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CHƢƠNG TRÌNH 
HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13 

VINANST-13 
Thời gian: 07 – 09/8/2019 
Địa điểm: Vinpearl Hạ Long Resort, Đảo Rều, Quảng Ninh, Việt Nam 
Đơn vị tổ chức: Viện Năng lƣợng nguyên tử Việt Nam (VINATOM); 
 Trung tâm Quốc tế Vật lý (VAST); và 
 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. 

Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
Ngày 06/8/2019: Đăng ký đại biểu tại Vinpearl Hạ Long Resort (15:00-17:30) 
Ngày 07/8/2019: Khai mạc hội nghị và họp phiên toàn thể 
7:15-8:00 Đăng ký đại biểu Ban Tổ chức 
8:00-8:30 Lễ khai mạc hội nghị  
8:00-8:05 Giới thiệu đại biểu và Chƣơng trình làm việc TS. Trần Ngọc Toàn 

Phó Viện trƣởng,  
Viện NLNTVN 

8:05-8:10 Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Bộ Khoa học 
và Công nghệ (MOST)  

TS. Phạm Công Tạc 
Thứ trƣởng Bộ KH&CN 

8:10-8:15 Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
phát biểu chào mừng 

Bà Vũ Thị Thu Thủy 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Ninh 

8:15-8:20 Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 
(MONRE) phát biểu chào mừng 

TS. Lê Công Thành 
Thứ trƣởng Bộ TN&MT 

8:20-8:25 Đại diện đại sứ quán Pháp tại Việt Nam  
phát biểu chào mừng 

Ngài Olivier Sigaud  
Phó đại sứ Pháp tại Việt Nam 

8:25-8:30 Đại diện Bộ Năng lƣợng Hoa Kỳ phát biểu 
chào mừng 

Bà Nina Palmer 
Bộ Năng lƣợng Hoa Kỳ 

8:30-18:00 Phiên toàn thể và Hội thảo của IAEA (Báo cáo của các Diễn giả khách mời) 
Đoàn Chủ tịch: TS. Trần Chí Thành, GS. Phạm Duy Hiển, GS. Masaki Saito 

8:30-8:35 Giới thiệu Đoàn chủ tịch Phiên toàn thể Ban Tổ chức 
8:35-8:55 Đóng góp của Khoa học và công nghệ hạt nhân 

cho sự Phát triển bền vững 
TS. Jane Gerado-Abaya 
Giám đốc, Phòng hợp tác kỹ 
thuật khu vực châu Á - Thái 
Bình Dƣơng, IAEA 

8:55-9:20 Hiện trạng về nghiên cứu và phát triển của 
VINATOM và dự án lò nghiên cứu mới tại 
Việt Nam 

TS. Trần Chí Thành 
Viện trƣởng, Viện NLNTVN 

9:20-9:45 Vụ nổ lớn, nổ nhỏ và nổ mini: Tạo vật chất với 
thí nghiệm ALICE trên Máy gia tốc lớn đối 
chùm (LHC) của Trung tâm hạt nhân Châu Âu 
(CERN) 

TS. Raghunath Sahoo 
Nhóm nghiên cứu IITI và 
ALICE, Tổ chức nghiên cứu 
hạt nhân châu Âu (CERN), 
Geneva 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
16:00-18:00 Hội thảo của IAEA về “Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân và đồng vị cho nghiên 

cứu về nƣớc và môi trƣờng” 
Chủ tọa: TS. Nguyễn Hào Quang, TS. Jane Gerado-Abaya 

16:00-16:30 Xây dựng và áp dụng các phƣơng pháp phân 
tích đồng thời 3 đồng vị của phân tử nitrate 
trong đánh giá ô nhiễm dinh dƣỡng trong nƣớc 
ngầm và nƣớc bề mặt 

TS. Leonard I. Wassenaar 
Trƣởng phòng, Phòng Khoa 
học và Ứng dụng hạt nhân, 
IAEA 

16:30-17:00 Đánh giá tác động của con ngƣời đến đồng 
bằng sông Hồng bằng việc sử dụng các đồng vị 
bền trong nƣớc 

TS. Trịnh Anh Đức 
Trung tâm Đào tạo hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

17:00-17:30 Sử dụng các đồng vị bền để theo dấu của động 
vật di trú 
 

GS. Keith A. Hobson 
Đại học Western Ontario, 
Canada 

17:30-18:00 Kỹ thuật đồng vị kết hợp với phƣơng pháp hóa 
học trong nghiên cứu điều tra nguồn tài nguyên 
nƣớc khoáng-nóng 

TS. Đặng Đức Nhận 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

19:00-21:00, Ngày 07/8/2019: Tiệc chiêu đãi tại Nhà hàng Hồng Hạnh 6  
Ngày 08/8/2019: Báo cáo tại các Tiểu ban và trình bày Posters 
8:00-17:45 Báo cáo tại các Tiểu ban: 

 Tiểu ban A: Lò phản ứng, Điện hạt nhân và Đào tạo nguồn nhân lực; 
 Tiểu ban B: Vật lý hạt nhân, Số liệu hạt nhân, Máy gia tốc và Phân tích hạt nhân; 
 Tiểu ban C: Ghi đo bức xạ, An toàn bức xạ và Quan trắc môi trƣờng; 
 Tiểu ban D1-D2: Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tế, công nghiệp và các 

lĩnh vực khác; 
 Tiểu ban D3-D4: Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệp và Ứng 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 7 

Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
16:00-18:00 Hội thảo của IAEA về “Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân và đồng vị cho nghiên 

cứu về nƣớc và môi trƣờng” 
Chủ tọa: TS. Nguyễn Hào Quang, TS. Jane Gerado-Abaya 

16:00-16:30 Xây dựng và áp dụng các phƣơng pháp phân 
tích đồng thời 3 đồng vị của phân tử nitrate 
trong đánh giá ô nhiễm dinh dƣỡng trong nƣớc 
ngầm và nƣớc bề mặt 

TS. Leonard I. Wassenaar 
Trƣởng phòng, Phòng Khoa 
học và Ứng dụng hạt nhân, 
IAEA 

16:30-17:00 Đánh giá tác động của con ngƣời đến đồng 
bằng sông Hồng bằng việc sử dụng các đồng vị 
bền trong nƣớc 

TS. Trịnh Anh Đức 
Trung tâm Đào tạo hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

17:00-17:30 Sử dụng các đồng vị bền để theo dấu của động 
vật di trú 
 

GS. Keith A. Hobson 
Đại học Western Ontario, 
Canada 

17:30-18:00 Kỹ thuật đồng vị kết hợp với phƣơng pháp hóa 
học trong nghiên cứu điều tra nguồn tài nguyên 
nƣớc khoáng-nóng 

TS. Đặng Đức Nhận 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

19:00-21:00, Ngày 07/8/2019: Tiệc chiêu đãi tại Nhà hàng Hồng Hạnh 6  
Ngày 08/8/2019: Báo cáo tại các Tiểu ban và trình bày Posters 
8:00-17:45 Báo cáo tại các Tiểu ban: 

 Tiểu ban A: Lò phản ứng, Điện hạt nhân và Đào tạo nguồn nhân lực; 
 Tiểu ban B: Vật lý hạt nhân, Số liệu hạt nhân, Máy gia tốc và Phân tích hạt nhân; 
 Tiểu ban C: Ghi đo bức xạ, An toàn bức xạ và Quan trắc môi trƣờng; 
 Tiểu ban D1-D2: Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tế, công nghiệp và các 

lĩnh vực khác; 
 Tiểu ban D3-D4: Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệp và Ứng 

dụng công nghệ bức xạ; 
 Tiểu ban E: Hóa phóng xạ, Hóa bức xạ, Hóa học hạt nhân, Chu trình nhiên 

liệu, Công nghệ vật liệu hạt nhân, Quản lý chất thải phóng xạ. 
8:00-10:05 Báo cáo tại các Tiểu ban Các báo cáo viên 

10:05-10:20 Nghỉ giải lao  
10:20-12:25 Báo cáo tại các Tiểu ban Các báo cáo viên 
12:25-13:30 Ăn trưa   
13:30-14:45 Báo cáo tại các Tiểu ban Các báo cáo viên 
14:45-16:30 Nghỉ giải lao và trình bày Poster  
16:30-17:45 Báo cáo tại các Tiểu ban Các báo cáo viên 
Ngày 09/8/2019: Báo cáo tại các tiểu ban, Phiên toàn thể: Tổng kết và Bế mạc Hội nghị 
8:00-12:25 Báo cáo tại các Tiểu ban: 

 Tiểu ban A: Lò phản ứng, Điện hạt nhân và Đào tạo nguồn nhân lực; 
 Tiểu ban B: Vật lý hạt nhân, Số liệu hạt nhân, Máy gia tốc và Phân tích hạt nhân; 
 Tiểu ban C: Ghi đo bức xạ, An toàn bức xạ và Quan trắc môi trƣờng; 
 Tiểu ban D1-D2: Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tế, công nghiệp và các 

lĩnh vực khác; 

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 6 

Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 
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phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
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13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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PROGRAM  
THE VIETNAM CONFERENCE ON NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY 

VINANST-13 
Time:  07th – 09th August 2019 
Venue: Vinpearl Ha Long Resort, Reu Island, Quang Ninh, Vietnam 
Organizers: Vietnam Atomic Energy Institute (VINATOM); 
  International Centre of Physics (VAST); and 
  Department of Science and Technology of Quang Ninh Province. 

Time Content Person Responsible 
August 6th

, 2019: Participant registration at Vinpearl Ha Long Resort (15:00-17:30) 
August 7th, 2019: Conference Opening Ceremony and Plenary Session 

7:15-8:00 Participant Registration Organizers 
8:00-8:30 Conference Opening Ceremony  
8:00-8:05 Introduction of participants and Conference 

Agenda 
Dr. Tran Ngoc Toan 
Vice-President of VINATOM 

8:05-8:10 Opening address by the representative of 
Ministry of Science and Technology of 
Vietnam (MOST) 

Dr. Pham Cong Tac 
Deputy Minister of MOST 

8:10-8:15 Welcome speech by the representative of  
Quang Ninh Provincial People‟s Committee 

Ms. Vu Thi Thu Thuy 
Vice-Chairperson of Quang 
Ninh Provincial People‟s 
Committee 

8:15-8:20 Welcome speech by the representative of  
Ministry of Natural Resources and 
Environment (MONRE) 

Dr. Le Cong Thanh 
Deputy Minister of  MONRE 

8:20-8:25 Welcome speech by the representative of  
Embassy of France in Viet Nam 

Mr. Olivier Sigaud  
Deputy Ambassador of France 

8:25-8:30 Welcome speech by the representative of U.S. 
Department of Energy 

Ms. Nina Palmer 
U.S. Department of Energy 

8:30-18:00 Plenary Session and IAEA Workshop (Presentations by Invited Speakers) 
Chairpersons: Dr. Tran Chi Thanh, Prof. Pham Duy Hien, Prof. Masaki 
Saito 

8:30-8:35 Introduction of Chairman for Plenary Session Organizers 
8:35-8:55 The Contribution of Nuclear Science and 

Technology for Sustainable Development 
Dr. Jane Gerado-Abaya 
Director, TCAP, IAEA 

8:55-9:20 Current status of VINATOM‟s R&D and the 
new research reactor project in Viet Nam 

Dr. Tran Chi Thanh 
President of VINATOM 

9:20-9:45 Big Bang, Little Bang and Mini Bang: Creating 
Partonic Matter with ALICE at the CERN 
Large Hadron Collider 

Dr. Raghunath Sahoo 
IITI and ALICE Collaboration 
CERN, Geneva 

9:45-10:10 Exploring the Terra incognita of exotic nuclei at 
RIKEN: Past achievements and future endeavors 

Dr. Pieter Doornenbal 
RIKEN, Japan  
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
 Tiểu ban D3-D4: Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệp và Ứng 

dụng công nghệ bức xạ; 
 Tiểu ban E: Hóa phóng xạ, Hóa bức xạ, Hóa học hạt nhân, Chu trình nhiên 

liệu, Công nghệ vật liệu hạt nhân, Quản lý chất thải phóng xạ. 
8:00-10:05 Báo cáo tại các Tiểu ban Các báo cáo viên 

10:05-10:20 Nghỉ giải lao  
10:20-12:25 Báo cáo tại các Tiểu ban Các báo cáo viên 
12:25-13:30 Ăn trưa  
13:30-15:30 Phiên toàn thể: Tổng kết và Bế mạc Hội nghị 
13:30-13:35 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch 

 
TS. Trần Ngọc Toàn 
Phó Viện trƣởng,  
Viện NLNTVN 

 Đoàn Chủ tịch: TS. Trần Chí Thành, PGS. TS. Nguyễn Nhị Điền,  
GS. Masaki Saito 

13:35-15:05 Các báo cáo tổng kết của các Tiểu ban 
 

Trƣởng các Tiểu ban 

15:05-15:15 Báo cáo tổng kết hội nghị PGS. TS. Nguyễn Nhị Điền 
Phó Chủ tịch Hội đồng khoa 
học, Viện NLNTVN 

15:15-15:25 Trao giải cho các báo cáo xuất sắc nhất và báo 
cáo xuất sắc nhất của các nhà khoa học trẻ 

Ban Tổ chức 

15:25-15:30 Bế mạc hội nghị TS. Trần Ngọc Toàn 
Phó Viện trƣởng,  
Viện NLNTVN 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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PROGRAM  
THE VIETNAM CONFERENCE ON NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY 

VINANST-13 
Time:  07th – 09th August 2019 
Venue: Vinpearl Ha Long Resort, Reu Island, Quang Ninh, Vietnam 
Organizers: Vietnam Atomic Energy Institute (VINATOM); 
  International Centre of Physics (VAST); and 
  Department of Science and Technology of Quang Ninh Province. 

Time Content Person Responsible 
August 6th

, 2019: Participant registration at Vinpearl Ha Long Resort (15:00-17:30) 
August 7th, 2019: Conference Opening Ceremony and Plenary Session 

7:15-8:00 Participant Registration Organizers 
8:00-8:30 Conference Opening Ceremony  
8:00-8:05 Introduction of participants and Conference 

Agenda 
Dr. Tran Ngoc Toan 
Vice-President of VINATOM 

8:05-8:10 Opening address by the representative of 
Ministry of Science and Technology of 
Vietnam (MOST) 

Dr. Pham Cong Tac 
Deputy Minister of MOST 

8:10-8:15 Welcome speech by the representative of  
Quang Ninh Provincial People‟s Committee 

Ms. Vu Thi Thu Thuy 
Vice-Chairperson of Quang 
Ninh Provincial People‟s 
Committee 

8:15-8:20 Welcome speech by the representative of  
Ministry of Natural Resources and 
Environment (MONRE) 

Dr. Le Cong Thanh 
Deputy Minister of  MONRE 

8:20-8:25 Welcome speech by the representative of  
Embassy of France in Viet Nam 

Mr. Olivier Sigaud  
Deputy Ambassador of France 

8:25-8:30 Welcome speech by the representative of U.S. 
Department of Energy 

Ms. Nina Palmer 
U.S. Department of Energy 

8:30-18:00 Plenary Session and IAEA Workshop (Presentations by Invited Speakers) 
Chairpersons: Dr. Tran Chi Thanh, Prof. Pham Duy Hien, Prof. Masaki 
Saito 

8:30-8:35 Introduction of Chairman for Plenary Session Organizers 
8:35-8:55 The Contribution of Nuclear Science and 

Technology for Sustainable Development 
Dr. Jane Gerado-Abaya 
Director, TCAP, IAEA 

8:55-9:20 Current status of VINATOM‟s R&D and the 
new research reactor project in Viet Nam 

Dr. Tran Chi Thanh 
President of VINATOM 

9:20-9:45 Big Bang, Little Bang and Mini Bang: Creating 
Partonic Matter with ALICE at the CERN 
Large Hadron Collider 

Dr. Raghunath Sahoo 
IITI and ALICE Collaboration 
CERN, Geneva 

9:45-10:10 Exploring the Terra incognita of exotic nuclei at 
RIKEN: Past achievements and future endeavors 

Dr. Pieter Doornenbal 
RIKEN, Japan  
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
 Tiểu ban D3-D4: Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệp và Ứng 

dụng công nghệ bức xạ; 
 Tiểu ban E: Hóa phóng xạ, Hóa bức xạ, Hóa học hạt nhân, Chu trình nhiên 

liệu, Công nghệ vật liệu hạt nhân, Quản lý chất thải phóng xạ. 
8:00-10:05 Báo cáo tại các Tiểu ban Các báo cáo viên 
10:05-10:20 Nghỉ giải lao  
10:20-12:25 Báo cáo tại các Tiểu ban Các báo cáo viên 
12:25-13:30 Ăn trưa  
13:30-15:30 Phiên toàn thể: Tổng kết và Bế mạc Hội nghị 
13:30-13:35 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch 

 
TS. Trần Ngọc Toàn 
Phó Viện trƣởng,  
Viện NLNTVN 

 Đoàn Chủ tịch: TS. Trần Chí Thành, PGS. TS. Nguyễn Nhị Điền,  
GS. Masaki Saito 

13:35-15:05 Các báo cáo tổng kết của các Tiểu ban 
 

Trƣởng các Tiểu ban 

15:05-15:15 Báo cáo tổng kết hội nghị PGS. TS. Nguyễn Nhị Điền 
Phó Chủ tịch Hội đồng khoa 
học, Viện NLNTVN 

15:15-15:25 Trao giải cho các báo cáo xuất sắc nhất và báo 
cáo xuất sắc nhất của các nhà khoa học trẻ 

Ban Tổ chức 

15:25-15:30 Bế mạc hội nghị TS. Trần Ngọc Toàn 
Phó Viện trƣởng,  
Viện NLNTVN 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Time Content Person Responsible 
17:00-17:30 Using stable isotopes to track migratory 

animals 
Prof. Keith A. Hobson 
Univ. of Western Ontario, 
Canada 

17:30-18:00 Isotopic and Chemical Techniques to Study 
Geothermal and Minerals Water Resources 

Dr. Dang Duc Nhan 
INST, VINATOM 

19:00-21:00, August 7th, 2019: Welcome Party at Hong Hanh 6 Restaurant 
August 8th, 2019: Technical Sessions and Poster Sessions 
8:00-17:45 Technical sessions: 

 Section A: Nuclear Reactor, Nuclear Power and Human Resource Training 
 Section B: Nuclear Physics, Nuclear Data, Accelerator and Nuclear Analysis. 
 Section C: Radiation Measurement, Radiation Safety and Environment 

Monitoring. 
 Section D1-D2: Application of Nuclear Techniques in healthcare, industry 

and others.  
 Section D3-D4: Application of Nuclear Techniques in agriculture and 

Radiation Technology Application.   
 Section E: Radiochemistry and radiation&nuclear chemistry, nuclear fuel 

cycle, nuclear material science and technology, radioactive waste 
management 

8:00-10:05 Technical sessions Presenters 
10:05-10:20 Coffee break  
10:20-12:25 Technical sessions  Presenters 
12:25-13:30 Lunch break   
13:30-14:45 Technical sessions Presenters 
14:45-16:30 Coffee break followed by Poster Sessions  
16:30-17:45 Technical sessions Presenters 
August 9th, 2019: Technical Sessions, Plenary Session: Summary Report and Closing 
8:00-12:25 Technical sessions: 

 Section A: Nuclear Reactor, Nuclear Power and Human Resource Training. 
 Section B: Nuclear Physics, Nuclear Data, Accelerator and Nuclear Analysis. 
 Section C: Radiation Measurement, Radiation Safety and Environment 

Monitoring. 
 Section D1-D2: Application of Nuclear Techniques in healthcare, industry 

and others.  
 Section D3-D4: Application of Nuclear Techniques in agriculture and 

Radiation Technology Application.   
 Section E: Radiochemistry and radiation&nuclear chemistry, nuclear fuel 

cycle, nuclear material science and technology, radioactive waste 
management 

8:00-10:05 Technical sessions Presenters 
10:05-10:20 Coffee break  
10:20-12:25 Technical sessions  Presenters 
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Time Content Person Responsible 
10:10-10:35 Application of Ionizing radiation in the 

diagnosis and treatment of cancers and some 
other diseases in Vietnam 

Prof. Mai Trong Khoa 
Bach Mai Hospital, Vietnam 

10:35-10:55 Conference Photo and Coffee break  
10:55-11:20 Nuclear fusion, neutron radiative capture, 

neutron star, and origin of elements 
Prof. Dao Tien Khoa 
INST, VINATOM 

11:20-11:45 Nuclear structure of exotic nuclei by direct 
reactions: Investigations with stored radioactive 
beams and with active targets 

Prof. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Germany 

11:45-12:10 Conceptual neutronics design for a high-
fluxmulti-purpose research reactor 

Mr. Nguyen Kien Cuong 
DNRI, VINATOM  

12:10-12:30 Radioactivity in the oil exploration sector Prof. Sheldon Lansberger 
University of Texas, USA 

12:30-13:30 Lunch break   
13:30-15:45 Plenary Session 

Chairpersons: Prof. Dao Tien Khoa, Prof. Sheldon Lansberger, Assoc. Prof. 
Nguyen Nhi Dien 

13:30-13:55 Atmospheric transport of radioactivity from a 
hypothetical nuclear reactor accident in china to 
southeast asia by the east asian northeast monsoon 

Prof. Pham Duy Hien 
VINATOM, Vietnam 

13:55-14:20 Open questions in Nuclear Physics at the 
beginning of the XXI Century 

Prof. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Academy for Global Nuclear Safety and 
Security Agent 

Prof. Masaki Saito 
TITECH, Japan 

14:45-15:10 Theory of neutron fluctuations with 
applications in nuclear safeguards and noise 
diagnostics in research and power reactors 

Prof. Imre Pázsit 
Chalmers Univ. of Technology 
Sweden 

15:10-15:30 JAEA R&D for post accident environmental 
remediation and decommissioning in 
Fukushima 

Prof. Shinichi Nakayama 
JAEA, Japan 

15:30-15:45 An overview of radiation processing 
technology application in Vietnam 

Assoc. Prof. Nguyen Quoc 
Hien 
VINAGAMMA, Vietnam 

15:45-16:00 Coffee break  

16:00-18:00 IAEA Workshop on "Applications of Nuclear and Isotope Techniques for 
Water and Environment Studies " 
Chairpersons: Dr. Nguyen Hao Quang, Dr. Jane Gerado-Abaya 

16:00-16:30 Development and application of new nitrate 
triple-isotope methods to assess ground and 
surface water nutrient contamination 

Dr. Leonard I. Wassenaar 
Dep. of Nucl. Sci. and App. 
Section Head, IAEA 

16:30-17:00 Assessing Human Impacts on the Red River 
Delta with the use of water stable isotopes 

Dr. Trinh Anh Duc 
NTC, VINATOM 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Time Content Person Responsible 
17:00-17:30 Using stable isotopes to track migratory 

animals 
Prof. Keith A. Hobson 
Univ. of Western Ontario, 
Canada 

17:30-18:00 Isotopic and Chemical Techniques to Study 
Geothermal and Minerals Water Resources 

Dr. Dang Duc Nhan 
INST, VINATOM 

19:00-21:00, August 7th, 2019: Welcome Party at Hong Hanh 6 Restaurant 
August 8th, 2019: Technical Sessions and Poster Sessions 
8:00-17:45 Technical sessions: 

 Section A: Nuclear Reactor, Nuclear Power and Human Resource Training 
 Section B: Nuclear Physics, Nuclear Data, Accelerator and Nuclear Analysis. 
 Section C: Radiation Measurement, Radiation Safety and Environment 

Monitoring. 
 Section D1-D2: Application of Nuclear Techniques in healthcare, industry 

and others.  
 Section D3-D4: Application of Nuclear Techniques in agriculture and 

Radiation Technology Application.   
 Section E: Radiochemistry and radiation&nuclear chemistry, nuclear fuel 

cycle, nuclear material science and technology, radioactive waste 
management 

8:00-10:05 Technical sessions Presenters 
10:05-10:20 Coffee break  
10:20-12:25 Technical sessions  Presenters 
12:25-13:30 Lunch break   
13:30-14:45 Technical sessions Presenters 
14:45-16:30 Coffee break followed by Poster Sessions  
16:30-17:45 Technical sessions Presenters 
August 9th, 2019: Technical Sessions, Plenary Session: Summary Report and Closing 
8:00-12:25 Technical sessions: 

 Section A: Nuclear Reactor, Nuclear Power and Human Resource Training. 
 Section B: Nuclear Physics, Nuclear Data, Accelerator and Nuclear Analysis. 
 Section C: Radiation Measurement, Radiation Safety and Environment 

Monitoring. 
 Section D1-D2: Application of Nuclear Techniques in healthcare, industry 

and others.  
 Section D3-D4: Application of Nuclear Techniques in agriculture and 

Radiation Technology Application.   
 Section E: Radiochemistry and radiation&nuclear chemistry, nuclear fuel 

cycle, nuclear material science and technology, radioactive waste 
management 

8:00-10:05 Technical sessions Presenters 
10:05-10:20 Coffee break  
10:20-12:25 Technical sessions  Presenters 
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Time Content Person Responsible 
10:10-10:35 Application of Ionizing radiation in the 

diagnosis and treatment of cancers and some 
other diseases in Vietnam 

Prof. Mai Trong Khoa 
Bach Mai Hospital, Vietnam 

10:35-10:55 Conference Photo and Coffee break  
10:55-11:20 Nuclear fusion, neutron radiative capture, 

neutron star, and origin of elements 
Prof. Dao Tien Khoa 
INST, VINATOM 

11:20-11:45 Nuclear structure of exotic nuclei by direct 
reactions: Investigations with stored radioactive 
beams and with active targets 

Prof. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Germany 

11:45-12:10 Conceptual neutronics design for a high-
fluxmulti-purpose research reactor 

Mr. Nguyen Kien Cuong 
DNRI, VINATOM  

12:10-12:30 Radioactivity in the oil exploration sector Prof. Sheldon Lansberger 
University of Texas, USA 

12:30-13:30 Lunch break   
13:30-15:45 Plenary Session 

Chairpersons: Prof. Dao Tien Khoa, Prof. Sheldon Lansberger, Assoc. Prof. 
Nguyen Nhi Dien 

13:30-13:55 Atmospheric transport of radioactivity from a 
hypothetical nuclear reactor accident in china to 
southeast asia by the east asian northeast monsoon 

Prof. Pham Duy Hien 
VINATOM, Vietnam 

13:55-14:20 Open questions in Nuclear Physics at the 
beginning of the XXI Century 

Prof. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Academy for Global Nuclear Safety and 
Security Agent 

Prof. Masaki Saito 
TITECH, Japan 

14:45-15:10 Theory of neutron fluctuations with 
applications in nuclear safeguards and noise 
diagnostics in research and power reactors 

Prof. Imre Pázsit 
Chalmers Univ. of Technology 
Sweden 

15:10-15:30 JAEA R&D for post accident environmental 
remediation and decommissioning in 
Fukushima 

Prof. Shinichi Nakayama 
JAEA, Japan 

15:30-15:45 An overview of radiation processing 
technology application in Vietnam 

Assoc. Prof. Nguyen Quoc 
Hien 
VINAGAMMA, Vietnam 

15:45-16:00 Coffee break  

16:00-18:00 IAEA Workshop on "Applications of Nuclear and Isotope Techniques for 
Water and Environment Studies " 
Chairpersons: Dr. Nguyen Hao Quang, Dr. Jane Gerado-Abaya 

16:00-16:30 Development and application of new nitrate 
triple-isotope methods to assess ground and 
surface water nutrient contamination 

Dr. Leonard I. Wassenaar 
Dep. of Nucl. Sci. and App. 
Section Head, IAEA 

16:30-17:00 Assessing Human Impacts on the Red River 
Delta with the use of water stable isotopes 

Dr. Trinh Anh Duc 
NTC, VINATOM 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Time Content Person Responsible 
12:25-13:30 Lunch break   
13:30-15:30 Plenary session: Summary Reports and Closing 
13:30-13:35 Introduction of Chairman 

 
Dr. Tran Ngoc Toan 
Vice-President of VINATOM 

 Chairpersons: Dr. Tran Chi Thanh, Assoc. Prof. Nguyen Nhi Dien,  
Prof. Masaki Saito 

13:35-15:05 Summary Reports of all Technical Sessions Chairmen of Technical 
Sessions 

15:05-15:15 Conference summary report Assoc. Prof.  Nguyen Nhi 
Dien 
Vice-President of Scientific 
Committee of VINATOM 

15:15-15:25 Awards for the best papers and the best papers 
of young scientists 

Organizing Committee 

15:25-15:30 Closing remarks Dr. Tran Ngoc Toan 
Vice-President of VINATOM 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Time Content Person Responsible 
12:25-13:30 Lunch break   
13:30-15:30 Plenary session: Summary Reports and Closing 
13:30-13:35 Introduction of Chairman 

 
Dr. Tran Ngoc Toan 
Vice-President of VINATOM 

 Chairpersons: Dr. Tran Chi Thanh, Assoc. Prof. Nguyen Nhi Dien,  
Prof. Masaki Saito 

13:35-15:05 Summary Reports of all Technical Sessions Chairmen of Technical 
Sessions 

15:05-15:15 Conference summary report Assoc. Prof.  Nguyen Nhi 
Dien 
Vice-President of Scientific 
Committee of VINATOM 

