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1. PHÒNG THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP và PHÂN TÍCH VẬT LIỆU MÀNG 

MỎNG – PHÒNG F16-F18 –Cơ sở NGUYỄN VĂN CỪ 

Liên hệ TS. Phạm Kim Ngọc (phamkngoc@hcmus.edu.vn) 

ThS. La Phan Phương Hạ (lppha@hcmus.edu.vn) 

STT TÊN THIẾT BỊ ĐẶC ĐIỂM - ỨNG DỤNG 

1 Máy phún xạ (Sputtering coater)

 

- Lắng đọng màng mỏng kim loại, ô xít, hợp 

kim… cho các ứng dụng quang – điện tử bán 

dẫn, các lớp phủ bảo vệ, quang xúc tác, chức 

năng… 

- Phún xạ magnetron DC 

- Đường kính bia: 3 inches, 8 inches 

- Áp suất nền: ~ 10-5 torr 

- Có hệ gia nhiệt và truyền động đế 

- Số lượng hệ: 2 

2 Máy bốc bay nhiệt  

(Thermal Evaporator) 

 

- Lắng đọng màng mỏng kim loại điện cực của 

linh kiện điện tử như OLEDs, pin mặt trời, 

transistors. 

- Vật liệu bốc bay: dạng dây, bột,.. 

- Chân không: ~ 10-4 torr 

 Lò nung (Furnace FX-03) 

 

- Dung tích: 3 lít 

- Dải nhiệt độ hoạt động: 300 - 1000 oC 

- Thời gian cần để đạt 800 oC: 16 phút  

- Màn hình hiển thị LCD với chức năng 

Back – Light 

- Bộ điều khiển PID với phím  Jog- Dial 

(Turn + Push) 
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3 Máy khuấy từ gia nhiệt 

 (Magnetic stirrer with hot plate 

MSH 20A) 

 
 

- Có thể dùng trong các thí nghiệm hóa, sinh 

hay sấy mẫu vật liệu 

- Thể tích dung dịch khuấy tối đa: 20 lít 

- Tốc độ tối đa: 1500 rpm 

- Nhiệt độ tối đa: 380 oC 

- Số lượng: 4 

4 Bể rửa siêu âm (Ultrasonic cleaner)

 

- Sử dụng để làm sạch dụng cụ hoặc chế tạo 

vật liệu 

- Thể tích tối đa: 1,5 lít, 3.3 lít 

- Tần số: 37-40 kHz 

- Công suất: 300 W 

5 Máy cất nước (Water distiller) 

 

- Khả năng lọc: 4 lít/h 

- Dễ sử dụng, an toàn 

 

6 Hệ đo đặc trưng dòng – thế 

(Keithley 2400) 

- Chức năng: đo dòng, điện trở, thế. Nguồn: 

dòng/thế.  

- Ứng dụng đo vật liệu nano và cấu trúc linh 

kiện (pin mặt trời, transistor, sensor…) 

- Công suất ra: 20W 
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- Khoảng nguồn dòng: 1 A đến 1A 

- Khoảng điện trở: 0.2 đến 200 M 

7 Hệ đầu dò tinh chỉnh  
(Probe station micromanipulator) 

 
 

- Đầu đo tinh chỉnh 3 chiều kết hợp với hệ I – 

V/C-V 

- Thích hợp đo các cấu trúc micro-nano, 

màng mỏng. 

8 Hệ đo hiệu ứng Hall (HMS 3000) 

 
 

- Xác định độ dẫn điện, nồng độ hạt tải, độ 

linh động hạt tải của bán dẫn loại n, p. 

- Mật độ từ: 0.55T 

- Khoảng điện trở: 10-4 đến 107 (.cm) 

- Nguồn dòng: 1nA đến 20 mA 

- Độ linh động: 1 – 107 (cm2/V.s) 

9 Hệ đo độ dày màng mỏng 

(Stylus Profilometer Dektak 6M) 

 

- Xác định độ dày màng mỏng và độ gồ ghề 

bề mặt. 

