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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Dầu sinh học từ rơm rạ bảo vệ đồ gỗ khỏi nấm mốc tấn công 

 

Dung dịch “Mộc” có khả năng kháng khuẩn, ngăn nấm mốc trên sản phẩm gỗ. 

(Tạp chí Khám phá) Lấy ý tưởng từ món thịt treo gác bếp, nhóm sinh viên tận dụng 

những thứ bỏ đi như rơm ra, bã mía để làm dầu sinh học bảo vệ đồ gỗ, giấy khỏi bị 

nấm mốc tấn công. 

Tại vòng chung kết Bách Khoa Innovation được tổ chức vừa qua, nhóm UST với đề tài 

“Ứng dụng các hợp chất phenolic từ dầu sinh học trong bảo quản sản phẩm có gốc 

cellulose” đạt giải nhì và được đánh giá cao về ý tưởng, tính thực tế.Nhóm gồm nữ 

sinh Trần Linh Chi (ĐH Bách Khoa) cùng ba chàng trai Nguyễn Bá Mạnh Khang, Võ 

Lê Việt Khải và Lê Thành Đức (ĐH Khoa học Tự nhiên), đồng hành cùng các bạn là 

PGS.TS. Lê Thị Kim Phụng. 

Ý tưởng từ miếng thịt trâu 

Xuất phát ý tưởng từ câu hỏi của Linh Chi, về việc tại sao món thịt trâu mà cha của cô 

gái thích ăn lại có thể để lâu trên bếp mà không bị hỏng. Miếng thịt chỉ hun qua khói 

đã có thể bảo quản lâu đến vậy, thì có thể tạo ra chất gì khác để kéo dài thời gian giữ 

độ tươi mới của vật dụng không? 

PGS.TS. Lê Thị Kim Phụng, giảng viên khoa Kỹ thuật Hóa học và cũng là người dẫn 

dắt dự án, cho biết câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản đó lại rất phù hợp với sản 

phẩm dầu sinh học từ hệ thống khí hóa của RPTC lab (Phòng thí nghiệm Công nghệ 

Lọc hóa dầu của trường), và thế là cô trò cùng nhau bắt đầu một hành trình mới. 

Xa hơn miếng thịt treo trên bếp lò, nhóm nhận thấy xung quanh ta còn rất nhiều đồ 

dùng dễ bị hỏng hóc qua thời gian, đặc biệt là các sản phẩm được tạo ra từ gốc 
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cellulose như gỗ, giấy. “Nấm gỗ không chỉ làm hư hại sản phẩm mà còn ảnh hưởng 

xấu đến sức khỏe người qua bệnh lao, bệnh cơ hội và thậm chí làm tử vong,” nhóm dự 

án cho biết. 

 

Gian hàng trưng bày sản phẩm “Mộc” của nhóm UST tại Bách Khoa Innovation. 

 

Với ý tưởng tốt, UST nhận Giải nhì và Giải video tốt nhất tại cuộc thi. Trong ảnh: 

Mạnh Khang, Việt Khải, Linh Chi, PGS.TS. Kim Phụng và Thành Đức. 

Dẫn số liệu thực tế, nhóm cho biết sản lượng gỗ khai thác tại Việt Nam mỗi năm đạt 

14,5 triệu m3, tạo ra giá trị 1,6 tỷ USD cho các ngành công nghiệp tạo sản phẩm từ 

gốc cellulose và 1 tỷ USD chỉ riêng cho các sản phẩm giấy. Bằng hệ thống khí hóa, 

nhóm tạo ra chất bảo quản giấy, gỗ để tăng hiệu quả kinh tế cho ngành. 

Cho phế phẩm thêm một cuộc đời 
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Dầu sinh học mà nhóm UST tạo ra giúp tận dụng tốt nguồn tài nguyên bị vứt bỏ. Ở các 

nông trại, rơm rạ, bã mía, bã cà phê thường bỏ đi và được gọi là phế phụ phẩm nông 

nghiệp. Tuy vậy, nếu biết tái sử dụng chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích cả về công năng 

lẫn kinh tế. 

Thế là nhóm tìm đến sản phẩm nông nghiệp bỏ đi, chiết xuất và tách các hợp chất có 

nguồn gốc thiên nhiên này qua các quá trình lắng, lọc, ly tâm và sử dụng dung môi 

xanh để trích ly, trao đổi dung môi và pha loãng. Dung dịch đầu ra khi được pha với 

nồng độ phù hợp, trở thành sản phẩm độc nhất ở Việt Nam. 

Qua quá trình thử nghiệm ở điều kiện phòng thí nghiệm, dung dịch giúp kháng khuẩn 

và nấm mốc trên bề mặt gỗ đến 90%. Sản phẩm được nhóm đặt tên “Mộc” với ý nghĩa 

dự án được sản xuất từ nguyên vật liệu thô mộc, cũng như thành phẩm được sử dụng 

cho các đồ vật có gốc từ cây gỗ. 

“Nguồn nguyên liệu đầu vào có sẵn và thường bị bỏ đi, vì thế nhóm muốn xây dựng 

một hệ sinh thái sản phẩm có thể ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, 

như giấy, dệt may. Điều quan trọng nhất, những sản phẩm này đều tự nhiên, an toàn và 

hiệu quả,” đại diện nhóm chia sẻ. 

Sản phẩm độc đáo trên thị trường 

Chuỗi công nghệ của nhóm UST đang thực hiện, có điểm đặc biệt là tính gắn kết, khả 

năng đồng bộ chặt chẽ, từ đó tạo ra sản phẩm có hiệu quả cao hơn, an toàn hơn và giá 

thành thấp hơn. Từ những điều này, nhóm mong muốn được phát triển xa hơn nữa sản 

phẩm của mình. 

 

Để có được một buổi cùng nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, cả nhóm phải vất vả sắp 

xếp thời gian vì không học cùng lớp. 