15:15-15:25 Awards for the best papers and the best papers 
of young scientists 

Organizing Committee 

15:25-15:30 Closing remarks Dr. Tran Ngoc Toan 
Vice-President of VINATOM 
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CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TECHNICAL SESSION  

TIỂU BAN A: LÕ PHẢN ỨNG, ĐIỆN HẠT NHÂN VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 
SECTION A: NUCLEAR REACTOR, NUCLEAR POWER,  

AND HUMAN RESOURCE TRAINING 

CÁC BÁO CÁO ORAL/ORAL PRESENTATIONS 
STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

SÁNG NGÀY 08/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 8th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên I/Session I: (8:00-10:05) Liên quan đến Vật lý lò Đà Lạt (Neutronics and Thermal 

Hyraulics of Dalat Research Reactor) 
Chủ tọa/Chairpersons: Assoc. Prof. Nguyen Nhi Dien, M.Sc. Luong Ba Vien  
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Pham Nhu Viet Ha, M.Sc. Nguyen Kien Cuong 

1.  8:00-8:25 Đo độ phản ứng bằng kỹ thuật tiếng ồn và áp dụng trong 
Lò Đà Lạt 
Reactivity measurement by noise techique and 
application to the Dalat Reactor 

Nguyen Minh Tuan 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

2.  8:25-8:50 Mô hình hóa lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt dùng chƣơng 
trình tính toán Monte Carlo Serpent 2 
Modeling of the Dalat nuclear research reactor with the 
Serpent 2 Monte Carlo code 
 

Nguyen Thi Dung 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology  

3.  8:50-9:15 Mô hình tất định trong phân tích tới hạn và đặc trƣng 
tích phân của thanh điều khiển của lò phản ứng hạt nhân 
Đà Lạt sử dụng nhiên liệu HEU 
A deterministic model for criticality and rod worth 
analysis of the Dalat nuclear research reactor with HEU 
fuel 

Phan Thi Thuy Giang 
Đại học Duy Tân 
Duy Tan University 

4.  9:15-9:40 
 

Thiết kế cốc chiếu xạ sử dụng phƣơng pháp màn chắn 
thử nghiệm pha tạp đơn tinh thể silic trên lò phản ứng 
hạt nhân Đà Lạt  
Design of an irradiation rig using screen method for 
silicon transmutation doping at the Dalat research 
reactor 

Pham Quang Huy 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

5.  9:40-10:05 Các kết quả tính toán để nâng cao khả năng của sản xuất 
đồng vị phóng xa I-131 sử dụng bia dioxit telua tại lò 
phản ứng Đà Lạt 
Calculation results for enhancing ability of I-131 
radioisotope production using Tellurium  dioxide target 
on the Dalat research reactor  

Nguyen Kien Cuong 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute  

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 Phiên II/Session II: (10:20-12:25) Liên quan tới An toàn thủy nhiệt và an toàn hạt nhân 
(Thermal Hydraulic Safety and Nuclear Safety) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Tran Chi Thanh, Dr. Hoang Minh Giang  
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Pham Nhu Viet Ha, M.Sc. Nguyen Kien Cuong 
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CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TECHNICAL SESSION  

TIỂU BAN A: LÕ PHẢN ỨNG, ĐIỆN HẠT NHÂN VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 
SECTION A: NUCLEAR REACTOR, NUCLEAR POWER,  

AND HUMAN RESOURCE TRAINING 

CÁC BÁO CÁO ORAL/ORAL PRESENTATIONS 
STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

SÁNG NGÀY 08/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 8th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên I/Session I: (8:00-10:05) Liên quan đến Vật lý lò Đà Lạt (Neutronics and Thermal 

Hyraulics of Dalat Research Reactor) 
Chủ tọa/Chairpersons: Assoc. Prof. Nguyen Nhi Dien, M.Sc. Luong Ba Vien  
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Pham Nhu Viet Ha, M.Sc. Nguyen Kien Cuong 

1.  8:00-8:25 Đo độ phản ứng bằng kỹ thuật tiếng ồn và áp dụng trong 
Lò Đà Lạt 
Reactivity measurement by noise techique and 
application to the Dalat Reactor 

Nguyen Minh Tuan 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

2.  8:25-8:50 Mô hình hóa lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt dùng chƣơng 
trình tính toán Monte Carlo Serpent 2 
Modeling of the Dalat nuclear research reactor with the 
Serpent 2 Monte Carlo code 
 

Nguyen Thi Dung 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology  

3.  8:50-9:15 Mô hình tất định trong phân tích tới hạn và đặc trƣng 
tích phân của thanh điều khiển của lò phản ứng hạt nhân 
Đà Lạt sử dụng nhiên liệu HEU 
A deterministic model for criticality and rod worth 
analysis of the Dalat nuclear research reactor with HEU 
fuel 

Phan Thi Thuy Giang 
Đại học Duy Tân 
Duy Tan University 

4.  9:15-9:40 
 

Thiết kế cốc chiếu xạ sử dụng phƣơng pháp màn chắn 
thử nghiệm pha tạp đơn tinh thể silic trên lò phản ứng 
hạt nhân Đà Lạt  
Design of an irradiation rig using screen method for 
silicon transmutation doping at the Dalat research 
reactor 

Pham Quang Huy 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

5.  9:40-10:05 Các kết quả tính toán để nâng cao khả năng của sản xuất 
đồng vị phóng xa I-131 sử dụng bia dioxit telua tại lò 
phản ứng Đà Lạt 
Calculation results for enhancing ability of I-131 
radioisotope production using Tellurium  dioxide target 
on the Dalat research reactor  

Nguyen Kien Cuong 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute  

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 Phiên II/Session II: (10:20-12:25) Liên quan tới An toàn thủy nhiệt và an toàn hạt nhân 
(Thermal Hydraulic Safety and Nuclear Safety) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Tran Chi Thanh, Dr. Hoang Minh Giang  
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Pham Nhu Viet Ha, M.Sc. Nguyen Kien Cuong 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

16
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

14.  16:30-16:55 Khảo sát thực nghiệm các hiện tƣợng thủy động lực học 
trong các điều kiện dòng chảy hai pha đoạn nhiệt kênh 
dẫn đứng theo chiều từ dƣới lên trên 
Experimental investigation of hydrodynamic phenomena 
in vertical-upward adiabatic two-phase flow conditions 

Dinh Anh Tuan 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân  
Institute For Nuclear 
Science And Technology 

15.  16:55-17:20 Đánh giá các tƣơng quan về tỉ số vận tốc trong dòng hai 
pha 
Evaluation slip ratio correlations in two-phase flow 

Tran Thanh Tram 
Trung tâm Đào tạo hạt 
nhân 
Nuclear Training Center 

16.  17:20-17:45 Bubble behavior in liquid-gas two-phase flow behind a 
cross-shaped obstacle in a vertical circular duct 
 

K. Takase 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 

17.  17:45-18:10 Nghiên cứu về thông lƣợng nhiệt tới hạn cho bó 
nhiên liệu có kích thƣớc ô mạng nhỏ có hoặc không 
có lƣới giằng dạng dây cuốn 
Investigation of critical heat flux behavior in tight rod 
bundles with and without wire spacer 

Le Tri Dan 
Tokyo Institute of 
Technology, Tokyo N-18, 
2-12-1, Japan 

SÁNG NGÀY 09/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 9th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên IV/Session IV: (8:00-10:05) Liên quan tới Các loại lò khác nhau (Other Reactor Types) 

Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Tran Chi Thanh, Assoc. Prof. Nguyen Nhi Dien 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Doan Manh Long, B.Sc. Dinh Anh Tuan 

18.  8:00-8:25 Phân tích tƣơng tác chất lƣu – kết cấu (FSI) trong tai nạn 
rò rỉ natri tại lò phản ứng hạt nhân Monju bằng chƣơng 
trình tính toán ANSYS 
Analysis of fluid – structure interaction (FSI) sodium 
leakage incident at prototype fast breeder reactor Monju 
by ANSYS 

Hoang Tan Hung 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology  

19.  8:25-8:50 Estimation of tritium production in VVER-440 reactor 
core during normal operation 
 

Štefan Čerba 
Slovak University of 
Technology in Bratislava, 
Slovakia 

20.  8:50-9:15 Developing of modeling approach of the steam 
generator cracking of floating NPP 
 

Vorobyev Y.B 
National Research Center 
“Kurchatov Institute”, 1, 
Akademika Kurchatova pl., 
Moscow, Russia 

21.  9:15-9:40 Performance of neutron trap system for selected 
transients in GFR 2400 
 

Filip Osuský 
Slovak University of 
Technology in Bratislava, 
Slovakia 

22.  9:40-10:05 Processing of the multigroup cross-sections for MCNP 
calculations  

 Jakub Lüley  
Slovak University of 
Technology in Bratislava, 
Slovakia 

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

6.  10:20-10:45 Khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên mạng 
thần kinh nhân tạo để nhận diện các sự cố nhà máy điện 
hạt nhân với lò VVER-1000 
The possibility of the application of artificial 
intelligence (AI) based on neural network for the 
identification of accidents in VVER-1000 NPP 

Truong Van Khanh Nhat 
Viện Năng lƣợng nguyên 
tử Việt Nam 
Vietnam Atomic Energy 
Institute 

7.  10:45-11:10 Đánh giá khả năng giữ nhiên vật liệu nóng chảy bên 
trong thùng lò phản ứng VVER1000 khi xảy ra sự cố 
SBO 
Evaluation on in-vessel melt retention for VVER1000 
reactor under SBO accident 

Doan Manh Long 
Trung tâm Đào tạo hạt 
nhân 
Nuclear Training Center 
 

8.  11:10-11:35 Đánh giá khả năng xảy ra sự cố containment bypass với 
công nghệ VVER1000/V320 trong kịch bản SBO mở 
rộng sử dụng chƣơng trình SCDAP/RELAP5 
Evaluation of the potential for containment bypass in 
VVER-1000/V320 reactor during extended SBO 
sequence using SCDAP/RELAP5 code 

Nguyen Van Thai 
Đại học Bách Khoa Hà 
Nội 
Hanoi University of 
Science and Technology 

9.  11:35-12:00 Human and Organizational Factors in Defence in Depth 
of Nuclear Installations 

Jozef Misak 
CNRI, Czech Republic 

10.  12:00-12:25 Regional Impact of a hypothetical Severe Accident at a 
Floating Nuclear Power Plant containing KLT-40S-like 
reactors 

Tu Guang TAN 
Singapore Nuclear 
Research and Safety 
Initiative 

 12:25-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Lunch break  

 

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (13:30-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (13:30-17:45) 
 Phiên III/Session III: (13:30-17:45) Liên quan tới Vật lý và Thủy nhiệt lò (Neutronics and 

Thermal Hydraulic) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Tran Hoai Nam, Dr. Nguyen Van Thai 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Hoang Van Khanh, M.Sc. Hoang Tan Hung 

11.  13:30-13:55 Nghiên cứu khả năng chuyển hóa actini hiếm trong bó 
nhiên liệu của lò phản ứng VVER-1000 
Study on minor actinide transmutation in the VVER-
1000 fuel assembly 
 

Tran Vinh Thanh 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân  
Institute for Nuclear 
Science and Technology 

12.  13:55-14:20 Ứng dụng chất hấp thụ dạng hạt nhằm cải tiến đặc trƣng 
hạt nhân của bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000 
Application of burnable poison particles for improving 
neutronics performance of VVER-1000 fuel assembly 

Tran Hoai Nam 
Đại học Duy Tân 
Duy Tan University 

13.  14:20-14:45 On burnup modelling issues associated with VVER–440 
fuel 
 

Branislav Vrban 
Slovak University of 
Technology in Bratislava, 
Slovakia 

 14:45-16:30 Nghỉ giải lao và báo cáo Poster 
Break and Poster Sessions 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

14.  16:30-16:55 Khảo sát thực nghiệm các hiện tƣợng thủy động lực học 
trong các điều kiện dòng chảy hai pha đoạn nhiệt kênh 
dẫn đứng theo chiều từ dƣới lên trên 
Experimental investigation of hydrodynamic phenomena 
in vertical-upward adiabatic two-phase flow conditions 

Dinh Anh Tuan 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân  
Institute For Nuclear 
Science And Technology 

15.  16:55-17:20 Đánh giá các tƣơng quan về tỉ số vận tốc trong dòng hai 
pha 
Evaluation slip ratio correlations in two-phase flow 

Tran Thanh Tram 
Trung tâm Đào tạo hạt 
nhân 
Nuclear Training Center 

16.  17:20-17:45 Bubble behavior in liquid-gas two-phase flow behind a 
cross-shaped obstacle in a vertical circular duct 
 

K. Takase 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 

17.  17:45-18:10 Nghiên cứu về thông lƣợng nhiệt tới hạn cho bó 
nhiên liệu có kích thƣớc ô mạng nhỏ có hoặc không 
có lƣới giằng dạng dây cuốn 
Investigation of critical heat flux behavior in tight rod 
bundles with and without wire spacer 

Le Tri Dan 
Tokyo Institute of 
Technology, Tokyo N-18, 
2-12-1, Japan 

SÁNG NGÀY 09/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 9th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên IV/Session IV: (8:00-10:05) Liên quan tới Các loại lò khác nhau (Other Reactor Types) 

Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Tran Chi Thanh, Assoc. Prof. Nguyen Nhi Dien 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Doan Manh Long, B.Sc. Dinh Anh Tuan 

18.  8:00-8:25 Phân tích tƣơng tác chất lƣu – kết cấu (FSI) trong tai nạn 
rò rỉ natri tại lò phản ứng hạt nhân Monju bằng chƣơng 
trình tính toán ANSYS 
Analysis of fluid – structure interaction (FSI) sodium 
leakage incident at prototype fast breeder reactor Monju 
by ANSYS 

Hoang Tan Hung 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology  

19.  8:25-8:50 Estimation of tritium production in VVER-440 reactor 
core during normal operation 
 

Štefan Čerba 
Slovak University of 
Technology in Bratislava, 
Slovakia 

20.  8:50-9:15 Developing of modeling approach of the steam 
generator cracking of floating NPP 
 

Vorobyev Y.B 
National Research Center 
“Kurchatov Institute”, 1, 
Akademika Kurchatova pl., 
Moscow, Russia 

21.  9:15-9:40 Performance of neutron trap system for selected 
transients in GFR 2400 
 

Filip Osuský 
Slovak University of 
Technology in Bratislava, 
Slovakia 

22.  9:40-10:05 Processing of the multigroup cross-sections for MCNP 
calculations  

 Jakub Lüley  
Slovak University of 
Technology in Bratislava, 
Slovakia 

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

6.  10:20-10:45 Khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên mạng 
thần kinh nhân tạo để nhận diện các sự cố nhà máy điện 
hạt nhân với lò VVER-1000 
The possibility of the application of artificial 
intelligence (AI) based on neural network for the 
identification of accidents in VVER-1000 NPP 

Truong Van Khanh Nhat 
Viện Năng lƣợng nguyên 
tử Việt Nam 
Vietnam Atomic Energy 
Institute 

7.  10:45-11:10 Đánh giá khả năng giữ nhiên vật liệu nóng chảy bên 
trong thùng lò phản ứng VVER1000 khi xảy ra sự cố 
SBO 
Evaluation on in-vessel melt retention for VVER1000 
reactor under SBO accident 

Doan Manh Long 
Trung tâm Đào tạo hạt 
nhân 
Nuclear Training Center 
 

8.  11:10-11:35 Đánh giá khả năng xảy ra sự cố containment bypass với 
công nghệ VVER1000/V320 trong kịch bản SBO mở 
rộng sử dụng chƣơng trình SCDAP/RELAP5 
Evaluation of the potential for containment bypass in 
VVER-1000/V320 reactor during extended SBO 
sequence using SCDAP/RELAP5 code 

Nguyen Van Thai 
Đại học Bách Khoa Hà 
Nội 
Hanoi University of 
Science and Technology 

9.  11:35-12:00 Human and Organizational Factors in Defence in Depth 
of Nuclear Installations 

Jozef Misak 
CNRI, Czech Republic 

10.  12:00-12:25 Regional Impact of a hypothetical Severe Accident at a 
Floating Nuclear Power Plant containing KLT-40S-like 
reactors 

Tu Guang TAN 
Singapore Nuclear 
Research and Safety 
Initiative 

 12:25-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Lunch break  

 

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (13:30-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (13:30-17:45) 
 Phiên III/Session III: (13:30-17:45) Liên quan tới Vật lý và Thủy nhiệt lò (Neutronics and 

Thermal Hydraulic) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Tran Hoai Nam, Dr. Nguyen Van Thai 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Hoang Van Khanh, M.Sc. Hoang Tan Hung 

11.  13:30-13:55 Nghiên cứu khả năng chuyển hóa actini hiếm trong bó 
nhiên liệu của lò phản ứng VVER-1000 
Study on minor actinide transmutation in the VVER-
1000 fuel assembly 
 

Tran Vinh Thanh 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân  
Institute for Nuclear 
Science and Technology 

12.  13:55-14:20 Ứng dụng chất hấp thụ dạng hạt nhằm cải tiến đặc trƣng 
hạt nhân của bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000 
Application of burnable poison particles for improving 
neutronics performance of VVER-1000 fuel assembly 

Tran Hoai Nam 
Đại học Duy Tân 
Duy Tan University 

13.  14:20-14:45 On burnup modelling issues associated with VVER–440 
fuel 
 

Branislav Vrban 
Slovak University of 
Technology in Bratislava, 
Slovakia 

 14:45-16:30 Nghỉ giải lao và báo cáo Poster 
Break and Poster Sessions 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

18
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

3.  Nghiên cứu các thông số thủy nhiệt cơ bản của lò phản ứng công suất nhỏ 
FBNR 
Researching on basic thermalhydraulics parameters of fixed bed nuclear 
reactor 

Dinh Van Thin 
Đại học Điện lực 
Electric Power University 

4.  Nghiên cứu so sánh thuật toán tiến hoá vi phân và thuật toán di truyền 
cho bài toán tối ƣu hoá tái nạp nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân 
Comparative analysis of the differential evolution and genetic algorithm 
applied to the nuclear reactor fuel reloading optimization 

Phan Thi Thuy Giang 
Đại học Duy Tân 
Duy Tan University 

5.  Phân bố thông lƣợng nơtron bên trong lò phản ứng hạt nhân dƣới tới hạn 
điều khiển bằng máy gia tốc sử dụng nhiên liệu hỗn hợp (Th-233U)O2 và 
(Th-235U)O2 
Calculation of the neutron flux distribution in the accelerator driven 
subcritical reactor  with (Th-233U)O2 and (Th-235U)O2 mixed fuel 

Tran Minh Tien 
Đại học Thủ Dầu Một 
Thu Dau Mot University 

6.  Phát triển hệ thiết bị đầu đo độ dẫn và thuật toán xử lý tín hiệu phục vụ 
đo đạc các thông số cục bộ dòng hai pha 
Development of conductivity probe and signal processing algorithm for 
measuring of local two-phase flow parameters 

Nguyen Van Thai 
Đại học Bách Khoa Hà Nội 
Hanoi University of Science 
and Technology 

7.  Tính toán hằng số nhóm của các bó nhiên liệu MOX nạp tải lò phản ứng 
PWR dùng các chƣơng trình tính toán SCALE và SERPENT 
Neutron cross section generation of PWR MOX fuel assemblies with 
SCALE and SERPENT 
 

Vu Thanh Mai 
Đại học Khoa học tự nhiên 
Hà Nội, Đại học Quốc gia 
Hà Nội 
Hanoi University of 
Science, Vietnam National 
University 

8.  The high-performance soluble-boron-free small modular reactor ATOM Nguyen Xuan Ha 
KAIST 

9.  Scabbing and perforation of R/C walls designed for aircraft impact 
protection 
 

Gentaro Nagashima 
Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd 

10.  Fundamental study on mixed behavior of H2 and vapor in a storage 
container with a newly developed catalyst 

K. Takase 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 

Tổng số/Total: 36 báo cáo/presentations 
- Oral: 26 báo cáo/presentations 
- Poster: 10 báo cáo/presentations 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 Phiên V/Session V: (10:20-12:25) Các vấn đề khác (Other Topics) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Le Chi Dung, M.Sc. Le Dai Dien 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Doan Manh Long, B.Sc. Dinh Anh Tuan 

23.  10:20-10:40 Nuclear transmutation of long-lived fission products in 
fast spectrum reactors 

Peng Hong Liem 
Tokyo City University 
(TCU) 

24.  10:40-11:00 Tiêu chí thực thi hệ thống bình điều áp  lò phản ứng 
APR1400 
APR1400 pressurizer system performance criteria 

Pham Hoai Phuong 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute  

25.  11:00-11:20 Autonomous and ultra-long life hybrid micro-modular 
reactor cooled by heat pipes 
 

Seongdong Jang 
Nuclear and Quantum 
Engineering Dept., KAIST 

26.  11:20-11:40 Thiết kế khái niệm lò phản ứng áp lực nƣớc nhẹ công 
suất nhỏ sử dụng bó nhiên liệu của lò phản ứng AP1000 
Conceptual design of a small-pressurized water reactor 
using the AP1000 fuel assembly design 

Hoang Van Khanh 
Viện Khoa học Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology 

 11:40-12:00 Ban Chƣơng Trình của Tiểu Ban chuẩn bị báo Cáo cho 
phiên Tổng kết Hội nghị 
Scientific Advisory Committee of Section A discuss 
about summary report at Closing Session 

 

 12:00-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Lunch break  

 

 13:30-15:30 Họp Phiên toàn thể: Tổng kết Hội nghị 
Plenary Session: Summary Reports and Closing 

 

CÁC BÁO CÁO POSTER/ POSTER PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (14:45-16:30) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (14:45-16:30) 

 Phiên Poster/Poster Session:  
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Tran Chi Thanh, Assoc. Prof. Nguyen Nhi Dien  
Thành viên/Members: Dr. Le Van Hong, Dr. Le Chi Dung, M.Sc. Luong Ba Vien, Dr. Tran Hoai Nam, 
Dr. Nguyen Van Thai, M.Sc. Le Dai Dien, Assoc. Prof. Ha Manh Thu, Dr. Hoang Minh Giang  
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Pham Nhu Viet Ha, M.Sc. Nguyen Kien Cuong 

1.  Mô phỏng bài toán INSCSP-R7 của thực nghiệm ENTEK BM dựa trên 
hiệu chỉnh tham số mô hình sôi bằng phần mềm ANSYS CFX 
Analysis of INSCSP-R7 standard problem in ENTEK BM test facility 
using ANSYS CFX  code with calibration of parameter in boiling model 
 

Hoang Tan Hung 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology 

2.  Kiểm tra và đánh giá hệ điều khiển lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Đà 
Lạt 
Inspection and evaluation of digital instrumentation and control system 
of the Dalat nuclear research reactor 

Vo Van Tai 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute           
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

3.  Nghiên cứu các thông số thủy nhiệt cơ bản của lò phản ứng công suất nhỏ 
FBNR 
Researching on basic thermalhydraulics parameters of fixed bed nuclear 
reactor 

Dinh Van Thin 
Đại học Điện lực 
Electric Power University 

4.  Nghiên cứu so sánh thuật toán tiến hoá vi phân và thuật toán di truyền 
cho bài toán tối ƣu hoá tái nạp nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân 
Comparative analysis of the differential evolution and genetic algorithm 
applied to the nuclear reactor fuel reloading optimization 

Phan Thi Thuy Giang 
Đại học Duy Tân 
Duy Tan University 

5.  Phân bố thông lƣợng nơtron bên trong lò phản ứng hạt nhân dƣới tới hạn 
điều khiển bằng máy gia tốc sử dụng nhiên liệu hỗn hợp (Th-233U)O2 và 
(Th-235U)O2 
Calculation of the neutron flux distribution in the accelerator driven 
subcritical reactor  with (Th-233U)O2 and (Th-235U)O2 mixed fuel 

Tran Minh Tien 
Đại học Thủ Dầu Một 
Thu Dau Mot University 

6.  Phát triển hệ thiết bị đầu đo độ dẫn và thuật toán xử lý tín hiệu phục vụ 
đo đạc các thông số cục bộ dòng hai pha 
Development of conductivity probe and signal processing algorithm for 
measuring of local two-phase flow parameters 

Nguyen Van Thai 
Đại học Bách Khoa Hà Nội 
Hanoi University of Science 
and Technology 

7.  Tính toán hằng số nhóm của các bó nhiên liệu MOX nạp tải lò phản ứng 
PWR dùng các chƣơng trình tính toán SCALE và SERPENT 
Neutron cross section generation of PWR MOX fuel assemblies with 
SCALE and SERPENT 
 

Vu Thanh Mai 
Đại học Khoa học tự nhiên 
Hà Nội, Đại học Quốc gia 
Hà Nội 
Hanoi University of 
Science, Vietnam National 
University 

8.  The high-performance soluble-boron-free small modular reactor ATOM Nguyen Xuan Ha 
KAIST 

9.  Scabbing and perforation of R/C walls designed for aircraft impact 
protection 
 

Gentaro Nagashima 
Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd 

10.  Fundamental study on mixed behavior of H2 and vapor in a storage 
container with a newly developed catalyst 

K. Takase 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 

Tổng số/Total: 36 báo cáo/presentations 
- Oral: 26 báo cáo/presentations 
- Poster: 10 báo cáo/presentations 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 Phiên V/Session V: (10:20-12:25) Các vấn đề khác (Other Topics) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Le Chi Dung, M.Sc. Le Dai Dien 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Doan Manh Long, B.Sc. Dinh Anh Tuan 

23.  10:20-10:40 Nuclear transmutation of long-lived fission products in 
fast spectrum reactors 

Peng Hong Liem 
Tokyo City University 
(TCU) 

24.  10:40-11:00 Tiêu chí thực thi hệ thống bình điều áp  lò phản ứng 
APR1400 
APR1400 pressurizer system performance criteria 

Pham Hoai Phuong 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute  

25.  11:00-11:20 Autonomous and ultra-long life hybrid micro-modular 
reactor cooled by heat pipes 
 

Seongdong Jang 
Nuclear and Quantum 
Engineering Dept., KAIST 

26.  11:20-11:40 Thiết kế khái niệm lò phản ứng áp lực nƣớc nhẹ công 
suất nhỏ sử dụng bó nhiên liệu của lò phản ứng AP1000 
Conceptual design of a small-pressurized water reactor 
using the AP1000 fuel assembly design 

Hoang Van Khanh 
Viện Khoa học Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology 

 11:40-12:00 Ban Chƣơng Trình của Tiểu Ban chuẩn bị báo Cáo cho 
phiên Tổng kết Hội nghị 
Scientific Advisory Committee of Section A discuss 
about summary report at Closing Session 

 

 12:00-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Lunch break  

 

 13:30-15:30 Họp Phiên toàn thể: Tổng kết Hội nghị 
Plenary Session: Summary Reports and Closing 

 

CÁC BÁO CÁO POSTER/ POSTER PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (14:45-16:30) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (14:45-16:30) 

 Phiên Poster/Poster Session:  
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Tran Chi Thanh, Assoc. Prof. Nguyen Nhi Dien  
Thành viên/Members: Dr. Le Van Hong, Dr. Le Chi Dung, M.Sc. Luong Ba Vien, Dr. Tran Hoai Nam, 
Dr. Nguyen Van Thai, M.Sc. Le Dai Dien, Assoc. Prof. Ha Manh Thu, Dr. Hoang Minh Giang  
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Pham Nhu Viet Ha, M.Sc. Nguyen Kien Cuong 

1.  Mô phỏng bài toán INSCSP-R7 của thực nghiệm ENTEK BM dựa trên 
hiệu chỉnh tham số mô hình sôi bằng phần mềm ANSYS CFX 
Analysis of INSCSP-R7 standard problem in ENTEK BM test facility 
using ANSYS CFX  code with calibration of parameter in boiling model 
 

Hoang Tan Hung 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology 

2.  Kiểm tra và đánh giá hệ điều khiển lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Đà 
Lạt 
Inspection and evaluation of digital instrumentation and control system 
of the Dalat nuclear research reactor 

Vo Van Tai 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute           
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

20
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

6.  10:20-10:45 Các thí nghiệm năng lƣợng thấp trên phổ kế S3 
Low-energy experiments at the S3 spectrometer 

Serge Franchoo 
IPN, Orsay, France                  

7.  10:45-11:10 Nghiên cứu quá trình chuyển 8Be trong tán xạ α+12C 
đàn hồi 
Study of 8Be transfer in the elastic α+12C scattering 

Do Cong Cuong 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

8.  11:10-11:35 Đo tiết diện thay đổi điện tích của các đồng vị Bo 
Measurements of charge changing cross-sections in 
Boron isotopes 

Nguyen Tran Tho 
Trƣờng Đại học Y Khoa Phạm 
Ngọc Thạch, Tp. Hồ Chí Minh 
Pham Ngoc Thach Medical 
University, Ho Chi Minh City 

9.  11:35-12:00 Cầu vồng hạt nhân trong tán xạ phi đàn hồi hạt nhân - 
hạt nhân 
Nuclear rainbow in inelastic nucleus-nucleus 
scattering 

Nguyen Hoang Phuc  
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

10.  12:00-12:25 Nghiên cứu phản ứng bắt bức xạ 12C(p,γ)13N và 
13C(p,γ)14N trên cơ sở trƣờng trung bình 
Mean-field study of the radiative capture 12C(p,γ)13N 
and 13C(p,γ)14N reactions  

