mô của 

bệnh nhân. 

Xuất phát từ thực tế trên, các nhà khoa học từ Viện Teraski có trụ sở tại California, 

Đại học bang Ohio và Đại học bang Pennsylvania đã hợp tác để chế tạo một loại mực 

in sinh học mới phù hợp với công nghệ in mô nhân tạo. 

Cụ thể, mực sẽ được phân phối từ đầu đùn nhỏ của vòi phun được điều khiển bằng 

robot, và được đưa vào cơ thể bệnh nhân bằng thao tác phẫu thuật chỉ với vết mổ nhỏ. 

Trong thử nghiệm, các chuyên gia đâm vòi phun vào một khoảng trống nhỏ trong mô 

mềm bên trong cơ thể bệnh nhân để giữ cố định từng lớp mực, hình thành nên những 

giọt mực lắng đọng (“mỏ neo”) trong không gian đó. Sau khi được rút ra khỏi cơ thể 

bệnh nhân, vòi phun sẽ để lại một giọt khác ở bên ngoài mô đó, đóng vai trò là một 

“mỏ neo” bổ sung. Cứ như vậy, thao tác phun mực vào các “mỏ neo” khác tiếp tục 

được lặp lại. 

Uu điểm của công nghệ mực in sinh học mới là có thể được áp dụng trong môi trường 

nhiệt độ cơ thể bình thường và có thể được xử lý để biến đổi thành dạng rắn bằng 

nguồn ánh sáng khả kiến không phải tia cực tím. 

Bài báo về nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biofovenation. 
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Các nhà khoa học cho biết trong tương lai có thể tạo ra một nền tảng công nghệ giúp 

sản sinh các mạch máu hoặc đĩa đệm cột sống từ vật liệu nhân tạo với hy vọng sẽ được 

áp dụng trong điều trị các mô bị tổn thương hoặc khiếm khuyết, hoặc tạo ra tế bào sửa 

chữa tổn thương cột sống ở những người bị thoát vị đĩa đệm. 

P.K.L (NASATI), theo https://newatlas.com/3d-printing/bio-ink-3d-print-body-parts/, 
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Các tế bào ung thư dựa vào con đường sản sinh năng lượng nguyên thủy để tăng 

nhanh và lan rộng 

 

Để thúc đẩy sự tăng sinh nhanh chóng, các tế bào khối u dựa vào đường phân 

(glycolysis), một quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng nguyên thủy dễ bị ung 

thư khai thác để lấy năng lượng để chúng tăng trưởng và lan rộng. 

Glycolysis là hình thức sản xuất năng lượng lâu đời nhất trong các tế bào sống. Nó đã 

tồn tại hàng tỷ năm, xuất hiện trước cả khi oxy bắt đầu được tích lũy trên Trái đất và là 

hình thức sản xuất năng lượng cho các dạng sống nguyên thủy đầu tiên của hành tinh. 

Quá trình này bao gồm sự phân hủy glucose để sản sinh năng lượng cho các hoạt động 

trao đổi chất của tế bào. Vi khuẩn sử dụng glycolysis, nhiều hơn các sinh vật phức tạp 

hơn như thực vật và động vật. Tuy nhiên, về sau chúng đã phát triển các hình thức sản 

xuất năng lượng tinh vi hơn, mặc dù vẫn có glycolysis với mức năng suất năng lượng 

thấp hơn. Ví dụ như, chuỗi vận chuyển điện tử tạo ra các phân tử năng lượng ATP 

nhiều hơn so với glycolysis. Tuy nhiên, nhiều loại tế bào khối u ưu tiên sử dụng 

glycolysis để cung cấp đủ năng lượng cho sự phát triển và tăng sinh. 