Nhóm cho biết, mặc dù khả năng kháng khuẩn cao nhưng hiện tại dung dịch vẫn tạo 

mùi khó chịu, sắp tới nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu để giảm mùi cũng như giảm sự lệch 

màu, tạo độ thẩm mỹ cao hơn cho đồ dùng của khách hàng. 
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Trên thị trường trong nước có nhiều sản phẩm với công dụng tương tự, tuy nhiên 

chúng được điều chế từ hóa chất chứ không phải nguyên vật liệu có gốc tự nhiên. Qua 

khảo sát, nhóm tự tin cho biết đây là dung dịch độc nhất, lần đầu tiên có mặt tại Việt 

Nam. 

“Do nguyên liệu đầu vào có giá trị thấp, dung dịch tạo ra có hiệu năng cao, vì thế có 

thể cạnh tranh được với các sản phẩm khác. Ngoài ra, quá trình khí hóa giúp lượng 

chất thải sau sản xuất cũng có thể dùng để cải tạo đất nông nghiệp, gần như mọi quá 

trình đều thân thiện với môi trường,” UST chia sẻ. 

 

Giảng viên hướng dẫn PGS.TS. Kim Phụng cùng các bạn sinh viên trong nhóm. 

Từ những tiềm năng to lớn, PGS.TS. Lê Thị Kim Phụng đánh giá cao ý tưởng và thành 

quả của nhóm. Là giảng viên hướng dẫn, cô cho biết “gặp được nhau là duyên nhưng 

đạt thành công là sự cố gắng không ngừng của tập thể”, hy vọng sản phẩm sẽ tiếp tục 

được hoàn thiện để đưa ra thị trường sớm nhất. 
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Làm chủ nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

 

Công nghệ vượt trội 

(NASATI) Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Lễ ra mắt nền tảng công nghệ 

xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo VAIS và VBEE. Đây là một 

trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số “Make in Vietnam” nhằm thực hiện 

“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.     

VAIS và VBEE là hai công nghệ lõi trong nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng 

Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiên phong tại Việt Nam. Với chiều sâu nghiên cứu về 

công nghệ nói chung và đặc thù ngôn ngữ tiếng Việt nói riêng, công nghệ của VAIS 

Và VBEE đã giải quyết triệt để được những vấn đề mà các giải pháp nước ngoài chưa 

khắc phục được dành cho tiếng Việt. 

Trong đó, VAIS là nền tảng công nghệ lõi chuyển giọng nói tiếng Việt thành văn bản 

(Speech To Text) tiên phong tại Việt Nam, với những đặc trưng: Nhận dạng được đầy 

đủ giọng nói cả 3 miền Bắc, Trung, Nam với độ chính xác lên đến 95%; chuyển đổi 

giọng nói tiếng Việt thành văn bản với kết quả tức thì, với tốc độ vượt trội có thể 

nhanh gấp 500 lần thời lượng âm thanh. 

Bên cạnh đó, VAIS còn nhận dạng tốt trong môi trường nhiễu và ở khoảng cách xa. 

Đặc biệt, nền tảng này có tính năng chuẩn hóa văn bản đầu ra: Tên riêng, ngày, tháng, 

số, hỗ trợ nhiều loại định dạng âm thanh đầu vào; cung cấp giải pháp cho người dùng 

trực tiếp hoặc kết nối thông qua API tại: https://vais.vn/. 

Còn Vbee là nền tảng công nghệ lõi về giọng nói nhân tạo Việt có cảm xúc (chuyển 

đổi văn bản thành giọng nói trí tuệ nhân tạo tiếng Việt có cảm xúc - Text To Speech) 

tiên phong tại Việt Nam. Với hơn 10 năm nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, công 

nghệ Vbee những đặc trưng nổi bật như có thể học theo bất kỳ giọng của một người 

nào đó trong vòng 4 giờ đồng hồ với độ tương tự trên 95%. 

Đồng thời, giọng nói Vbee đa dạng vùng miền (Bắc, Trung, Nam...), giới tính và độ 

tuổi (nam, nữ); có thể dự đoán cách đọc, các từ viết tắt, từ vay mượn, các từ ngữ đặc 

trưng của tiếng Việt mà các giải pháp nước ngoài không thể. Vbee xây dựng thành 
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công nền tảng Vbee cloud (https://www.vbee.vn), cho phép người sử dụng, doanh 

nghiệp, lập trình viên có thể sử dụng trực tiếp hoặc qua tích hợp (API) một cách dễ 

dàng và thuận tiện. 

Vbee đã đóng gói thành công cho các giải pháp toàn diện trong các lĩnh vực sử dụng 

giọng nói nhân tạo của Vbee như: giải pháp về nội dung nhân tạo (sách nói, báo nói, 

lồng tiếng phim tự động, thu âm tự động…), giải pháp về tổng đài nhân tạo (vận tải, tài 

chính, thương mại điện tử…), giải pháp nhà thông minh (giao tiếp với thiết bị qua 

ngôn ngữ), giải pháp chatbot chăm sóc, tư vấn khách hàng. 

Xu hướng tất yếu 

Trong xu hướng chuyển đổi số nói chung, việc ứng dụng giọng nói nhân tạo và công 

nghệ xử lý tiếng nói là một xu hướng tất yếu không thể tránh khỏi. Trên thế giới, 

chúng ta đã chứng kiến sự đổi mới mạnh mẽ trong mọi dịch vụ áp dụng công nghệ 

giọng nói nhân tạo, có thể thấy trong các lĩnh vực sản xuất nội dung nhân tạo. 

Chẳng hạn, báo nói, clip, sách nói, lồng tiếng phim tự động, bóc băng tự động, tổng 

đài trí tuệ nhân tạo tự động tra cứu và trả lời khách hàng thay cho con người, các lĩnh 

vực như trợ lý ảo thông minh, lĩnh vực giao tiếp người máy... Đã tới lúc, tất cả dịch vụ, 

con người và máy móc sẽ trao đổi và “hiểu nhau” thông qua ngôn ngữ tự nhiên thay 

cho phím bấm và các tần số điều khiển. 

Dựa vào xu hướng và tình hình thực tế tại Việt Nam, việc chuyển đổi số mạnh mẽ chắc 

chắn không thể tránh khỏi việc chúng ta cần xây dựng và làm chủ những công nghệ lõi 

và hệ sinh thái các dịch vụ sử dụng công nghệ tiếng nói. 