Nguyen Le Anh 
Trƣờng Đại học Sƣ phạm Tp. 
Hồ Chí Minh 
Ho Chi Minh City University 
of Education 

 
12:25-13:30 

Nghỉ ăn trƣa 
Lunch break 

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (13:30-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (13:30-17:45) 

 Phiên III/Session III: (13:30-17:45) 
Chủ tọa/Chairpersons: Ass. Prof. Pham Duc Khue 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Phan Viet Cuong 

11.  13:30-13:55 Nghiên cứu phối hợp trở kháng và hệ số phản xạ 
trong hệ cộng hƣởng RF của máy gia tốc cyclotron 
HIC-KOTRON13 
The study of impedance and reflection of RF 
resonance cavity of cyclotron HIC-KOTRON13 

Nguyen Tuan Anh 
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội 
Hanoi Irradiation Center 

12.  13:55-14:20 Nghiên cứu phƣơng án nâng cấp máy gia tốc HIC-
KOTRON13 để có hiệu quả tốt hơn sản suất đồng vị 
phóng xạ 18F 
The study on upgrading the cyclotron HIC-
KOTRON13 for better efectiveness in 18F 
radioisotope production 

Nguyen Tien Dung 
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội 
Hanoi Irradiation Center 

13.  14:20-14:45 Mô phỏng và đo đạc một số đặc trƣng vật lý của 
chùm tia photon 6 mv trên máy gia tốc tuyến tính xạ 
trị truebeam stx 
Simulation and measurement some physical 
characteristics of 6 mv photon beam characteristics 
by linear accelerator for  
RADIOTHERAPY TRUEBEAM STX 

Nguyen Duc Ton 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân  
Institute for Nuclear Science 
and Technology 
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CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TECHNICAL SESSION  

TIỂU BAN B: VẬT LÝ HẠT NHÂN, SỐ LIỆU HẠT NHÂN, MÁY GIA TỐC  
VÀ PHÂN TÍCH HẠT NHÂN 

SECTION B: NUCLEAR PHYSICS, NUCLEAR DATA, ACCELERATOR,  
AND NUCLEAR ANALYSIS 

CÁC BÁO CÁO ORAL/ORAL PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

SÁNG NGÀY 08/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 8th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên/Session I: (8:00 - 10:05) 

Chủ tọa /Chairperson: Prof. Tran Duc Thiep 
Thƣ ký/Secretary: Dr. Do Cong Cuong 

1.  8:00-8:25 High-resolution fission studies with the planned GBS 
facility at ELI-NP 

Deepika Choudhury 
Indian Institute of Technology 
Ropar, India 

2.  8:25-8:50 Các phản ứng hạt nhân trong phân tích kích hoạt 
neutron lò phản ứng 
Nuclear reactions in reactor neutron activation 
analysis 

Ho Manh Dung 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

3.  8:50-9:15 Dự án thực nghiệm đầu tiên sử dụng máy gia tốc 
Pelletron của HUS trong nghiên cứu vật lý thiên văn 
hạt nhân. 
The first experimental project utilizing the HUS- 
pelletron in nuclear astrophysics study 

Le Xuan Chung 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân  
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

4.  9:15-9:40 Năng lƣợng đối xứng của vật chất hạt nhân phân cực 
spin. 
Symmetry energy of the spin - polarized nuclear 
matter 

Ngo Hai Tan 
Viện Vật lý, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam 
Insitute of Physics, Vietnam 
Academy of Science and 
Technology 

5.  9:40-10:05 Thế quang học nucleon phi định xứ và khối lƣợng 
hiệu dụng. 
The nonlocal nucleon optical potential and nucleon 
effective mass 

Doan Thi Loan 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

 
10:05-10:20 

Nghỉ giải lao 
Break 

 Phiên II/Session II: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairperson: Prof. Dao Tien Khoa 
Thƣ ký/Secretary: Dr. Le Xuan Chung 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

6.  10:20-10:45 Các thí nghiệm năng lƣợng thấp trên phổ kế S3 
Low-energy experiments at the S3 spectrometer 

Serge Franchoo 
IPN, Orsay, France                  

7.  10:45-11:10 Nghiên cứu quá trình chuyển 8Be trong tán xạ α+12C 
đàn hồi 
Study of 8Be transfer in the elastic α+12C scattering 

Do Cong Cuong 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

8.  11:10-11:35 Đo tiết diện thay đổi điện tích của các đồng vị Bo 
Measurements of charge changing cross-sections in 
Boron isotopes 

Nguyen Tran Tho 
Trƣờng Đại học Y Khoa Phạm 
Ngọc Thạch, Tp. Hồ Chí Minh 
Pham Ngoc Thach Medical 
University, Ho Chi Minh City 

9.  11:35-12:00 Cầu vồng hạt nhân trong tán xạ phi đàn hồi hạt nhân - 
hạt nhân 
Nuclear rainbow in inelastic nucleus-nucleus 
scattering 

Nguyen Hoang Phuc  
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

10.  12:00-12:25 Nghiên cứu phản ứng bắt bức xạ 12C(p,γ)13N và 
13C(p,γ)14N trên cơ sở trƣờng trung bình 
Mean-field study of the radiative capture 12C(p,γ)13N 
and 13C(p,γ)14N reactions  

Nguyen Le Anh 
Trƣờng Đại học Sƣ phạm Tp. 
Hồ Chí Minh 
Ho Chi Minh City University 
of Education 

 
12:25-13:30 

Nghỉ ăn trƣa 
Lunch break 

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (13:30-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (13:30-17:45) 

 Phiên III/Session III: (13:30-17:45) 
Chủ tọa/Chairpersons: Ass. Prof. Pham Duc Khue 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Phan Viet Cuong 

11.  13:30-13:55 Nghiên cứu phối hợp trở kháng và hệ số phản xạ 
trong hệ cộng hƣởng RF của máy gia tốc cyclotron 
HIC-KOTRON13 
The study of impedance and reflection of RF 
resonance cavity of cyclotron HIC-KOTRON13 

Nguyen Tuan Anh 
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội 
Hanoi Irradiation Center 

12.  13:55-14:20 Nghiên cứu phƣơng án nâng cấp máy gia tốc HIC-
KOTRON13 để có hiệu quả tốt hơn sản suất đồng vị 
phóng xạ 18F 
The study on upgrading the cyclotron HIC-
KOTRON13 for better efectiveness in 18F 
radioisotope production 

Nguyen Tien Dung 
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội 
Hanoi Irradiation Center 

13.  14:20-14:45 Mô phỏng và đo đạc một số đặc trƣng vật lý của 
chùm tia photon 6 mv trên máy gia tốc tuyến tính xạ 
trị truebeam stx 
Simulation and measurement some physical 
characteristics of 6 mv photon beam characteristics 
by linear accelerator for  
RADIOTHERAPY TRUEBEAM STX 

Nguyen Duc Ton 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân  
Institute for Nuclear Science 
and Technology 
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CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TECHNICAL SESSION  

TIỂU BAN B: VẬT LÝ HẠT NHÂN, SỐ LIỆU HẠT NHÂN, MÁY GIA TỐC  
VÀ PHÂN TÍCH HẠT NHÂN 

SECTION B: NUCLEAR PHYSICS, NUCLEAR DATA, ACCELERATOR,  
AND NUCLEAR ANALYSIS 

CÁC BÁO CÁO ORAL/ORAL PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

SÁNG NGÀY 08/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 8th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên/Session I: (8:00 - 10:05) 

Chủ tọa /Chairperson: Prof. Tran Duc Thiep 
Thƣ ký/Secretary: Dr. Do Cong Cuong 

1.  8:00-8:25 High-resolution fission studies with the planned GBS 
facility at ELI-NP 

Deepika Choudhury 
Indian Institute of Technology 
Ropar, India 

2.  8:25-8:50 Các phản ứng hạt nhân trong phân tích kích hoạt 
neutron lò phản ứng 
Nuclear reactions in reactor neutron activation 
analysis 

Ho Manh Dung 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

3.  8:50-9:15 Dự án thực nghiệm đầu tiên sử dụng máy gia tốc 
Pelletron của HUS trong nghiên cứu vật lý thiên văn 
hạt nhân. 
The first experimental project utilizing the HUS- 
pelletron in nuclear astrophysics study 

Le Xuan Chung 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân  
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

4.  9:15-9:40 Năng lƣợng đối xứng của vật chất hạt nhân phân cực 
spin. 
Symmetry energy of the spin - polarized nuclear 
matter 

Ngo Hai Tan 
Viện Vật lý, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam 
Insitute of Physics, Vietnam 
Academy of Science and 
Technology 

5.  9:40-10:05 Thế quang học nucleon phi định xứ và khối lƣợng 
hiệu dụng. 
The nonlocal nucleon optical potential and nucleon 
effective mass 

Doan Thi Loan 
Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

 
10:05-10:20 

Nghỉ giải lao 
Break 

 Phiên II/Session II: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairperson: Prof. Dao Tien Khoa 
Thƣ ký/Secretary: Dr. Le Xuan Chung 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

22
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

22.  10:20-10:45 Nguồn gốc thời gian sống thấp của o-Ps định xứ trong 
các cấu trúc rỗng lớn của vật liệu: phát hiện mới từ mô 
hình kết hợp vật lý lƣợng tử và bán cổ điển 
Origin of the low lifetimes for the localized  o-Ps in 
the large pores of porous materials: a new finding by 
the combination model  of quantum and semi-
classical physics 

Luu Anh Tuyen 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

23.  10:45-11:10 Ứng dụng phƣơng pháp tán xạ tia X góc nhỏ đánh giá 
ảnh hƣởng thăng giáng mật độ điện tử lên các cấu 
trúc vi mô của màng dẫn proton trong pin nhiên liệu 
Application of SAX scattering to estimate the 
contribution of electron density fluctuation on the 
micro structures of proton exchange membrain in 
fuel cell 

La Ly Nguyen 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

24.  11:10-11:35 Thiết kế nguyên tắc hệ thống chùm positron chậm 
bằng chƣơng trình mô phỏng Simion 
Conceptual designing of a slow positron beam system 
using Simion simulation program 

Cao Thanh Long 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

25.  11:35-12:00 Kiểm tra detector Si pin diode: nghiên cứu tiền 
khả thi cho thí nghiệm vật lý thiên văn trên máy 
gia tốc tĩnh điện kép 5SDH-2 tại HUS 
Test Si-pin diode detectors: a FS for the nuclear 
astrophysical experiments proposed using the 5SDH-
2 tandem pelletron accelerator at HUS 

Bui Thi Hoa 
Đại học Khoa học tự nhiên 
Hanoi University of Science 

26.  12:00-12:25 Xây dựng phƣơng pháp ổn định phổ và thuật toán 
nhận diện đỉnh năng lƣợng cho detector nhấp nháy 
NaI(Tl) 
Developing a new method for gamma spectrum 
stabilization and the algorithm for automatic peaks 
identification for NaI(Tl) detector 

Dinh Tien Hung 
Viện Hóa học Môi trƣờng 
quân sự  
Military Institute of Chemical 
and Environmental 
Engineering 

 
12:25-13:30 

Nghỉ ăn trƣa 
Luch break 

 
13:30-15:30 

Họp Phiên toàn thể: Tổng kết Hội nghị 
Plenary Session: Sumary Reports and Closing 

 
CÁC BÁO CÁO POSTER/ POSTER PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (14:45-16:30) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (14:45-16:30) 

 Phiên Poster/Poster Session: (14:45-16:30) 
Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Tran Duc Thiep, Dr. Ho Manh Dung, Ass. Prof. Pham Duc Khue 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Nguyen Xuan Hai, Dr. Phan Viet Cuong 

1.  Phân bố xung lƣợng của đồng vị giàu neutron 49Cl 
Momentum distribution of neutron-rich 49Cl isotope 

Bui Duy Linh 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 
14:45-16:30 

Nghỉ giải lao và báo cáo Poster 
Break and Poster Sessions 

14.  16:30-16:55 Phát triển phƣơng pháp chuẩn nội trong phân tích 
kích hoạt tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
Development of the internal standard method IN-
NAA at the Dalat research reactor 

Tran Tuan Anh 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

15.  16:55-17:20 Xác định hiệu suất ghi tƣơng đối cho phƣơng pháp 
phân tích IM-NAA đối với các mẫu có hình học 
không chuẩn  
Determination of in situ detection efficiency for im-
naa of non-standard geometrical samples 

Nguyen Duy Quang 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

16.  17:20-17:45 Xác định phân bố thông lƣợng nơtron nhiệt tại vị trí 
chiếu mẫu ở mâm quay phục vụ cho phân tích hàm 
lƣợng nguyên tố sử dụng phƣơng pháp k0-INAA 
Determination of thermal neutron flux distribution at 
rotary rack served for elemental concentration 
analysis using the k0-INAA method 

Nguyen Thi Tho 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

SÁNG NGÀY 09/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 9th, 2019 (8:00-12:25) 

 Phiên IV/Session IV: (8:00-10:05) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Ho Manh Dung 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Pham Ngoc Son, Dr. Tran Tuan Anh 

17.  8:00-8:25 State-of-the-Art in Neutron Activation Analysis at the 
reactor IBR-2, Frank Laboratory of Neutron Physics, 
JINR 

Marina Frontasyeva 
Joint Institute for Nuclear 
Research, Dubna, Russia 

18.  8:25-8:50 Tính toán thiết kế cho thiết bị chụp ảnh neutron tại lò 
phản ứng Hạt nhân Đà Lạt 
The proposal for a new neutron imaging facility at 
Dalat research reactor 

Nguyen Canh Hai 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

19.  8:50-9:15 Tính toán thiết kế kênh nơtron nhiệt tại kênh ngang 
số 1 lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
Calculation and design of a thermal neutron beam at 
the channel No.1 of Da Lat research nuclear reactor 

Pham Ngoc Son 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

20.  9:15-9:40 Đánh giá ảnh hƣởng của hiệu ứng thời gian chết 
trong phân tích kích hoạt neutron lặp vòng 
Correction of dead time affects for cyclic neutron 
activation analysis 

Ho Van Doanh 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

21.  9:40-10:05 Nghiên cứu thiết kế thử nghiệm hệ đo tán xạ neutron 
trên kênh ngang số 4, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
Development of a fundamental measuring system for 
neutron scattering at channel no. 4, Đa Lat reactor 

Tuong Thi Thu Huong 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

 
10:05-10:20 

Nghỉ giải lao 
Break 

 Phiên V/Session V: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Dang Quang Thieu 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Phan Viet Cuong 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

22.  10:20-10:45 Nguồn gốc thời gian sống thấp của o-Ps định xứ trong 
các cấu trúc rỗng lớn của vật liệu: phát hiện mới từ mô 
hình kết hợp vật lý lƣợng tử và bán cổ điển 
Origin of the low lifetimes for the localized  o-Ps in 
the large pores of porous materials: a new finding by 
the combination model  of quantum and semi-
classical physics 

Luu Anh Tuyen 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

23.  10:45-11:10 Ứng dụng phƣơng pháp tán xạ tia X góc nhỏ đánh giá 
ảnh hƣởng thăng giáng mật độ điện tử lên các cấu 
trúc vi mô của màng dẫn proton trong pin nhiên liệu 
Application of SAX scattering to estimate the 
contribution of electron density fluctuation on the 
micro structures of proton exchange membrain in 
fuel cell 

La Ly Nguyen 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

24.  11:10-11:35 Thiết kế nguyên tắc hệ thống chùm positron chậm 
bằng chƣơng trình mô phỏng Simion 
Conceptual designing of a slow positron beam system 
using Simion simulation program 

Cao Thanh Long 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

25.  11:35-12:00 Kiểm tra detector Si pin diode: nghiên cứu tiền 
khả thi cho thí nghiệm vật lý thiên văn trên máy 
gia tốc tĩnh điện kép 5SDH-2 tại HUS 
Test Si-pin diode detectors: a FS for the nuclear 
astrophysical experiments proposed using the 5SDH-
2 tandem pelletron accelerator at HUS 

Bui Thi Hoa 
Đại học Khoa học tự nhiên 
Hanoi University of Science 

26.  12:00-12:25 Xây dựng phƣơng pháp ổn định phổ và thuật toán 
nhận diện đỉnh năng lƣợng cho detector nhấp nháy 
NaI(Tl) 
Developing a new method for gamma spectrum 
stabilization and the algorithm for automatic peaks 
identification for NaI(Tl) detector 

Dinh Tien Hung 
Viện Hóa học Môi trƣờng 
quân sự  
Military Institute of Chemical 
and Environmental 
Engineering 

 
12:25-13:30 

Nghỉ ăn trƣa 
Luch break 

 
13:30-15:30 

Họp Phiên toàn thể: Tổng kết Hội nghị 
Plenary Session: Sumary Reports and Closing 

 
CÁC BÁO CÁO POSTER/ POSTER PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (14:45-16:30) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (14:45-16:30) 

 Phiên Poster/Poster Session: (14:45-16:30) 
Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Tran Duc Thiep, Dr. Ho Manh Dung, Ass. Prof. Pham Duc Khue 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Nguyen Xuan Hai, Dr. Phan Viet Cuong 

1.  Phân bố xung lƣợng của đồng vị giàu neutron 49Cl 
Momentum distribution of neutron-rich 49Cl isotope 

Bui Duy Linh 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 
14:45-16:30 

Nghỉ giải lao và báo cáo Poster 
Break and Poster Sessions 

14.  16:30-16:55 Phát triển phƣơng pháp chuẩn nội trong phân tích 
kích hoạt tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
Development of the internal standard method IN-
NAA at the Dalat research reactor 

Tran Tuan Anh 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

15.  16:55-17:20 Xác định hiệu suất ghi tƣơng đối cho phƣơng pháp 
phân tích IM-NAA đối với các mẫu có hình học 
không chuẩn  
Determination of in situ detection efficiency for im-
naa of non-standard geometrical samples 

Nguyen Duy Quang 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

16.  17:20-17:45 Xác định phân bố thông lƣợng nơtron nhiệt tại vị trí 
chiếu mẫu ở mâm quay phục vụ cho phân tích hàm 
lƣợng nguyên tố sử dụng phƣơng pháp k0-INAA 
Determination of thermal neutron flux distribution at 
rotary rack served for elemental concentration 
analysis using the k0-INAA method 

Nguyen Thi Tho 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

SÁNG NGÀY 09/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 9th, 2019 (8:00-12:25) 

 Phiên IV/Session IV: (8:00-10:05) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Ho Manh Dung 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Pham Ngoc Son, Dr. Tran Tuan Anh 

17.  8:00-8:25 State-of-the-Art in Neutron Activation Analysis at the 
reactor IBR-2, Frank Laboratory of Neutron Physics, 
JINR 

Marina Frontasyeva 
Joint Institute for Nuclear 
Research, Dubna, Russia 

18.  8:25-8:50 Tính toán thiết kế cho thiết bị chụp ảnh neutron tại lò 
phản ứng Hạt nhân Đà Lạt 
The proposal for a new neutron imaging facility at 
Dalat research reactor 

Nguyen Canh Hai 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

19.  8:50-9:15 Tính toán thiết kế kênh nơtron nhiệt tại kênh ngang 
số 1 lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
Calculation and design of a thermal neutron beam at 
the channel No.1 of Da Lat research nuclear reactor 

Pham Ngoc Son 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

20.  9:15-9:40 Đánh giá ảnh hƣởng của hiệu ứng thời gian chết 
trong phân tích kích hoạt neutron lặp vòng 
Correction of dead time affects for cyclic neutron 
activation analysis 

Ho Van Doanh 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

21.  9:40-10:05 Nghiên cứu thiết kế thử nghiệm hệ đo tán xạ neutron 
trên kênh ngang số 4, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
Development of a fundamental measuring system for 
neutron scattering at channel no. 4, Đa Lat reactor 

Tuong Thi Thu Huong 
Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

 
10:05-10:20 

Nghỉ giải lao 
Break 

 Phiên V/Session V: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Dang Quang Thieu 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Phan Viet Cuong 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

24

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 25 

CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TECHNICAL SESSION  

TIỂU BAN C: GHI ĐO BỨC XẠ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG 
SECTION C: RADIATION MEASUREMENT, RADIATION SAFETY  

AND ENVIRONMENTAL MONITORING 

CÁC BÁO CÁO ORAL/ORAL PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

SÁNG NGÀY 08/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 8th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên I/Session I: (8:00-10:05) 

Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Phan Son Hai 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Nguyen Thi Thu Ha 

1.  8:00-8:30 Ảnh hƣởng của số hạt mô phỏng đến độ bất định trong 
mô phỏng phát tán phóng xạ sử dụng chƣơng trình 
FLEXPART 
Effects of number of simulated particles on the 
uncertainty in simulation of dispersion of radioactive 
material using FLEXPART program 

Nguyen Hao Quang 
Viện Năng lƣợng nguyên tử 
Việt Nam  
Vietnam Atomic Energy 
Institute  

2.  8:30-9:00 Atmospheric Dispersion Benchmark Problem of the 
ASEAN Network on Nuclear Power Safety Research 
 

Kampanart Silva 
Viện Công nghệ hạt nhân 
Thái Lan 
Thailand Institute of Nuclear 
Technology 

3.  9:00-9:30 Ứng dụng mô hình khí tƣợng khu vực độ phân giải cao 
tạo số liệu đầu vào cho mô hình tính toán phát tán chất 
phóng xạ khu vực việt nam và lân cận 
Application of high resolution meteorological model 
for generation of input data for radioactive dispersion 
model simulation over Vietnam and adjacent areas 

Nguyen Van Hiep 
Viện Vật lý Địa cầu, Vien 
Hàn lâm KHCN Việt Nam  
Institute of Geophysics, 
Vietnam Academy of Science 
and Technology  

4.  9:30-10:00 Đặc trƣng của các trƣờng chuẩn liều neutron mô phỏng 
thực tế 
Characteristics of simulated workplace neutron 
standard fields 

Le Ngoc Thiem 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 Phiên II/Session II: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Tadahiro Kurosawa 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Le Ngoc Thiem 

5.  10:20-10:50 Thiết lập hệ thống thực nghiệm trong việc quản lý an 
toàn bức xạ khi sử dụng Crookes tube trong giảng dạy 
khoa học tại Nhật Bản 
Establishment of Experimental System for Radiation 
Safety Management in Teaching of Science Using 
Crookes Tubes 

Do Duy Khiem 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

6.  10:50-11:20 Nghiên cứu tối ƣu hóa mẫu hình trụ sử dụng mô phỏng 
monte carlo đối với phƣơng pháp phân tích phổ 
gamma phông thấp 

Phan Quang Trung 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Dalat Nuclear Research 
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology  

2.  Nghiên cứu đánh giá vị trí và kích thƣớc lỗ rỗng trong bê tông 
bằng kỹ thuật gamma tán xạ ngƣợc 
Study on estimation of the place and dimession of empty holes in 
concrete using gamma-ray backscattering technique 
 

Lo Thai Son 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear Techniques 
in Ho Chi Minh City 

3.  Các đặc trƣng của thiết bị phân tích kích hoạt nơtron gamma tức 
thời mới tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
Characteristics of the new prompt gamma neutron activation 
analysis facility at the Da Lat research reactor 

Nguyen Canh Hai 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

4.  Tính toán tiết diện tán xạ nơtron nhiệt cho tinh thể bismuth và 
sapphire 
Calculations of thermal neutron  scattering cross sections for 
bismuth and sapphire crystals 

Nguyen Thi Minh Sang 
Trƣờng Đại học Đà Lạt 
Dalat University 

5.  Thiết kế chùm neutron nhiệt mới tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt  
A new design of thermal neutron beam at the Dalat nuclear 
research reactor 

Phan Bao Quoc Hieu 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

6.  Tổng quan ứng dụng công nghệ bức xạ chùm tia điện tử trong xử lý 
chất thải công nghiệp nguy hại 
Overview of electron beam technology application in hazardous 
industrial waste treatment  

Nguyen Huu Duc 
Viện Công nghệ Xạ hiếm 
Institute for Technology of 
Radioactive and Rare elements 

7.  Mô phỏng MCNP để thiết lập thực nghiệm chiếu xạ chùm electron 
trên zeolite ZSM-5 và mordenite 
MCNP simulation for setting up experiments of electron beam 
irradiation on zeolite ZSM-5 and mordenite 

Phan Trong Phuc 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear Techniques 
in Ho Chi Minh City 

8.  Mô phỏng thời gian sống của positron trong vật liệu bằng 
GEANT4 
GEANT4 simulation of positron lifetime in materials 

Nguyen Trung Hieu 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear Techniques 
in Ho Chi Minh City 

9.  Phê chuẩn giao thức MCSTAS-MCNPX trong tính toán che 
chắn và phông nền gamma và nơtron 
Validation of the MCSTAS-MCNPX interface features in 
calculation of shielding and gamma/neutron backgrounds 

Hoang Sy Minh Tuan 
Đại học Duy Tân  
Duy Tan University 

10.  Nghiên cứu ảnh hƣởng của các điều kiện tổng hợp lên cấu trúc của 
vật liệu zeolite 4A sử dụng phƣơng pháp nhiễu xạ tia X kết hợp với 
phổ kế thời gian sống positron 
Effects of synthetic conditions on internal structure of zeolite 4a 
using X-ray diffraction method in combination with positron 
annihilation lifetime spectroscopy 

Pham Thi Hue 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear Techniques 
in Ho Chi Minh City 

Tổng số/Total: 36 báo cáo/presentations 
- Oral: 26 báo cáo/presentations 
- Poster: 10 báo cáo/presentations 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TECHNICAL SESSION  

TIỂU BAN C: GHI ĐO BỨC XẠ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG 
SECTION C: RADIATION MEASUREMENT, RADIATION SAFETY  

AND ENVIRONMENTAL MONITORING 

CÁC BÁO CÁO ORAL/ORAL PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

SÁNG NGÀY 08/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 8th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên I/Session I: (8:00-10:05) 

Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Phan Son Hai 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Nguyen Thi Thu Ha 

1.  8:00-8:30 Ảnh hƣởng của số hạt mô phỏng đến độ bất định trong 
mô phỏng phát tán phóng xạ sử dụng chƣơng trình 
FLEXPART 
Effects of number of simulated particles on the 
uncertainty in simulation of dispersion of radioactive 
material using FLEXPART program 

Nguyen Hao Quang 
Viện Năng lƣợng nguyên tử 
Việt Nam  
Vietnam Atomic Energy 
Institute  

2.  8:30-9:00 Atmospheric Dispersion Benchmark Problem of the 
ASEAN Network on Nuclear Power Safety Research 
 

Kampanart Silva 
Viện Công nghệ hạt nhân 
Thái Lan 
Thailand Institute of Nuclear 
Technology 

3.  9:00-9:30 Ứng dụng mô hình khí tƣợng khu vực độ phân giải cao 
tạo số liệu đầu vào cho mô hình tính toán phát tán chất 
phóng xạ khu vực việt nam và lân cận 
Application of high resolution meteorological model 
for generation of input data for radioactive dispersion 
model simulation over Vietnam and adjacent areas 

Nguyen Van Hiep 
Viện Vật lý Địa cầu, Vien 
Hàn lâm KHCN Việt Nam  
Institute of Geophysics, 
Vietnam Academy of Science 
and Technology  

4.  9:30-10:00 Đặc trƣng của các trƣờng chuẩn liều neutron mô phỏng 
thực tế 
Characteristics of simulated workplace neutron 
standard fields 

Le Ngoc Thiem 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 Phiên II/Session II: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Tadahiro Kurosawa 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Le Ngoc Thiem 

5.  10:20-10:50 Thiết lập hệ thống thực nghiệm trong việc quản lý an 
toàn bức xạ khi sử dụng Crookes tube trong giảng dạy 
khoa học tại Nhật Bản 
Establishment of Experimental System for Radiation 
Safety Management in Teaching of Science Using 
Crookes Tubes 

Do Duy Khiem 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

6.  10:50-11:20 Nghiên cứu tối ƣu hóa mẫu hình trụ sử dụng mô phỏng 
monte carlo đối với phƣơng pháp phân tích phổ 
gamma phông thấp 

Phan Quang Trung 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Dalat Nuclear Research 
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology  

2.  Nghiên cứu đánh giá vị trí và kích thƣớc lỗ rỗng trong bê tông 
bằng kỹ thuật gamma tán xạ ngƣợc 
Study on estimation of the place and dimession of empty holes in 
concrete using gamma-ray backscattering technique 
 

Lo Thai Son 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear Techniques 
in Ho Chi Minh City 

3.  Các đặc trƣng của thiết bị phân tích kích hoạt nơtron gamma tức 
thời mới tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
Characteristics of the new prompt gamma neutron activation 
analysis facility at the Da Lat research reactor 

Nguyen Canh Hai 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

4.  Tính toán tiết diện tán xạ nơtron nhiệt cho tinh thể bismuth và 
sapphire 
Calculations of thermal neutron  scattering cross sections for 
bismuth and sapphire crystals 

Nguyen Thi Minh Sang 
Trƣờng Đại học Đà Lạt 
Dalat University 

5.  Thiết kế chùm neutron nhiệt mới tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt  
A new design of thermal neutron beam at the Dalat nuclear 
research reactor 

Phan Bao Quoc Hieu 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

6.  Tổng quan ứng dụng công nghệ bức xạ chùm tia điện tử trong xử lý 
chất thải công nghiệp nguy hại 
Overview of electron beam technology application in hazardous 
industrial waste treatment  