Báo cáo của tiến sĩ Jeremy Blaydes và Charles N. Bumps, Bộ môn khoa học ung thư, 

Trường Đại học Southampton, Vương quốc Anh cho thấy, tỷ lệ glycolysis cao trong 

các tế bào ung thư vẫn là một đặc tính tồn tại trong một thời gian dài của nhiều khối u 

ở người. Quá trình sản xuất năng lượng cung cấp cho các tế bào ung thư cùng với chất 

chuyển hóa có thể được sử dụng làm tiền chất 

Trên tạp chí Science Signaling, Blaydes và Bumps, cùng với nhóm các nhà nghiên cứu 

ung thư, nhận thấy rằng trong một mô hình ung thư vú in vitro, họ có thể xác định 

phản ứng căng thẳng glycolytic, liên quan đến p53. Gen p53 mang bản thiết kế ADN 

cho một protein có tên gọi là protein khối u p53. Protein này đóng vai trò quan trọng 

trong việc kiểm soát các hoạt động của tế bào, như phân chia tế bào và chết tế bào. Các 

nghiên cứu đã chỉ ra từ lâu rằng đột biến ở p53 cho phép các tế bào ung thư phát triển 

và lan rộng. Glycolysis hiếu khí liên tục - hiệu ứng Warburg - là một dấu hiệu đặc 

trưng của các tế bào ung thư đột biến gen gây ung thư và gen ức chế khối u gây ra. 

Nó có tác động lớn đối với các tế bào khối u, bao gồm khả năng tạo ra adenosine 5′-

triphosphate (ATP), làm giảm sự phụ thuộc vào oxy để tạo ATP, do đó làm giảm việc 

tạo ra các loại oxy phản ứng có khả năng gây tổn hại (ROS) bởi chuỗi vận chuyển điện 

tử ti thể, các nhà nghiên cứu ung thư kết luận. 
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Vào những năm 1920, Otto Warburg đã chứng minh rằng các tế bào ung thư được nuôi 

cấy có tỷ lệ hấp thụ glucose và bài tiết lactate cao, thậm chí không cần oxy. Ba tính 

chất này gồm sự hấp thu glucose, tiết sữa và tạo năng lượng mà không cần oxy là 

những đặc điểm nổi bật của hiệu ứng Warburg. 

Warburg là một nhà khoa học người Đức vào đầu thế kỷ 20, người đầu tiên nghiên cứu 

trứng nhím biển, sau đó ông chú ý đến khối u chuột vào năm 1923. Sự chuyển hướng 

đó có tác động lâu dài đến ngành sinh học ung thư, đặc biệt là sự hiểu biết về sản xuất 

và sử dụng năng lượng trong tế bào khối u. Warburg nhận thấy rằng các tế bào ung thư 

thúc đẩy sự tăng trưởng của chính chúng bằng cách „hút‟ một lượng lớn glucose từ 

máu của vật chủ. Ngày nay, quét phát xạ positron có thể giúp xác định bệnh ung thư 

nhờ xác định chính xác các khu vực của cơ thể, nơi một lượng lớn glucose được các tế 

bào tiêu thụ. Những tế bào này dễ dàng được xác định là ung thư vì „sự tham lam‟ của 

chúng đối với glucose. 

Hơn nữa, các tế bào ung thư luôn luôn chọn con đường trao đổi chất cổ xưa. Warburg 

nhận ra, các tế bào ung thư đã tìm ra cách để đảm bảo sự sống của chúng bằng cách 

khai thác hình thức sản xuất năng lượng lâu đời nhất trên hành tinh này. Hiệu ứng 

Warburg được ước tính xảy ra ở 80% bệnh ung thư. 

Giờ đây, nhóm nghiên cứu của Đại học Southampton đang đưa ra ánh sáng mới về 

việc sản xuất năng lượng trong các tế bào ung thư bằng cách nhắm vào p53 - protein 

được điều chỉnh bởi "glycolysis hiếu khí" trong các tế bào ung thư. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-05-greedy-glucose-

cancer-cells-primeval.html,  
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Các nhà nghiên cứu tìm ra cách mới để phát hiện cục máu đông 

 

Các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Texas A & M đang 

nghiên cứu cách hoàn toàn mới để phát hiện cục máu đông, đặc biệt là ở bệnh nhân 

nhi. 

