
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 



CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

NỐI LƯỚI THÔNG MINH SIPV 

 

1.  Mô tả công nghệ:  

Khi mặt tr i lên,  hệ thống chuyển sang chế độ dùng điện mặt tr i và ngắt 

điện từ EVN. Khi có sự cố đư ng dây của EVN, lập tức hệ thống chuyển sang 

dùng điện mặt tr i dự phòng từ dàn ac-quy. 

Dùng hệ thống tự động để  ra lệnh cho bộ sạc lưới mua điện giá rẻ của 

EVN (th i điểm sử dụng)  

 hi điện sản xuất từ pin mặt tr i dùng không hết, phần điện dư thừa lập 

tức được đưa về dự trữ vào hệ thống tồn trữ năng lượng của tòa nhà;  

 

2.  Tính ưu việt:  

- Dùng pin mặt tr i kết hợp với hệ thống tự động cho đặt th i gian sử dụng lưới 

điện của EVN nhằm đáp ứng nhu cầu mua điện giá rẻ từ lưới điện quốc gia. 

- Không gây ô nhiễm môi trư ng, góp phần phát triển bền vững cho thành phố. 

3.  Hình thức chuyển giao:  

- Chìa khóa trao tay,  

- Cung cấp thiết bị 

4.  Liên hệ chuyển giao: 

- Tên cá nhân/tổ chức: ông Trị   Q a g Dũ g, Phân Viện vật lý Việt Nam 

-  ịa chỉ: Số 01 Mạc  ĩnh Chi Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 



CÔNG NGHỆ TUABIN PHÁT ĐIỆN TỪ ĐỘNG NĂNG DÒNG CHẢY 

 

1.  Mô tả công nghệ: 

Công nghệ phát điện từ động năng của các dòng chảy ngầm như hải lưu, 

thủy triều, sóng biển.  uabin phát điện được lắp đặt ngầm trong các dòng chảy 

và không yêu cầu phải lắp đặt thêm ống dẫn hay đập.  

 uabin được sản xuất từ vật liệu composite có khả năng chịu được nước biển và 

các vùng khí hậu khắc nghiệt.  uabin được thiết kế theo kiểu trục ngang có 3 

cánh với khả năng thay đối góc quay của tuabin. Ngoài ra,  góc quay của cánh có 

thể được điều chỉnh đến 170 độ để tối đa hóa luồng năng lượng hướng đến cánh 

theo mọi hướng. Hệ thống hộp số và máy phát được tích hợp trong tuabin. 

 uabin được thiết kế và sản xuất tủy chỉnh theo yêu cầu đặt hàng với các dải 

công suất khác nhau. 

 

2.  Tính ưu việt: 

Yêu cầu động năng dòng chảy thấp. Tuabin có thể phát điện với điều kiện 

dòng chảy từ 1m/s 

Tốc độ quay của cánh tuabin thấp, khoảng 40 vòng/phút, thấp hơn tốc độ 

quay của các hệ thống chân vịt hiện nay. 

Hệ thống có độ tin cậy cao, yêu cầu chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp, lắp 

đặt dễ dàng và không gây ảnh hướng đến hệ sinh thái dưới nước. 



3.  Hình thức chuyển giao: 

Chuyển giao thiết bị, hướng dẫn kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng 

4. Liên hệ chuyển giao: 

Verdant Power, Inc. The Octagon 888 Main Street, Suite 1, New York 

Phòng Phát triển công nghệ cho doanh nghiệp – Cục Ứng dụng và phát triển 

công nghệ - Bộ Khoa học và công nghệ 



MODULE HẤP THỤ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  

BẰNG ỐNG CHÂN KHÔNG 

 

1.  Mô tả công nghệ 

Tấm hấp thu năng lượng mặt tr i SolarBK® Module VT- A, được sử dụng 

trong hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt tr i quy mô công nghiệp  

•  Nguyên lý hoạt động: 

- Ống chân không hấp thụ các tia bức xạ mặt tr i và chuyển đổi thành năng 

lượng nhiệt. 

- Khi nhiệt độ của nước tăng lên làm chúng trở nên nhẹ hơn, sau đó nước 

nóng trong ống chân không trôi về phía ống góp và nước lạnh cũng sẽ đi 

xuống phía dưới ống chân không. 

- Vòng tuần hoàn tự nhiên này được duy trì, nước trong ống chân không và 

trong ống góp sẽ được gia nhiệt. 

- Khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa Module VT và bồn trữ nước nóng thì 

bơm đối lưu hoạt động và đẩy toàn bộ nước nóng trong ống góp trở về bồn 

chứa trung tâm, đồng th i đưa nước lạnh phía dưới bồn chứa lên lại ống 

góp. Khi nhiệt độ trên ống góp Module VT và nhiệt độ nước phía dưới 

bồn trữ trung tâm gần bằng nhau, thì bơm đối lưu ngừng hoạt động. 

2.  Tính ưu việt 

- Bộ hấp thụ nhiệt Collector VT có khả năng chuyển bức xạ mặt tr i thành 

nhiệt làm nước nóng trong th i gian ngắn.  

- Collector có khả năng gia nhiệt nhanh, bền và ít bức xạ nhiệt ra môi 

trư ng xung quanh. 

- Thích hợp lắp đặt hệ thống ở quy mô công nghiệp 

- Giá đầu tư ban đầu không cao so với các loại collector khác 

- Tuổi thọ trung bình của máy là 15 năm, hoạt động ổn định, an toàn cùng 

với các chế độ bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp. 

•  Thích hợp lắp đặt cho các vùng có ít nắng, có th i tiết mùa đông lạnh nh  

máy có hiệu suất gia nhiệt nhanh và giữ nhiệt tốt. 



 

3.  Hình thức chuyển giao 

Thỏa thuận giữa hai bên 

 

4.  Liên hệ chuyển giao 

   g t          đ   t  v     t t        g     g   t t           oa 

  ịa chỉ: Số 11,  ư ng TTN 17, P. Tân Thới Nhất, Q.12 



CÔNG NGHỆ SƯỞI ẤM TÍCH HỢP MARKROTERM 

 

1.  Mô tả công nghệ: 

 Công ty Makroterm cung cấp hệ thống sưởi ấm tích hợp cho các tòa nhà 

một hộ gia đình. Sự kết hợp giữa các nguồn năng lượng truyền thống và năng 

lượng tái tạo mang lại hiệu quả tiết kiệm chi phí rất cao cho hệ thống sưởi và 

nước nóng sử dụng. Giải pháp tập trung việc kết hợp, trong một hệ thống cao áp 

khép kìn, lò sưởi được bao quanh bởi một lớp nước, hệ thống thu gom năng 

lượng mặt tr i, một bình nước nóng truyền thống, hệ thống sưởi và hệ thống 

nước nóng sử dụng. Toàn bộ hệ thống được kết nối và điều khiển bởi 

INTEGRATOR nhằm kết hợp ba nguồn năng lượng trên. 

 

2.  Tính ưu việt: 

Giải pháp hỗ trợ tiết kiếm năng lượng trong lĩnh vực xây dựng, hệ thống 

quản lý tái tạo năng lượng thông minh INTEGRATOR 

3.  Hình thức chuyển giao: 

- Bán thiết bị 

-  ư vấn dịch vụ kỹ thuật 

4.  Liên hệ chuyển giao: 

- Tên (cá nhân/tổ chức) (*): Mr Witold Glen. 

-  ịa chỉ (*): U1.Pasternik 76, 31 – 354 Krakow, Ba Lan. 

-  iện thoại (*): +48 12 3793 790 - Fax: + 48 12 378 9478  

- Email: makroterm@ makroterm.com.pl    



KỸ THUẬT PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN, TẬP TRUNG KÍCH THÍCH 

CÁC MÔ DỄ BỊ KÍCH THÍCH BẰNG ĐIỆN 

 

1.  Mô tả công nghệ: 

Trong số những mô dễ bị kích thích điện, mỗi tế bào làm nhiều nhiệm vụ 

riêng biệt. Tuy nhiên, các kỹ thuật kích thích hiện đại vẫn còn tồn tại 1 số vấn 

đề. Với công nghệ hiện tại, ta không thể di chuyển vị trị điểm kích thích, hoặc có 

thể điều chỉnh nhưng lại kích thích điện trên 1 vùng quá rộng. 