- Đầu dò kim cương đường kính 12.5 m 

- Lực đầu đo: 1 – 15 mg 

- Khoảng độ dày: 5 nm – 260 m 

- Độ chính xác: 1 nm  

10 Hardness tester (Nova Series) - Xác định độ cứng vật liệu dạng khối 

- Khoảng đo: 20 gf – 62 kgf 

- Có hệ thống thấu kính quang học 5X, 10X, 

40X 

- Chiếu sáng đèn LED 

- Điều chỉnh quang học laser 
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- Màn hình điều khiển cảm ứng 

 

2. PHÒNG THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO (G104 và 

PTN DÃY A CƠ SỞ LINH TRUNG) 

Liên hệ: TS. Trần Công Khánh (tckhanh@hcmus.edu.vn) 

STT THIẾT BỊ ĐẶC ĐIỂM - ỨNG DỤNG 

1 Tủ sấy (Oven) 

 
 

- Công dụng: Sấy mẫu 

- Nhiệt độ hoạt động: Nhiệt phòng đến 200oC. 

- Có thể sử dụng thêm bơm hút chân không 

2 Lò nung (Furnace)

 

- Dải nhiệt độ hoạt động: 300 - 1000 oC 

- Thời gian cần để đạt 800 oC: 16 phút  

- Màn hình hiển thị LCD với chức năng 

Back – Light 

- Bộ điều khiển PID với phím  Jog- Dial 

(Turn + Push) 
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3 Máy phủ quay (spin coater PI-KEM) 

 

- Dùng để tạo các lớp phủ từ dung dịch 

- Tốc độ tối đa: 10.000 rpm 

- Giữ đế bằng bơm hút chân không 

- Làm khô mẫu bằng khí (N2, Ar) 

 

4 Bếp gia nhiệt (hot plate)

 

-  Nhiệt độ tối đa: 200 oC 

- Sử dụng trong môi trường không khí 

5 Máy khuấy từ gia nhiệt 

(Magnetic stirrer with hot plate) 

 

- Tốc độ tối đa: 1500 rpm 

- Nhiệt độ tối đa: 380 oC 

- Số lượng: 4 

6 Cân điện tử (Analytical balance) - Độ chính xác cấp II theo tiêu chuẩn OIML 

- Hệ thống chuẩn trong tự động điều chỉnh 

AutoCal 

- Lồng kính chắn gió cân 4 số lẻ 

- Chức năng: cân trừ bì và thông báo chế độ 

trừ bì hiện hành. 
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7 Quang phổ kế  

(Spectrophotometer SP300) 

 
 

- Khoảng bước song: 320 nm -1000 nm 

- Độ chính xác: 2 nm 

- Các chế độ đo tự chọn: truyền qua, hấp thụ, 

- Đèn tungsten halogen, 6V 10W 

 

8 Tủ hút (Fume hood)

 
 

- Có van nước, van khí, cửa trượt đứng. 

- Kích thước: 38 x 25 x 45 inches 

9 Bể siêu âm (Ultrasonic cleaner)

 
 

 

- Thể tích tối đa: 1,5 lít, 3.3 lít 

- Tần số: 37-40 kHz 

- Công suất: 300 W 

10 Máy phún xạ (Sputtering coater) - Phục vụ các học phần thực tập liên quan đến 

hệ bơm chân không (bơm quay cơ học, 
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khuếch tán dầu), buồng phún xạ và đầu đo 

chân không. 

11 Máy nghiền  

(Planetary Ball Mill PM 100) 

 
 

- Sử dụng nghiền các vật liệu hợp kim, 

bentonite, bones, sợi carbon, cellulose, 

ceramics, thuỷ tinh, quặng sắt, ôxit kim loại… 

- Có 2 chế độ nghiền: khô và ướt 

- Kích thước hạt có thể đạt đến nanomet 

- Tốc độ quay hành tinh: 100 – 650/ min 

- Lực G (G-force): 33.3 g 

12 Máy rây (Vibratory Sieve Shaker) 

  
 

 

 

 

- Sử dụng rây vật liệu dạng bột và đo thống kê 

phân bố kích thước hạt. 

- Cho kết quả nhanh và độ lặp lại cao. 

- Rây 2 chiều 

- Có 2 chế độ: rây khô và rây ướt. Khoảng đo: 

20 m – 63 mm (khô) 

- Thời gian rây trung bình: 3 – 20 phút 

- Đường kính rây: 100 mm, 200 mm  

13 Máy ép thủy lực  

(Hydraulic Press OsakaJack Ai-zer 

V3) 

- Có thể sử dụng trong việc ép, tháo lắp, nắn 

thẳng, định hình các chi tiết máy móc hoặc 
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các vật liệu. Có thể ép các vật kim loại thành 

bản mỏng hoặc ép vật liệu dạng bột thành 

dạng hình khối. 

- Trọng tải tối đa: 150 T 

- Có thể điều khiển tốc độ và lực ép. 