Mạch máu không phải là hình trụ thẳng. Chúng quanh co, thành những đường cong, 

xoắn ốc và uốn cong phức tạp. Khi máu được đưa đến, nó sẽ thay đổi cơ học chất lỏng 

và tương tác với thành mạch. Ở người khỏe mạnh, những thay đổi này hài hòa với môi 

trường vi mô quanh co, nhưng khi bị bệnh, môi trường này có thể dẫn đến tình trạng 

dòng chảy rất phức tạp kích hoạt protein và tế bào cuối cùng dẫn đến cục máu đông. 

Tiến sĩ Abhishek Jain, cho biết thách thức lớn trong y học là các thiết bị y tế được sử 

dụng để phát hiện cục máu đông và đánh giá tác dụng của thuốc chống đông máu hoàn 

toàn dựa trên hóa học. Và dòng chảy không thông qua các mạch máu và xoắn tự nhiên, 

vốn là điều chỉnh vật lý của quá trình đông máu. Do đó, các chỉ số từ các hệ thống tĩnh 

hiện tại này không mang tính dự đoán cao và thường dẫn đến kết quả dương tính giả 

hoặc âm tính giả. 

Để tiếp cận vấn đề từ một góc độ mới, các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của 

Jain tại Texas A & M đã thiết kế một microdevice bắt chước các mạch máu quanh co 

và tạo ra môi trường vi mô bị bệnh trong đó máu có thể nhanh chóng đông lại theo 

dòng chảy. Và thiết bị đông máu sinh học này có thể được sử dụng để thiết kế và theo 

dõi các loại thuốc được dùng cho những bệnh nhân bị rối loạn đông máu. Nó có thể 

được sử dụng để phát hiện các rối loạn đông máu và được sử dụng trong y học chính 

xác, khi mà chúng ta muốn theo dõi các liệu pháp điều trị huyết khối hoặc chống huyết 

khối và tối ưu hóa phương pháp điều trị. 

Sau khi phát triển thiết bị, nhóm nghiên cứu đã đưa nó vào lĩnh vực nghiên cứu thí 

điểm và phối hợp với các bác sĩ lâm sàng để thử nghiệm thiết bị với các bệnh nhân nhi 

trong tình trạng nguy kịch mà tim và phổi không hoạt động bình thường. Những bệnh 

nhân này đang cần máy oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO), cung cấp hỗ trợ về tim 

và hô hấp để trao đổi oxy và carbon dioxide. 

Một biến chứng phổ biến trong ECMO là đông máu, vì vậy bệnh nhân được dùng 

thuốc chống đông máu để ngăn ngừa đông máu. Tuy nhiên, máy ECMO cũng được 

biết là "tiêu thụ" protein đông máu và tiểu cầu, khiến bệnh nhân chống đông máu có 
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nguy cơ chảy máu cao hơn. Bệnh nhân nhi được chống đông trên ECMO đặc biệt dễ bị 

chảy máu. 

Các xét nghiệm đông máu dựa trên hóa học hiện nay rất tốn kém, mất thời gian, có thể 

không đáng tin cậy và cần có kỹ thuật viên lành nghề. Hệ thống vi lỏng dựa trên sự 

khéo léo của nhóm nghiên cứu không yêu cầu các hóa chất đắt tiền, nhanh chóng, với 

kết quả trong vòng 10 - 15 phút, sử dụng lượng mẫu máu thấp và dễ vận hành. 

Jain giải thích: "Biên độ sai số về cơ bản là bằng không đối với những bệnh nhân này. 

Do đó, điều bắt buộc là tất cả các xét nghiệm, không chỉ xét nghiệm đông máu, phải 

hoạt động và cung cấp cho bác sĩ lâm sàng thông tin nhanh chóng và đáng tin cậy về 

bệnh nhân của họ để họ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể”. Nghiên 

cứu đã được thử nghiệm trên bệnh nhân thực tế, nhóm thực hiện đã chứng minh được 

thiết bị của họ có thể phát hiện chảy máu ở bệnh nhân chống đông với số lượng tiểu 

cầu thấp, có thể giúp hướng dẫn bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng dựa trên bằng 

chứng tốt hơn cho bệnh nhân của họ. 