Bằng cách tập trung vào vùng dễ bị kích thích, kỹ thuật này tạo ra 1 phương thức 

kích thích mới. Hơn nữa, thiết bị nhận kích thích được đặt theo phạm vi mô do 

đó có khả năng nhận được kích thích ở bất cứ vị trí nào trong phạm vi này. Kỹ 

thuật này cũng kiểm soát rất tốt các vị trí ngoài điểm kích thích, hoạt động linh 

hoạt. Mặt khác, bản thân thiết bị này có dòng điện truyền vào linh hoạt, cho phép 

các nhà thiết kế tự động thay đổi phương thức kích thích.   

  

2.  Tính ưu việt: 

Có thể kích thích bất cứ vị trí nào trong phạm vi mô, kiểm soát điểm kích 

thích ở mức độ cao, dòng điện truyền vào rất linh hoạt. 

3.  Hình thức chuyển giao: 

- Bán công nghệ 

-  ư vấn dịch vụ kỹ thuật 

 

4.  Liên hệ chuyển giao: 

- Tên (cá nhân/tổ chức): Phòng  hương mại công nghệ,  ại học Purdue 

-  ịa chỉ: 610 Purdue Mall, West Lafayette, IN 47907, Mỹ 



-  iện thoại: 765-494-4636 

- Website: http://www.purdue.edu  

http://www.purdue.edu/


CÔNG NGHỆ KHÔI PHỤC PIN DUNG LƯỢNG LỚN 

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

- Công nghệ bảo dưỡng, duy trì và phục hồi pin sử dụng trong truyền thông, 

xe nâng truyền động, pin xe kéo điện và pin công nghiệp.  

2./  Tính ưu việt của sản phẩm: 

- Công ty đã có bản quyền sáng chế tại Trung Quốc, Nhật Bản cho công 

nghệ khôi phục và cải tạo pin (storage battery recycling apparatus).  ược sử 

dụng rộng tãi tại Hàn Quốc 

- Có nhiều phát minh cụ thể như sau:  

Tên phát minh Mã số xuất Ghi chú Đăng ký 

Thiết bị tái sinh pin 10-2009-0002334  rong nước O 

Hệ thống nạp nước cất cho pin công 

nghiệp 
10-2012-0084832  rong nước O 

Thiết bị sạc pin và phương pháp vận hành 10-2012-209868  rong nước O 

Ổ cắm adapter của pin côngnghiệp 10-2012-0091663  rong nước O 

Thiết bị nạp nước cất cho pin công nghiệp 10-2012-0103138  rong nước O 

Hệ thống kiểm tra điện của pin dùng trong 

thiết bị điện 
10-2012-0158432  rong nước  

Hệ thống kiểm tra điện trong pin dùng 

trong thiết bị điện 
10-2012-0158431  rong nước  

STORAGEBATTERYRECYCLINGAPP

ARATUS 
09837665.0 Châu Âu  

STORAGEBATTERYRECYCLINGAPP

ARATUS 
13/143477 Mĩ  

STORAGEBATTERYRECYCLINGAPP

ARATUS 
2011-545286 Nhật Bản O 

STORAGEBATTERYRECYCLINGAPP

ARATUS 
200980154463.0 Trung Quốc  

Hệ thống nạp nước cất cho pin công nghiệp PCT/KR2013/006950 PCT  

Ổ cắm adapter cho pin công nghiệp PCT/KR2013/007464 PCT  

Thiết bị nạp nước cất cho pin công nghiệp PCT/KR2013/008385 PCT  

Hệ thống kiểm tra điện cho pin dùng 

trong thiết bị điện 
PCT/KR2013/009622 PCT  



3./  Hình thức chuyển giao: 

- Li xăng 

- Liên doanh, tìm kiếm đối tác 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

 Tên t  chức: Maroo MCS. Inc.  

 -   ịa chỉ (*): Chung Buk Ju Si Cheong Won Gu Oh Chang Uep Mo Jeong 

Gil 25 

 -  iện thoại (*): (+82) 15999882       Fax: (+82) 432766334 

 -  Website: www.marooncs.com  

http://www.marooncs.com/


THIẾT BỊ KHÍ SINH HỌC HÌNH ỐNG  

CÓ MÀNG LỌC SINH HỌC 

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

 Nguyên tắc cơ bản của thiết bị là sự kết hợp giữa sự phân huỷ các chất 

hữu cơ có trong chất  nền vớ iviệc lưu giữ bùn hoạt tính. Vì thế thiết bị 

được thiết kế trên nguyên lý của bể KSH nắp cố định hình ống có lớp lọc 

cố định. 