Nguyen Huu Duc 
Viện Công nghệ Xạ hiếm 
Institute for Technology of 
Radioactive and Rare elements 

7.  Mô phỏng MCNP để thiết lập thực nghiệm chiếu xạ chùm electron 
trên zeolite ZSM-5 và mordenite 
MCNP simulation for setting up experiments of electron beam 
irradiation on zeolite ZSM-5 and mordenite 

Phan Trong Phuc 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear Techniques 
in Ho Chi Minh City 

8.  Mô phỏng thời gian sống của positron trong vật liệu bằng 
GEANT4 
GEANT4 simulation of positron lifetime in materials 

Nguyen Trung Hieu 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear Techniques 
in Ho Chi Minh City 

9.  Phê chuẩn giao thức MCSTAS-MCNPX trong tính toán che 
chắn và phông nền gamma và nơtron 
Validation of the MCSTAS-MCNPX interface features in 
calculation of shielding and gamma/neutron backgrounds 

Hoang Sy Minh Tuan 
Đại học Duy Tân  
Duy Tan University 

10.  Nghiên cứu ảnh hƣởng của các điều kiện tổng hợp lên cấu trúc của 
vật liệu zeolite 4A sử dụng phƣơng pháp nhiễu xạ tia X kết hợp với 
phổ kế thời gian sống positron 
Effects of synthetic conditions on internal structure of zeolite 4a 
using X-ray diffraction method in combination with positron 
annihilation lifetime spectroscopy 

Pham Thi Hue 
Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ 
Chí Minh 
Center for Nuclear Techniques 
in Ho Chi Minh City 

Tổng số/Total: 36 báo cáo/presentations 
- Oral: 26 báo cáo/presentations 
- Poster: 10 báo cáo/presentations 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

26
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

12.  8:00-8:30 Hiện trạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trƣờng 
trực tuyến ở Việt Nam  
Status quo monitoring and warning of enviromental 
radiation online of Vietnam 

Cao Duc Viet 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

13.  8:30-9:00 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo liều kế cá nhân điện tử 
Study on design and construction of electronic 
personal dosimeter 

Nguyen Duc Tuan 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

14.  9:00-9:30 Đánh giá độ không đảm bảo đo bằng phƣơng pháp 
Monte Carlo trong các phép đo bức xạ hạt nhân 
Evaluating measurement uncertainty using Monte 
Carlo method in ionization radiation measurements 

Bui Duc Ky 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

15.  9:30-10:00 Kết quả bƣớc đầu trong nghiên cứu chế tạo thử nghiệm 
thiết bị đo liều nơtron sử dụng đầu dò cấu trúc prescila 
The first result in reseachching, manufacturing 
neutron survey meter using prescila probe 

Luong Thi Hong 
TT Đánh giá không phá hủy 
Center for Non-Destructive 
Evaluation 

 10:00-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 Phiên V/Session V: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Vuong Thu Bac 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Duong Duc Thang 

16.  10:20-10:50 Tritium và đồng vị bền trong nƣớc hơi ẩm không khí 
khu vực phía nam Việt Nam  
Tritium and stable isotope in atmosphere water vapour 
in southern Vietnam 

Nguyen Van Phuc 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

17.  10:50-11:20 Tốc độ rơi lắng của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên 
trong không khí tại Ninh Thuận và Đồng Nai  
The fallout rate of some natural radioisotopes in the 
air at Ninh Thuan Dong Nai province 

Nguyen Van Phu 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Dalat Nuclear Research 
Institute 

18.  11:20-11:50 Xác định hệ số tự hấp thụ cho phép đo tổng hoạt độ 
Beta trong mẫu nƣớc 
Determination of the self-absorption for the 
measurement of gross beta activities in water samples 

Nguyen Huyen Trang 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

 12:20-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Luch break  

 

 13:30-15:30 Họp Phiên toàn thể: Tổng kết Hội nghị 
Plenary Session: Summary Reports and Closing 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

Study on the optimal of cylinder sample geometries 
using monte carlo simulation for low background 
gamma spectrum analysis method 

Institute 

7.  11:20-11:50 Phân bố liều bức xạ trong buồng đo máy phát tia X sử 
dụng liều kế quang phát quang nanodot  
Measuring X-ray dose distribution using nanodot 
optically stimulated luminescence dosimeter 

Nguyen Thi Ngoc Hue 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

8.  11:50-12:20 Safety Considerations for The New Secondary 
Standard Dosimetry Laboratory of The Philippine 
Nuclear Research Institute 

Ave Ann Nikolle M. 
Garalde 
Viện nghiên cứu hạt nhân 
Philippine (PNRI) 
Philippine nuclear research 
institute (PNRI) 

 12:20-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Lunch break  

 

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (13:30-16:30) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (13:30-16:30) 
 Phiên III/Session III: (13:30-16:30) 

Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Nguyen Hao Quang 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Duong Duc Thang 

9.  13:30-14:00 Khảo sát hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong nƣớc biển 
ở đảo Cô Tô, Quảng Ninh 
Survey on activity of radioactive isotopes in seawater 
of CoTo Island, Quang Ninh 

Vuong Thu Bac 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

10.  14:00-14:30 Hoạt độ phóng xạ của một số đồng vị 226Ra, 232Th, 
238U, 210Po, 137Cs, 90Sr và 239, 240Pu trong nƣớc biển ven 
bờ phía nam của Việt Nam  
Radioactivity of 40K, 226Ra, 232Th, 238U, 210Po, 137Cs, 
90Sr and 239,240Pu isotopes in the southern coastal 
seawater of Vietnam 

Nguyen Dinh Tung 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

11.  14:30-15:00 Nồng độ 226Ra trong nƣớc giếng, các tác động liên 
quan đến sức khỏe ngƣời dân và sự thay đổi theo thời 
gian trong đất nông nghiệp: trƣờng hợp nghiên cứu ở 
huyện Tuy An, Phú Yên, Việt Nam  
Contamination of 226Ra radionuclide in well water, 
associated health risks and long-term behaviors in 
agricultural soils: a case study in Phu Yen province, 
Vietnam 

Nguyen Van Thang 
Đại học Khoa học Tự nhiên 
Tp. Hồ Chí Minh  
VNUHCM - University of 
Science 

 15:00-16:30 Nghỉ giải lao và báo cáo Poster 
Break and Poster Sessions 

 

SÁNG NGÀY 09/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 9th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên IV/Session IV: (8:00-10:05) 

Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Dang Quang Thieu 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Nguyen Thi Thu Ha 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

12.  8:00-8:30 Hiện trạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trƣờng 
trực tuyến ở Việt Nam  
Status quo monitoring and warning of enviromental 
radiation online of Vietnam 

Cao Duc Viet 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

13.  8:30-9:00 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo liều kế cá nhân điện tử 
Study on design and construction of electronic 
personal dosimeter 

Nguyen Duc Tuan 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

14.  9:00-9:30 Đánh giá độ không đảm bảo đo bằng phƣơng pháp 
Monte Carlo trong các phép đo bức xạ hạt nhân 
Evaluating measurement uncertainty using Monte 
Carlo method in ionization radiation measurements 

Bui Duc Ky 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

15.  9:30-10:00 Kết quả bƣớc đầu trong nghiên cứu chế tạo thử nghiệm 
thiết bị đo liều nơtron sử dụng đầu dò cấu trúc prescila 
The first result in reseachching, manufacturing 
neutron survey meter using prescila probe 

Luong Thi Hong 
TT Đánh giá không phá hủy 
Center for Non-Destructive 
Evaluation 

 10:00-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 Phiên V/Session V: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Vuong Thu Bac 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Duong Duc Thang 

16.  10:20-10:50 Tritium và đồng vị bền trong nƣớc hơi ẩm không khí 
khu vực phía nam Việt Nam  
Tritium and stable isotope in atmosphere water vapour 
in southern Vietnam 

Nguyen Van Phuc 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

17.  10:50-11:20 Tốc độ rơi lắng của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên 
trong không khí tại Ninh Thuận và Đồng Nai  
The fallout rate of some natural radioisotopes in the 
air at Ninh Thuan Dong Nai province 

Nguyen Van Phu 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Dalat Nuclear Research 
Institute 

18.  11:20-11:50 Xác định hệ số tự hấp thụ cho phép đo tổng hoạt độ 
Beta trong mẫu nƣớc 
Determination of the self-absorption for the 
measurement of gross beta activities in water samples 

Nguyen Huyen Trang 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

 12:20-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Luch break  

 

 13:30-15:30 Họp Phiên toàn thể: Tổng kết Hội nghị 
Plenary Session: Summary Reports and Closing 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

Study on the optimal of cylinder sample geometries 
using monte carlo simulation for low background 
gamma spectrum analysis method 

Institute 

7.  11:20-11:50 Phân bố liều bức xạ trong buồng đo máy phát tia X sử 
dụng liều kế quang phát quang nanodot  
Measuring X-ray dose distribution using nanodot 
optically stimulated luminescence dosimeter 

Nguyen Thi Ngoc Hue 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

8.  11:50-12:20 Safety Considerations for The New Secondary 
Standard Dosimetry Laboratory of The Philippine 
Nuclear Research Institute 

Ave Ann Nikolle M. 
Garalde 
Viện nghiên cứu hạt nhân 
Philippine (PNRI) 
Philippine nuclear research 
institute (PNRI) 

 12:20-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Lunch break  

 

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (13:30-16:30) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (13:30-16:30) 
 Phiên III/Session III: (13:30-16:30) 

Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Nguyen Hao Quang 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Duong Duc Thang 

9.  13:30-14:00 Khảo sát hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong nƣớc biển 
ở đảo Cô Tô, Quảng Ninh 
Survey on activity of radioactive isotopes in seawater 
of CoTo Island, Quang Ninh 

Vuong Thu Bac 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

10.  14:00-14:30 Hoạt độ phóng xạ của một số đồng vị 226Ra, 232Th, 
238U, 210Po, 137Cs, 90Sr và 239, 240Pu trong nƣớc biển ven 
bờ phía nam của Việt Nam  
Radioactivity of 40K, 226Ra, 232Th, 238U, 210Po, 137Cs, 
90Sr and 239,240Pu isotopes in the southern coastal 
seawater of Vietnam 

Nguyen Dinh Tung 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

11.  14:30-15:00 Nồng độ 226Ra trong nƣớc giếng, các tác động liên 
quan đến sức khỏe ngƣời dân và sự thay đổi theo thời 
gian trong đất nông nghiệp: trƣờng hợp nghiên cứu ở 
huyện Tuy An, Phú Yên, Việt Nam  
Contamination of 226Ra radionuclide in well water, 
associated health risks and long-term behaviors in 
agricultural soils: a case study in Phu Yen province, 
Vietnam 

Nguyen Van Thang 
Đại học Khoa học Tự nhiên 
Tp. Hồ Chí Minh  
VNUHCM - University of 
Science 

 15:00-16:30 Nghỉ giải lao và báo cáo Poster 
Break and Poster Sessions 

 

SÁNG NGÀY 09/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 9th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên IV/Session IV: (8:00-10:05) 

Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Dang Quang Thieu 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Nguyen Thi Thu Ha 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

Techniques in Ho Chi Minh 
City 

10.  

Xác định 137Cs trong nƣớc biển sử dụng sợi Acrylic tẩm Cu2[Fe(CN)6] 
kết hợp đo phổ gamma  
Determination of 137Cs in seawater by using Cu2[Fe(CN)6] 
impregnated acrylic fibers and gamma-ray spectrometry 

Le Xuan Thang 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

11.  

Nghiên cứu quá trình phát tán nhân phóng xạ phát bức xạ gamma, khí 
phóng xạ (radon, thoron) tại mỏ đất hiếm 
Studying the process of dispersing gamma radiation, radioactive gas 
(radon, thoron) in rare earth mines 

Nguyen Van Dung  
Đại học Mỏ Địa chất 
Hanoi University of Mining 
and Geology 

12.  

Phát triển phƣơng pháp tính toán hoạt độ của nhân phóng xạ trong mẫu 
môi trƣờng bằng phổ kế γ-HPGe chỉ sử dụng một giá trị hiệu suất tuyệt 
đối và đƣờng chuẩn trong  
A development for determining the activity of radionuclides in the 
environmental sample by HPGe γ-spectroscopy using only one 
absolute efficiency value and an intrinsic efficiency 

Le Tuan Anh 
Trung tâm Nghiên cứu và 
triển khai công nghệ bức xạ 
Research and Development 
center for radiation 
technology 

13.  
Xác định thực nghiệm một số đặc trƣng riêng của máy tia-X 
Experimental determination of some of special characteristics for X-
ray machine 

Nguyen Van Hung 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

14.  

Sử dụng chỉ thị phóng xạ Radi tự nhiên để xác định hệ số khuếch tán 
và thời gian lƣu của nƣớc biển ven bờ tại vị trí dự kiến xây dựng nhà 
máy điện hạt nhân Ninh Thuận I 
Using natural radium isotopes to determine diffusion coefficient and 
residence time of coastal water at planed location for the Ninh Thuan I 
nuclear power plant 

Nguyen Van Phuc 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Dalat Nuclear Research 
Institute 

 
Tổng số/Total: 32 báo cáo/presentations 

- Oral: 18 báo cáo/presentations 
- Poster: 14 báo cáo/presentations 
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CÁC BÁO CÁO POSTER/ POSTER PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (14:45-16:30) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (14:45-16:30) 

 

Phiên Poster/Poster Session:  
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Nguyen Hao Quang 
Thành viên/Members: Dr. Phan Son Hai, Dr. Dang Quang Thieu, Dr. Vuong Thu Bac 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Nguyen Thi Thu Ha, M.Sc. Duong Duc Thang 

1.  

Hoạt độ các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong than, tro bay và xỉ than 
của một vài nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam  
Natural radioactivity in coal, fly ash and associated coal combustion 
residues from some coal – fired power plants in Vietnam 

Truong Thi Hong Loan 
Đại học Khoa học Tự nhiên 
Tp. Hồ Chí Minh  
VNUHCM - University of 
Science 

2.  

Xác định hiệu suất thu hồi Cs-137 trong nƣớc biển bằng phƣơng pháp 
đồng kết tủa  
Determination of efficiency recovery of 137Cs in seawater using co-
precipitation method 

Duong Duc Thang 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

3.  

Nghiên cứu chế tạo bột lithium aluminate bằng phƣơng pháp sol-gel 
ứng dụng trong đo liều bức xạ  
Research to make lithium aluminate powder by sol-gel method applied 
in radiation dosimetry 

Nguyen Thi Thu Ha 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

4.  

Nghiên cứu sử dụng K2FeO4 để loại bỏ uranium trong dung dịch chuẩn 
study on using K2FeO4 for removing uranium from standard samples 

Nguyen Pham Tuong Minh 
Đại học Khoa học Tự nhiên 
Tp. Hồ Chí Minh  
VNUHCM - University of 
Science 

5.  

Hiệu suất tách uranium trong mẫu dung dịch sử dụng nhựa trao đổi 
cation C100 
Separation efficiency of uranium from standard uranium solution 
using cation exchange resin 

Le Cong Hao 
Đại học Khoa học Tự nhiên 
Tp. Hồ Chí Minh  
VNUHCM - University of 
Science 

6.  

Thiết kế hệ phân tính đa kênh kỹ thuật số dùng FPGA cho đầu dò bán 
dẫn  
Design of a digital multi-channel analyzer based on FPGA for HPGe 
detector 

Pham Hoai Phuong 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Dalat Nuclear Research 
Institute 

7.  

Ghép nối Module MPPC với khối xử lý tín hiệu để ghi nhận hình ảnh 
phóng xạ 
Connection of MPPC with signal processing unit to recording 
radiation image 

Nguyen Xuan Vinh 
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội 
Hanoi Irradiation Center 

8.  

Nghiên cứu khả năng hấp thu chất phóng xạ trong nƣớc thải khai thác 
titan của cỏ Vetiver và cây sậy 
Research on the possibility treatment of radioactive substances in the 
water waste titanium exploitation by Vetiver grass and the reed 

Nguyen Van Hoai Nam 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

9.  

Xây dựng quy trình phân tích nƣớc thải cho các cơ sở y học hạt nhân 
Building wastewater analytical process for nuclear medicine centers 

Nguyen Hoang Long 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM 
Center for Nuclear 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 29 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

Techniques in Ho Chi Minh 
City 

10.  

Xác định 137Cs trong nƣớc biển sử dụng sợi Acrylic tẩm Cu2[Fe(CN)6] 
kết hợp đo phổ gamma  
Determination of 137Cs in seawater by using Cu2[Fe(CN)6] 
impregnated acrylic fibers and gamma-ray spectrometry 

Le Xuan Thang 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

11.  

Nghiên cứu quá trình phát tán nhân phóng xạ phát bức xạ gamma, khí 
phóng xạ (radon, thoron) tại mỏ đất hiếm 
Studying the process of dispersing gamma radiation, radioactive gas 
(radon, thoron) in rare earth mines 

Nguyen Van Dung  
Đại học Mỏ Địa chất 
Hanoi University of Mining 
and Geology 

12.  

Phát triển phƣơng pháp tính toán hoạt độ của nhân phóng xạ trong mẫu 
môi trƣờng bằng phổ kế γ-HPGe chỉ sử dụng một giá trị hiệu suất tuyệt 
đối và đƣờng chuẩn trong  
A development for determining the activity of radionuclides in the 
environmental sample by HPGe γ-spectroscopy using only one 
absolute efficiency value and an intrinsic efficiency 

Le Tuan Anh 
Trung tâm Nghiên cứu và 
triển khai công nghệ bức xạ 
Research and Development 
center for radiation 
technology 

13.  
Xác định thực nghiệm một số đặc trƣng riêng của máy tia-X 
Experimental determination of some of special characteristics for X-
ray machine 

Nguyen Van Hung 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Nuclear Research Institute 

14.  

Sử dụng chỉ thị phóng xạ Radi tự nhiên để xác định hệ số khuếch tán 
và thời gian lƣu của nƣớc biển ven bờ tại vị trí dự kiến xây dựng nhà 
máy điện hạt nhân Ninh Thuận I 
Using natural radium isotopes to determine diffusion coefficient and 
residence time of coastal water at planed location for the Ninh Thuan I 
nuclear power plant 

Nguyen Van Phuc 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Dalat Nuclear Research 
Institute 

 
Tổng số/Total: 32 báo cáo/presentations 

- Oral: 18 báo cáo/presentations 
- Poster: 14 báo cáo/presentations 
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CÁC BÁO CÁO POSTER/ POSTER PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (14:45-16:30) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (14:45-16:30) 

 

Phiên Poster/Poster Session:  
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Nguyen Hao Quang 
Thành viên/Members: Dr. Phan Son Hai, Dr. Dang Quang Thieu, Dr. Vuong Thu Bac 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Nguyen Thi Thu Ha, M.Sc. Duong Duc Thang 

1.  

Hoạt độ các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong than, tro bay và xỉ than 
của một vài nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam  
Natural radioactivity in coal, fly ash and associated coal combustion 
residues from some coal – fired power plants in Vietnam 

Truong Thi Hong Loan 
Đại học Khoa học Tự nhiên 
Tp. Hồ Chí Minh  
VNUHCM - University of 
Science 

2.  

Xác định hiệu suất thu hồi Cs-137 trong nƣớc biển bằng phƣơng pháp 
đồng kết tủa  
Determination of efficiency recovery of 137Cs in seawater using co-
precipitation method 

Duong Duc Thang 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

3.  

Nghiên cứu chế tạo bột lithium aluminate bằng phƣơng pháp sol-gel 
ứng dụng trong đo liều bức xạ  
Research to make lithium aluminate powder by sol-gel method applied 
in radiation dosimetry 

Nguyen Thi Thu Ha 
Viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear Science 
and Technology 

4.  

Nghiên cứu sử dụng K2FeO4 để loại bỏ uranium trong dung dịch chuẩn 
study on using K2FeO4 for removing uranium from standard samples 

Nguyen Pham Tuong Minh 
Đại học Khoa học Tự nhiên 
Tp. Hồ Chí Minh  
VNUHCM - University of 
Science 

5.  

Hiệu suất tách uranium trong mẫu dung dịch sử dụng nhựa trao đổi 
cation C100 
Separation efficiency of uranium from standard uranium solution 
using cation exchange resin 

Le Cong Hao 
Đại học Khoa học Tự nhiên 
Tp. Hồ Chí Minh  
VNUHCM - University of 
Science 

6.  

Thiết kế hệ phân tính đa kênh kỹ thuật số dùng FPGA cho đầu dò bán 
dẫn  
Design of a digital multi-channel analyzer based on FPGA for HPGe 
detector 

Pham Hoai Phuong 
Viện Nghiên cứu hạt nhân 
Dalat Nuclear Research 
Institute 

7.  

Ghép nối Module MPPC với khối xử lý tín hiệu để ghi nhận hình ảnh 
phóng xạ 
Connection of MPPC with signal processing unit to recording 
radiation image 

Nguyen Xuan Vinh 
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội 
Hanoi Irradiation Center 

8.  

Nghiên cứu khả năng hấp thu chất phóng xạ trong nƣớc thải khai thác 
titan của cỏ Vetiver và cây sậy 
Research on the possibility treatment of radioactive substances in the 
water waste titanium exploitation by Vetiver grass and the reed 

Nguyen Van Hoai Nam 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi Minh 
City 

9.  

Xây dựng quy trình phân tích nƣớc thải cho các cơ sở y học hạt nhân 
Building wastewater analytical process for nuclear medicine centers 

Nguyen Hoang Long 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM 
Center for Nuclear 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

30
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

7.  9:30-9:45 Một cách tiếp cấn về việc lập bản đồ ứng dụng công 
nghệ bức xạ trong lĩnh vực y học hạt nhân và xạ trị ở 
Việt Nam 
An approach on mapping of applications of radiation 
technology in nuclear medicine and radiotherapy at 
vietnam 

Do Ngoc Diep 
Cục Năng lƣợng nguyên 
tử 
Vietnam Atomic Energy 
Agency 

 9:45-10h05 Thảo luận  

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 

Phiên II/Session II: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Phan Sy An, Ass. Prof. Pham Cam Phuong, Ass. Prof. Bui Dieu,  
Dr. Tran Ngoc Toan 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Bui Quang Bieu, M.Sc. Pham Anh Tuan 

8.  10:20-10:35 Phƣơng pháp phân mảnh tối ƣu để phát hiện khối u não 
trong hình ảnh y tế 
An optimal segmentation method for processing 
medical image to detect the brain tumor 

Ho Thi Thao 
Viện Vật lý, Viện Hàn 
lâm KHCN Việt Nam 
Institute of Physics, 
Vietnam Academy of 
Science and Technology 

9.  10:35-10:50 Đánh giá bƣớc đầu kết quả điều trị u màng não nền sọ 
bằng dao Gamma quay 
Evaluate the initial results in treating skull base 
meningioma with rotating gamma knife  

Nguyen Thanh Hung 
Bệnh viện Bạch Mai 
Bach Mai Hospital 

10.  10:50-11:05 Đánh giá kỹ thuật DCAT và VMAT cho bệnh nhân xạ 
phẫu định vị vùng thân (SBRT) ung thƣ phổi tại Bệnh 
viện Trung ƣơng Huế 
Volumetric modulated arc therapy versus dynamic 
conformal arc stereotactic body radiotherapy for lung 
tumors at hue central hospital 

Nguyen Van Thanh 
Bệnh viện Trung ƣơng 
Huế 
Hue Central Hospital 

11.  11:05-11:20 So sánh và đánh giá sự phân bố liều và đặc điểm vật lý 
giữa hai thuật toán AAA và AXB trong phần mềm 
Eclipse v13.6 về kế hoạch điều trị ở các khu vực có mật 
độ không đồng nhất tại Bệnh viện Quân y 108 
Comparison and evaluation the dose distribution and 
physical characteristics between two AAA and AXB 
algorithms in Eclipse v13.6 software on treatment plans 
in regions heterogenous densities at 108 Military 
Central Hospital 

Pham Quang Trung 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 

12.  11:20-11:35 Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của Xạ phẫu dao 
gamma quay trong điều trị đau dây V nguyên phát tại 
Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bƣớu, Bệnh viện 
Bạch Mai 
Long-term safety and efficacy of Rotating Gamma Knife 
surgery in  60 Idiopathic trigeminal neuralgia patients 
study 

Doan Xuan Truong 
Bệnh viện Bạch Mai 
Bach Mai Hospital 

13.  11:35-11:50 Ung thƣ tuyến giáp thể biệt hóa kháng I-131: chiến lƣợc 
chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện TƢQĐ 108 
Radioactive Iodine-Refractory Differentiated Thyroid 
Cancer: Diagnostic and Treatment Strategies in 
Hospital 108 

Le Ngoc Ha 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 
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CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TECHNICAL SESSION  

TIỂU BAN D1-D2: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG Y TẾ, CÔNG NGHIỆP 
VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC 

 

SECTION D1-D2: APPLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES  
IN HEALTHCARE, INDUSTRY AND OTHERS  

CÁC BÁO CÁO ORAL/ORAL PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

TIỂU BAN D1: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG Y TẾ  
SECTION D1: APPLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES IN HEALTHCARE 

SÁNG NGÀY 08/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 8th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên I/Session I: (8:00-10:05) 

Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Mai Trong Khoa, Ass. Prof. Le Ngoc Ha, Ass. Prof. Nguyen Danh 
Thanh 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Pham Anh Tuan, Dr. Phạm Quang Trung 

1.  8:00-8:15 Các tiến bộ công nghệ và ứng dụng PET/MRI trong 
thực hành lâm sàng 
Technical anvances and applications of PET/CT in 
clinical practice 

Le Ngoc Ha 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 

2.  8:15-8:30 Ứng dụng kỹ thuật PET/CT mô phỏng lập kế hoạch xạ 
trị ung thƣ tại Bệnh viện Bạch Mai 
Application of PET/CT simulation for radiotherapy 
planning at the Bach Mai hospital 

Vu Huu Khiem 
Bệnh viện Bạch Mai 
Bach Mai Hospital 

3.  8:30-8:45 Liên quan giữa SUVmax với hình thái tổn thƣơng di căn 
xƣơng trên 99MTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân ung 
thƣ  
The relationships between suvmax and morphologic 
features of bone metastatic lesions on  99mTc-MDP 
SPECT/CT in cancer patients  

Nguyen Hai Hoang 
Bệnh viện Ung bƣớu 
Nghệ An 
Nghe An Oncolgy 
hospital 

4.  8:45-9:00 Nghiên cứu đặc điểm xạ hình xƣơng ở bệnh nhân ung 
thƣ vú tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2018 đến 
tháng 4/2019 
Characteristics of Bone scintigraphy among breast 
cancer patients at Bach Mai Hospital from 1/2018 to 
4/2019 

Le Quang Hien 
Bệnh viện Bạch Mai 
Bach Mai Hospital 

5.  9:00-9:15 Nghiên cứu chế tạo máy tổng hợp tự động dƣợc chất 
phóng xạ 18F-FCH dùng cho PET/CT  
Study on manufactrure of automated synthesizer of 18F-
FCH radiopharmaceutical used for PET/CT 

Vu Thanh Quang 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 

6.  9:15-9:30 Vai trò của FDG PET/CT trong lập kế hoạch xạ trị Ung 
thƣ phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III  
Roles of FDG PET/CT in radiation therapy planning for 
stage III non-small cell lung cancer 

Bui Quang Bieu 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

7.  9:30-9:45 Một cách tiếp cấn về việc lập bản đồ ứng dụng công 
nghệ bức xạ trong lĩnh vực y học hạt nhân và xạ trị ở 
Việt Nam 
An approach on mapping of applications of radiation 
technology in nuclear medicine and radiotherapy at 
vietnam 

Do Ngoc Diep 
Cục Năng lƣợng nguyên 
tử 
Vietnam Atomic Energy 
Agency 

 9:45-10h05 Thảo luận  

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 

Phiên II/Session II: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Phan Sy An, Ass. Prof. Pham Cam Phuong, Ass. Prof. Bui Dieu,  
Dr. Tran Ngoc Toan 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Bui Quang Bieu, M.Sc. Pham Anh Tuan 

8.  10:20-10:35 Phƣơng pháp phân mảnh tối ƣu để phát hiện khối u não 
trong hình ảnh y tế 
An optimal segmentation method for processing 
medical image to detect the brain tumor 

Ho Thi Thao 
Viện Vật lý, Viện Hàn 
lâm KHCN Việt Nam 
Institute of Physics, 
Vietnam Academy of 
Science and Technology 

9.  10:35-10:50 Đánh giá bƣớc đầu kết quả điều trị u màng não nền sọ 
bằng dao Gamma quay 
Evaluate the initial results in treating skull base 
meningioma with rotating gamma knife  

Nguyen Thanh Hung 
Bệnh viện Bạch Mai 
Bach Mai Hospital 

10.  10:50-11:05 Đánh giá kỹ thuật DCAT và VMAT cho bệnh nhân xạ 
phẫu định vị vùng thân (SBRT) ung thƣ phổi tại Bệnh 
viện Trung ƣơng Huế 
Volumetric modulated arc therapy versus dynamic 
conformal arc stereotactic body radiotherapy for lung 
tumors at hue central hospital 