Việc xây dựng các công nghệ lõi này không những khắc phục được những đặc thù của 

ngôn ngữ Việt Nam mà còn giúp chúng ta chủ động triển khai dịch vụ một cách phù 

hợp, tiết kiệm chi phí, tăng tính bảo mật an ninh thông tin quốc gia. Công nghệ lõi về 

xử lý giọng nói tiếng Việt sẽ giúp Việt Nam mở rộng cơ hội trong mọi lĩnh vực chuyển 

đổi số. 

Phát biểu tại Lễ ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo VAIS và VBEE, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành 

Hưng nhấn mạnh, nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo VAIS và Vbee là hai nền tảng số “Make in Việt Nam” tiếp theo được Bộ Thông tin 

và Truyền thông lựa chọn giới thiệu và bảo trợ về truyền thông trong khuôn khổ 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, đây là hai nền tảng tiên phong về công nghệ 

lõi và thích sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi giọng nói và văn bản tiếng Việt. 

Nền tảng hiện đã được nhiều cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương sử dụng. 

Ví dụ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, rõ nét nhất là Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội cùng hơn 50 đơn vị báo chí, truyền hình cũng đã sử dụng để phục vụ gỡ băng bài 

phát biểu tại các kỳ họp, sự kiện. 

Trong đó, nền tảng VBEE đã cung cấp dịch vụ cho hơn 20.000 khách hàng cá nhân, 

hơn 500 doanh nghiệp, tổng công ty sử dụng rộng rãi trong 3 lĩnh vực chính là Tổng 

đài tự động, giải pháp tương tác thiết bị thông minh nội dung số tự động. 
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“Cả hai nền tảng VAIS và VBEE đều đứng trước thị trường rất rộng lớn với gần trăm 

triệu người dân Việt Nam, 700.000 doanh nghiệp, 126.000.000 thuê bao di động, điện 

thoại và tỷ lệ người sử dụng Internet Việt Nam hiện nay là 68,7%…” - Thứ trưởng 

Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, với năng lực sáng tạo của các 

doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và tiềm năng to lớn của thị trường trong nước, 

sẽ có càng nhiều các nền tảng mới ra đời, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình 

chuyển đổi số quốc gia. 

Sự ra đời của các nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo là minh chứng rõ ràng về năng lực sáng tạo của doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết sẽ tiếp tục giới thiệu đến các đại diện các 

cơ quan, đơn vị, bộ, ngành và các cơ quan báo chí, truyền thông về các nền tảng này. 
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Đèn chiếu sáng không cần điện 

 

(Báo Khoa học phổ thông) Đây là loại thiết bị có thể lắp đặt trên mái nhà, nhờ cơ 

chế hội tụ ánh sáng mặt trời, nó sẽ giúp chiếu sáng ngôi nhà mà không cần sử dụng 

điện. Đồng thời, với cơ chế truyền dẫn, ánh sáng hội tụ sẽ được đưa đến tất cả các 

tầng nhà thông qua các ống dẫn sáng trong cùng hệ thống. Hệ thống này có thể kết 

hợp với hệ thống chiếu sáng dùng điện tại nơi sử dụng, như vậy không cần thêm 

diện tích trần cho 2 hệ chiếu sáng riêng rẽ. 

Theo TS. Nguyễn Trần Thuật, Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà 

Nội, thiết bị chiếu sáng không cần điện do nhóm của anh nghiên cứu vừa được Cục sở 

hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế. 

Nhóm tác giả đứng tên trong bằng độc quyền sáng chế bao gồm TS. Nguyễn Trần 

Thuật, Trung tâm nano và năng lượng; TS. Hoàng Chí Hiếu, khoa vật lý; Nguyễn 

Quang Quân và Hồ Đức Quân, cựu sinh viên lớp cử nhân khoa học tài năng vật lý 

K58, Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội và PGS.TS. Nguyễn 

Hoàng Hải, Đại học quốc gia Hà Nội. 

Thiết bị này cũng đã được công bố đăng ký sáng chế tại Mỹ tháng 4/2018 và đang 

trong giai đoạn thẩm định nội dung trước khi được cấp bằng. 

Bằng độc quyền sáng chế cấp tại Việt Nam có tên “Thấu kính hội tụ kết nối với sợi 

quang và thiết bị thu nhận ánh sáng mặt trời sử dụng thấu kính này”. 

Đến thời điểm hiện tại, nhóm nghiên cứu đã tiến thêm một bước quan trọng là có được 

thiết kế cho hệ sử dụng chất lỏng, nằm trong vỏ chứa trong suốt, thay vì dùng nhựa 

đặc. Nhờ vậy sẽ rẻ hơn, tiện hơn, dễ thay thế và bảo trì; trong khi nhựa có thể bị hỏng, 

bị lão hóa khi phơi nắng, chi phí thay thế hoặc tái chế cũng tốn hơn. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Các nhà khoa học thực hiện bước quan trọng đối với truyền thông lượng tử 

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã chứng minh giao tiếp lượng tử an toàn giữa hai 

trạm mặt đất, với khoảng cách kỷ lục là 1.120 km và không có rơle an ninh trung 

gian. Đây được coi là một bước tiến mới hướng tới ứng dụng thực tế của truyền 

thông lượng tử. 

Phân phối khóa lượng tử (QKD) được thực hiện như một cách an toàn để cho phép 

trao đổi tin nhắn được mã hóa giữa những người dùng từ xa. 

Trong các nghiên cứu trước đây, các nhà khoa học đã chứng minh QKD trong phòng 

thí nghiệm về sợi quang và giữa vệ tinh và trạm mặt đất. Nhưng QKD giữa hai người 

dùng trên mặt đất cần có rơle đáng tin cậy, hoặc bộ lặp lượng tử, để tránh mất tín hiệu 

và kéo dài khoảng cách, điều này gây ra rủi ro bảo mật. 

Ví dụ, trong thử nghiệm QKD trên vệ tinh mặt đất, một khóa lượng tử đã được tạo ra, 

được phân phối bởi vệ tinh lượng tử của Trung Quốc từ các thí nghiệm lượng tử ở quy 

mô không gian. Vệ tinh có tên Micius, có tất cả thông tin về khóa lượng tử. Nếu 

Micius bị hack, có nguy cơ rò rỉ thông tin. 