Đối với Jain và nhóm của ông, giai đoạn tiếp theo là các nghiên cứu lâm sàng tiếp tục 

so sánh phương pháp của họ với các phương pháp tiêu chuẩn và hy vọng chứng minh 

các lợi thế hiệu suất chính. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature's Scientific Reports. 

Đ.T.V (NASATI), theo 

https://health.economictimes.indiatimes.com/news/diagnostics/researchers-find-new-

way-to-detect-blood-clots/76190498,  



19 

 

Các nhà nghiên cứu lập bản đồ các biến thể cấu trúc trong 17.795 bộ gen người 

 

Nguồn: CC0 Public Domain 

 Một nhóm quy mô lớn các nhà nghiên cứu liên kết với một lượng rất lớn các tổ 

chức y tế trên khắp Hoa Kỳ và ba tổ chức ở Phần Lan, hai tổ chức ở Mexico và một 

từ Hoa Kỳ đã hợp tác lập bản đồ các biến thể cấu trúc trong 17.795 bộ gen được giải 

trình tự. Trong bài báo của họ được công bố trên tạp chí Nature, nhóm nghiên cứu 

đã mô tả chi tiết công việc nhằm khám phá các biến thể cấu trúc trong trình tự bộ 

gen của họ và những gì họ tìm thấy. 

Các nhà nghiên cứu lưu ý, một trong những mục tiêu chính khi các nhà khoa học tiến 

hành giải trình tự bộ gen toàn bộ trên một số lượng lớn con người là để tìm hiểu thêm 

về các biến thể di truyền. Các biến thể này sẽ liên quan đến các biến đổi có thể gây 

bệnh, lành tính hoặc không có ý nghĩa. Các biến thể bộ gen gồm các dạng như đột biến 

thêm, bớt, thay thế cặp nucleotit, cấu trúc. Nếu đột biến liên quan đến 1 cặp nucleotit 

thì gọi là đột biến điểm. Họ lưu ý thêm rằng nghiên cứu về các biến thể cấu trúc đã bị 

tụt lại phía sau với các biến thể khác, chủ yếu là do thiếu công cụ và nguồn lực dành 

riêng cho nghiên cứu về lĩnh vực này. 

Trong nỗ lực mới này, họ đã tìm cách cải thiện các công việc nghiên cứu đối với lĩnh 

vực này và đã mô tả các biến thể cấu trúc trong 17.795 bộ gen được giải trình tự 

chuyên sâu. 

Quy trình tiếp cận có thể mở rộng quy mô này đề cập đến bộ công cụ phần mềm do 

nhóm nghiên cứu phát triển. Bộ công cụ này cho phép thực hiện theo quy trình công 

việc và tạo ra các biến thể cấu trúc quy mô lớn - nó tạo ra dữ liệu mô tả hợp nhất mẫu 

nhận biết chéo có độ phân giải cao, phát hiện biến thể trên mỗi mẫu, phân loại biến 

thể, kiểu gen điểm gãy và chú thích số sao chép. 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng bộ công cụ này để phân tích bộ gen của 17.795 người 

gốc châu Âu, Latinh và châu Phi. Dữ liệu bộ gen được lấy từ một số cơ sở dữ liệu có 

thể truy cập công khai và mỗi bộ gen được sắp xếp theo phạm vi tối thiểu 20 lần. Họ 

lưu ý rằng kích thước của mẫu và việc sử dụng giải trình tự chuyên sâu này cho phép 

họ lập bản đồ các biến thể hiếm với độ phân giải cao. Nó cũng cho phép họ đưa ra các 

ước tính về tình trạng của các biến thể cấu trúc phức tạp. Trung bình, họ thấy đột biến 

mất thường xuyên nhất trong bộ gen, sau đó là đột biến thêm vào. Trung bình có 2,9 

biến thể cấu trúc hiếm (tính theo phần mã hóa protein của bộ gen) mỗi người trong bộ 

dữ liệu. Bộ công cụ ước tính có khoảng 17 %các biến thể hiếm dẫn đến mất chức năng 

có thể bị đổ lỗi cho các biến thể cấu trúc.  