-  

- Thiết bị gồm 6 bộ phận như hình: 

 

 

 

 

 

  

-  Một giá thể cố định gắn các hạt cầu bằng nhựa với độ rỗng 30-35% 

được sử dụng để VSV bám dính sinh trưởng và phát triển trên đó. Màng 

lọc chỉ giữ lại sinh khối rắn còn dịch lỏng chỉ lưu một th i gian ngắn và bị 

đẩy ra ngoài. Công trình vận hành càng lâu, sinh khối càng được tích tụ 

nhiều và chiều dày lớp màng tăng lên, quá trình đồng hóa chất hữu cơ xảy 

ra trước khi chúng tiếp xúc với với vi sinh vật gần bề mặt vật liệu lọc. Kết 

quả là vi sinh vật ở đây bị phân hủy nội bào, không còn khả năng đính 

bám lên bề mặt vật liệu lọc, và bị rửa trôi.  ó là nguyên lý hoạt động của 

lớp lọc sinh học trong các thiết bị dòng chảy ngang, được áp dụng trong 

thiết kế đối với trư ng hợp thiết bị KSH hình ống dòng chảy đều (plug-

flow).  

- Chỉ tiêu kỹ thuật: (*) 

- Công trình KSH hình ống có màng lọc sinh học là một thiết bị KSH hoạt 

 



động theo nguyên lý của thiết bị lọc kỵ khí, đơn dòng nạp, th i gian lưu 

của nguyên liệu 10- 15 ngày tuỳ thuộc vào loại nguyên liệu nạp và điều 

kiện nhiệt độ của môi trư ng; 

- Công trình được xây dựng bằng các vật liệu thông thư ng, lớp lọc là một 

tấm nhựa phẳng có đính các hạt nhựa tròn với độ rỗng trong lớp lọc là 

35%, diện tích lọc1m2/1m3 với độ dầy lớp lọc là 0,95m, tốc độ dòng chẩy 

trong lớp lọc là 0,62m/h. 

- Chất lượng khí sinh học của công trình: Bằng cảm quan cho thấy chất 

lượng khí rất tốt, ngọn lửa có màu xanh nhạt, bếp vẫn cháy tốt ở áp suất 

khá thấp. Th i gian đun nấu lâu hơn so với cùng áp suất của thiết bị thông 

thư ng khoảng 15-20%. 

- Công trình vận hành ổn định sau 1 tháng và sau 3 tháng sản lượng khí đạt 

80% so với thiết kế trong điều kiện vận hành thuận tiện, nhiệt độ môi 

trư ng luôn đạt như thiết kế. 

- Công nghệ ở quy mô nhỏ 2-4m3 phù hợp với những hộ chăn nuôi ít và có 

thu nhập thấp, chỉ sản xuất KSH cho mục đích đun nấu và thắp sáng 

2./  Tính ưu việt của sản phẩm: 

-  So với các công trình khí sinh học đơn giản, có cùng nguyên lý hoạt 

động th i gian ổn định khi vận hành giảm đi đáng kể từ 6 tháng cho các 

công trình khí sinh học đơn giản, còn 2 tháng cho các công trình khí sinh 

học có màng lọc. Th i gian sinh khí đạt hiệu suất so với thiết kế cũng 

giảm đáng kể từ 4 tháng xuống 3 tháng.  

- Áp suất khí của các công trình KSH có màng lọc tương đương các công 

trình KSH nắp cố định vòm cầu, hoặc bán cầu. Như vậy một công trình 

KSH có màng lọc cũng giống như các công trình  SH nắp cố định vòm 

cầu khác có thể vận chuyển khí đi xa và phù hợp để thắp đèn mạng; 

-  Nguyên liệu đầu vào cho các công trình KSH có màng lọc không 

đòi hỏi nồng độ cơ chất cao như ở các công trình KSH nắp cố định đơn 

giản, nhưng sản lượng khí tương đương với những công trình có cùng thể 

tích. 



3./  Hình thức chuyển giao: 

- Li xăng 

- Liên doanh, tìm kiếm đối tác 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Việ  N  g    ng – Bộ    g t  ơ g 

-  ịa chỉ:số 6, Tôn Thất  ùng,  ống  a, Hà Nội 

-  iện thoại:  043 8523730  -  043 8523353         Fax: 043 8529 302 

- Email: bbt@ievn.com.vn   - Website: www.ievn.com.vn  
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