Nguyen Van Thanh 
Bệnh viện Trung ƣơng 
Huế 
Hue Central Hospital 

11.  11:05-11:20 So sánh và đánh giá sự phân bố liều và đặc điểm vật lý 
giữa hai thuật toán AAA và AXB trong phần mềm 
Eclipse v13.6 về kế hoạch điều trị ở các khu vực có mật 
độ không đồng nhất tại Bệnh viện Quân y 108 
Comparison and evaluation the dose distribution and 
physical characteristics between two AAA and AXB 
algorithms in Eclipse v13.6 software on treatment plans 
in regions heterogenous densities at 108 Military 
Central Hospital 

Pham Quang Trung 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 

12.  11:20-11:35 Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của Xạ phẫu dao 
gamma quay trong điều trị đau dây V nguyên phát tại 
Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bƣớu, Bệnh viện 
Bạch Mai 
Long-term safety and efficacy of Rotating Gamma Knife 
surgery in  60 Idiopathic trigeminal neuralgia patients 
study 

Doan Xuan Truong 
Bệnh viện Bạch Mai 
Bach Mai Hospital 

13.  11:35-11:50 Ung thƣ tuyến giáp thể biệt hóa kháng I-131: chiến lƣợc 
chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện TƢQĐ 108 
Radioactive Iodine-Refractory Differentiated Thyroid 
Cancer: Diagnostic and Treatment Strategies in 
Hospital 108 

Le Ngoc Ha 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 
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CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TECHNICAL SESSION  

TIỂU BAN D1-D2: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG Y TẾ, CÔNG NGHIỆP 
VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC 

 

SECTION D1-D2: APPLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES  
IN HEALTHCARE, INDUSTRY AND OTHERS  

CÁC BÁO CÁO ORAL/ORAL PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

TIỂU BAN D1: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG Y TẾ  
SECTION D1: APPLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES IN HEALTHCARE 

SÁNG NGÀY 08/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 8th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên I/Session I: (8:00-10:05) 

Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Mai Trong Khoa, Ass. Prof. Le Ngoc Ha, Ass. Prof. Nguyen Danh 
Thanh 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Pham Anh Tuan, Dr. Phạm Quang Trung 

1.  8:00-8:15 Các tiến bộ công nghệ và ứng dụng PET/MRI trong 
thực hành lâm sàng 
Technical anvances and applications of PET/CT in 
clinical practice 

Le Ngoc Ha 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 

2.  8:15-8:30 Ứng dụng kỹ thuật PET/CT mô phỏng lập kế hoạch xạ 
trị ung thƣ tại Bệnh viện Bạch Mai 
Application of PET/CT simulation for radiotherapy 
planning at the Bach Mai hospital 

Vu Huu Khiem 
Bệnh viện Bạch Mai 
Bach Mai Hospital 

3.  8:30-8:45 Liên quan giữa SUVmax với hình thái tổn thƣơng di căn 
xƣơng trên 99MTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân ung 
thƣ  
The relationships between suvmax and morphologic 
features of bone metastatic lesions on  99mTc-MDP 
SPECT/CT in cancer patients  

Nguyen Hai Hoang 
Bệnh viện Ung bƣớu 
Nghệ An 
Nghe An Oncolgy 
hospital 

4.  8:45-9:00 Nghiên cứu đặc điểm xạ hình xƣơng ở bệnh nhân ung 
thƣ vú tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2018 đến 
tháng 4/2019 
Characteristics of Bone scintigraphy among breast 
cancer patients at Bach Mai Hospital from 1/2018 to 
4/2019 

Le Quang Hien 
Bệnh viện Bạch Mai 
Bach Mai Hospital 

5.  9:00-9:15 Nghiên cứu chế tạo máy tổng hợp tự động dƣợc chất 
phóng xạ 18F-FCH dùng cho PET/CT  
Study on manufactrure of automated synthesizer of 18F-
FCH radiopharmaceutical used for PET/CT 

Vu Thanh Quang 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 

6.  9:15-9:30 Vai trò của FDG PET/CT trong lập kế hoạch xạ trị Ung 
thƣ phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III  
Roles of FDG PET/CT in radiation therapy planning for 
stage III non-small cell lung cancer 

Bui Quang Bieu 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

leakage through earth dam Công nghiệp 
Centre for Applications 
of Nuclear Technique in 
Industry  

6.  17:20-17:45 Một số nhận định về đặc trƣng của nƣớc thấm qua đập 
đất dựa trên phƣơng pháp thủy hóa và đồng vị bền 
Assessment of the characteristics of seepage water 
through earth dam based on hydrochemical and stable 
isotope method 

Huynh Thi Thu Huong 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ 
thuật hạt nhân trong 
Công nghiệp 
Centre for Applications 
of Nuclear Technique in 
Industry 

SÁNG NGÀY 09/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 9th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên IV/Session IV: (8:00-10:05) 

Chủ tọa/Chairpersons: B.Sc. Nguyen Huu Quang, B.Sc. Nguyen Kien Chinh, Dr. Trinh Van Giap 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Tran Thanh Minh, B.Sc. Bui Trong Duy 

7.  8:00-8:25 Temporal Variation of Stable Isotopic Values for 
Dissolved Nitrogen Compounds in Paddy 

Saiki Makoto 
University of Yamanashi 

8.  8:25-8:50 Sử dụng đồng vị hạt nhân đánh giá sự phân bố lại tính 
chất đất do xói mòn trong sƣờn đồi canh tác 
Using nuclear isotopes technique to assesses the 
redistribution of soil properties due to erosion on 
cultivated hill slopes 

Le Dinh Cuong 
Viện Khoa học Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology 

9.  8:50-9:15 Nghiên cứu phƣơng pháp phân tích đồng vị bền trong 
nƣớc của táo sử dụng hệ phổ kế lazer LWIA - 24D – 
LOS GATOS để hỗ trợ xác thực nguồn gốc địa lý của 
sản phẩm 
Investigation of the method for stable isotope analysis of 
water in apple using lazer spectroscopic LWIA – 24D – 
LOS GATOS to assist in verifying their geographical 
origin 

Ha Lan Anh 
Viện Khoa học Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology 

10.  9:15-9:40 Nghiên cứu chế tạo cảm biến dòng xoáy dựa trên 
nguyên lý từ điện trở lớn GMR ứng dụng trong đánh giá 
không phá hủy 
Research and manufacturing on eddy current sensors 
based on giant magnetoresistance effect and its 
applications in NDE  

Nguyen Duc Huyen 
Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy 
Center for Non-
Destructive Evaluation 

11.  9:40-10:05 Đánh giá một số thuật toán tái tạo ảnh trong kỹ thuật 
chụp ảnh cắt lớp sử dụng chùm tia hình nón 
Evaluate image reconstruction algorithms in cone-beam 
computed tomography technique 

Tran Thuy Duong 
Đại học Bách Khoa Hà 
Nội 
Hanoi University of 
Science and Technology 

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 Phiên V/Session V: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: B.Sc. Nguyen Kien Chinh, Dr. Trinh Anh Duc, B.Sc. Nguyen Huu Quang  
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Tran Thanh Minh, B.Sc. Bui Trong Duy 

12.  10:20-10:45 Ứng dụng kỹ thuật kiểm tra không phá huỷ trong nghiên 
cứu mẫu vật khảo cổ đƣợc phát hiện tại di tích am Ngoạ 
Vân (Đông Triều, Quảng Ninh). 

Pham Ngoc Dong 
Trung tâm Đào tạo hạt 
nhân 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

14.  11:50-12:05 Hệ số liều tƣơng đối đầu ra các hệ chuẩn trực khác nhau 
trên máy gia tốc xạ trị TRUEBEAMSTX  
Relative output factors of diferent collomation systems 
in TRUEBEAMSTX medical linear accelerator 

Do Duc Chi 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 

 12:05- 12:25 Thảo luận  
 12h25-13h30 Nghỉ ăn trƣa 

Lunch break  
 

 

TIỂU BAN D2: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC LĨNH 
VỰC KHÁC 
SECTION D2: APPLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES IN INDUSTRY AND 
OTHERS  

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (13:30-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (13:30-17:45) 

 Phiên III/Session III: (13:30-17:45) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Trinh Van Giap, B.Sc. Vu Tien Ha, B.Sc. Nguyen Huu Quang 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Vo Thi Anh, M.Sc. Nguyen Tien Phong  

1.  13:30-13:55 Đánh dấu liên giếng- một công cụ đắc lực phục vụ khai 
thác dầu khí 
Interwell tracer technique - an effective tool to assist oil 
recovery 
 

Nguyen Huu Quang 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ 
thuật hạt nhân trong 
Công nghiệp 
Centre for Applications 
of Nuclear Technique in 
Industry 

2.  13:55-14:20 Nghiên cứu ứng dụng phƣơng pháp từ trƣờng cảm ứng 
để dò tìm vị trí dòng thấm, dòng rò rỉ qua thân đập thủy 
điện 
Studies in using induced magnetic field method tolocate 
seepage flow paths in hydropower dam 

Bui Trong Duy 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ 
thuật hạt nhân trong 
Công nghiệp 
Centre for Applications 
of Nuclear Technique in 
Industry 

3.  14:20-14:45 Phát triển phần mềm tái tạo hình ảnh chụp cắt lớp điện 
toán cho cấu hình CT thế hệ thứ tƣ 
Development of image reconstruction software for 
fourth-generation computed tomography 
 

Nguyen Thanh Chau 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ 
thuật hạt nhân trong 
Công nghiệp 
Centre for Applications 
of Nuclear Technique in 
Industry 

 14:45-16:30 Nghỉ giải lao và báo cáo Poster 
Break and Poster Sessions 

 

4.  16:30-16:55 Nghiên cứu động học nƣớc ngầm bằng kỹ thuật thủy 
văn đồng vị phục vụ quản lý tài nguyên nƣớc khu vực 
đồng bằng Nam bộ 
Study groundwater dynamics by the isotope 
hydrological techniques for water resources 
management in the Nambo plain 

Nguyen Kien Chinh 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi 
Minh City 

5.  16:55-17:20 Một số kết quả ứng dụng mô hình toán minh giải số liệu 
từ trƣờng cảm ứng xác định vị trí dòng rò qua đập đất  
Some results of application of mathematical model of 
interpretation of induced magnetic field data to locate 

Le Thanh Tai 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ 
thuật hạt nhân trong 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

leakage through earth dam Công nghiệp 
Centre for Applications 
of Nuclear Technique in 
Industry  

6.  17:20-17:45 Một số nhận định về đặc trƣng của nƣớc thấm qua đập 
đất dựa trên phƣơng pháp thủy hóa và đồng vị bền 
Assessment of the characteristics of seepage water 
through earth dam based on hydrochemical and stable 
isotope method 

Huynh Thi Thu Huong 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ 
thuật hạt nhân trong 
Công nghiệp 
Centre for Applications 
of Nuclear Technique in 
Industry 

SÁNG NGÀY 09/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 9th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên IV/Session IV: (8:00-10:05) 

Chủ tọa/Chairpersons: B.Sc. Nguyen Huu Quang, B.Sc. Nguyen Kien Chinh, Dr. Trinh Van Giap 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Tran Thanh Minh, B.Sc. Bui Trong Duy 

7.  8:00-8:25 Temporal Variation of Stable Isotopic Values for 
Dissolved Nitrogen Compounds in Paddy 

Saiki Makoto 
University of Yamanashi 

8.  8:25-8:50 Sử dụng đồng vị hạt nhân đánh giá sự phân bố lại tính 
chất đất do xói mòn trong sƣờn đồi canh tác 
Using nuclear isotopes technique to assesses the 
redistribution of soil properties due to erosion on 
cultivated hill slopes 

Le Dinh Cuong 
Viện Khoa học Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology 

9.  8:50-9:15 Nghiên cứu phƣơng pháp phân tích đồng vị bền trong 
nƣớc của táo sử dụng hệ phổ kế lazer LWIA - 24D – 
LOS GATOS để hỗ trợ xác thực nguồn gốc địa lý của 
sản phẩm 
Investigation of the method for stable isotope analysis of 
water in apple using lazer spectroscopic LWIA – 24D – 
LOS GATOS to assist in verifying their geographical 
origin 

Ha Lan Anh 
Viện Khoa học Kỹ thuật 
hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology 

10.  9:15-9:40 Nghiên cứu chế tạo cảm biến dòng xoáy dựa trên 
nguyên lý từ điện trở lớn GMR ứng dụng trong đánh giá 
không phá hủy 
Research and manufacturing on eddy current sensors 
based on giant magnetoresistance effect and its 
applications in NDE  

Nguyen Duc Huyen 
Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy 
Center for Non-
Destructive Evaluation 

11.  9:40-10:05 Đánh giá một số thuật toán tái tạo ảnh trong kỹ thuật 
chụp ảnh cắt lớp sử dụng chùm tia hình nón 
Evaluate image reconstruction algorithms in cone-beam 
computed tomography technique 

Tran Thuy Duong 
Đại học Bách Khoa Hà 
Nội 
Hanoi University of 
Science and Technology 

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 Phiên V/Session V: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: B.Sc. Nguyen Kien Chinh, Dr. Trinh Anh Duc, B.Sc. Nguyen Huu Quang  
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Tran Thanh Minh, B.Sc. Bui Trong Duy 

12.  10:20-10:45 Ứng dụng kỹ thuật kiểm tra không phá huỷ trong nghiên 
cứu mẫu vật khảo cổ đƣợc phát hiện tại di tích am Ngoạ 
Vân (Đông Triều, Quảng Ninh). 

Pham Ngoc Dong 
Trung tâm Đào tạo hạt 
nhân 
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14.  11:50-12:05 Hệ số liều tƣơng đối đầu ra các hệ chuẩn trực khác nhau 
trên máy gia tốc xạ trị TRUEBEAMSTX  
Relative output factors of diferent collomation systems 
in TRUEBEAMSTX medical linear accelerator 

Do Duc Chi 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 

 12:05- 12:25 Thảo luận  
 12h25-13h30 Nghỉ ăn trƣa 

Lunch break  
 

 

TIỂU BAN D2: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC LĨNH 
VỰC KHÁC 
SECTION D2: APPLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES IN INDUSTRY AND 
OTHERS  

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (13:30-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (13:30-17:45) 

 Phiên III/Session III: (13:30-17:45) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Trinh Van Giap, B.Sc. Vu Tien Ha, B.Sc. Nguyen Huu Quang 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Vo Thi Anh, M.Sc. Nguyen Tien Phong  

1.  13:30-13:55 Đánh dấu liên giếng- một công cụ đắc lực phục vụ khai 
thác dầu khí 
Interwell tracer technique - an effective tool to assist oil 
recovery 
 

Nguyen Huu Quang 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ 
thuật hạt nhân trong 
Công nghiệp 
Centre for Applications 
of Nuclear Technique in 
Industry 

2.  13:55-14:20 Nghiên cứu ứng dụng phƣơng pháp từ trƣờng cảm ứng 
để dò tìm vị trí dòng thấm, dòng rò rỉ qua thân đập thủy 
điện 
Studies in using induced magnetic field method tolocate 
seepage flow paths in hydropower dam 

Bui Trong Duy 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ 
thuật hạt nhân trong 
Công nghiệp 
Centre for Applications 
of Nuclear Technique in 
Industry 

3.  14:20-14:45 Phát triển phần mềm tái tạo hình ảnh chụp cắt lớp điện 
toán cho cấu hình CT thế hệ thứ tƣ 
Development of image reconstruction software for 
fourth-generation computed tomography 
 

Nguyen Thanh Chau 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ 
thuật hạt nhân trong 
Công nghiệp 
Centre for Applications 
of Nuclear Technique in 
Industry 

 14:45-16:30 Nghỉ giải lao và báo cáo Poster 
Break and Poster Sessions 

 

4.  16:30-16:55 Nghiên cứu động học nƣớc ngầm bằng kỹ thuật thủy 
văn đồng vị phục vụ quản lý tài nguyên nƣớc khu vực 
đồng bằng Nam bộ 
Study groundwater dynamics by the isotope 
hydrological techniques for water resources 
management in the Nambo plain 

Nguyen Kien Chinh 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM 
Center for Nuclear 
Techniques in Ho Chi 
Minh City 

5.  16:55-17:20 Một số kết quả ứng dụng mô hình toán minh giải số liệu 
từ trƣờng cảm ứng xác định vị trí dòng rò qua đập đất  
Some results of application of mathematical model of 
interpretation of induced magnetic field data to locate 

Le Thanh Tai 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ 
thuật hạt nhân trong 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

34
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technical for stereotactic radiosurgery on Eclipse v13.6 software at 108 
Military Central Hospital 

4.  
Đánh giá kỹ thuật trƣờng trong trƣờng trong xạ toàn não 
Analyze field in field planning technique for whole braiin radiotheapy 

Dang Quoc Soai 
Bệnh viện Ung bƣớu Hà 
Nội 
Hanoi Oncology Hospital 

5.  

Khảo sát đặc tính và ứng dụng chùm tia không lọc phẳng (FFF) vào các 
kỹ thuật 3D, IMRT, VMAT, SRS trên máy truebeam tại Bệnh viện Ung 
bƣớu tp. Hồ Chí Minh  
Evaluation the characteristics and determinate the clinical benefit of the 
flattening filter free (FFF)) beam to 3D, IMRT, VMAP, SRS techniques in 
the truebeam machines in Ho Chi Minh Oncology Hospital 

Truong Huu Thanh 
Bệnh viện Ung bƣớu TP. 
HCM 
Ho Chi Minh Oncology 
Hospital 

6.  

Tính toán hệ thống bể lƣu chất thải lỏng phóng xạ tự động gồm nhiều bể 
nhỏ trong điều trị ung thƣ tuyến giáp bằng I-131 
Calculation of new radiation storage system in thyroid cancer therapy by 
I-131 

Pham Anh Tuan 
Bệnh viện Bạch Mai 
Bach Mai Hospital 

7.  

Mô phỏng phân bố liều 3D dựa trên hình ảnh bằng công cụ Geant4: Áp 
dụng cho điều trị ung thƣ gan sử dụng dụng đồng vị 90Y 
Simulation of the image-based 3D dose distribution by Geant4: 
Application to liver cancer treatment with 90Y 

Nguyen Hong Ha 
Viện vật lý, Viện Hàn 
lâm KHCN Việt Nam 
Institute of Physics, 
Vietnam Academy of 
Science and Technology 

8.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và PET/CT ở bệnh nhân ung thƣ hạ họng, 
thanh quản 
Study clinical characteristics and PET/CT of patients with 
laryngopharyngeal cancer 

Vu Huu Khiem 
Bệnh viện Bạch Mai 
Bach Mai Hospital 

TIỂU BAN D2: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC LĨNH 
VỰC KHÁC 
SECTION D2: APPLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES IN INDUSTRY AND 
OTHERS 

 CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (14:45-16:30) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (14:45-16:30) 

 Phiên Poster/Poster Session:  
Chủ tọa/Chairpersons: B.Sc. Nguyen Huu Quang, Dr. Trinh Anh Duc 
Thành viên/Members: B.Sc. Nguyen Huu Quang, B.Sc. Vu Tien Ha, Dr. Trinh Van Giap 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Vo Thi Anh, M.Sc. Tran Thanh Minh 

1.  Trung tâm đánh giá không phá huỷ triển khai hoạt động giám định chất 
lƣợng trong quá trình hàn, vật liệu kim loại đối với kết cấu kim loại và 
bình bồn chịu áp lực 
Center For Non-Destructive Evaluation executing activities of quality 
inspection in welding process and metal materials for metal structure and 
pressure vessel 

Nguyen Tien Phong 
Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy 
Center for Non-
Destructive Evaluation 

2.  Nghiên cứu mô phỏng hệ thống chụp ảnh cắt lớp sử dụng chùm tia hình 
nón ứng dụng trong công nghiệp 
Evaluate image reconstruction algorithms in cone-beam computed 
tomography technique 

Nguyen Tat Thang 
Đại học Bách Khoa Hà 
Nội 
Hanoi University of 
Science and Technology 

3.  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn phóng 
xạ đã qua sử dụng 
Design and manufacture gamma irradiation equipment using used 

Nghiem Xuan Khanh 
Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy 
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Non-destructive testing applied in study on archaeology 
objects discovered at Ngoa Van pagoda relics in Dong 
Trieu, Quang Ninh  

Nuclear Training Center 

13.  10:45-11:10 Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng chụp ảnh bức xạ kiểm 
tra mức độ sáp của trái dừa  
Research testing solid endosperm level for X-Ray 
imaging of „makapuno‟ coconut 

Pham Thi Lan Anh 
Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy 
Center for Non-
Destructive Evaluation 

14.  11:10-11:35 Nghiên cứu chế tạo thiết bị chụp cắt lớp điện toán thế hệ 
thứ tƣ khảo sát tháp công nghiệp có đƣờng kính < 2m 
Development of fourth-generation computed 
tomography configuration for investigation of industrial 
equipment < 2m 
 

Tran Thanh Minh 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ 
thuật hạt nhân trong 
Công nghiệp 
Centre for Applications 
of Nuclear Technique in 
Industry 

 11:35-12:00   
 12:00-12:25   

 12:25-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Luch break  

 

 13:30-15:30 Họp Phiên toàn thể: Tổng kết Hội nghị 
Plenary Session: Summary Reports and Closing 

 

CÁC BÁO CÁO POSTER/ POSTER PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 

TIỂU BAN D1: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG Y TẾ  
SECTION D1: APPLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES IN HEALTHCARE 

 CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (14:45-16:30) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (14:45-16:30) 

 Phiên Poster/Poster Session: (14:45-16:30) 
Chủ tọa/Chairpersons: Ass. Prof. Pham Cam Phuong, Ass. Prof. Nguyen Danh Thanh, Dr. Tran 
Ngoc Toan 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Pham Anh Tuan, M.Sc. Do Duc Chi 

1.  

Nghiên cứu kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể do tổn thƣơng phân 
tử dna ở pha G2 để đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ ở tế bào lympho máu 
ngoại vi ngƣời 
Assessing idividual radiosensitivity in human peripheral blood 
lymphocytes by the method for analysing chromosome aberrations 
induced by DNA damage in G2 phase 

Pham Ngoc Duy  
Viện Nghiên cứu hạt 
nhân 
Nuclear Research 
Institute 

2.  

Nghiên cứu chế tạo Module tổng hợp 18F-NaF và điều chế dƣợc chất 
phóng xạ 18F-NaF tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội  
Research on manufacture of 18F-NaF synthesis module and preparation 
of 18F-NaF radiopharmaceuticals at Ha Noi Iradiation center  

Tran Manh Thang 
Trung tâm Chiếu xạ Hà 
Nội 
Hanoi Irradiation Center 

3.  
So sánh và đánh giá chất lƣợng kế hoạch xạ trị giữa kỹ thuật VMAT và 
DCAT trong xạ phẫu định vị bằng phần mềm Eclipse V13.6  tại Bệnh 
viện Trung ƣơng Quân đội 108 
Comparison and evaluation of plan quality between VMAT and DCAT 

Pham Quang Trung 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

technical for stereotactic radiosurgery on Eclipse v13.6 software at 108 
Military Central Hospital 

4.  
Đánh giá kỹ thuật trƣờng trong trƣờng trong xạ toàn não 
Analyze field in field planning technique for whole braiin radiotheapy 

Dang Quoc Soai 
Bệnh viện Ung bƣớu Hà 
Nội 
Hanoi Oncology Hospital 

5.  

Khảo sát đặc tính và ứng dụng chùm tia không lọc phẳng (FFF) vào các 
kỹ thuật 3D, IMRT, VMAT, SRS trên máy truebeam tại Bệnh viện Ung 
bƣớu tp. Hồ Chí Minh  
Evaluation the characteristics and determinate the clinical benefit of the 
flattening filter free (FFF)) beam to 3D, IMRT, VMAP, SRS techniques in 
the truebeam machines in Ho Chi Minh Oncology Hospital 

Truong Huu Thanh 
Bệnh viện Ung bƣớu TP. 
HCM 
Ho Chi Minh Oncology 
Hospital 

6.  

Tính toán hệ thống bể lƣu chất thải lỏng phóng xạ tự động gồm nhiều bể 
nhỏ trong điều trị ung thƣ tuyến giáp bằng I-131 
Calculation of new radiation storage system in thyroid cancer therapy by 
I-131 

Pham Anh Tuan 
Bệnh viện Bạch Mai 
Bach Mai Hospital 

7.  

Mô phỏng phân bố liều 3D dựa trên hình ảnh bằng công cụ Geant4: Áp 
dụng cho điều trị ung thƣ gan sử dụng dụng đồng vị 90Y 
Simulation of the image-based 3D dose distribution by Geant4: 
Application to liver cancer treatment with 90Y 

Nguyen Hong Ha 
Viện vật lý, Viện Hàn 
lâm KHCN Việt Nam 
Institute of Physics, 
Vietnam Academy of 
Science and Technology 

8.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và PET/CT ở bệnh nhân ung thƣ hạ họng, 
thanh quản 
Study clinical characteristics and PET/CT of patients with 
laryngopharyngeal cancer 

Vu Huu Khiem 
Bệnh viện Bạch Mai 
Bach Mai Hospital 

TIỂU BAN D2: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC LĨNH 
VỰC KHÁC 
SECTION D2: APPLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES IN INDUSTRY AND 
OTHERS 

 CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (14:45-16:30) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (14:45-16:30) 

 Phiên Poster/Poster Session:  
Chủ tọa/Chairpersons: B.Sc. Nguyen Huu Quang, Dr. Trinh Anh Duc 
Thành viên/Members: B.Sc. Nguyen Huu Quang, B.Sc. Vu Tien Ha, Dr. Trinh Van Giap 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Vo Thi Anh, M.Sc. Tran Thanh Minh 

1.  Trung tâm đánh giá không phá huỷ triển khai hoạt động giám định chất 
lƣợng trong quá trình hàn, vật liệu kim loại đối với kết cấu kim loại và 
bình bồn chịu áp lực 
Center For Non-Destructive Evaluation executing activities of quality 
inspection in welding process and metal materials for metal structure and 
pressure vessel 

Nguyen Tien Phong 
Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy 
Center for Non-
Destructive Evaluation 

2.  Nghiên cứu mô phỏng hệ thống chụp ảnh cắt lớp sử dụng chùm tia hình 
nón ứng dụng trong công nghiệp 
Evaluate image reconstruction algorithms in cone-beam computed 
tomography technique 

Nguyen Tat Thang 
Đại học Bách Khoa Hà 
Nội 
Hanoi University of 
Science and Technology 

3.  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn phóng 
xạ đã qua sử dụng 
Design and manufacture gamma irradiation equipment using used 

Nghiem Xuan Khanh 
Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy 
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Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
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Ngƣời trình bày 
Speaker 

Non-destructive testing applied in study on archaeology 
objects discovered at Ngoa Van pagoda relics in Dong 
Trieu, Quang Ninh  

Nuclear Training Center 

13.  10:45-11:10 Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng chụp ảnh bức xạ kiểm 
tra mức độ sáp của trái dừa  
Research testing solid endosperm level for X-Ray 
imaging of „makapuno‟ coconut 

Pham Thi Lan Anh 
Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy 
Center for Non-
Destructive Evaluation 

14.  11:10-11:35 Nghiên cứu chế tạo thiết bị chụp cắt lớp điện toán thế hệ 
thứ tƣ khảo sát tháp công nghiệp có đƣờng kính < 2m 
Development of fourth-generation computed 
tomography configuration for investigation of industrial 
equipment < 2m 
 

Tran Thanh Minh 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ 
thuật hạt nhân trong 
Công nghiệp 
Centre for Applications 
of Nuclear Technique in 
Industry 

 11:35-12:00   
 12:00-12:25   

 12:25-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Luch break  

 

 13:30-15:30 Họp Phiên toàn thể: Tổng kết Hội nghị 
Plenary Session: Summary Reports and Closing 

 

CÁC BÁO CÁO POSTER/ POSTER PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 

TIỂU BAN D1: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG Y TẾ  
SECTION D1: APPLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES IN HEALTHCARE 

 CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (14:45-16:30) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (14:45-16:30) 

 Phiên Poster/Poster Session: (14:45-16:30) 
Chủ tọa/Chairpersons: Ass. Prof. Pham Cam Phuong, Ass. Prof. Nguyen Danh Thanh, Dr. Tran 
Ngoc Toan 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Pham Anh Tuan, M.Sc. Do Duc Chi 

1.  

Nghiên cứu kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể do tổn thƣơng phân 
tử dna ở pha G2 để đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ ở tế bào lympho máu 
ngoại vi ngƣời 
Assessing idividual radiosensitivity in human peripheral blood 
lymphocytes by the method for analysing chromosome aberrations 
induced by DNA damage in G2 phase 

Pham Ngoc Duy  
Viện Nghiên cứu hạt 
nhân 
Nuclear Research 
Institute 

2.  

