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Goùp phaàn naâng cao vò theá khoa hoïc 
vaø coâng ngheä Vieät Nam

CỤM CÔNG TRÌNH  “NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÁC VẬT LIỆU TỪ 
LIÊN KIM LOẠI ĐẤT HIẾM - KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP” LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGHIÊN CỨU 
TIÊU BIỂU NHẤT ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐHQGHN DO GS.TSKH THÂN 
ĐỨC HIỀN DẪN ĐẦU. CÁC KẾT QUẢ CỦA CỤM CÔNG TRÌNH ĐƯỢC XEM LÀ BƯỚC ĐI TIÊN 
PHONG TRONG NGHIÊN CỨU KẾT HỢP VỚI PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ. NHÓM NGHIÊN CỨU ĐÃ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO 
CÁC NAM CHÂM ĐẤT HIẾM CAO CẤP SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU ĐẤT HIẾM NƯỚC NGOÀI VÀ 
VIỆT NAM; CHẾ TẠO THÀNH CÔNG NAM CHÂM Ce(COCuFe)5 VỚI NĂNG LƯỢNG TỪ ĐẠT TỪ 
5 ĐẾN 8 MGOe VÀ NAM CHÂM Nd2Fe14B VỚI NĂNG LƯỢNG TỪ ĐẠT 40 MGOe, CAO HƠN 
10 LẦN SO VỚI CÁC NAM CHÂM TRUYỀN THỐNG, TIẾP CẬN CHỈ SỐ KỸ THUẬT CỦA THẾ 
GIỚI. VỚI NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TẬP THỂ CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC TRAO GIẢI 
THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHCN.

ĐỨC MINH
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GẮN KẾT NGHIÊN CỨU CƠ BẢN 
VÀ ỨNG DỤNG

Với sự phát triển của công nghệ tách 
chiết các nguyên tố đất hiếm, thế giới 
đã triển khai nghiên cứu các vật liệu 
từ liên kim loại của các nguyên tố đất 
hiếm và kim loại chuyển tiếp (R-T) từ 
những năm 60 của thế kỷ trước. Các 
nghiên cứu này phát triển đặc biệt 
mạnh mẽ từ những năm 70 với hy 
vọng có thể kết hợp các phẩm chất 
từ tính tốt của các nguyên tố đất 
hiếm R ở nhiệt độ thấp và các phẩm 
chất từ tốt của các kim loại chuyển 
tiếp T ở nhiệt độ cao để tạo ra các 
vật liệu từ cao cấp ở nhiệt độ phòng. 
Vào thời kỳ đó, hệ “siêu nam châm” 
RCo5 (SmCo5, Ce(Co,Cu,Fe)5) và sau 
này là Nd2Fe14B đã được phát hiện 
có năng lượng từ (BH) max lớn gấp 
hàng chục lần các nam châm thông 

thường. Các “siêu nam châm” đất 
hiếm này có kích thước nhỏ, song 
các tính năng của thiết bị, linh kiện 
sử dụng chúng tăng lên và mức tiêu 
thụ điện năng giảm. 

GS.TSKH Thân Đức Hiền cho biết, 
trong bảng tuần hoàn, đất hiếm là 
các nguyên tố họ Lantan. Các nguyên 
tố kim loại chuyển tiếp 3d gồm Ti, V, 
Cr, Mn (đầu dãy) và Fe, Co, Ni (cuối 
dãy). Các nguyên tố kim loại đất hiếm 
có lớp vỏ điện tử 4f (trừ La và Lu) là từ 
tính, bị che chắn bởi các lớp vỏ điện 
tử 5d, 6s và có tính dị hướng từ tinh 
thể cao, trong khi đó, các nguyên tố 
3d nằm sát lớp điện tử 4s, chịu ảnh 
hưởng mạnh của trường tinh thể. 
Việc tổ hợp hai nhóm nguyên tố này 
tạo thành các vật liệu liên kim loại với 
cấu trúc tinh thể trung gian (có thể 
không thuộc cấu trúc của R hoặc/và 