Trong nghiên cứu mới nhất được công bố trực tuyến bởi tạp chí Nature, vệ tinh Micius 

đã gửi các cặp photon vướng víu đến hai trạm mặt đất cách nhau 1.120 km; ở Delingha 

thuộc tỉnh Thanh Hải và Nanshan gần Urumqi ở khu tự trị Tân Cương. Một liên kết 

lượng tử bảo mật giữa hai trạm mặt đất được thiết lập không có rơle đáng tin cậy và vệ 

tinh Micius không có thông tin về khóa bảo mật. 

Pan Jianwei, nhà vật lý lượng tử nổi tiếng và là tác giả của nghiên cứu, nói rằng nghiên 

cứu này làm tăng khoảng cách an toàn của QKD mà không cần chuyển tiếp đáng tin 

cậy trên mặt đất và đảm bảo liên lạc an toàn, ngay cả khi vệ tinh bị xâm phạm. Đây là 

một cải tiến đáng kể trong ứng dụng thực tế của truyền thông an toàn lượng tử. 

Sự vướng víu là một hiện tượng đặc biệt xảy ra trong cơ học lượng tử. Nếu hai hạt bị 

vướng víu, các thuộc tính của chúng ở trạng thái lượng tử duy nhất, do đó, một khi các 

tính chất của chúng được đo, chúng vẫn tương quan với nhau, bất kể chúng cách nhau 

bao xa. 

P.A.T (NASATI), theo Xinhua 
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Siêu máy tính của Nhật Bản đứng đầu Top500 

 

Siêu máy tính Nhật Bản "Fugaku" đã đứng đầu phiên bản mới của danh sách siêu 

máy tính Top500 vừa được công bố, trong khi Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về số 

lượng siêu máy tính Top500. 

Siêu máy tính mới "Fugaku" đã mang lại kết quả Linpack hiệu suất cao (HPL) với 

415,5 petaflop, vượt qua hệ thống "Summit" thứ hai của Hoa Kỳ, theo bảng xếp hạng 

mới. 

"Fugaku", được cung cấp bởi A64FX SoC 48 lõi của Fujitsu, trở thành hệ thống số 

một đầu tiên trong danh sách được cung cấp bởi bộ xử lý ARM. Hiệu suất cao nhất của 

Fugaku là hơn 1.000 petaflop (1 exaflop). Hệ thống mới được cài đặt tại Trung tâm 

Khoa học tính toán RIKEN ở Kobe, Nhật Bản. 

Vị trí thứ hai trong danh sách là "Summit", một siêu máy tính do IBM chế tạo, hoạt 

động tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge ở bang Tennessee, Hoa Kỳ, nó vẫn là 

siêu máy tính nhanh nhất ở Hoa Kỳ. 

Ở vị trí thứ ba là "Sierra", một hệ thống tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence 

Livermore ở bang California, Hoa Kỳ. 

Các siêu máy tính Trung Quốc "Sunway TaihuLight" và "Tianhe-2A" đứng ở vị trí thứ 

tư và thứ năm trong danh sách Top500. 

Trung Quốc tiếp tục thống trị danh sách liên quan đến số lượng siêu máy tính Top500, 

với 226 siêu máy tính trong danh sách. Hoa Kỳ đứng thứ hai với 114 siêu máy tính và 

Nhật Bản đứng thứ ba với 30 siêu máy tính. 

Mặc dù đứng thứ hai về số lượng siêu máy tính, nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục dẫn đầu về 

hiệu suất danh sách tổng hợp với 644 petaflop, tiếp theo là 565 petaflop của Trung 

Quốc. Nhật Bản, với số lượng nhỏ hơn đáng kể, cung cấp 530 petaflop. 

Các nhà sản xuất Trung Quốc thống trị danh sách về số lượng cài đặt, với Lenovo, 

Sugon và Inspur tiếp tục khẳng định ba vị trí hàng đầu. Các siêu máy tính được cài đặt 

bởi ba nhà cung cấp Trung Quốc chiếm tới 312 trong số 500 hệ thống hàng đầu. 

Các bảng xếp hạng mới nhất phản ánh sự tăng trưởng ổn định trong hiệu suất tổng hợp 

và hiệu quả năng lượng. 
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Danh sách Top500 được tổng hợp bởi Erich Strohmaier và Horst Simon của Phòng thí 

nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley; Jack Dongarra thuộc Đại học Tennessee, 

Knoxville; và Martin Meuer của Tập đoàn ISC, Đức. 

P.A.T (NASATI), theo Xinhua,  
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Tình trạng vitamin D tốt có thể bảo vệ chống ung thư 

 

Theo một nghiên cứu mới, tình trạng vitamin D tốt có lợi cả trong phòng ngừa ung 

thư và tiên lượng của một số bệnh ung thư. Tác dụng chống ung thư của vitamin D 

đặc biệt rõ rệt trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư ruột kết và ung thư máu. 

Ngoài ra, đáp ứng vitamin D cao có thể liên quan đến ít nguy cơ ung. Đáp ứng 

vitamin D khác nhau giữa các cá nhân, ảnh hưởng đến nhu cầu bổ sung vitamin D. 

Bài báo được công bố trên các Hội thảo về Sinh học Ung thư và được viết bởi Giáo sư 

Carsten Carlberg từ Đại học Eastern Finland và Giáo sư Alberto Muñoz từ Đại học 

Autonomous University of Madrid, đưa ra cơ sở về vitamin D và vai trò của nó trong 

phòng chống ung thư và trị liệu. 

Vitamin D thường được biết đến với vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương, 

nhưng các tác giả chỉ ra rằng nó cũng điều chỉnh hệ miễn dịch và tác dụng chống ung 

thư của nó được điều hòa chủ yếu bởi các tế bào miễn dịch, như tế bào đơn nhân và tế 

bào T. Vitamin D phát huy tác dụng của nó thông qua thụ thể vitamin D (VDR), đây là 

yếu tố phiên mã liên quan đến sự biểu hiện và điều hòa biểu sinh của nhiều gen. 