Nghiên cứu chế tạo Module tổng hợp 18F-NaF và điều chế dƣợc chất 
phóng xạ 18F-NaF tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội  
Research on manufacture of 18F-NaF synthesis module and preparation 
of 18F-NaF radiopharmaceuticals at Ha Noi Iradiation center  

Tran Manh Thang 
Trung tâm Chiếu xạ Hà 
Nội 
Hanoi Irradiation Center 

3.  
So sánh và đánh giá chất lƣợng kế hoạch xạ trị giữa kỹ thuật VMAT và 
DCAT trong xạ phẫu định vị bằng phần mềm Eclipse V13.6  tại Bệnh 
viện Trung ƣơng Quân đội 108 
Comparison and evaluation of plan quality between VMAT and DCAT 

Pham Quang Trung 
Bệnh viện TWQĐ 108 
108 Military Central 
Hospital 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

36
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CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TECHNICAL SESSION  

TIỂU BAN D3-D4: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG NÔNG NGHIỆP, 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BỨC XẠ 

SECTION D3-D4: APPLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES IN 
AGRICULTURE,  

RADIATION TECHNOLOGY APPLICATION 

CÁC BÁO CÁO ORAL/ORAL PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

SÁNG NGÀY 08/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 8th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên I/Session I: (8:00-10:05) 

Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Le Huy Ham, Dr. Le Duc Thao 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Hoang Dang Sang 

1.  8:00-8:25 Ảnh hƣởng của xử lý chiếu xạ gamma tới tỷ lệ sống sót, 
hình thái và khả năng sinh cellulase của chủng nấm 
Trichoderma Effect of gamma irradiation on the survival 
rate, phenotype and cellulase activity in trichoderma 

Nguyen Thi Thom 
Trung tâm Chiếu xạ Hà 
Nội 
Hanoi Irradiation 
Center 

2.  8:25-8:50 Chọn giống đột biến kháng nấm gây bệnh loét 
colletotrichum capsici trên cây ớt 
Mutation breeding for anthracnose resiatance caused by 
colletotrichum capsici in chili 

Vichai 
Puripinyavanich 
Viện Kỹ thuật hạt nhân 
Thái lan 
Thailand Institute of 
Nuclear Technology 

3.  8:50-9:15 Phát hiện một số đột biến trên vùng mã hóa của gen 
BGIOSGA024502 (Ghd7) 
Identify some point mutations in coding region of gene 
BGIOSGA024502 (Ghd7) 

Nguyen Thi Hong 
Viện Di truyền Nông 
nghiệp Agricultural 
Genetics Institute 

4.  9:15-9:40 Nghiên cứu ứng dụng bức xạ ion hóa kết hợp công nghệ 
ribosome cải thiện khả năng sinh protease của chủng vi 
khuẩn Bacillus subtilis  
Study on the combination of gamma irradiation and 
ribosome engineering for the enhancement of Bacillus 
subtilis protease-producing 

Tran Bang Diep 
Trung tâm Chiếu xạ Hà 
Nội 
Hanoi Irradiation 
Center 

5.  9:40-10:05 Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của β-glucan chiếu xạ trên 
chuột nhắt  
Study on the hepatoprotective effects of irradiated β-glucan 
in Swiss mice 

Nguyen Thi Ngoc Anh 
Trung tâm Công nghệ 
Sinh học Tp. Hồ Chí 
Minh  
Biotechnology Center 
of Ho Chi Minh City 

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 Phiên II/Session II: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Nguyen Quoc Hien 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Nguyen Van Binh 

6.  10:20-10:45 Thiết kế và chế tạo máy chiếu xạ công nghiệp đa năng 
nguồn Cobalt-60 VINAGA1 

Phan Phuoc Thang 
Trung tâm Nghiên cứu 
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

radioactive sources Center for Non-
Destructive Evaluation 

4.  Xác định bề dày vật liệu bằng phƣơng pháp truyền qua của hạt beta 
Determination thickness of materials using the transmission method of 
beta particles 

Mai Dinh Thuy 
Đại học Bách Khoa Hà 
Nội 
Hanoi University of 
Science and Technology 

5.  
 

Phân tích đồng vị bền (δ13C) trong mật ong ở Việt Nam 
Stable carbon isotope ratio analysis (δ13C) of honey in Vietnam 

Vu Hoai 
Viện Khoa học và Kỹ 
thuật hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology 

6.  Một số kết quả ban đầu về sử dụng đồng vị bền trong đánh giá suy thoái 
đất tại lƣu vực hồ tuyền lâm 
Some initial results in study on the ability of using stable isotopes in 
assessment of soil degradation at tuyen lam catchment 

Nguyen Thi Huong Lan 
Viện Nghiên cứu hạt 
nhân 
Nuclear Research 
Institute 

7.  The effectiveness of radiation safety culture and worker training in the 
prevention from norm industries hazardous effects: phosphate industry as 
a case study 

Sayouty El Hassan 
Hassan II University of 
Casablanca - Morocco 

8.  Hỗ trợ năng lực phòng thí nghiệm về một số kỹ thuật NDT và hạt nhân 
cho vụ tiêu chuẩn, đo lƣờng (DSM), Bộ khoa học và công nghệ (MOST), 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
Supporting on laboratory capacity of some NDT and nuclear techniques 
to DSM of Lao PDR (under the National Research Program- 
NDT.41.LA/18) 

Dinh Chi Hung 
Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy 
Center for Non-
Destructive Evaluation 

 
Tổng số/Total: 44 báo cáo/presentations 

- Oral: 28 báo cáo/presentations 
- Poster: 16 báo cáo/presentations 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TECHNICAL SESSION  

TIỂU BAN D3-D4: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG NÔNG NGHIỆP, 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BỨC XẠ 

SECTION D3-D4: APPLICATION OF NUCLEAR TECHNIQUES IN 
AGRICULTURE,  

RADIATION TECHNOLOGY APPLICATION 

CÁC BÁO CÁO ORAL/ORAL PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

SÁNG NGÀY 08/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 8th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên I/Session I: (8:00-10:05) 

Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Le Huy Ham, Dr. Le Duc Thao 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Hoang Dang Sang 

1.  8:00-8:25 Ảnh hƣởng của xử lý chiếu xạ gamma tới tỷ lệ sống sót, 
hình thái và khả năng sinh cellulase của chủng nấm 
Trichoderma Effect of gamma irradiation on the survival 
rate, phenotype and cellulase activity in trichoderma 

Nguyen Thi Thom 
Trung tâm Chiếu xạ Hà 
Nội 
Hanoi Irradiation 
Center 

2.  8:25-8:50 Chọn giống đột biến kháng nấm gây bệnh loét 
colletotrichum capsici trên cây ớt 
Mutation breeding for anthracnose resiatance caused by 
colletotrichum capsici in chili 

Vichai 
Puripinyavanich 
Viện Kỹ thuật hạt nhân 
Thái lan 
Thailand Institute of 
Nuclear Technology 

3.  8:50-9:15 Phát hiện một số đột biến trên vùng mã hóa của gen 
BGIOSGA024502 (Ghd7) 
Identify some point mutations in coding region of gene 
BGIOSGA024502 (Ghd7) 

Nguyen Thi Hong 
Viện Di truyền Nông 
nghiệp Agricultural 
Genetics Institute 

4.  9:15-9:40 Nghiên cứu ứng dụng bức xạ ion hóa kết hợp công nghệ 
ribosome cải thiện khả năng sinh protease của chủng vi 
khuẩn Bacillus subtilis  
Study on the combination of gamma irradiation and 
ribosome engineering for the enhancement of Bacillus 
subtilis protease-producing 

Tran Bang Diep 
Trung tâm Chiếu xạ Hà 
Nội 
Hanoi Irradiation 
Center 

5.  9:40-10:05 Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của β-glucan chiếu xạ trên 
chuột nhắt  
Study on the hepatoprotective effects of irradiated β-glucan 
in Swiss mice 

Nguyen Thi Ngoc Anh 
Trung tâm Công nghệ 
Sinh học Tp. Hồ Chí 
Minh  
Biotechnology Center 
of Ho Chi Minh City 

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 Phiên II/Session II: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Nguyen Quoc Hien 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Nguyen Van Binh 

6.  10:20-10:45 Thiết kế và chế tạo máy chiếu xạ công nghiệp đa năng 
nguồn Cobalt-60 VINAGA1 

Phan Phuoc Thang 
Trung tâm Nghiên cứu 
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

radioactive sources Center for Non-
Destructive Evaluation 

4.  Xác định bề dày vật liệu bằng phƣơng pháp truyền qua của hạt beta 
Determination thickness of materials using the transmission method of 
beta particles 

Mai Dinh Thuy 
Đại học Bách Khoa Hà 
Nội 
Hanoi University of 
Science and Technology 

5.  
 

Phân tích đồng vị bền (δ13C) trong mật ong ở Việt Nam 
Stable carbon isotope ratio analysis (δ13C) of honey in Vietnam 

Vu Hoai 
Viện Khoa học và Kỹ 
thuật hạt nhân 
Institute for Nuclear 
Science and Technology 

6.  Một số kết quả ban đầu về sử dụng đồng vị bền trong đánh giá suy thoái 
đất tại lƣu vực hồ tuyền lâm 
Some initial results in study on the ability of using stable isotopes in 
assessment of soil degradation at tuyen lam catchment 

Nguyen Thi Huong Lan 
Viện Nghiên cứu hạt 
nhân 
Nuclear Research 
Institute 

7.  The effectiveness of radiation safety culture and worker training in the 
prevention from norm industries hazardous effects: phosphate industry as 
a case study 

Sayouty El Hassan 
Hassan II University of 
Casablanca - Morocco 

8.  Hỗ trợ năng lực phòng thí nghiệm về một số kỹ thuật NDT và hạt nhân 
cho vụ tiêu chuẩn, đo lƣờng (DSM), Bộ khoa học và công nghệ (MOST), 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
Supporting on laboratory capacity of some NDT and nuclear techniques 
to DSM of Lao PDR (under the National Research Program- 
NDT.41.LA/18) 

Dinh Chi Hung 
Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy 
Center for Non-
Destructive Evaluation 

 
Tổng số/Total: 44 báo cáo/presentations 

- Oral: 28 báo cáo/presentations 
- Poster: 16 báo cáo/presentations 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

13.  14:45-15:10 Nghiên cứu chế tạo Ag nano/TiO2 bằng phƣơng pháp chiếu 
xạ chùm tia điện tử làm xúc tác quang phân hủy 
Rhodamine B trong nƣớc  
Synthesis of Ag nano/TiO2 by electron beam irradiation for 
photo-degradation of Rhodamine B compound in water 

Nguyen Thi Kim Lan 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

 15:10-17:45 Nghỉ giải lao và báo cáo Poster 
Break and Poster Sessions 

 

SÁNG NGÀY 09/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 9th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên IV/Session IV: (8:00-10:05) 

Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Le Quang Luan 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Tran Bang Diep 

14.  8:00-8:25 Ảnh hƣởng của chitosan khối lƣợng phân tử thấp đến sự 
sinh trƣởng và phát triển của một số loại rau  
Effects of low molecular weight chitosan to growth of 
vegetables 

Nguyen Van Binh 
Trung tâm Chiếu xạ Hà 
Nội 
Hanoi Irradiation 
Center 

15.  8:25-8:50 Ảnh hƣởng của phân bón vi lƣợng bổ sung chitosan và 
xanthan chiếu xạ đến năng suất, chất lƣợng cải bắp  
Effects of microelement foliar fertilizer containing 
irradiated chitosan and xanthan on quality and yield of 
cabbage 

Tran Minh Quynh 
Trung tâm Chiếu xạ Hà 
Nội 
Hanoi Irradiation 
Center 

16.  8:50-9:15 Cắt mạch bức xạ chế tạo oilgochitosan, phức oligochitosan-
Zn++ và hiệu ứng kích kháng bệnh thán thƣ trên cây đậu 
nành  
Preparation of radiolysis-degraded oligochitosan, 
oligochitosan-Zn2+ complex and their induced effect 
against anthracnose on soybean plants 

Dang Van Phu 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

17.  9:15-9:40 Nghiên cứu sản xuất phân bón vi sinh vật dạng hạt chứa 
Bacillus megaterium cho cây rau  
Preparation of microbial fertilizer in beads containing 
Bacillus megaterium for vegetables 

Nguyen Thi Thu Thuy 
Công ty cổ phần tập 
đoàn Vinacontrol 
Vinacontrol 

18.  9:40-10:05 Sản phẩm phản ứng Maillard của chitosan và glucosamine: 
hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxi hóa 
Maillard reaction products of chitosan and glucosamine: 
antibacterial and antioxidant activity 

Le Anh Quoc 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 Phiên V/Session V: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Tran Minh Quynh 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Dang Van Phu 

19.  10:20-10:45 Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan ở chuột nhắt của chế phẩm 
vàng nano chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ gamma Co-
60 

Nguyen Thanh Vu 
Trung tâm Công nghệ 
Sinh học Tp. Hồ Chí 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

Design and construction of the Co-60 multipurpose 
industrial irradiator VINAGA1 

và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

7.  10:45-11:10 Sử dụng máy chiếu xạ tia X năng lƣợng thấp hitachi MBR-
1618R-BE để ức chế sự nảy mầm của khoai tây 
Sprout inhibition of potato by using Hitachi MBR-1618R-
BE low energy X-ray irradiator 

Pham Thi Ngoc Ha 
Trƣờng Đại học Đà Lạt 
Dalat University 

8.  11:10-11:35 Quản l ý chất lƣợng dịch vụ chiếu xạ trên máy chiếu xạ 
công nghiệp Cobalt-60, SVST-Co60/B, theo tiêu chuẩn 
ISO-9001:2015 
Irradiation service quality management on industry-scale 
SVST-Co-60/B irradiator according to the ISO 9001:2015 
standard 

Doan Binh 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

9.  11:35-12:00 Nghiên cứu ảnh hƣởng của chiếu xạ lên vi khuẩn 
Xanthomonas sp gây bệnh thối mục quả bƣởi  
Effect of radiation on citrus canker pathogen Xanthomonas 
sp. 

Nguyen Thi Ly 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

 12:00-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Lunch break  

 

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (13:30-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (13:30-17:45) 

 Phiên III/Session III: (13:30-17:45) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Nguyen Ngoc Duy, Dr. Nguyen Minh Hiep 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Hoang Dang Sang 

10.  13:30-13:55 Nghiên cứu khử oxit graphen trong dung dịch ethanol bằng 
phƣơng pháp chiếu xạ gamma nhằm chế tạo vật liệu RGO 
có khả năng khử muối trong nƣớc cao  
Reduction of graphene oxide in ethanol solution by gamma 
irradiation for preparing reduced graphene oxide (RGO) 
material with water desalination 

Nguyen Thanh Duoc 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

11.  13:55-14:20 Tổng hợp màng điện cực polymer sử dụng trong pin nhiên 
liệu bằng phƣơng pháp ghép mạch bức xạ 
Preparation of polymer electrolyte membranes for fuel cell 
using radiation induced-grafting 
 

Tran Duy Tap 
Đại học Khoa học Tự 
nhiên Tp. Hồ Chí Minh  
VNUHCM - University 
of Science 

12.  14:20-14:45 Triển vọng ứng dụng nanocomposite – bạc nano/diatomite 
từ những đặc trƣng của vật liệu  
Characteristics of silver nano/diatomite nanocomposite 
and its applicability 

Truong Thi Hanh 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

13.  14:45-15:10 Nghiên cứu chế tạo Ag nano/TiO2 bằng phƣơng pháp chiếu 
xạ chùm tia điện tử làm xúc tác quang phân hủy 
Rhodamine B trong nƣớc  
Synthesis of Ag nano/TiO2 by electron beam irradiation for 
photo-degradation of Rhodamine B compound in water 

Nguyen Thi Kim Lan 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

 15:10-17:45 Nghỉ giải lao và báo cáo Poster 
Break and Poster Sessions 

 

SÁNG NGÀY 09/8/2019 (8:00-12:25) 
MORNING, August 9th, 2019 (8:00-12:25) 
 Phiên IV/Session IV: (8:00-10:05) 

Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Le Quang Luan 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Tran Bang Diep 

14.  8:00-8:25 Ảnh hƣởng của chitosan khối lƣợng phân tử thấp đến sự 
sinh trƣởng và phát triển của một số loại rau  
Effects of low molecular weight chitosan to growth of 
vegetables 

Nguyen Van Binh 
Trung tâm Chiếu xạ Hà 
Nội 
Hanoi Irradiation 
Center 

15.  8:25-8:50 Ảnh hƣởng của phân bón vi lƣợng bổ sung chitosan và 
xanthan chiếu xạ đến năng suất, chất lƣợng cải bắp  
Effects of microelement foliar fertilizer containing 
irradiated chitosan and xanthan on quality and yield of 
cabbage 

Tran Minh Quynh 
Trung tâm Chiếu xạ Hà 
Nội 
Hanoi Irradiation 
Center 

16.  8:50-9:15 Cắt mạch bức xạ chế tạo oilgochitosan, phức oligochitosan-
Zn++ và hiệu ứng kích kháng bệnh thán thƣ trên cây đậu 
nành  
Preparation of radiolysis-degraded oligochitosan, 
oligochitosan-Zn2+ complex and their induced effect 
against anthracnose on soybean plants 

Dang Van Phu 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

17.  9:15-9:40 Nghiên cứu sản xuất phân bón vi sinh vật dạng hạt chứa 
Bacillus megaterium cho cây rau  
Preparation of microbial fertilizer in beads containing 
Bacillus megaterium for vegetables 

Nguyen Thi Thu Thuy 
Công ty cổ phần tập 
đoàn Vinacontrol 
Vinacontrol 

18.  9:40-10:05 Sản phẩm phản ứng Maillard của chitosan và glucosamine: 
hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxi hóa 
Maillard reaction products of chitosan and glucosamine: 
antibacterial and antioxidant activity 

Le Anh Quoc 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 

 Phiên V/Session V: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Tran Minh Quynh 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Dang Van Phu 

19.  10:20-10:45 Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan ở chuột nhắt của chế phẩm 
vàng nano chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ gamma Co-
60 

Nguyen Thanh Vu 
Trung tâm Công nghệ 
Sinh học Tp. Hồ Chí 
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Ngƣời trình bày 
Speaker 

Design and construction of the Co-60 multipurpose 
industrial irradiator VINAGA1 

và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

7.  10:45-11:10 Sử dụng máy chiếu xạ tia X năng lƣợng thấp hitachi MBR-
1618R-BE để ức chế sự nảy mầm của khoai tây 
Sprout inhibition of potato by using Hitachi MBR-1618R-
BE low energy X-ray irradiator 

Pham Thi Ngoc Ha 
Trƣờng Đại học Đà Lạt 
Dalat University 

8.  11:10-11:35 Quản l ý chất lƣợng dịch vụ chiếu xạ trên máy chiếu xạ 
công nghiệp Cobalt-60, SVST-Co60/B, theo tiêu chuẩn 
ISO-9001:2015 
Irradiation service quality management on industry-scale 
SVST-Co-60/B irradiator according to the ISO 9001:2015 
standard 

Doan Binh 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

9.  11:35-12:00 Nghiên cứu ảnh hƣởng của chiếu xạ lên vi khuẩn 
Xanthomonas sp gây bệnh thối mục quả bƣởi  
Effect of radiation on citrus canker pathogen Xanthomonas 
sp. 

Nguyen Thi Ly 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

 12:00-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Lunch break  

 

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (13:30-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (13:30-17:45) 

 Phiên III/Session III: (13:30-17:45) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Nguyen Ngoc Duy, Dr. Nguyen Minh Hiep 
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Hoang Dang Sang 

10.  13:30-13:55 Nghiên cứu khử oxit graphen trong dung dịch ethanol bằng 
phƣơng pháp chiếu xạ gamma nhằm chế tạo vật liệu RGO 
có khả năng khử muối trong nƣớc cao  
Reduction of graphene oxide in ethanol solution by gamma 
irradiation for preparing reduced graphene oxide (RGO) 
material with water desalination 

Nguyen Thanh Duoc 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

11.  13:55-14:20 Tổng hợp màng điện cực polymer sử dụng trong pin nhiên 
liệu bằng phƣơng pháp ghép mạch bức xạ 
Preparation of polymer electrolyte membranes for fuel cell 
using radiation induced-grafting 
 

Tran Duy Tap 
Đại học Khoa học Tự 
nhiên Tp. Hồ Chí Minh  
VNUHCM - University 
of Science 

12.  14:20-14:45 Triển vọng ứng dụng nanocomposite – bạc nano/diatomite 
từ những đặc trƣng của vật liệu  
Characteristics of silver nano/diatomite nanocomposite 
and its applicability 

Truong Thi Hanh 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

40
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

effective dose rate due to ingestion of vegetable at the agricultural zone of 
Hoc Mon, Ho Chi Minh city, Viet Nam 

VNUHCM - University 
of Science 

3.  Nghiên cứu sự vận chuyển các đồng vị phóng xạ và kim loại từ đất lên thực 
vật sau một thời gian trồng  
Study of the influence of radionuclide transportation process from 
soil to plant during the growth stage 

Vu Ngoc Ba 
Đại học Khoa học Tự 
nhiên Tp. Hồ Chí 
Minh  
VNUHCM - University 
of Science 

4.  Ảnh hƣởng của bức xạ gamma cobalt 60 lên sinh trƣởng và hàm lƣợng 
phenolic tổng số của rễ tơ bồ đề Ficus religiosa L  
The effect of cobalt 60 gamma radiation on growth and total phenolic 
content of sacred fig ficus religiosa L. hairy roots 

Ha Thi Ngoc Trinh 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM  
Center of Nuclear 
Techniques in Ho Chi 
Minh 

5.  Phát triển phƣơng pháp và xác định dƣ lƣợng hóa chất bảo vệ thực vật 
nhóm neonicotinoid và carbamate trong rau củ quả bằng phƣơng pháp 
HPLC-MS 
Method development and determination of neonicotinoid and carbamate 
pesticide residues in vegetable and fruit matrix by HPLC-MS 

Nguyen Tien Dat  
Viện Nghiên cứu hạt 
nhân Nuclear 
Reaserch Institute 

6.  Khảo sát hiệu quả làm lành vết thƣơng và điều trị sẹo của phức hợp nano 
giữa curcumin và oligochitosan 
Investigation of in vivo wound healing and scar treatment effectiveness of 
nanocomplex prepared from curcumin and oligochitosan 

Nguyen Minh Hiep  
Viện Nghiên cứu hạt 
nhân Nuclear 
Reaserch Institute 

7.  Các đặc trƣng tính chất của hydrogel chứa NPK thu đƣợc từ acid acrylic và 
cacboxymethyl cellulose bằng kỹ thuật ghép bức xạ 
Characterisations of controlled-release fertilizers hydrogel base on  
carboxymethyl cellulose-grafted-acrylic acid  by gamma irradiation 
technique 

Nguyen Trong 
Hoanh Phong 
Viện Nghiên cứu hạt 
nhân  
Nuclear Reaserch 
Institute 

8.  Hấp thu các ion kim loại Zn2+ và Cd2+ bằng nano chitosan chế tạo từ 
chitosan cắt mạch bằng bức xạ Co-60 
Absorption of heavy metal ions Zn2+ and Cd2+ onto nano-chitosan particles 
prepared from radiation degraded chitosan 

Le Xuan Cuong 
Viện Nghiên cứu hạt 
nhân Nuclear 
Reaserch Institute 

 
Tổng số/Total: 30 báo cáo/presentations 

- Oral: 22 báo cáo/presentations 
- Poster: 08 báo cáo/presentations 
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Thời gian 
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Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

Study on the hepatoprotective effects in mice of gold 
nanoparticles prepared by gamma Co-60 irradiation 

Minh  
Biotechnology Center 
of Ho Chi Minh City 

20.  10:45-11:10 Chế tạo khung nuôi cấy tế bào từ vật liệu hydrogel 
gelatin/carboxymethyl chitosan khâu mạch bức xạ  
Synthesis of radiation crosslinked gelatin/carboxymethyl 
chitosan hydrogel scaffold for tissue culture 

Dang Van Phu 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

21.  11:10-11:35 Nghiên cứu chế tạo nano selen/oligochitosan bằng phƣơng 
pháp chiếu xạ gamma Co-60 và khảo sát độ ổn định  
Study on the preparation of selenium nanoparticles by 
gamma co-60 method and investigate the stability 

Nguyen Ngoc Duy 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

22.  11:35-12:00 Nghiên cứu chế tạo AgNPs/PVA bằng phƣơng pháp chiếu 
xạ tia gamma và ứng dụng gia tăng tỷ lệ sống của cá tra 
giống công độc với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri  
Study on preparation of AgNPs/PVA by gamma rays 
irradiation and application increasing survival rate of tra 
catfish were infected with Edwardsiella ictaluri 

Hang Khanh Linh 
Trung tâm Công nghệ 
Sinh học Tp. Hồ Chí 
Minh  
Biotechnology Center 
of Ho Chi Minh City 

 12:00-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Luch break  

 

 13:30-15:30 Họp Phiên toàn thể: Tổng kết Hội nghị 
Plenary Session: Summary Reports and Closing 

 

 

CÁC BÁO CÁO POSTER/ POSTER PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (15:10-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (15:10-17:45) 
 Phiên Poster/Poster Session:  

Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Nguyen Quoc Hien 
Thành viên/Members: Dr. Tran Minh Quynh, Prof. Le Quang Luan, Dr. Nguyen Ngoc Duy  
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Le Anh Quoc 

1.  Ảnh hƣởng của chếu xạ chùm tia điện tử đến đặc trƣng của dung dịch 
carrageenan  
Effect of electron beam irradiation on characteristic properties of 
carrageenan solutions 

Pham Thi Thu Hong 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center 
for Radiation 
Technology 

2.  Nghiên cứu tác động của TENORM từ phân bón tới đất và cây rau, và suất 
liều hiệu dụng do tiêu thụ rau tại vùng Hóc Môn, tp. Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 
Study the impacts of TENORM from fertilizer on soil and vegetable and 

Vu Ngoc Ba 
Đại học Khoa học Tự 
nhiên Tp. Hồ Chí 
Minh  
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

effective dose rate due to ingestion of vegetable at the agricultural zone of 
Hoc Mon, Ho Chi Minh city, Viet Nam 

VNUHCM - University 
of Science 

3.  Nghiên cứu sự vận chuyển các đồng vị phóng xạ và kim loại từ đất lên thực 
vật sau một thời gian trồng  
Study of the influence of radionuclide transportation process from 
soil to plant during the growth stage 

Vu Ngoc Ba 
Đại học Khoa học Tự 
nhiên Tp. Hồ Chí 
Minh  
VNUHCM - University 
of Science 

4.  Ảnh hƣởng của bức xạ gamma cobalt 60 lên sinh trƣởng và hàm lƣợng 
phenolic tổng số của rễ tơ bồ đề Ficus religiosa L  
The effect of cobalt 60 gamma radiation on growth and total phenolic 
content of sacred fig ficus religiosa L. hairy roots 

Ha Thi Ngoc Trinh 
Trung tâm Hạt nhân 
TP.HCM  
Center of Nuclear 
Techniques in Ho Chi 
Minh 

5.  Phát triển phƣơng pháp và xác định dƣ lƣợng hóa chất bảo vệ thực vật 
nhóm neonicotinoid và carbamate trong rau củ quả bằng phƣơng pháp 
HPLC-MS 
Method development and determination of neonicotinoid and carbamate 
pesticide residues in vegetable and fruit matrix by HPLC-MS 

Nguyen Tien Dat  
Viện Nghiên cứu hạt 
nhân Nuclear 
Reaserch Institute 

6.  Khảo sát hiệu quả làm lành vết thƣơng và điều trị sẹo của phức hợp nano 
giữa curcumin và oligochitosan 
Investigation of in vivo wound healing and scar treatment effectiveness of 
nanocomplex prepared from curcumin and oligochitosan 

Nguyen Minh Hiep  
Viện Nghiên cứu hạt 
nhân Nuclear 
Reaserch Institute 

7.  Các đặc trƣng tính chất của hydrogel chứa NPK thu đƣợc từ acid acrylic và 
cacboxymethyl cellulose bằng kỹ thuật ghép bức xạ 
Characterisations of controlled-release fertilizers hydrogel base on  
carboxymethyl cellulose-grafted-acrylic acid  by gamma irradiation 
technique 

Nguyen Trong 
Hoanh Phong 
Viện Nghiên cứu hạt 
nhân  
Nuclear Reaserch 
Institute 

8.  Hấp thu các ion kim loại Zn2+ và Cd2+ bằng nano chitosan chế tạo từ 
chitosan cắt mạch bằng bức xạ Co-60 
Absorption of heavy metal ions Zn2+ and Cd2+ onto nano-chitosan particles 
prepared from radiation degraded chitosan 

Le Xuan Cuong 
Viện Nghiên cứu hạt 
nhân Nuclear 
Reaserch Institute 

 
Tổng số/Total: 30 báo cáo/presentations 

- Oral: 22 báo cáo/presentations 
- Poster: 08 báo cáo/presentations 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

Study on the hepatoprotective effects in mice of gold 
nanoparticles prepared by gamma Co-60 irradiation 

Minh  
Biotechnology Center 
of Ho Chi Minh City 

20.  10:45-11:10 Chế tạo khung nuôi cấy tế bào từ vật liệu hydrogel 
gelatin/carboxymethyl chitosan khâu mạch bức xạ  
Synthesis of radiation crosslinked gelatin/carboxymethyl 
chitosan hydrogel scaffold for tissue culture 

Dang Van Phu 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

21.  11:10-11:35 Nghiên cứu chế tạo nano selen/oligochitosan bằng phƣơng 
pháp chiếu xạ gamma Co-60 và khảo sát độ ổn định  
Study on the preparation of selenium nanoparticles by 
gamma co-60 method and investigate the stability 

Nguyen Ngoc Duy 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center for 
Radiation Technology 

22.  11:35-12:00 Nghiên cứu chế tạo AgNPs/PVA bằng phƣơng pháp chiếu 
xạ tia gamma và ứng dụng gia tăng tỷ lệ sống của cá tra 
giống công độc với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri  
Study on preparation of AgNPs/PVA by gamma rays 
irradiation and application increasing survival rate of tra 
catfish were infected with Edwardsiella ictaluri 