T) nên có được rất nhiều hợp chất 
với thành phần hợp phức và cấu trúc 
khác nhau. Đối tượng nghiên cứu vì 
vậy rất phong phú. Đặc biệt, các hợp 
chất này còn tổ hợp được đặc tính 
định xứ của các điện tử 4f (R) và đặc 
tính linh động của các điện tử 3d (T), 
hình thành rất nhiều hiệu ứng vật lý 
cơ bản lý thú và khả năng ứng dụng 
cao, như hiệu ứng từ giảo, hiệu ứng 
từ - điện trở, hiệu ứng từ - nhiệt, hiện 
tượng chuyển pha và hiệu ứng thăng 
giáng spin... Ngoài ra, các vật liệu liên 
kim loại không chỉ là vật liệu từ, mà 
còn có thể ứng dụng như vật liệu siêu 
dẫn, hợp kim làm cực âm của pin 
nạp lại không ô nhiễm môi trường và 
nhiều ứng dụng khác.

Cũng theo GS.TSKH Thân Đức Hiền, 
Việt Nam là đất nước giàu tài nguyên 
đất hiếm (được đánh giá có trữ lượng 
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11 triệu tấn và dự báo là 22 triệu tấn) 
phân bố chủ yếu ở miền Tây Bắc, gồm 
các vùng Nậm Xe, Đông Pao, Mường 
Hum và Yên Bái. Vào thời những năm 
70-80 của thế kỷ trước, các nhà khoa 
học Việt Nam đã nghiên cứu thành 
công việc tách các nguyên tố đất hiếm 
riêng rẽ từ quặng, tạo được các hỗn 
hợp kim loại đất hiếm nhẹ - mishmetal 
(MM) với thành phần chủ yếu là Ce, 
La và một hàm lượng thấp Nd, Pr. Tuy 
nhiên, trước năm 1980, đất hiếm vẫn 
chưa được ứng dụng vào vật liệu từ. 
Chúng ta chủ yếu chỉ biết và có một 
số nghiên cứu ứng dụng các vật liệu 
từ cứng là ferit bary và alnico. 

Các thông tin nêu trên là cơ sở và 
động lực quan trọng để tập thể các 
nhà khoa học của Phòng thí nghiệm 
(PTN) Vật lý Nhiệt độ thấp chủ động 
xác định, đề xuất kế hoạch nghiên 

cứu cơ bản và định hướng ứng dụng 
vật liệu từ liên kim loại đất hiếm - kim 
loại chuyển tiếp. Các kết quả nghiên 
cứu đã được thực hiện tại PTN Vật lý 
Nhiệt độ thấp, Khoa Vật lý, Trường 
ĐHKHTN, ĐHQGHN, với sự hợp tác 
một số nhà khoa học quốc tế, chủ yếu 
ở Trường Đại học Amsterdam (Hà Lan) 
và Viện Néel (CNRS, Pháp).

“Mục đích nghiên cứu của cụm công 
trình nhằm cung cấp các hiểu biết mới 
về vật lý cơ bản các hiện tượng và cơ 
chế từ tính điển hình của các vật liệu 
R-T, góp phần nắm bắt quy luật và 
khả năng điều khiển các tính chất từ 
của vật liệu cao cấp chứa đất hiếm. 
Đồng thời làm chủ công nghệ chế tạo 
các nam châm vĩnh cửu chứa đất hiếm 
cao cấp sử dụng nguyên liệu đất hiếm 
nước ngoài và Việt Nam; thử nghiệm 
một số ứng dụng và phát triển công 

Nhóm nghiên cứu đã làm chủ 
công nghệ chế tạo các nam 
châm đất hiếm cao cấp sử 
dụng nguyên liệu đất hiếm 
nước ngoài và Việt Nam; chế 
tạo thành công nam châm 
Ce(CoCuFe)5 với năng lượng từ 
đạt từ 5 đến 8 MGOe và nam 
châm Nd2Fe14B với năng lượng 
từ đạt 40 MGOe, cao hơn 10 
lần so với các nam châm truyền 
thống, tiếp cận chỉ số kỹ thuật 
của thế giới. 
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nghiệp điện tử ở trong nước. Bên 
cạnh đó, kết hợp nghiên cứu khoa 
học với việc đào tạo sau đại học và 
chuyên gia khoa học có trình độ cao; 
xây dựng tập thể nghiên cứu mạnh”, 
GS.TSKH Thân Đức Hiền cho biết..