Ngay cả trong các loại ung thư khác, chẳng hạn như ung thư vú và ung thư tuyến tiền 

liệt, tình trạng vitamin D thấp, được đo bằng mức 25-hydroxyv vitamin D trong máu, 

có liên quan đến tỷ lệ mắc ung thư cao hơn. Tuy nhiên, bổ sung vitamin D đã không 

được chứng minh là làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư trong các thử nghiệm ngẫu 

nhiên có kiểm soát. Theo các tác giả, tác động của vitamin D có thể được thể hiện rõ 

hơn nếu những người tham gia được phân tầng theo mức độ đáp ứng vitamin D của 

từng cá nhân và kết quả sức khỏe được phân tích liên quan đến thay đổi tình trạng 

vitamin D của từng cá nhân. 

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Carlberg trước đó đã chỉ ra rằng các cá nhân khác nhau 

về phản ứng phân tử hoặc độ nhạy cảm với việc bổ sung vitamin D. Ví dụ, 25% dân số 

Phần Lan dường như là những người đáp ứng thấp, cần một liều bổ sung vitamin D 

cao hơn để đạt được lợi ích lâm sàng đầy đủ. Về nguy cơ ung thư, việc phản ứng cao 

có thể được dự kiến sẽ có tác dụng bảo vệ. 

Theo đánh giá, tình trạng vitamin D tốt có lợi trong phòng ngừa ung thư nói chung. Có 

ít bằng chứng về sự hữu ích của nó trong điều trị ung thư. 

Đ.T.V (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200610102728.htm 
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Thiết bị cấy ghép có kích thước siêu nhỏ, không sử dụng pin có khả năng kích 

thích tế bào thần kinh để điều trị các bệnh lý thần kinh 

 

Trong điều trị bệnh lý thần kinh, các bác sĩ thường sử dụng thiết bị cấy ghép chạy 

bằng pin để kích thích sâu vào các bộ phận của não bộ. Tuy nhiên, hiện nay, một 

nhóm các nhà khoa học đã phát triển một thiết bị cấy ghép được cung cấp năng 

lượng từ bên ngoài bằng từ trường để kích thích tế bào thần kinh để điều trị các hội 

chứng rối loạn tâm thần. 

Thông thường, phương pháp phẫu thuật cấy ghép nhằm đưa và đặt điện cực vào não 

bộ để kích thích sâu các tế bào thần kinh thường được sử dụng trong điều trị các bệnh 

lý thần kinh như động kinh hoặc bệnh Parkinson. Những điện cực này được gắn cứng 

với một thiết bị tạo nhịp có cấu tạo giống máy tạo nhịp tim chạy bằng pin được cấy 

dưới da ở vị trí bất kì bên trong cơ thể. Mặc dù pin có thể được sạc lại nhưng sẽ bị hao 

mòn dần và khi đó, bệnh nhân sẽ được chỉ định phẫu thuật để thay thế pin. 

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế, các nhà nghiên cứu đã xem xét các 

phương pháp cung cấp năng lượng không dây từ xa đến thiết bị cấy ghép não chỉ trong 

trường hợp cần thiết. Các nhà khoa học tại trường Đại học Rice có trụ sở tại Houston, 

Texas cho biết các nguồn năng lượng của sóng siêu âm, sóng vô tuyến và ánh sáng đều 

bị cản hỗ với mô sinh học hoặc thậm chí là tạo ra một lượng nhiệt có hại, ảnh hưởng 

đến bệnh nhân. 

Amanda Singer, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: “Nhóm đã phát triển một thiết 

bị kích thích thần kinh được hỗ trợ từ tính có dạng một màng hình chữ nhật mỏng. 

Thiết bị có kích thước chỉ bằng một hạt gạo và cấu tạo bao gồm hai lớp vật liệu”. 

Lớp vật liệu đầu tiên là một lá kim loại được làm từ sắt, boron, silicon và các-bon 

mang từ tính. Dưới tác động của từ trường, lớp vật liệu dao động ở cấp độ phân tử. 

Lớp thứ hai là một tinh thể áp điện có khả năng chuyển đổi các rung động từ lá kim 

loại thành điện áp. Sau đó, một mạch tích hợp sẽ điều chỉnh điện áp ở tần số phù hợp, 

nhằm kích thích các tế bào thần kinh. 

Trong thử nghiệm trên chuột, các chuyên gia đã gắn thiết bị cấy ghép vào dưới vùng 

da đầu của chuột. Thiết bị cấy ghép lần lượt được nối với một điện cực kéo dài đến hệ 

thần kinh tưởng thưởng (reward center) của não bộ. Trong quá trình tự do di chuyển 

xung quanh một hộp kín, chuột được cấy ghép thể hiện sự ưa thích ở những khu vực 

mà thiết bị cấy ghép ảnh hưởng bởi tác động của từ trường. 
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Jacob Robinson, tác giả của bài báo về nghiên cứu cho biết: "Kết quả của chúng tôi 

cho thấy rằng giải pháp sử dụng vật liệu điện từ để truyền năng lượng không dây 

không chỉ là một ý tưởng mới lạ mà còn hơn thế nữa. Vật liệu này là ứng cử viên lý 

tưởng để chế tạo ra các thiết bị điện tử sinh học (bioelectronics) - kết hợp giữa điện tử 

và sinh học dùng cho mục đích chữa bệnh sử dụng năng lượng không dây". 

Bài báo về nghiên cứu gần đây đã được công bố trên tạp chí Neuron. 

P.K.L (NASATI), theo https://newatlas.com/medical/magnetoelectric-film-neuron-

stimulating-implant/, 
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Sử dụng microneedles chứa tế bào gốc giúp tăng tốc độ chữa lành vết thương 

 

Liệu pháp tế bào gốc được xem là công cụ mạnh mẽ, có tiềm năng ứng dụng lớn mà 

một ngày nào đó có thể mở ra những hy vọng mới trong lĩnh vực y học tái tạo. Một 

nghiên cứu mới được thực hiện đã chỉ ra rằng có thể sử dụng công nghệ 

microneedles (các mũi kim siêu nhỏ) có khả năng tự phân hủy để đưa một loại tế 

bào gốc nhất định vào các mô bị tổn thương để chữa lành vết thương. 