Hang Khanh Linh 
Trung tâm Công nghệ 
Sinh học Tp. Hồ Chí 
Minh  
Biotechnology Center 
of Ho Chi Minh City 

 12:00-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Luch break  

 

 13:30-15:30 Họp Phiên toàn thể: Tổng kết Hội nghị 
Plenary Session: Summary Reports and Closing 

 

 

CÁC BÁO CÁO POSTER/ POSTER PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (15:10-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (15:10-17:45) 
 Phiên Poster/Poster Session:  

Chủ tọa/Chairpersons: Prof. Nguyen Quoc Hien 
Thành viên/Members: Dr. Tran Minh Quynh, Prof. Le Quang Luan, Dr. Nguyen Ngoc Duy  
Thƣ ký/Secretaries: M.Sc. Le Anh Quoc 

1.  Ảnh hƣởng của chếu xạ chùm tia điện tử đến đặc trƣng của dung dịch 
carrageenan  
Effect of electron beam irradiation on characteristic properties of 
carrageenan solutions 

Pham Thi Thu Hong 
Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công 
nghệ bức xạ 
Research and 
Development Center 
for Radiation 
Technology 

2.  Nghiên cứu tác động của TENORM từ phân bón tới đất và cây rau, và suất 
liều hiệu dụng do tiêu thụ rau tại vùng Hóc Môn, tp. Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 
Study the impacts of TENORM from fertilizer on soil and vegetable and 

Vu Ngoc Ba 
Đại học Khoa học Tự 
nhiên Tp. Hồ Chí 
Minh  
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

42

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 43 

STT 
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Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 
10:15-10:30 

Nghỉ giải lao 
Break 

 Phiên II/Session II: (10:30-12:35) 
Chủ tọa/Chairperson: Dr. Shinichi Nakayama 
Đồng chủ tọa/Co-chairperson: Dr. Nguyen Trong Hung 
Thƣ ký/Secretary: Dr. Do Van Khoai 

6.  10:30-10:55 Development of Analytical Methods for Measurement 
of Radioactive Elements 

Soichi Sato 
Viện Nghiên cứu 
Fukushima, JAEA. 
Fukushima Research 
Institute, JAEA 

7.  10:55-11:20 An in-situ approach to direct quantification of  238 Pu 
by triple quadrupole Inductively Coupled Plasma-Mass 
Spectrometry (ICP-QQQ-MS) 

Ling Ying Diane Tiong 
Singapore Nuclear 
Research and Safety 
Initiative (SNRSI), 
National University of 
Singapore, Singapore 

8.  11:20-11:45 Liquid electrode plasma optical emission spectrometry 
and its applicability to analysis of radioactive samples 

Do Van Khoai 
Viện Nghiên cứu 
Fukushima, JAEA. 
Fukushima Research 
Institute, JAEA 

9.  11:45-12:10 Separation and Analaysis of Actinides in Hardly 
Soluble Materials 

Tatsuya Suzuki 
Nagaoka University of 
Technology 

10.  12:10-12:35 Nghiên cứu xác định tỷ lệ đồng vị của liti trong mẫu 
nƣớc địa chất bằng khối phổ plasma cao tần cảm ứng 
(ICP – MS) 
Study on determining of the lithium isotopic ratio in 
geological water samples using inductively coupled 
plasma mass spectrometry (icp – ms) 

Nguyen Thi Men 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

 12:35-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Lunch break 

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (13:30-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (13:30-17:45) 

 Phiên III/Session III: (13:30-17:45) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Cao Dinh Thanh 
Đồng chủ tọa/Co-chairperson: Dr. H. Suematsu 
Thƣ ký/Secretaries: MSc. Nguyen Van Tung 

11.  13:30-13:55 Nghiên cứu công nghệ xử lý quặng urani khu vực Pà 
Lừa 
Study on Technology for Processing sandston ores in 
Palua area 

Le Quang Thai 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

12.  13:55-14:20 Nghiên cứu xây dựng phƣơng pháp xác định hoạt độ và 
phân bố hoạt độ đồng vị phát gamma trong thùng thải 
bằng kỹ thuật tomography gamma scanning 
Research method for assay activity and activity 

Pham Hoai Phuong 
Viện nghiên cứu hạt nhân 
Đà Lạt 
Dalat Nuclear Research 
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CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TECHNICAL SESSION  

TIỂU BAN E: HÓA PHÓNG XẠ, HÓA BỨC XẠ VÀ HÓA HỌC HẠT NHÂN, 
CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU, CÔNG NGHỆ NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN,  

QUẢN LÝ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ 
 

SECTION E: RADIOCHEMISTRY AND RADIATION&NUCLEAR 
CHEMISTRY, NUCLEAR FUEL CYCLE, NUCLEAR MATERIAL SCIENCE 

AND TECHNOLOGY, RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT 
 

CÁC BÁO CÁO ORAL/ORAL PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

SÁNG NGÀY 08/8/2019 (8:00-12:35) 
MORNING, August 8th, 2019 (8:00-12:35) 

 Phiên/Session I: (8:00 - 10:15) 
Chủ tọa /Chairperson: Dr. Hoang Nhuan  
Đồng chủ tọa/Co-chairperson: Dr. Tatsuya Suzuki 
Thƣ ký/Secretary: MSc. Nguyen An Thai 

1.  8:00-8:25 Non-Energy Applications of Nuclear and Radiation 
Science in Japan: a review 

Shinichi Nakayama 
Viện nghiên cứu 
Fukushima, JAEA 
Fukushima Research 
Institute, JAEA 

2.  8:25-9:00 Applications of electron beam to environmental 
conservation 

Koichi Hirota 
Viện nghiên cứu phóng 
xạ tiên tiến Takasaki, 
Nhật Bản 
Takasaki Advanced 
Radiation Research 
Institute, Japan 

3.  9:00-9:25 Protected Plutonium Production by Transmutation of 
Minor Actinide 

Masaki Saito 
Viện nghiên cứu công 
nghệ Tokyo, Nhật Bản 
Tokyo Institute of 
Technology, Japan 

4.  9:25-9:50 Modeling the UO2 ex-AUC pellet process Nguyen Trong Hung 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

5.  9:50-10:15 Probabilistic assessment of structural integrity of 
reactor pressure vessel in severe loading conditions 
caused by various transients 

Nguyen Ba Vu Chinh 
Đại học Công nghệ 
Nagaoka, Nhật Bản 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 
10:15-10:30 

Nghỉ giải lao 
Break 

 Phiên II/Session II: (10:30-12:35) 
Chủ tọa/Chairperson: Dr. Shinichi Nakayama 
Đồng chủ tọa/Co-chairperson: Dr. Nguyen Trong Hung 
Thƣ ký/Secretary: Dr. Do Van Khoai 

6.  10:30-10:55 Development of Analytical Methods for Measurement 
of Radioactive Elements 

Soichi Sato 
Viện Nghiên cứu 
Fukushima, JAEA. 
Fukushima Research 
Institute, JAEA 

7.  10:55-11:20 An in-situ approach to direct quantification of  238 Pu 
by triple quadrupole Inductively Coupled Plasma-Mass 
Spectrometry (ICP-QQQ-MS) 

Ling Ying Diane Tiong 
Singapore Nuclear 
Research and Safety 
Initiative (SNRSI), 
National University of 
Singapore, Singapore 

8.  11:20-11:45 Liquid electrode plasma optical emission spectrometry 
and its applicability to analysis of radioactive samples 

Do Van Khoai 
Viện Nghiên cứu 
Fukushima, JAEA. 
Fukushima Research 
Institute, JAEA 

9.  11:45-12:10 Separation and Analaysis of Actinides in Hardly 
Soluble Materials 

Tatsuya Suzuki 
Nagaoka University of 
Technology 

10.  12:10-12:35 Nghiên cứu xác định tỷ lệ đồng vị của liti trong mẫu 
nƣớc địa chất bằng khối phổ plasma cao tần cảm ứng 
(ICP – MS) 
Study on determining of the lithium isotopic ratio in 
geological water samples using inductively coupled 
plasma mass spectrometry (icp – ms) 

Nguyen Thi Men 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

 12:35-13:30 Nghỉ ăn trƣa 
Lunch break 

CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (13:30-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (13:30-17:45) 

 Phiên III/Session III: (13:30-17:45) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Cao Dinh Thanh 
Đồng chủ tọa/Co-chairperson: Dr. H. Suematsu 
Thƣ ký/Secretaries: MSc. Nguyen Van Tung 

11.  13:30-13:55 Nghiên cứu công nghệ xử lý quặng urani khu vực Pà 
Lừa 
Study on Technology for Processing sandston ores in 
Palua area 

Le Quang Thai 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

12.  13:55-14:20 Nghiên cứu xây dựng phƣơng pháp xác định hoạt độ và 
phân bố hoạt độ đồng vị phát gamma trong thùng thải 
bằng kỹ thuật tomography gamma scanning 
Research method for assay activity and activity 

Pham Hoai Phuong 
Viện nghiên cứu hạt nhân 
Đà Lạt 
Dalat Nuclear Research 

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 42 

CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TECHNICAL SESSION  

TIỂU BAN E: HÓA PHÓNG XẠ, HÓA BỨC XẠ VÀ HÓA HỌC HẠT NHÂN, 
CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU, CÔNG NGHỆ NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN,  

QUẢN LÝ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ 
 

SECTION E: RADIOCHEMISTRY AND RADIATION&NUCLEAR 
CHEMISTRY, NUCLEAR FUEL CYCLE, NUCLEAR MATERIAL SCIENCE 

AND TECHNOLOGY, RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT 
 

CÁC BÁO CÁO ORAL/ORAL PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

SÁNG NGÀY 08/8/2019 (8:00-12:35) 
MORNING, August 8th, 2019 (8:00-12:35) 

 Phiên/Session I: (8:00 - 10:15) 
Chủ tọa /Chairperson: Dr. Hoang Nhuan  
Đồng chủ tọa/Co-chairperson: Dr. Tatsuya Suzuki 
Thƣ ký/Secretary: MSc. Nguyen An Thai 

1.  8:00-8:25 Non-Energy Applications of Nuclear and Radiation 
Science in Japan: a review 

Shinichi Nakayama 
Viện nghiên cứu 
Fukushima, JAEA 
Fukushima Research 
Institute, JAEA 

2.  8:25-9:00 Applications of electron beam to environmental 
conservation 

Koichi Hirota 
Viện nghiên cứu phóng 
xạ tiên tiến Takasaki, 
Nhật Bản 
Takasaki Advanced 
Radiation Research 
Institute, Japan 

3.  9:00-9:25 Protected Plutonium Production by Transmutation of 
Minor Actinide 

Masaki Saito 
Viện nghiên cứu công 
nghệ Tokyo, Nhật Bản 
Tokyo Institute of 
Technology, Japan 

4.  9:25-9:50 Modeling the UO2 ex-AUC pellet process Nguyen Trong Hung 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

5.  9:50-10:15 Probabilistic assessment of structural integrity of 
reactor pressure vessel in severe loading conditions 
caused by various transients 

Nguyen Ba Vu Chinh 
Đại học Công nghệ 
Nagaoka, Nhật Bản 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

44
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 Phiên V/Session V: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Ass. Prof. Dr. Le Ba Thuan 
Đồng chủ tọa/Co-chairperson: Dr. Masaki Saito 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Luu Xuan Dinh 

21.  10:20-10:45 Vấn đề quản lý chất thải dạng  NORM/TENORM  tại 
các cơ sở khai thác, chế biến quặng có chứa các 
nguyên tố phóng xạ 
Problems of managing for radioactive waste 
NORM/TENORM in facilities of mining and processing 
for minerals containing radioactive elements 

Nguyen Ba Tien 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

22.  10:45-11:10 Synthesis of Porous MoO3 by Chemical Precipitation Do Thi Mai Dung 
Đại học Công nghệ 
Nagaoka, Nhật Bản 
Nagaoka University of 
Technology 

23.  11:10-11:35 Áp dụng đồng thời các phƣơng pháp nội chuẩn, ngoại 
chuẩn và pha loãng đồng vị để xác định hàm lƣợng ree 
trong mẫu địa chất bằng ICP-MS 
Simultaneously application of internal standardization, 
external calibration and isotope dilution methods to 
determine of REE mass fraction in geological sample 
by ICP-MS 

Cao Dong Vu 
Viện nghiên cứu hạt nhân 
Đà Lạt 
Dalat Nuclear Research 
Institute 

24.  11:35-11:50 Hóa học chiết các nguyên tố đất hiếm dựa trên cƣờng 
chiết của Toman+TBP từ dung dịch nitrat 

 

Nguyen Thi Yen Hoa 
Trƣờng đại học hóa-công 
nghệ D.I. Mendeleev, 
Nga 
Mendeleev University of 
Chemical Technology of 
Russia 

25.  11:50-12:05 Sorption extraction of rare-earth elements and other 
Cationic macro-impurities from a solution of 
extraction Phosphoric acid by ion exchange resins 

Trinh Nguyen Quynh 
Trƣờng đại học hóa-công 
nghệ D.I. Mendeleev, 
Nga 
Mendeleev University of 
Chemical Technology of 
Russia 

26.  12:05-12:20 
Nghiên cứu quá trình Flo hóa Rutile tinh luyện 

Research of the flouride process of the concentrate 
rutile 

Le Hai Son 
Trƣờng ĐH Tomsk, Liên 
Bang Nga 
Tomsk University 

 
12:20-13:30 Nghỉ ăn trƣa 

Luch break 
 

13:30-15:30 
Họp Phiên toàn thể: Tổng kết Hội nghị 

Plenary Session: Summary Reports and Closing 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

distribution of gamma emitting radionuclides in the 
waste drum by tomography gamma scanning technique 

Institute 

13.  14:20-14:45 Tổng hợp vật liệu SBA-15 và composite SBA-
15/Tio2 Nanotube từ thủy tinh lỏng để loại bỏ 
Urani(VI) và Thori(IV) khỏi dung dịch 
Synthesis of SBA-15 and composite SBA-15/Tio2 
materials by using sodium silicate applied to remove 
Uranium(VI) and Thorium(IV) 

Nguyen Van Chinh 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

14.  14:45-15:00 Study on uranium separation from rare earth elements 
in monazite sulfuric acid liquor through solvent 
extraction 

Nguyen Dinh Viet 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

15.  15:00-15:15 Nghiên cứu khả năng hấp phụ Urani của vật liệu oxit 
sắt từ 
Kinetics of adsorption of U by nano-magnetism 
particle 

Luu Xuan Dinh 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

 15:15-17:45 Nghỉ giải lao và báo cáo Poster 
Break and Poster Sessions 

SÁNG NGÀY 09/8/2019 (8:00-12:25)  
MORNING, August 9th, 2019 (8:00-12:25) 

 Phiên IV/Session IV: (8:00-10:05) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Hoang Nhuan 
Đồng chủ tọa/Co-chairperson: Dr. Koichi Hirota 
Thƣ ký/Secretaries: MSc. Luu Vu Nhut 

16.  8:00-8:25 Introduction of electron beam technology and EBLab Tan Phong Phan 
Hãng COMET 
COMET 

17.  8:25-8:50 Color centers in NaCl single crystals induced by 
pulsed intense relativistic electron beams 

H.Suematsu 
Đại học Công nghệ 
Nagaoka, Nhật Bản 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 

18.  8:50-9:15 Hiện tƣợng phồng rộp ở tinh thể thạch anh (α-SiO2) 
gây ra bởi chùm ion năng lƣợng cao: Liều chiếu tới hạn 
Swelling of alpha-SiO2 induced by MeV ions 
irradiation: Critical dose for swelling 

Luu Vu Nhut 
Đại học Công nghệ 
Nagaoka, Nhật Bản 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 

19.  9:15-9:40 Mechanistic study on hot cracking and development of 
new resistant Ni-based high-Cr alloy weld metal 

Toshio Yonezawa 
Đại học Tohoku, Nhật 
Bản 
Tohoku University, Japan 

20.  9:40-10:05 Phân tích bề mặt của thép không gỉ 316 ngƣng tụ Xeri 
molybdate trong tai nạn nghiêm trọng 
Surface analysis of stainless steel 316 deposited cesium 
molybdate 

Hoang Xuan Thi 
Đại học Công nghệ 
Nagaoka, Nhật Bản 
Nagaoka University of 
Technology 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 10:05-10:20 Nghỉ giải lao 
Break 

 Phiên V/Session V: (10:20-12:25) 
Chủ tọa/Chairpersons: Ass. Prof. Dr. Le Ba Thuan 
Đồng chủ tọa/Co-chairperson: Dr. Masaki Saito 
Thƣ ký/Secretaries: Dr. Luu Xuan Dinh 

21.  10:20-10:45 Vấn đề quản lý chất thải dạng  NORM/TENORM  tại 
các cơ sở khai thác, chế biến quặng có chứa các 
nguyên tố phóng xạ 
Problems of managing for radioactive waste 
NORM/TENORM in facilities of mining and processing 
for minerals containing radioactive elements 

Nguyen Ba Tien 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

22.  10:45-11:10 Synthesis of Porous MoO3 by Chemical Precipitation Do Thi Mai Dung 
Đại học Công nghệ 
Nagaoka, Nhật Bản 
Nagaoka University of 
Technology 

23.  11:10-11:35 Áp dụng đồng thời các phƣơng pháp nội chuẩn, ngoại 
chuẩn và pha loãng đồng vị để xác định hàm lƣợng ree 
trong mẫu địa chất bằng ICP-MS 
Simultaneously application of internal standardization, 
external calibration and isotope dilution methods to 
determine of REE mass fraction in geological sample 
by ICP-MS 

Cao Dong Vu 
Viện nghiên cứu hạt nhân 
Đà Lạt 
Dalat Nuclear Research 
Institute 

24.  11:35-11:50 Hóa học chiết các nguyên tố đất hiếm dựa trên cƣờng 
chiết của Toman+TBP từ dung dịch nitrat 

 

Nguyen Thi Yen Hoa 
Trƣờng đại học hóa-công 
nghệ D.I. Mendeleev, 
Nga 
Mendeleev University of 
Chemical Technology of 
Russia 

25.  11:50-12:05 Sorption extraction of rare-earth elements and other 
Cationic macro-impurities from a solution of 
extraction Phosphoric acid by ion exchange resins 

Trinh Nguyen Quynh 
Trƣờng đại học hóa-công 
nghệ D.I. Mendeleev, 
Nga 
Mendeleev University of 
Chemical Technology of 
Russia 

26.  12:05-12:20 
Nghiên cứu quá trình Flo hóa Rutile tinh luyện 

Research of the flouride process of the concentrate 
rutile 

Le Hai Son 
Trƣờng ĐH Tomsk, Liên 
Bang Nga 
Tomsk University 

 
12:20-13:30 Nghỉ ăn trƣa 

Luch break 
 

13:30-15:30 
Họp Phiên toàn thể: Tổng kết Hội nghị 

Plenary Session: Summary Reports and Closing 
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STT 
No. 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

distribution of gamma emitting radionuclides in the 
waste drum by tomography gamma scanning technique 

Institute 

13.  14:20-14:45 Tổng hợp vật liệu SBA-15 và composite SBA-
15/Tio2 Nanotube từ thủy tinh lỏng để loại bỏ 
Urani(VI) và Thori(IV) khỏi dung dịch 
Synthesis of SBA-15 and composite SBA-15/Tio2 
materials by using sodium silicate applied to remove 
Uranium(VI) and Thorium(IV) 

Nguyen Van Chinh 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

14.  14:45-15:00 Study on uranium separation from rare earth elements 
in monazite sulfuric acid liquor through solvent 
extraction 

Nguyen Dinh Viet 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

15.  15:00-15:15 Nghiên cứu khả năng hấp phụ Urani của vật liệu oxit 
sắt từ 
Kinetics of adsorption of U by nano-magnetism 
particle 

Luu Xuan Dinh 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

 15:15-17:45 Nghỉ giải lao và báo cáo Poster 
Break and Poster Sessions 

SÁNG NGÀY 09/8/2019 (8:00-12:25)  
MORNING, August 9th, 2019 (8:00-12:25) 

 Phiên IV/Session IV: (8:00-10:05) 
Chủ tọa/Chairpersons: Dr. Hoang Nhuan 
Đồng chủ tọa/Co-chairperson: Dr. Koichi Hirota 
Thƣ ký/Secretaries: MSc. Luu Vu Nhut 

16.  8:00-8:25 Introduction of electron beam technology and EBLab Tan Phong Phan 
Hãng COMET 
COMET 

17.  8:25-8:50 Color centers in NaCl single crystals induced by 
pulsed intense relativistic electron beams 

H.Suematsu 
Đại học Công nghệ 
Nagaoka, Nhật Bản 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 

18.  8:50-9:15 Hiện tƣợng phồng rộp ở tinh thể thạch anh (α-SiO2) 
gây ra bởi chùm ion năng lƣợng cao: Liều chiếu tới hạn 
Swelling of alpha-SiO2 induced by MeV ions 
irradiation: Critical dose for swelling 

Luu Vu Nhut 
Đại học Công nghệ 
Nagaoka, Nhật Bản 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 

19.  9:15-9:40 Mechanistic study on hot cracking and development of 
new resistant Ni-based high-Cr alloy weld metal 

Toshio Yonezawa 
Đại học Tohoku, Nhật 
Bản 
Tohoku University, Japan 

20.  9:40-10:05 Phân tích bề mặt của thép không gỉ 316 ngƣng tụ Xeri 
molybdate trong tai nạn nghiêm trọng 
Surface analysis of stainless steel 316 deposited cesium 
molybdate 

Hoang Xuan Thi 
Đại học Công nghệ 
Nagaoka, Nhật Bản 
Nagaoka University of 
Technology 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

9.  Nghiên cứu công nghệ xử lý quặng urani có hàm lƣợng U ≥ 0,1 % 
bằng phƣơng pháp hòa tách tĩnh 
Research on technology for processing of uranium ore  ≥ 0,1% by 
static leaching method 

Tran The Dinh 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

10.  Nghiên cứu ảnh hƣởng của các phụ gia chứa các nguyên tố riêng rẽ 
Na, Fe, Al, Ca đến hiệu quả đốt than áp dụng trên mẫu than của nhà 
máy nhiệt điện 
Study on the influence of additives containing separate elements of Na, 
Fe, Al, Ca to coal combustion efficiency applied on coal samples of 
thermal power plant 

Nguyen Thi Thuc 
Phuong 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

11.  Nghiên cứu quy trình tổng hợp citrat đất hiếm từ  cacbonat tổng đất 
hiếm chế biến từ quặng đông pao 
Investigation of citrate synthesis process from Ln-carbonate obtained 
by processing Dong Pao ore 

Cao Dinh Thanh 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

12.  Nghiên cứu về luyện kim bột và phát triển Công nghệ sản xuất phanh 
cho ngành đƣờng sắt 
Research on powder metallurgy and technology development 
production of brake pads for railway 

Nguyen Xuan Thao 
Trung tâm đánh giá không 
phá hủy (NDE) 
Center for Non-
Destructive Evaluation 

13.  Xác định dƣ lƣợng hóa chất bảo vệ thực vật và sản phẩm phụ trong 
nƣớc sinh hoạt bằng kỹ thuật sắc ký 
Determination of several pesticide residues and disinfection by-
products in drinking water by chromatography 

Huynh Thai Kim Ngan 
TT Ứng dụng KTHN-CN 
Centre for Applications of 
Nuclear Technique in 
Industry 

14.  Một số kết quả nghiên cứu hiện trƣờng phông phóng xạ và hàm lƣợng 
các nguyên tố kim loại nặng tại khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao, Lai 
Châu 
Some recently studied results on environmental radioactivity and 
heavy elements content in rare earth mine area at Dong Pao, Lai Chau 

Ngo Quang Huy 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

15.  Tổng hợp vật liệu tinh thể nano silicon từ nano silica (SiO2) bằng 
phƣơng pháp nhiệt kim magie 
The synthesis of silicon nanocrystals 

Nguyen Van Tung 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

16.  Công nghệ tuyển quặng oxyt kẽm hàm lƣợng kẽm thấp và giàu sắt mỏ 
Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

Duong Van Su 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

17.  Nghiên cứu thăm dò công nghệ điều chế magie kim loại bằng phƣơng 
pháp nhiệt kim 

Ngo Xuan Hung 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 
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CÁC BÁO CÁO POSTER/ POSTER PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (15:15-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (15:15-17:45) 

 Phiên Poster/Poster Session:  
Chủ tọa/Chairpersons: Ass. Prof. Dr. Nguyen Thi Kim Dung, Ass. Prof. Dr. Le Thi Mai Huong, 
Dr. Nguyen Trong Hung 
Thƣ ký/Secretaries: MSc. Nguyen Thuc Phuong; MSc. Phung Vu Phong 

1.  Phân tích hƣ hỏng các chi tiết chịu mài mòn trong nhà máy mía đƣờng 
và biện pháp phục hồi 
Wear faluire analysis of roller shafts in sugarcane mills and repair 
procedure 

Nguyen Duc Thang 
Trung tâm đánh giá không 
phá hủy (NDE) 
Center for Non-
Destructive Evaluation 

2.  Nghiên cứu điều chế và khan hóa một số muối đất hiếm florua làm 
nguyên liệu cho quá trình điều chế đất hiếm kim loại 
Study on the preparation and dehydration of rare earth fluoride salts 
for the rare earth metals processing 

Nguyen Thanh Thuy 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

3.  Determination method of 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 210Pb, 210Po 
radioisotopes in groundwater 

Duong Van Hao 
ĐH Mỏ Địa chất 
Hanoi University 
of Mining and Geology 

4.  Nghiên cứu quá trình sunphat hóa  tinh quặng đất hiếm Xenotime Yên 
Phú 
Study on the sulfonation of Yenphu Xenotime ore concentrate 

Nguyen Thanh Thuy 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

5.  Tổng hợp kẽm Cacbonat Bazơ từ phế liệu chứa kẽm theo phƣơng pháp 
axit với tác nhân kết tủa là Amoni Bicacbonat 
Preparation of Basic Zinc Carbonate from zinc containing waste by 
using ammonium bicarbonate as a precipitating agent 

Nguyen Dinh Dang 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

6.  Ứng dụng các hóa phẩm đi từ dung dịch tẩy gỉ cho quá trình xử lý 
nƣớc thải của URENCO 11 
Application of products fabricated from rust removal solution for 
wastewater treatment at Urenco 11 company 

Bui Cong Trinh 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

7.  Một số kết quả ứng dụng các nguyên tố đất hiếm trong quản lý, xử lý 
nƣớc hồ nuôi tôm thẻ chân trắng 
Some results of the application of rare earth elements in management 
and treatment of pond water for white spot cardinal shrimp farming 

Nguyen Ba Tien 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

8.  Synthesis of Magnetic nanoparticles from FeCl2 solution and spent 
pickling liquor in aqueous saturated lime solution. 

Nguyen Van Tien 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

9.  Nghiên cứu công nghệ xử lý quặng urani có hàm lƣợng U ≥ 0,1 % 
bằng phƣơng pháp hòa tách tĩnh 
Research on technology for processing of uranium ore  ≥ 0,1% by 
static leaching method 

Tran The Dinh 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

10.  Nghiên cứu ảnh hƣởng của các phụ gia chứa các nguyên tố riêng rẽ 
Na, Fe, Al, Ca đến hiệu quả đốt than áp dụng trên mẫu than của nhà 
máy nhiệt điện 
Study on the influence of additives containing separate elements of Na, 
Fe, Al, Ca to coal combustion efficiency applied on coal samples of 
thermal power plant 

Nguyen Thi Thuc 
Phuong 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

11.  Nghiên cứu quy trình tổng hợp citrat đất hiếm từ  cacbonat tổng đất 
hiếm chế biến từ quặng đông pao 
Investigation of citrate synthesis process from Ln-carbonate obtained 
by processing Dong Pao ore 

Cao Dinh Thanh 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

12.  Nghiên cứu về luyện kim bột và phát triển Công nghệ sản xuất phanh 
cho ngành đƣờng sắt 
Research on powder metallurgy and technology development 
production of brake pads for railway 

Nguyen Xuan Thao 
Trung tâm đánh giá không 
phá hủy (NDE) 
Center for Non-
Destructive Evaluation 

13.  Xác định dƣ lƣợng hóa chất bảo vệ thực vật và sản phẩm phụ trong 
nƣớc sinh hoạt bằng kỹ thuật sắc ký 
Determination of several pesticide residues and disinfection by-
products in drinking water by chromatography 

Huynh Thai Kim Ngan 
TT Ứng dụng KTHN-CN 
Centre for Applications of 
Nuclear Technique in 
Industry 

14.  Một số kết quả nghiên cứu hiện trƣờng phông phóng xạ và hàm lƣợng 
các nguyên tố kim loại nặng tại khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao, Lai 
Châu 
Some recently studied results on environmental radioactivity and 
heavy elements content in rare earth mine area at Dong Pao, Lai Chau 

Ngo Quang Huy 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

15.  Tổng hợp vật liệu tinh thể nano silicon từ nano silica (SiO2) bằng 
phƣơng pháp nhiệt kim magie 
The synthesis of silicon nanocrystals 

Nguyen Van Tung 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

16.  Công nghệ tuyển quặng oxyt kẽm hàm lƣợng kẽm thấp và giàu sắt mỏ 
Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

Duong Van Su 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

17.  Nghiên cứu thăm dò công nghệ điều chế magie kim loại bằng phƣơng 
pháp nhiệt kim 

Ngo Xuan Hung 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 
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CÁC BÁO CÁO POSTER/ POSTER PRESENTATIONS 

STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

 CHIỀU NGÀY 08/8/2019 (15:15-17:45) 
AFTERNOON, August 8th, 2019 (15:15-17:45) 

 Phiên Poster/Poster Session:  
Chủ tọa/Chairpersons: Ass. Prof. Dr. Nguyen Thi Kim Dung, Ass. Prof. Dr. Le Thi Mai Huong, 
Dr. Nguyen Trong Hung 
Thƣ ký/Secretaries: MSc. Nguyen Thuc Phuong; MSc. Phung Vu Phong 

1.  Phân tích hƣ hỏng các chi tiết chịu mài mòn trong nhà máy mía đƣờng 
và biện pháp phục hồi 
Wear faluire analysis of roller shafts in sugarcane mills and repair 
procedure 

Nguyen Duc Thang 
Trung tâm đánh giá không 
phá hủy (NDE) 
Center for Non-
Destructive Evaluation 
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Nguyen Thanh Thuy 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
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of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

3.  Determination method of 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 210Pb, 210Po 
radioisotopes in groundwater 

Duong Van Hao 
ĐH Mỏ Địa chất 
Hanoi University 
of Mining and Geology 
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Nguyen Thanh Thuy 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
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Elements (ITRRE) 
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axit với tác nhân kết tủa là Amoni Bicacbonat 
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using ammonium bicarbonate as a precipitating agent 

Nguyen Dinh Dang 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

6.  Ứng dụng các hóa phẩm đi từ dung dịch tẩy gỉ cho quá trình xử lý 
nƣớc thải của URENCO 11 
Application of products fabricated from rust removal solution for 
wastewater treatment at Urenco 11 company 

Bui Cong Trinh 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

7.  Một số kết quả ứng dụng các nguyên tố đất hiếm trong quản lý, xử lý 
nƣớc hồ nuôi tôm thẻ chân trắng 
Some results of the application of rare earth elements in management 
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Nguyen Ba Tien 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 
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Nguyen Van Tien 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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STT 
No. 