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-05-variants-sequenced-

human-genomes.html,   
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất thức ăn nuôi phát dục tôm 

thẻ chân trắng (penaeus vannamei) bố mẹ 

 

Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là đóng góp 

từ nuôi trồng thủy sản không ngừng gia tăng, con tôm vẫn là đối tượng xuất khẩu 

chính và được xem là giải pháp tối ưu để nâng cao sản lượng và giá trị thủy sản 

xuất khẩu. Do đó nghiên cứu về đối tượng mới như rươi, trùng huyết sẽ tạo cơ 

hội mới cho người dân chọn lựa thêm đối tượng nuôi mới đồng thời cũng góp 

phần làm tăng khả năng thành công cho nghề nuôi tôm tại Việt Nam, đồng thời 

tăng thêm thu nhập, tạo công ăn việc lầm góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ 

cảnh quan môi trường ven biển. Ngoài ra việc thay đổi đối tượng nuôi mới trong 

các ao đìa nuôi tôm bị ô nhiễm trước đây góp phần cải thiện chất lượng nước, 

thay đổi hệ vi sinh vật có trong vùng nước, nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước 

so với nuôi tôm và từng bước cải thiện được chất lượng nước ở các ao nuôi tôm 

bỏ hoang trước đây.  

Trùng huyết (Marphysa mossambica Rouse và Fauchald, 1997), rƣơi (Tylorrhynchus 

heterochaetus Quatrefages, 1865) thuộc ngành giun đốt Annelida, lớp giun nhiều tơ 

Polychaeta và họ Eunicidae. Đây là lớp có số lượng loài phong phú, phân bố rộng và 

có thể sống trong khoảng biến thiên nhiệt độ và độ sâu lớn (Rouse và Fauchald, 1977). 

Ở Việt Nam trùng huyết phân bố ở vịnh Yên Tiên - Hà Cối (sách chuyên khảo: Vũng 

vịnh ven bở biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng, 2008), các tỉnh miền Trung Ninh 

Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa (nguồn: điều tra khảo sát). Rươi phân bố nhiều tại Hải 

Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và Thái Bình… 
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Ở Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu về giun nhiều tơ, tuy nhiên chưa có 

nghiên cứu sâu về sinh sản trùng huyết, rươi. Những nghiên cứu này chỉ dừng lại ở 

phân loại và đặc điểm sinh học. Vì thế để phát triển nuôi đối tượng trùng huyết, rươi 

phục vụ cho các trại sản xuất giống tôm sú và tôm thẻ cần phải có nghiên cứu, đánh 

giá có tính khoa học và hệ thống đối tượng này. Đặc biệt là nghiên cứu quy trình công 

nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm làm thức ăn nuôi vỗ tôm sú, tôm thẻ chân 

trắng bố mẹ, góp phần thúc đẩy người nuôi trồng thủy sản có thêm cơ hội thành công 

mới khi nuôi thương phẩm đối tượng này nhằm tận dụng các khu vực nuôi tôm kém 

hiệu quả, cải thiện đời sống cho người dân ven biển là vấn đề cấp thiết và cấp bách. 

Với mục tiêu chung là có được quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương 

phẩm trùng huyết (Marphysa mossambica) rươi (Tylorrhynchus heterochaetus) làm 

thức ăn nuôi phát dục tôm thẻ chân trắng bố mẹ. Nhóm nghiên cứu bao gồm Cơ quan 

chủ quản Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 phối hợp cùng Chủ nhiệm đề tài Cao 

Văn Hạnh để thực hiện.  

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau:  

- Mùa vụ sinh sản chính của trùng huyết bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8. Sức sinh sản 

tuyệt đối trung bình 4.079,5 trứng/cá thể cái và sức sinh sản tương đối trung bình 

569,6 trứng/ cá thể.  