Tế bào gốc trung mô (MSCs) là những tế bào gốc trưởng thành đa năng, có khả năng 

tự tăng sinh và biệt hóa thành các tế bào khác nhau của mô liên kết bao gồm nguyên 

bào xương, nguyên bào sụn, tế bào cơ, tế bào mỡ. Nhưng gần đây, các nhà khoa học 

đã phát hiện ra rằng ngoài khả năng biệt hóa thành các loại tế bào khác nhau, MSCs 

nếu được đưa vào mô bị tổn thương còn có khả năng nuôi dưỡng tế bào, tăng cường sự 

hình thành các mạch máu mới, chống viêm và ngăn chặn được tình trạng tế bào 

chết đi. 

Tuy nhiên, biện pháp tiêm MSCs vào mô bằng kim tiêm nếu thực hiện thường xuyên 

có thể gây tổn thương và thậm chí là để lại sẹo. Ngoài ra, lượng MSCs đưa vào phải đủ 

lớn để đảm bảo điều trị hiệu quả vị trí bị tổn thương. 

Trong nỗ lực nhằm phát triển một giải pháp thay thế ít xâm lấn và hiệu quả hơn, các 

nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Terasaki và trường Đại học California Los 

Angeles (UCLA) thay vì tiêm một số lượng lớn MSCs vào mô bị tổn thương đã tìm 

cách giữ cho các MSCs hoạt động tốt và hoạt động trong thời gian lâu hơn. 

Để làm được điều này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tái tạo môi trường tự nhiên của 

MSCs với vật liệu là các sợi gelatin. Môi trường đặc biệt cho phép duy trì hoạt động 

của các tế bào gốc trung mô trong cơ thể, từ đó, chúng hấp thụ chất dinh dưỡng và bắt 

đầu nhiệm vụ chữa lành các mô bị tổn thương. 

Bước tiếp theo là đưa tế bào gốc vào mô một cách hiệu quả nhờ sự hỗ trợ của các vi 

kim. Trên thực tế, vi kim có kích thước siêu nhỏ nên có thể dễ dàng xâm nhập vào da 

hoặc mô mà không gây đau đớn cho bệnh nhân. Hàng ngàn chiếc microneedles bên 

trong có chứa thuốc được xếp thành các hàng, dãy. Khi được gắn vào da, chúng phân 

hủy dần theo thời gian và từ từ giải phóng thuốc. 

Các mũi vi kim được làm từ vật liệu gelatin, bên trong có chứa các tế bào gốc trung 

mô. Mỗi mũi vi kim sau đó được phủ bên ngoài một lớp vỏ làm từ một loại vật liệu 

sinh học có độ cứng cao là Poly (lactide-coglycolide) (PLGA). Sau khi dải băng gắn 
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các mũi vi kim được đưa vào vị trí bị tổn thương cần điều trị, lớp PLGA sẽ phân rã 

trước tiên và sau đó, các microneedles dần lộ ra khỏi vết nứt và bắt đầu thực hiện 

nhiệm vụ phân phối thuốc của mình. Trong các thử nghiệm, lượng MSCs vẫn hoạt 

động hiệu quả và hoạt động trong suốt khoảng thời gian 24 giờ đồng hồ đạt tới 90%. 

Trong thử nghiệm trên những con chuột đã bị cắt bỏ những mẩu da nhỏ, nhóm nghiên 

cứu đã gắn dải băng có hàng ngàn các mũi vi kim được phủ PLGA vào vị trí da bị tổn 

thương bằng hình thức dán, dính đơn giản, dễ thực hiện. Dải băng này sau đó có thể gỡ 

bỏ rất dễ dàng. Nhóm nghiên cứu đặt tên cho công nghệ mới là Hybrid Microneedle 

Depot (d-HMND). 

Sau khi thực hiện các biện pháp đo đạc và đánh giá một số dấu hiệu khác nhau, kết quả 

thu được tương đối khả quan khi các nhà khoa học quan sát thấy rằng kỹ thuật mới 

giúp thúc đẩy quá trình liền vết thương, tái tạo da và tóc, hạn chế tình trạng viêm 

nhiễm cũng như kích thích tái tạo mô và hình thành các mạch máu mới. Các chuyên 

gia khẳng định giải pháp điều trị này hiệu quả hơn so với phương pháp tiêm trực tiếp 

vào vùng vết thương hay sử dụng microneedles không chứa MSCs. 

Ali Khademhosseini, đồng tác giả của nghiên cứu chia sẻ: “Trong tương lai, hệ thống 

d-HMND có thể được chế tạo nhanh chóng trong quy mô phòng thí nghiệm lâm sàng 

nhằm áp dụng trong điều trị tổn thương da cũng như các hội chứng rối loạn khác, bao 

gồm bệnh u tế bào hắc tố và các rối loạn về da liễu khác đòi hỏi áp dụng liệu pháp tế 

bào gốc”. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advanced Functional Materials. 

P.K.L (NASATI), theo https://newatlas.com/medical/stem-cell-microneedles-fast-

wound-healing/ 

   

  



18 

 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng tim mạch của loài Sưa đỏ Dalbergia 

tonkinensis ở Việt Nam 

 

Nhằm mục tiêu nghiên cứu có hệ thống về loài Sưa đỏ Dalbergia tonkinensis ở 

Việt Nam về mặt thực vật, hóa học và hoạt tính sinh họ kết hợp với phát hiện 

dịch chiết/hoạt chất có tác dụng tim mạch từ lõi gỗ cây Sưa đỏ Dalbergia 

tonkinensis, các nhà khoa học tại Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên do PGS. 

TS. Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng nhóm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu 

thành phần hóa học và tác dụng tim mạch của loài Sưa đỏ Dalbergia tonkinensis ở 

Việt Nam” trong thời gian từ năm 2016 đến 2018. 

