
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BỘT HUỲNH QUANG VÀ 

BỘT ĐIỆN TỬ KÍCH THƯỚC HẠT CỠ MICRO-NANO 

SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT ĐÈN HUỲNH QUANG/ ĐÈN HUỲNH 

QUANG COMPAC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

 

1.  Mô tả công nghệ:  

Giai đoạn đầu tiên là chuẩn bị dung dịch hỗn hợp các muối hòa tan chứa 

các nguyên tố trong bột huỳnh quang bằng quá trình khuấy trộn. Tiếp đó, hỗn 

hợp phản ứng được gia nhiệt và điều chỉnh pH để cho phản ứng thủy phân và 

ngưng tụ xảy ra. Trong quá trình phản ứng các hạt rắn kết tủa sẽ được hình thành 

và được bao bọc xung quanh bởi các tác nhân hoạt động bề mặt hoặc polymer. 

Bước thứ ba, hỗn hợp rắn - lỏng từ hệ phản ứng được chuyển qua thiết bị lọc 

khung - bản để tách hai pha rắn và lỏng. Phần hạt rắn đọng lại được tiến hành ép 

khô trên máy lọc. Sau khi ép khô trên máy lọc khung bản các hạt rắn được sấy 

khô trên thiết bị sấy và nghiền sơ bộ cho các hạt rắn tơi mịn. Cuối cùng, sau khi 

qua quá trình sấy hỗn hợp rắn được cho qua lò nung thiêu kết ở nhiệt độ trên 

1.000C nhằm phân hủy các muối vô cơ và các thành phần hữu cơ nhằm chuyển 

hóa thành oxit và cấu trúc pha ổn định. Sau đó sản phẩm được đem đi nghiền và 

sàng phân loại theo cỡ hạt 

2. Tính ưu việt:  

-  Công nghệ chế tạo bột huỳnh quang ba màu và bột micro-nano điện tử sử 

dụng trong công nghiệp chế tạo đèn huỳnh quang và huỳnh quang compact tiết 

kiệm điện với quy mô 10 - 15kg/ngày; 

-  Công nghệ chế tạo dung dịch nano điện tử ứng dụng trong chế tạo điện 

cực cho đèn huỳnh quang và huỳnh quang compact với quy mô 2 - 3 lít/ngày 

3.  Hình thức chuyển giao:  

-  Chìa khóa trao tay,  

-  Cung cấp thiết bị 

4.  Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên cá nhân/tổ chức:                      ,  rư ng  H B HN 

-   ịa chỉ : Số 1  ại Cồ Việt, Hai Bà  rưng, Hà Nội 



CHÍP QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TH – 7150 

 

1.  Mô tả công nghệ:  

Chip  H7150 được thiết kế và chế tạo dựa trên công nghệ TSMC 0.35µm. 

TH7150 cung cấp một giải pháp quản lý nguồn năng lượng dạng LDO (low-

dropout linear voltage regulator) cho các thiết bị vi mạch, cũng như các hệ thống 

các thiết bị điện tử (điện thoại di động, Ipod, máy chụp hình…). 

 

2.  Tính ưu việt:  

-  Có các mức điện áp ngõ ra có thể được lập trình bằng cách điều khiển tín 

hiệu logic, hoặc tinh chỉnh bằng điện áp hoặc điện trở.  

-  Dòng tĩnh của TH7150 thấp (200uA) nhưng có khả năng lái dòng tải lớn 

(500mA), dòng tải này tương đương với các loại vi mạch ổn áp đang được ứng 

dụng rộng rãi trên thị trư ng Việt Nam. 

-  TH7150 có thêm các chức năng như: điều khiển cho phép hoạt động, các 

tín hiệu cảnh báo quá dòng (tải), quá nhiệt và tín hiệu báo trạng thái hoạt động 

của mạch để bảo vệ thiết bị đầu cuối khi xảy ra bất kỳ sự cố nào. 

3. Hình thức chuyển giao:  

- Chìa khóa trao tay,  

- Cung cấp thiết bị 

4. Liên hệ chuyển giao: 

Trung tâm nghiên cứ  v  đ o t o thiết kế vi m ch -  H Quốc gia TP HCM 

-  ịa chỉ: Lầu 7 - tòa nhà điều hành  ại học Quốc gia TP HCM; khu phố 6, 

phư ng Linh Trung, Thủ  ức, TP HCM 