- Nuôi vỗ thành thục trùng huyết bằng thức ăn công nghiệp (thức ăn cho tôm, cá) kết 

hợp cá tạp cho kết quả tốt hơn cả về tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống, tỷ lệ thành thục và 

sức sinh sản. Mật độ trong nuôi vỗ thành thục thích hợp 100con/m2 . Đối với rươi, sử 

dụng thức ăn công nghiệp kết hợp mùn bã hữu cơ cho tỷ lệ thành thục, tỷ lệ sống và 

sinh trưởng cao nhất đạt 26,87%; 79,8% và 0,82g/con.  

- Sinh sản nhân tạo trùng huyết, rươi bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho kết quả 

cao nhất. Tỷ lệ thụ tinh trùng huyết trung bình 66,44% và tỷ lệ nở 70,5%. Đối với rươi 

tỷ lệ thụ tinh trung bình đạt 66,86% và tỷ lệ nở đạt trung bình 70,86%.  

- Sử dụng thức ăn tảo tươi kết hợp với thức ăn tổng hợp cho kết quả tăng trưởng trùng 

huyết về chiều dài, phát triển số lượng đốt cơ thể và tỷ lệ sống cao hơn so với cho ăn 

đơn thuần tảo tươi và thức ăn tổng hợp. Rươi cho ăn tảo đơn bào kết hợp thức ăn tổng 

hợp cho kết quả ương nuôi cao nhất. 

 - Độ mặn thích hợp với trùng huyết trong giai đoạn ương (1- 60 ngày) dao động từ 30 

- 35‰ và 10-15‰ đối với rươi. - Sử dụng thức ăn công nghiệp (thức ăn cho tôm, cá) 

trong nuôi thương phẩm trùng huyết có tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống cao hơn so với 

thức ăn rong biển và công nghiệp. Thức ăn công nghiệp kết hợp mùn bã hữu cơ cho 

kết quả cao nhất đối với rươi.  

- Sử dụng trùng huyết, rươi làm thức ăn cho nuôi vỗ tôm thẻ chân trắng bố mẹ cho kết 

quả về tỷ lệ thành thục, tỷ lệ để và số ấu trùng/cá thể cái cho kết quả cao hơn các loại 

thức ăn khác. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15240/2018) tại Cục Thông tin 

KH&CNQG. 

Đ.T.V (NASATI)  
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Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thử nghiệm điện áp xung và điện áp xoay chiều 

tăng cao trong đánh giá tình trạng cách điện của chuỗi cách điện treo trên lưới 

truyền tải hệ thống điện Việt Nam 

 

Phòng Thí nghiệm trọng điểm điện cao áp, được nhà nước đầu tư theo chương 

trình xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia với một loạt 

các thiết bị thử nghiệm tiên tiến như hệ thống xung điện áp, xung dòng, thử điện 

áp xoay chiều tăng cao AC tại chỗ và hiện trường; thiết bị đo các thông số điện 

môi, phóng điện cục bộ, buồng môi trường đến nay đã đưa vào vận hành. 

Cách điện treo trong hệ thống lưới điện truyền tải đóng một vai trò quan trọng góp 

phần truyền tải điện năng tin cậy. Hiện tại, cách điện treo bằng vật liệu composite 

(silicon) và cách điện thủy tinh đang được sử dụng rộng rãi trên các hệ thống điện 

truyền tải Việt Nam và trên thế giới. Loại cách điện composite có ưu điểm hơn cách 

điện thủy tinh như trọng lượng nhẹ, độ bền cơ trên tỷ lệ trọng lượng cao hơn, có khả 

năng cách điện tốt hơn trong các môi trường ô nhiễm nặng và trong điều kiện ẩm ướt... 

Mục tiêu nghiên cứu cũng là cơ sở để đánh giá cách điện treo với môi trường khí hậu 

Việt Nam và đề xuất triển khai sử dụng cách điện phù hợp rộng rãi trên hệ thống lưới 

điện truyền tải. Ngoài ra, các thiết bị điện nhập khẩu thường chỉ được kiểm tra xuất 

xưởng, do vậy, cũng cần các thí nghiệm điển hình để kiểm tra quá trình lắp đặt và vận 

hành phù hợp với môi trường khí hậu Việt Nam. Từ đó có thể xác định nguyên nhân 

sự cố có liên quan đến cách điện bởi quá trình vận hành bằng cách thử nghiệm và so 

sánh với các sản phẩm cùng chủng loại trên hệ thống điện nhằm đưa ra khuyến cáo 

trong vận hành và đầu tư. 