Để thực hiện các nội dung nghiên cứu và đạt được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, đề tài 

đã áp dụng các phương pháp sau: Phương pháp thu mẫu (Mẫu thực vật được phân loại, 

giám định thực vật và lưu tiêu bản) ; Phương pháp nghiên cứu thực vật học và đặc 

điểm di truyền (Tiến hành nghiên cứu vi phẫu, đặc điểm hình thái. Chiết tách DNA 

của loài Sưa đỏ đã thu); Phương pháp nghiên cứu hóa học (Xử lý mẫu và phân lập); và 

Phương pháp đánh giá tác dụng sinh học (Phương pháp đánh giá tác dụng ức chế 

enzym anpha glucosidase (giảm tiểu đường); tác dụng kháng khuẩn, tác dụng tim 

mạch). 

Những kết quả nổi bật của đề tài: 

• Đã thu thập và xây dựng hồ sơ thực vật của loài Sưa đỏ Dalbergia tonkinensis. 

• Đã nghiên cứu vi phẫu, đặc điểm hình thái loài Sưa đỏ Dalbergia tonkinensis. 

• Nghiên cứu trình tự DNA của loài sưa đỏ Dalbergia tonkinensis và hai loài Dalbergia 

khác. Đã lựa chọn được các gen mồi 18S, ITS, rbcL và matK để định danh các loài 

Dalbergia. 

• Đã đăng ký trên ngân hàng gen quốc tế - GENBANK 5 mẫu Dalbergia mồi 18S và 3 

mẫu mồi ITS, trong đó có lá và lõi thân gỗ loài sưa đỏ Dalbergia tonkinensis. 

• Đã xác định chính xác loài sưa đỏ Dalbergia tonkinensis về sinh học. 

 • Trình tự vùng gen rbcL, rpoB và rpoC của loài Sưa đỏ (Dalbergia tonkinensis) thu 

tại Việt Nam đã được đăng ký trên ngân hàng gen thế giới (GenBank) với số hiệu lần 

lượt là KY283103, KY287755 và KY287750. 
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• Đã tạo cao chiết cồn bột lõi thân gỗ Sưa đỏ Dalbergia tonkinensis. Cao cồn được 

phân bố với các dung môi hexane, chloroform, ethyl acetate, thu được các cao chiết 

tương ứng và cao nước. 

• Đã phân lập được tổng cộng 24 hợp chất từ cao chiết hexane, chloroform, ethyl 

acetate và cao nước của lõi gỗ cây sưa đỏ. 

• Đã ghi phổ NMR, MS và xác định cấu trúc của của 24 hợp chất trên. 

• Đã phát hiện cao chiết tổng metanol lõi gỗ Sưa đỏ có tác dụng chống tiểu đường tốt 

với khả năng ức chế enzym glucosidase tới 98%. 

• Đã phát hiện hai hợp phần etylacetat và diclometan của lõi sưa đỏ có tác dụng chống 

tiểu đường cao với khả năng ức chế enzym glucosidase tới 95 và 90%. 

Đây là lần đầu tiên xác định được đặc điểm của ba vùng gen lục lạp rbcL, rpoB và 

rpoC của loài sưa đỏ Việt Nam. Ba vùng gen này có khả năng định loại loài khá cao 

với tỷ lệ lần lượt là 99%, 98% và 97%. Kết quả so sánh với trình tự gen của năm loài 

Dalbergia khác trên GenBank cho phép kết luận vùng gen rbcL là thích hợp để sử 

dụng cho các nghiên cứu phân loại các loài thuộc chi sưa - Dalbergia. Đề tài đã tiến 

hành so sánh đặc điểm các vùng gen rbcL, rpoB và rpoC giữa sưa đỏ Việt Nam 

(Dalbergia tonkinensis) với loài sưa đỏ Trung Quốc (Dalbergia odorifera). Trình tự 

vùng gen rbcL, rpoB và rpoC của loài Sưa đỏ (Dalbergia tonkinensis) thu tại Việt Nam 

đã được đăng ký trên ngân hàng gen thế giới (GenBank) với số hiệu lần lượt là 

KY283103, KY287755 và KY287750. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15396) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 
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Nghiên cứu Công nghệ sản xuất phụ gia GTBE từ glyxerin phụ phẩm của sản 

xuất bio-điezen 

 

Trước đây, glyxerin thô, phụ phẩm của sản xuất biodiezen thường được dùng 

làm thức ăn cho gia súc hoặc thải bỏ bằng cách đốt và chôn lấp. Phương án xử lý 

này không chỉ làm lãng phí một nguồn nguyên liệu tiềm năng mà còn gây ô nhiễm 

môi trường. Nếu như lượng glyxerin thô trong quá trình sản xuất nhiên liệu sinh 

học được tinh chế hoặc chuyển hóa thành các sản phẩm khác có giá trị sử dụng 

cao hơn, sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế và góp phần vào sự phát triển bền vững của 

công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường. 

Chính vì vậy, nhu cầu cấp thiết hiện nay là tìm giải pháp nâng cao giá trị sử dụng cho 

phần glyxerin phụ phẩm này. Một trong những giải pháp đó là chuyển hóa glyxerin 

thải thành glyxerin tert butyl ete (GTBE), làm phụ gia cho nhiên liệu. Quá trình được 

thực hiện bằng phản ứng ete hóa glyxerin với isobutylen hoặc tert-butyl ancol. 

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị sử dụng của 

glyxerin phụ phẩm từ sản xuất biodiesel, góp phần tăng hiệu quả kinh tế của quá trình 

sản xuất loại nhiên liệu sinh học này, đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất phụ gia 

GTBE từ glyxerin phụ phẩm của sản xuất bio-điezen”, do PGS. TS. Nguyễn Hồng 

Liên, Giám đốc PTN CN Lọc - Hóa dầu & Vật liệu xúc tác hấp phụ, thực hiện nhằm 

mục tiêu chủ yếu là: xây dựng được qui trình và mô hình thiết bị sản xuất phụ gia 

GTBE từ glyxerin phụ phẩm của sản xuất biodiezen nhằm nâng cao hiệu quả quá trình 

cháy của nhiên liệu động cơ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về chuyển hóa glyxerin thải từ quá trình sản 

xuất biodiezen thành phụ gia nhiên liệu GTBE nhằm nâng cao giá trị sử dụng của phụ 

phẩm này. 