Có thể nói, các kết quả nhận được là 
các bước đi tiên phong trong nghiên 
cứu, kết hợp với phát triển tiềm lực 
khoa học và công nghệ đạt chuẩn 
quốc tế.  Kết quả nghiên cứu của 
cụm công trình này bao gồm nghiên 
cứu cơ bản và nghiên cứu định hướng 
ứng dụng.

GIÁ TRỊ CAO VỀ KHOA HỌC, 
CÔNG NGHỆ 

GS.TSKH Thân Đức Hiền cho biết, các 
kim loại đất hiếm bao gồm 17 nguyên 
tố hóa học thuộc bảng tuần hoàn của 
Mendeleev, có tên gọi là scandi, yttri 

và mười lăm nguyên tố của nhóm 
Lantan. Trái ngược với tên gọi, kim 
loại đất hiếm có hàm lượng lớn trong 
Trái Đất. Đặc biệt, ở Việt Nam ta, đất 
hiếm có trữ lượng lớn, phân bố rải 
rác ở các mỏ quặng vùng Tây Bắc và 
dạng cát đen phân bố dọc theo ven 
biển các tỉnh miền Trung. 

Bên cạnh các ứng dụng vi lượng trong 
các chế phẩm phân bón, làm xúc tác 
trong công nghệ lọc hóa dầu, xử lý 
môi trường, làm vật liệu phát quang 
và công nghệ laser, các nguyên tố đất 
hiếm được ứng dụng trong việc chế 
tạo nam châm vĩnh cửu cao cấp phục 
vụ công nghiệp năng lượng. 

“Trên thế giới, nghiên cứu cơ bản 
và ứng dụng kim loại đất hiếm đã 
được thực hiện từ những năm 60 của 
thế kỷ trước. Tuy nhiên, ở nước ta, 
trước năm 1980, đất hiếm vẫn chưa 

được ứng dụng vào vật liệu từ. Thời 
đó, chúng ta chủ yếu chỉ biết và có 
một số nghiên cứu ứng dụng các vật 
liệu từ cứng là Ferit Bari và AlNiCo”, 
GS.TSKH Thân Đức Hiền cho biết. 

Nhóm các nhà khoa học của Phòng 
thí nghiệm Vật lý Nhiệt độ thấp, 
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 
(nay là Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã 
tiên phong triển khai các nghiên cứu 
cơ bản và định hướng ứng dụng các 
vật liệu từ liên kim loại đất hiếm - kim 
loại chuyển tiếp. Về nghiên cứu cơ 
bản, nhóm đã phát hiện một số hiện 
tượng và cơ chế từ tính mới, điển hình 
về tương tác trao đổi, dị hướng từ 
riêng chỗ, hiệu ứng trường tinh thể, 
thuộc tính từ giả bền của các điện tử 
3d, đặc tính linh động dị thường của 
các điện tử 4f, các hiệu ứng từ giảo tự 
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phát, từ - điện trở; từ - nhiệt, tái định 
hướng và thăng giáng spin... của các 
vật liệu từ liên kim loại đất hiếm - kim 
loại chuyển tiếp; góp phần phát triển 
các nhận thức, tiếp cận mới trong 
việc nắm bắt quy luật và khả năng 
điều khiển các tính chất của vật liệu 
từ cao cấp. 

Về nghiên cứu định hướng ứng dụng, 
nhóm nghiên cứu đã làm chủ công 
nghệ chế tạo các nam châm đất hiếm 
cao cấp sử dụng nguyên liệu đất hiếm 
nước ngoài và Việt Nam; chế tạo 
thành công nam châm Ce(CoCuFe)5 
với năng lượng từ đạt từ 5 đến 8 
MGOe và nam châm Nd2Fe14B với 
năng lượng từ đạt 40 MGOe, cao 
hơn 10 lần so với các nam châm 
truyền thống, tiếp cận chỉ số kỹ thuật 
của thế giới. 

“Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, 
Phòng thí nghiệm đã thành công 
trong việc chế tạo nam châm đất 
hiếm loại RCo5 và Nd2Fe14B với năng 
lượng từ cao và thử nghiệm ứng 
dụng. Công nghệ chế tạo nam châm 
đất hiếm Việt Nam đạt chất lượng 
cùng loại của thế giới”, GS.TSKH 
Thân Đức Hiền cho biết. 

TÁC DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG XÃ 
HỘI LỚN

Cụm công trình đã có những  phát 
hiện mới, nổi trội, đóng góp mới 
trong lĩnh vực từ học và vật liệu từ liên 
kim loại đất hiếm - kim loại chuyển 
tiếp về cả cách tiếp cận, phương 
pháp và nội dung nghiên cứu.

Trình độ khoa học và công nghệ 
tiếp cận chuẩn tiên tiến của thế giới. 
Cụm công trình bao gồm 50 bài báo 

Cụm công trình đã có những  
phát hiện mới, nổi trội, đóng 
góp mới trong lĩnh vực từ học 
và vật liệu từ liên kim loại đất 
hiếm - kim loại chuyển tiếp về 
cả cách tiếp cận, phương pháp 
và nội dung nghiên cứu.

Trình độ khoa học và công 
nghệ tiếp cận chuẩn tiên tiến 
của thế giới.
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quốc tế chọn lọc thuộc hệ thống 
ISI, Scopus, 2 chương trong các Bộ 
sách chuyên khảo nhiều tập do NXB 
Elsevier (Hà Lan) phát hành và một 
số bài báo, báo cáo khoa học, sách 
chuyên khảo/giáo trình xuất bản ở 
Việt Nam. Số ấn phẩm khoa học quốc 
tế chọn lọc này chiếm khoảng 10% 
số công bố quốc tế của cả nước trong 
cùng giai đoạn 1980-2002. Tổng số 
trích dẫn tính đến năm 2015 là 1.008 
lần (nguồn Scopus). Số lần trích dẫn 
trung bình 20,2/bài, đạt xấp xỉ chỉ số 
trung bình của các nhóm nghiên cứu 
ở châu Âu và Hoa Kỳ. 

Các nam châm đất hiếm lần đầu 
tiên đã được thử nghiệm vào một số 
ứng dụng ở Việt Nam cho hiệu quả 
tốt như: loa điện động, mô tơ bước, 
công tơ điện, đồng hồ đo nước..., góp 

phần thúc đẩy sản xuất và ứng dụng 
nam châm đất hiếm ở một số cơ sở 
sản xuất. 

Hoạt động nghiên cứu của nhóm còn 
kết hợp đào tạo sau đại học và chuyên 
gia trình độ cao, 07 tiến sĩ theo hướng 
nghiên cứu của cụm công trình được 
đào tạo đạt chuẩn quốc tế (luận án 
tiến sĩ có 2-5 bài báo ISI). Xây dựng 
được đội ngũ nghiên cứu mạnh về 
vật lý các hiện tượng từ (6 tác giả 
Việt Nam trong cụm công trình được 
phong giáo sư, 3 tác giả được phong 
phó giáo sư). Một số thành viên chủ 
chốt tham gia Cụm công trình đã 
trở thành nòng cốt trong các nhóm 
nghiên cứu về vật liệu từ và khoa học 
vật liệu ở Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ 
- Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện 

Đào tạo quốc tế về Khoa học Vật liệu 
(ITIMS) - Trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội. 

Trong tập thể tác giả của Cụm công 
trình có 3 nhà khoa học nước ngoài 
ở Đại học Tổng hợp Amsterdam (Hà 
Lan) và Trung tâm nghiên cứu quốc 
gia Grenoble (Pháp). Cùng với các 
nhà khoa học này, hơn 30 năm trước, 
nhóm nghiên cứu đã triển khai thành 
công mô hình đào tạo tiến sĩ phối hợp 
(đồng hướng dẫn), công bố và thúc 
đẩy công bố công trình khoa học trên 
các tạp chí quốc tế có uy tín. Các kết 
quả nhận được của nhóm nghiên cứu 
đã góp phần nâng cao vị thế khoa 
học và công nghệ của Việt Nam.
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