Với những lý do trên, kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống 

thử nghiệm điện áp xung và điện áp xoay chiều tăng cao trong đánh giá tình trạng 

cách điện của chuỗi cách điện treo trên lưới truyền tải hệ thống điện Việt Nam” 

do ThS. Lê Công Doanh làm chủ nhiệm sẽ mang lại lợi ích kinh tế khi đánh giá được 

tình trạng cách điện phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng, thay thế, vận hành hiệu quả 

lưới điện truyền tải. 

Dự án đã thực hiện được một số nội dung, bao gồm: 

+ Việc hạn chế suất sự cố, đặc biệt là các sự cố phóng điện qua chuỗi cách điện là một 

trong những biện pháp quyết định nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của hệ 

thống Việt Nam nằm trong một vùng khí hậu nhiệt đới, các cách điện đặt ngoài trời 
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nên luôn chịu tác động của môi trường như: mưa, gió, nắng, bão, lụt, sương muối, hơi 

nước muối biển, nhiễm bẩn công nghiệp, bão cát, bão xoáy nhiệt đới v.v... và đặc biệt 

nhiệt độ, độ ẩm thường rất cao. Chính các yếu tố môi trường này tác động liên tục làm 

thay đổi cấu trúc của vật liệu nói chung và vật liệu điện nói riêng, làm sai lệch các chế 

độ vận hành bình thường, làm hư hỏng dần các cấu trúc cách điện. 

+ Trong đề tài, đã được trình bày tóm tắt về hiện trạng cách điện và sử dụng cách điện 

treo trên lưới truyền tải điện tập trung vào cách điện composite (silicone) tại Việt Nam. 

Đây là loại vật liệu có nhiều ưu điểm và được đề nghị sử dụng trong môi trường ô 

nhiễm như khu vực ven biển, nhà máy xi măng, các khu công nghiệp… trong quá trình 

nghiên cứu thì ô nhiễm đã gây ra ảnh hưởng lên bề mặt cách điện và là nguyên nhân 

chính gây phóng điện bề mặt cách điện. 

+ So với cách điện gốm, thủy tinh thì cách điện composite chịu ô nhiễm tốt hơn nhưng 

về quá điện áp khí quyển thì giống nhau. Ngoài ra, vì phóng điện do sét phụ thuộc 

“khoảng cách hồ quang khô”, tức là dọc theo khoảng không khí mép ngoài của tán 

cách điện nên tình trạng bề mặt cách điện (bẩn hay sạch) không làm tăng hay giảm khả 

năng bị phóng điện sét. 

+ Do vậy, trong quá trình thử nghiệm với các hạng mục khác nhau như thử nghiệm 

điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, xung sét toàn phần ở các trạng thái 

cách điện ướt và khô, mới và đã lắp đặt vận hành. Cho thấy các hiện tượng bị phóng 

điện tập trung vào các chuỗi cách điện với bề mặt cách điện bụi bẩn bám nhiều, với 

hình dạng xung quan sát bị bóp méo không đều ở đầu cuối, tuy nhiên chưa gây ra phá 

hủy cách điện. Đây là một trong những phép thử để loại bỏ nguyên nhân lỗi cách điện 

có thể quan sát bằng mắt thường, tuy nhiên trong vận hành cần đo kiểm về các thành 

phần hóa học của bụi lắng, kết cấu cơ khí… để làm cơ sở giải thích xác đáng khi sự cố 

vận hành lưới điện liên quan đến chuỗi cách điện. 

+ Từ những thử nghiệm trên nhóm thực hiện đã đưa ra được quy trình thử nghiệm AC 

và xung áp đối với chuỗi cách điện tại phòng thí nghiệm, nhằm hoàn thiện đánh giá 

đối với 126 cách điện treo trong quá trình vận hành và nhập khẩu mới thiết bị. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15150/2017) tại Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 

 

 

 