Các nội dung nghiên cứu chính của đề tài bao gồm: 



21 

 

1. Nghiên cứu tổng hợp GTBE từ glyxerin phụ phẩm của sản xuất biodiezen qui mô 

0,5 L/mẻ 

2. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống thiết bị tổng hợp phụ gia GTBE từ 

glyxerin phụ phẩm của quá trình sản xuất biodiezen công suất 5 lít/mẻ 

3. Sản xuất 50 lít GTBE làm phụ gia nhiên liệu 

4. Xây dựng quy trình pha chế và sử dụng GTBE làm phụ gia cho xăng, E5, diesel 

5. Pha chế các hệ nhiên liệu chứa GTBE 

6. Đánh giá khả năng làm việc của các hệ nhiên liệu pha chế với động cơ trên băng tải 

7. Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế quá trình sản xuất GTBE 

Từ các kết quả nghiên cứu đã thực hiện, có thể rút ra một số kết luận sau: 

1. Đã xác định được các điều kiện thích hợp để tổng hợp GTBE từ glycerol tinh khiết 

trên xúc tác zeolit beta là: nhiệt độ 120oC, tỷ lệ nguyên liệu TBA/glycerol bằng 4/1, 

hàm lượng xúc tác 7,5% khối lượng glycerol và thời gian phản ứng là 6h. Ở điều kiện 

này, độ chuyển hóa của glycerol đạt được là 66,12%, độ chọn lọc mono GTBE là 

30,53%, đạt hiệu suất tổng hợp đồng phân ME là 20,2%. Quá trình thích hợp để sản 

xuất các đồng phân cao (như DE và TE) của GTBE. 

2. Xác định được điều kiện thích hợp để tổng hợp GTBE từ glycerol tinh khiết trên xúc 

tác Amberlyst 36 là: nhiệt độ 70oC, tỷ lệ nguyên liệu TBA/glycerol bằng 4/1, hàm 

lượng xúc tác 7,5% khối lượng glycerol và thời gian phản ứng là 6h. Ở điều kiện này, 

độ chuyển hóa glycerol đạt 50,76%, độ chọn lọc mono GTBE là 89,09%, đạt hiệu suất 

tổng hợp đồng phân ME cao nhất là 45,2%. Quá trình thích hợp để sản xuất các mono 

GTBE. 

3. Đã thiết lập được qui trình xử lý phụ phẩm glyxerin thô, với các điều kiện thích hợp 

là: axit hoá bằng H3PO4 (85%), pH=2,5 trong 60 phút, ở nhiệt độ 70oC; trung hoà 

bằng 12ml dung dịch NaOH 12.5 M/100ml glycerol đã được axit hoá; trích ly bằng 

IPA (tỷ lệ thể tích 2:1 so với glycerol) trong 45 phút; chưng tách dung môi ở áp suất 

thường, nhiệt độ 82,2 độ C trong 2 giờ; khử màu bằng than hoạt tính với tỉ lệ 

than:glycerol=200g/lít. Glycerol sau tinh chế có độ tinh khiết là 95,2%. 

4. Nghiên cứu điều chỉnh các thông số công nghệ quá trình tổng hợp GTBE từ glycerol 

phụ phẩm sản xuất biodiesel xác định được điều kiện thích hợp nhất là xúc tác 

Amberlyst 36 (tỷ lệ 8,5% khối lượng glycerol),nhiệt độ 75oC, tỷ lệ nguyên liệu 

TBA/glycerol bằng 4/1, và thời gian phản ứng là 6,5h, cho phép thu ME với hiệu suất 

70,2%. 

5. Đã thiết lập được hệ thống thiết bị và qui trình tổng hợp GTBE qui mô 5 lít/mẻ. 

Đánh giá chất lượng sản phẩm của16 mẻ sản xuất cho thấy chênh lệch hiệu quả quá 

trình tổng hợp GTBE giữa các mẻ không quá 5%, với giá trị trung bình đạt được là 

chuyển hóa 80% glycerol, chọn lọc 88,7% ME và hiệu suất ME đạt 71%. Độ tinh khiết 

ME đạt 97%, tương đương sản phẩm thương mại. 

6. Đã xác định được tỷ lệ thích hợp pha ME vào các nhiên liệu A92, A95, E5 là 2%tt 

và pha hỗn hợp DE+TE vào diesel 3% tt. Pha chế được 155 lít xăng A92+ME, 150 lít 

A95+ME, 305 lít E5+ME và 53 lít diezen + DE+TE đạt các tiêu chuẩn theo qui định 

QCVN 01:2009/BKHN có tính đến bản điều chỉnh năm 2014. 
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7. Đã thử nghiệm khả năng làm việc của các hệ nhiên liệu trên động cơ băng tải và 

động cơ chạy trên đường. Kết quả cho thấy các nhiên liệu A92+ME, A95+ME và 

E5+ME có trị số octan tăng 3 đơn vị so với khi không pha chế. Với mẫu diesel + 

DE+TE tuy chỉ số xetan giảm chút ít (1,2 đơn vị) nhưng cải thiện đáng kể chất lượng 

khí thải (thành phần CO và HC giảm 14- 16%). 

8. Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế quá trình tổng hợp GTBE cho thấy giá thành 1kg 

ME khoảng 59.151 VNĐ và chi phí để tăng 3 đơn vị octan của nhiên liệu xăng, đồng 

thời giảm phát thải là khoảng 852 VNĐ. 

9. Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu và sản phẩm đăng ký. Có 01 

bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 01 bài đăng trên Tạp chí Hóa học, 

01 báo cáo Hội nghị khoa học quốc tế về Kỹ thuật Hóa học, 02 bài chấp nhận đăng 

trên Tạp chí Xúc tác Hấp phụ. Đề tài đã đào tạo được 12 kỹ sư và 1 Thạc sĩ Kỹ thuật 

Hóa học và đang đào tạo 1 học viên cao học khác chuẩn bị bảo vệ luận văn vào tháng 

10/2017. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 14469/2017) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 

 

 

 

 