Tên báo cáo 
Title 

Ngƣời trình bày 
Speaker 

18.  Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất đồng thời nhiều loại sản phẩm 
đất hiếm từ quặng basnazite Đông Pao 
Study on establishing a process for simultaneous production products 
from Dong Pao basnazite ore 

Nguyen Ba Tien 
Viện Công nghệ xạ hiếm 
Institute for Technology 
of Radioactive and Rare 
Elements (ITRRE) 

19.  Overview of current tritium related challenges Martin Skala 
Research Centre Řež,  
Czech Republic 

 
Tổng số/Total: 45 báo cáo/presentations 

- Oral: 26 báo cáo/presentations 
- Poster: 19 báo cáo/presentations 
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BIG BANG, LITTLE BANG AND MINI BANG: CREATING PARTONIC MATTER 
WITH ALICE AT THE CERN LARGE HADRON COLLIDER 

RAGHUNATH SAHOO 

 Indian Institute of Technology Indore 

Abstract: It is believed that the Universe was created almost 13.7 Billion years ago through a process 
popularly known as Big Bang. In attempts to recreate such a condition in the laboratory, the creation 
of a deconfined strongly interacting matter of quarks and gluons (partons) has been a frontier in high 
energy nuclear physics research. The ALICE experiment at the CERN Large Hadron Collider (LHC) 
has taken data in pp, p+Pb, Xe+Xe and Pb+Pb collisions at the TeV energies to study matter at 
extreme conditions of temperature and energy densities. It is envisaged that such a deconfined state of 
partons, called Quark-Gluon Plasma (QGP) is produced in heavy-ion collisions. There are several 
signatures of QGP, namely, strangeness enhancement, quarkonia suppression, azimuthal anisotropy 
etc. However, the pp collisions, which was earlier considered as a baseline measurement for heavy-ion 
collisions, has brought up new challenges and opportunities at the Large Hadron Collider to search for 
possible droplets of QGP in its high-multiplicity events. In this presentation, we plan to show 
important signatures of QGP in heavy-ion collisions and their comparison with observations in high-
multiplicity pp collisions.  

THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG BỨC XẠ ION HÓA TRONG CHẨN ĐOÁN  
VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƢ VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ KHÁC  

TẠI VIỆT NAM 

APPLICATION OF IONIZING RADIATION IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 
CANCERS AND SOME OTHER DISEASES IN VIETNAM 

 GS.TS. MAI TRỌNG KHOA 

Center of Nuclear Medicine and Oncology, Bach Mai Hospital, Hanoi, Vietnam 
Email: khoa.maitrong@gmail.com 

Tóm tắt: Hiện nay ở nƣớc ta, trong lĩnh vực y tế thì bức xạ ion hóa đƣợc ứng dụng chủ yếu trong 3 
lĩnh vực: Điện quang, ung thƣ (xạ trị ung thƣ), y học hạt nhân (YHHN). Nhiều kỹ thuật, nhiều phƣơng 
pháp hiện đại, tiên tiến có sử dụng bức xạ ion hóa trên thế giới đã đƣợc ứng dụng để chẩn đoán và điều 
trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý khác tại Việt Nam.  
1. Thực trạng về ứng dụng bức xạ ion hóa trong lĩnh vực Điện quang, Y học hạt nhân và ung thƣ 
a. Về thiết bị và sản xuất các dược chất phóng xạ 
 Điện quang: hiện có 
- Máy chụp XQ:1381 
- Máy CT:1028 
- Máy MRI:456 
- Máy chụp DSA: 18 
 Xạ trị: cho đến nay, cả nƣớc ta đã có:  
- Máy xạ trị Co-60: 05 
- Máy xạ trị gia tốc: 56 
- Xạ phẫu: 8 (bao gồm 5 dao gamma,2 Dao gamma quay, 01 Cyber knife) 
- Máy xạ trị áp sát suất liều cao:15 
- Máy xạ trị áp sát suất liều thấp: 2 
- Xạ trị trong mổ (IORT): 01. 
- CT mô phỏng xạ trị: 41 
 Y học hạt nhân: 
- Về Y học hạt nhân chẩn đoán: cả nƣớc hiện có: 

 SPECT: 25 
 SPECT/CT: 15 
 PET/CT: 12 
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GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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xạ trị bằng hạt proton (Proton beam radiotherapy - PBRT), xạ trị bằng hạt neutron (Neutron beam 
therapy - NBT), xạ trị kích hoạt bằng neutron (Boron neutron capture therapy – BNCT), y học phóng 
xạ nano (Radionanomedicine)… 
 Tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (YHHN và UB), bệnh viện Bạch Mai đã ứng dụng 
thành công nhiều kỹ thuật hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực và thế giới để chẩn đoán và 
điều trị ung thư và một số bệnh lý khác, cụ thể là: 
 Về chẩn đoán 
- Kỹ thuật chụp PET/CT đƣợc thực hiện từ năm 2008 để chẩn đoán một số loại bệnh trong các lĩnh 

vực ung thƣ, tim mạch, thần kinh.  
 Trong ung thƣ, PET/CT đã đƣợc ứng dụng để chẩn đoán u nguyên phát, di căn, tái phát, đánh 
giá giai đoạn, giúp lựa chọn phƣơng pháp điều trị tối ƣu nhất cho ngƣời bệnh và đánh giá đáp ứng sau 
điều trị... Đến nay đã có hơn 14.500 bệnh nhân ung thƣ ung thƣ phổi, hạ họng thanh quản, ung thƣ não 
di căn, thực quản, vú, đại trực tràng, dạ dày, Non Hodgkin lymphoma, Hodgkin… và 30 bệnh nhân sa 
sút trí tuệ do bệnh Alzheimer đã đƣợc chụp PET/CT.  
- Đặc biệt lần đầu tiên ở Việt Nam, PET/CT đƣợc ứng dụng để mô phỏng lập kế hoạch xạ trị ung thƣ 

với các kỹ thuật xạ trị 3D, IMRT… Đến nay đã có hơn 1.500 bệnh nhân ung thƣ (phổi, đầu mặt cổ, 
thực quản, trực tràng...) đã đƣợc ứng dụng thành công kỹ thuật PET/CT mô phỏng để lập kế hoạch 
xạ trị.  

- Ứng dụng CT 128 dãy để mô phỏng lập kế hoạch xạ trị. Hiện đã có 6.000 bệnh nhân ung thƣ đã 
đƣợc sử dụng CT 128 dãy để mô phỏng lập kế hoạch xạ trị ung thƣ. 

- Ứng dụng kỹ thuật SPECT trong chẩn đoán ung thƣ, các bệnh nội tiết, gan, thận, não, phổi, tim 
mạch, Đã có hơn 72.366 bệnh nhân ung thƣ và một số bệnh khác đƣợc sử dụng kỹ thuật chụp 
SPECT để chẩn đoán và theo dõi, đánh giá sau điều trị cho 24.000 bệnh nhân. 

 Về điều trị 
- Đã ứng dụng thành công kỹ thuật chụp PET/CT mô phỏng để lập kế hoạch xạ trị với kỹ thuật 3D và 

IMRT cho hơn 1.500 bệnh nhân ung thƣ (phổi, đầu mặt cổ, thực quản, trực tràng…), với hiệu quả 
điều trị cao, an toàn, giảm rõ rệt biến chứng, nâng cao chất lƣợng cuộc sống cho bệnh nhân ung thƣ. 

- Ứng dụng thành công phƣơng pháp xạ phẫu bằng dao gamma quay (Rotating gamma knife) để điều 
trị cho 6000 bệnh nhân u não và một số bệnh lý sọ não. Lần đầu tiên ở Việt Nam, sau hơn 10 năm 
(từ tháng 7/2007 đến nay) điều trị bằng dao gamma quay, đã chứng minh: đây là phƣơng pháp điều 
trị an toàn hiệu quả, ít biến chứng, thời gian nằm viện ngắn, thích hợp cho các bệnh nhân nhỏ tuổi, 
lớn tuổi, tái phát sau phẫu thuật, các khối u ở vị trí khó hoặc không thể phẫu thuật đƣợc (thân 
não,…). 

- Điều trị cho hơn 90 bệnh nhân ung thƣ gan nguyên phát (HCC: Hepatocellular carcinoma) và ung 
thƣ di căn vào gan bằng kỹ thuật xạ trị trong chọn lọc (SIRT: Selective internal radiation therapy) 
với hạt vi cầu phóng xạ 90Y.  

- Ứng dụng thành công kỹ thuật cấy hạt phóng xạ (Permanent radioactive seed implant) với 125I để 
điều trị cho 8 bệnh ung thƣ tuyến tiền liệt. 

 Kỹ thuật xạ trị trong chọn lọc với 90Y và cấy hạt phóng xạ với 125I lần đầu tiên đƣợc ứng 
dụng thành công tại Việt Nam với hiệu quả điều trị cao, an toàn, nâng cao chất lƣợng cuộc sống cho 
bệnh nhân. 
- Điều trị đích (Targeted therapy) bệnh ung thƣ bằng phƣơng pháp miễn dịch phóng xạ (RIT: Radio 

Immuno Therapy), với kháng thể đơn dòng Rituximab gắn đồng vị phóng xạ 131I dùng để điều trị 
bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin đã tái phát, dai dẳng sau điều trị. Đến nay đã hoàn 
chỉnh quy trình đƣợc quy trình gắn này để đƣa vào điều trị trong lâm sàng.  

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ (RIA, IRMA) và thuốc phóng xạ để chẩn đoán, 
điều trị ung thƣ và một số bệnh lý khác, gồm: 

- Xác định nồng độ một số nội tiết tố có nồng độ rất thấp nhƣ: Growth hormone (GH), Cortisol, 
PTH, TSH, các hormone tuyến giáp (T3, T4, FT3, FT4), Thyroglobuline (Tg), anti-Tg, 
Osteocalcin, calcitonin, Insulin, ACTH, AFP, CEA… trong máu ngƣời bình thƣờng và một số loại 
ung thƣ khác bằng kỹ thuật định lƣợng miễn dịch phóng xạ (RIA: Radioimmunoassay và IRMA: 
Immunoradiometricasay).  

- Điều trị ung thƣ biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa, bệnh bƣớu tuyến giáp lan tỏa nhiễm độc bằng iốt 
phóng xạ 131I. Điều trị ung thƣ di căn xƣơng, bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng P-32… 
 Đến nay đã có hơn 90.000 mẫu xét nghiệm đƣợc định lƣợng bằng phƣơng pháp định lƣợng 

miễn dịch phóng xạ (RIA và IRMA) với độ chính xác cao.  
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 PET/MRI: 0 
 Cyclotron: 5 (2 máy đang hoạt động). 
 RIA, IRMA System: 6 

- Về Y học hạt nhân điều trị:  
 Hiện cả nƣớc đã sử dụng nhiều đồng vị phóng xạ và dƣợc chất phóng xạ để điều trị nhƣ: I-131, 

P-32, I-125 (cấy hạt phóng xạ), Y-90… để điều trị ung thƣ tuyến giáp thể biệt hóa, cƣờng giáp 
trang, bƣớu cổ đơn thuần, ung thƣ di căn xƣơng, ung thƣ gan nguyên phát và thứ phát, ung thƣ 
tuyến tiền liệt… 

 Hệ thống cấy hạt phóng xạ (Seed implantation) với I-125: 01,  
 Hệ thống xạ trị trong chọn lọc (SIRT) với Y-90: 01 

 Sản xuất và ứng dụng các dƣợc chất phóng xạ trong chẩn đoán và điều trị: 
- Tất cả các cơ sở Y học hạt nhân trong cả nƣớc đều đã ứng dụng hầu hết các đồng vị phóng xạ, các 

hợp chất đánh dấu thƣờng quy đã có trên thế giới để chẩn đoán và điều trị bệnh. Nguồn dƣợc chất 
phóng xạ (DCPX) này một phần đáng kể đƣợc sản xuất tại Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, phần còn 
lại phải nhập từ nƣớc ngoài.  

- Cả nƣớc hiện có 5 cyclotron trong đó có 3 cylclotron đang hoạt động, 2 cylcotron hiện chƣa có giấy 
phép hoạt động. Hiện đang thiếu rất nhiều các dƣợc chất phóng xạ, hợp chất đánh dấu mới cho 
chẩn đoán và điều trị. 

- Các đồng vị phóng xa, hợp chất đánh dấu (Thuốc phóng xạ) do Viện NCHN Đà Lạt đã hết hạn visa 
của Bộ Y tế Việt Nam. Hầu hết các công ty cung cấp các DCPX đều không đủ điều kiện để đƣợc 
cấp giấy phép hoạt động. 

 Hiện đang có nhu cầu rất lớn để sử dụng các dƣợc chất phóng xạ mới cho chẩn đoán và điều 
trị bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thƣ. 
b. Về nhân lực 
 Tình hình nhân lực của cả 3 chuyên ngành: Điện quang, xạ trị ung thƣ, y học hạt nhân nhƣ 
sau: 
 Điện quang: 
- Bác sỹ Điện quang: 274 
- Kỹ sƣ vật lý: 37 
- Kỹ thuật viên:443 
 Xạ trị ung thƣ: 
- Bác sỹ xạ trị Ung bƣớu: 236 
- Kỹ sƣ vật lý: 103 
- Kỹ thuật viênxạ trị: 231 
 Y học hạt nhân: 
- Bác sỹ YHHN: 163 
- Kỹ sƣ vật lý (hạt nhân): 43 
- Dƣợc sỹ hóa dƣợc phóng xạ: 29 
- Kỹ thuật viên YHHN: 103 
2. Một số kết quả đã đạt đƣợc trong chẩn đoán và điều trị  
 Về chẩn đoán 
- Hầu hết các kỹ thuật hiện đại đã đƣợc sử dụng thƣờng quy ở Việt Nam. Đối với lĩnh vực: Chẩn 

đoán hình ảnh có các thiết bị siêu âm màu 3D, 4D; CT đa lớp cắt (64, 256, 320, 640 dãy…); MRI 
1.5 Tesla, MRI 3.0 Tesla,…;Nội soi ống mềm, siêu âm nội soi…; Xét nghiệm: chất chỉ điểm khối u 
trong máu, đếm tế bào u trong máu CTCs (circulating tumour cells)…; Mô bệnh học, di truyền: 
nhuộm hóa mô miễn dịch, xét nghiệm phát hiện các đột biến gen…; 

 Về điều trị: 
- Hầu hết các kỹ thuật và phƣơng pháp điều trị mới trên thế giới đã đƣợc áp dụng ở Việt Nam. Đó là 

các phƣơng pháp phẫu thuật tiên tiến, phẫu thuật robot,điều trị trúng đích, điều trị nội tiết, quang 
động học (photodynamic therapy), gen trị liệu (gene therapy), điều trị tế bào gốc (stem cell 
therapy), điều trị miễn dịch và miễn dịch phóng xạ (Radioimmuno therapy, RIT), xạ trị trong mổ, 
PET/CT mô phỏng trong lập kế hoạch xạ trị, xạ trị IMRT, SBRT, VMAT…, xạ phẫu bằng dao 
gamma và dao gamma quay, xạ trị trongchọn lọc (SIRT), cấy hạt phóng xạ (Seed implantation)…. 

 Trong thời gian tớichúng ta đang hy vọng áp dụng các phƣơng phápđiều trị hiện đại cho bệnh 
nhân ung thƣ nhƣ: điều trị phóng xạ thụ thể peptid (Peptide Receptor Radionuclide Therapy – PRRT), 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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xạ trị bằng hạt proton (Proton beam radiotherapy - PBRT), xạ trị bằng hạt neutron (Neutron beam 
therapy - NBT), xạ trị kích hoạt bằng neutron (Boron neutron capture therapy – BNCT), y học phóng 
xạ nano (Radionanomedicine)… 
 Tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (YHHN và UB), bệnh viện Bạch Mai đã ứng dụng 
thành công nhiều kỹ thuật hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực và thế giới để chẩn đoán và 
điều trị ung thư và một số bệnh lý khác, cụ thể là: 
 Về chẩn đoán 
- Kỹ thuật chụp PET/CT đƣợc thực hiện từ năm 2008 để chẩn đoán một số loại bệnh trong các lĩnh 

vực ung thƣ, tim mạch, thần kinh.  
 Trong ung thƣ, PET/CT đã đƣợc ứng dụng để chẩn đoán u nguyên phát, di căn, tái phát, đánh 
giá giai đoạn, giúp lựa chọn phƣơng pháp điều trị tối ƣu nhất cho ngƣời bệnh và đánh giá đáp ứng sau 
điều trị... Đến nay đã có hơn 14.500 bệnh nhân ung thƣ ung thƣ phổi, hạ họng thanh quản, ung thƣ não 
di căn, thực quản, vú, đại trực tràng, dạ dày, Non Hodgkin lymphoma, Hodgkin… và 30 bệnh nhân sa 
sút trí tuệ do bệnh Alzheimer đã đƣợc chụp PET/CT.  
- Đặc biệt lần đầu tiên ở Việt Nam, PET/CT đƣợc ứng dụng để mô phỏng lập kế hoạch xạ trị ung thƣ 

với các kỹ thuật xạ trị 3D, IMRT… Đến nay đã có hơn 1.500 bệnh nhân ung thƣ (phổi, đầu mặt cổ, 
thực quản, trực tràng...) đã đƣợc ứng dụng thành công kỹ thuật PET/CT mô phỏng để lập kế hoạch 
xạ trị.  

- Ứng dụng CT 128 dãy để mô phỏng lập kế hoạch xạ trị. Hiện đã có 6.000 bệnh nhân ung thƣ đã 
đƣợc sử dụng CT 128 dãy để mô phỏng lập kế hoạch xạ trị ung thƣ. 

- Ứng dụng kỹ thuật SPECT trong chẩn đoán ung thƣ, các bệnh nội tiết, gan, thận, não, phổi, tim 
mạch, Đã có hơn 72.366 bệnh nhân ung thƣ và một số bệnh khác đƣợc sử dụng kỹ thuật chụp 
SPECT để chẩn đoán và theo dõi, đánh giá sau điều trị cho 24.000 bệnh nhân. 

 Về điều trị 
- Đã ứng dụng thành công kỹ thuật chụp PET/CT mô phỏng để lập kế hoạch xạ trị với kỹ thuật 3D và 

IMRT cho hơn 1.500 bệnh nhân ung thƣ (phổi, đầu mặt cổ, thực quản, trực tràng…), với hiệu quả 
điều trị cao, an toàn, giảm rõ rệt biến chứng, nâng cao chất lƣợng cuộc sống cho bệnh nhân ung thƣ. 

- Ứng dụng thành công phƣơng pháp xạ phẫu bằng dao gamma quay (Rotating gamma knife) để điều 
trị cho 6000 bệnh nhân u não và một số bệnh lý sọ não. Lần đầu tiên ở Việt Nam, sau hơn 10 năm 
(từ tháng 7/2007 đến nay) điều trị bằng dao gamma quay, đã chứng minh: đây là phƣơng pháp điều 
trị an toàn hiệu quả, ít biến chứng, thời gian nằm viện ngắn, thích hợp cho các bệnh nhân nhỏ tuổi, 
lớn tuổi, tái phát sau phẫu thuật, các khối u ở vị trí khó hoặc không thể phẫu thuật đƣợc (thân 
não,…). 

- Điều trị cho hơn 90 bệnh nhân ung thƣ gan nguyên phát (HCC: Hepatocellular carcinoma) và ung 
thƣ di căn vào gan bằng kỹ thuật xạ trị trong chọn lọc (SIRT: Selective internal radiation therapy) 
với hạt vi cầu phóng xạ 90Y.  

- Ứng dụng thành công kỹ thuật cấy hạt phóng xạ (Permanent radioactive seed implant) với 125I để 
điều trị cho 8 bệnh ung thƣ tuyến tiền liệt. 

 Kỹ thuật xạ trị trong chọn lọc với 90Y và cấy hạt phóng xạ với 125I lần đầu tiên đƣợc ứng 
dụng thành công tại Việt Nam với hiệu quả điều trị cao, an toàn, nâng cao chất lƣợng cuộc sống cho 
bệnh nhân. 
- Điều trị đích (Targeted therapy) bệnh ung thƣ bằng phƣơng pháp miễn dịch phóng xạ (RIT: Radio 

Immuno Therapy), với kháng thể đơn dòng Rituximab gắn đồng vị phóng xạ 131I dùng để điều trị 
bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin đã tái phát, dai dẳng sau điều trị. Đến nay đã hoàn 
chỉnh quy trình đƣợc quy trình gắn này để đƣa vào điều trị trong lâm sàng.  

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ (RIA, IRMA) và thuốc phóng xạ để chẩn đoán, 
điều trị ung thƣ và một số bệnh lý khác, gồm: 

- Xác định nồng độ một số nội tiết tố có nồng độ rất thấp nhƣ: Growth hormone (GH), Cortisol, 
PTH, TSH, các hormone tuyến giáp (T3, T4, FT3, FT4), Thyroglobuline (Tg), anti-Tg, 
Osteocalcin, calcitonin, Insulin, ACTH, AFP, CEA… trong máu ngƣời bình thƣờng và một số loại 
ung thƣ khác bằng kỹ thuật định lƣợng miễn dịch phóng xạ (RIA: Radioimmunoassay và IRMA: 
Immunoradiometricasay).  

- Điều trị ung thƣ biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa, bệnh bƣớu tuyến giáp lan tỏa nhiễm độc bằng iốt 
phóng xạ 131I. Điều trị ung thƣ di căn xƣơng, bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng P-32… 
 Đến nay đã có hơn 90.000 mẫu xét nghiệm đƣợc định lƣợng bằng phƣơng pháp định lƣợng 

miễn dịch phóng xạ (RIA và IRMA) với độ chính xác cao.  
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 PET/MRI: 0 
 Cyclotron: 5 (2 máy đang hoạt động). 
 RIA, IRMA System: 6 

- Về Y học hạt nhân điều trị:  
 Hiện cả nƣớc đã sử dụng nhiều đồng vị phóng xạ và dƣợc chất phóng xạ để điều trị nhƣ: I-131, 

P-32, I-125 (cấy hạt phóng xạ), Y-90… để điều trị ung thƣ tuyến giáp thể biệt hóa, cƣờng giáp 
trang, bƣớu cổ đơn thuần, ung thƣ di căn xƣơng, ung thƣ gan nguyên phát và thứ phát, ung thƣ 
tuyến tiền liệt… 

 Hệ thống cấy hạt phóng xạ (Seed implantation) với I-125: 01,  
 Hệ thống xạ trị trong chọn lọc (SIRT) với Y-90: 01 

 Sản xuất và ứng dụng các dƣợc chất phóng xạ trong chẩn đoán và điều trị: 
- Tất cả các cơ sở Y học hạt nhân trong cả nƣớc đều đã ứng dụng hầu hết các đồng vị phóng xạ, các 

hợp chất đánh dấu thƣờng quy đã có trên thế giới để chẩn đoán và điều trị bệnh. Nguồn dƣợc chất 
phóng xạ (DCPX) này một phần đáng kể đƣợc sản xuất tại Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, phần còn 
lại phải nhập từ nƣớc ngoài.  

- Cả nƣớc hiện có 5 cyclotron trong đó có 3 cylclotron đang hoạt động, 2 cylcotron hiện chƣa có giấy 
phép hoạt động. Hiện đang thiếu rất nhiều các dƣợc chất phóng xạ, hợp chất đánh dấu mới cho 
chẩn đoán và điều trị. 

- Các đồng vị phóng xa, hợp chất đánh dấu (Thuốc phóng xạ) do Viện NCHN Đà Lạt đã hết hạn visa 
của Bộ Y tế Việt Nam. Hầu hết các công ty cung cấp các DCPX đều không đủ điều kiện để đƣợc 
cấp giấy phép hoạt động. 

 Hiện đang có nhu cầu rất lớn để sử dụng các dƣợc chất phóng xạ mới cho chẩn đoán và điều 
trị bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thƣ. 
b. Về nhân lực 
 Tình hình nhân lực của cả 3 chuyên ngành: Điện quang, xạ trị ung thƣ, y học hạt nhân nhƣ 
sau: 
 Điện quang: 
- Bác sỹ Điện quang: 274 
- Kỹ sƣ vật lý: 37 
- Kỹ thuật viên:443 
 Xạ trị ung thƣ: 
- Bác sỹ xạ trị Ung bƣớu: 236 
- Kỹ sƣ vật lý: 103 
- Kỹ thuật viênxạ trị: 231 
 Y học hạt nhân: 
- Bác sỹ YHHN: 163 
- Kỹ sƣ vật lý (hạt nhân): 43 
- Dƣợc sỹ hóa dƣợc phóng xạ: 29 
- Kỹ thuật viên YHHN: 103 
2. Một số kết quả đã đạt đƣợc trong chẩn đoán và điều trị  
 Về chẩn đoán 
- Hầu hết các kỹ thuật hiện đại đã đƣợc sử dụng thƣờng quy ở Việt Nam. Đối với lĩnh vực: Chẩn 

đoán hình ảnh có các thiết bị siêu âm màu 3D, 4D; CT đa lớp cắt (64, 256, 320, 640 dãy…); MRI 
1.5 Tesla, MRI 3.0 Tesla,…;Nội soi ống mềm, siêu âm nội soi…; Xét nghiệm: chất chỉ điểm khối u 
trong máu, đếm tế bào u trong máu CTCs (circulating tumour cells)…; Mô bệnh học, di truyền: 
nhuộm hóa mô miễn dịch, xét nghiệm phát hiện các đột biến gen…; 

 Về điều trị: 
- Hầu hết các kỹ thuật và phƣơng pháp điều trị mới trên thế giới đã đƣợc áp dụng ở Việt Nam. Đó là 

các phƣơng pháp phẫu thuật tiên tiến, phẫu thuật robot,điều trị trúng đích, điều trị nội tiết, quang 
động học (photodynamic therapy), gen trị liệu (gene therapy), điều trị tế bào gốc (stem cell 
therapy), điều trị miễn dịch và miễn dịch phóng xạ (Radioimmuno therapy, RIT), xạ trị trong mổ, 
PET/CT mô phỏng trong lập kế hoạch xạ trị, xạ trị IMRT, SBRT, VMAT…, xạ phẫu bằng dao 
gamma và dao gamma quay, xạ trị trongchọn lọc (SIRT), cấy hạt phóng xạ (Seed implantation)…. 

 Trong thời gian tớichúng ta đang hy vọng áp dụng các phƣơng phápđiều trị hiện đại cho bệnh 
nhân ung thƣ nhƣ: điều trị phóng xạ thụ thể peptid (Peptide Receptor Radionuclide Therapy – PRRT), 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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+ Medical Physicists: 37 
+ Technicians:443 

- Radiation therapy: 
+ Radiation oncologists: 236 
+ Medical Physicists: 103 
+ Technicians: 231 

- Nuclear medicine: 
+ Nuclear medicine physicians: 163 
+ Medical Physicist (nuclear medicine)s: 43 
+ Radiopharmacists: 29 
+ Nuclear Medicine technicians:101 
+ Nuclear Medicine Nurses: 186 

2. Achievements in diagnosis and treatment 
 About the treatment: 
 Most modern techniques have been used routinely in Vietnam for the following fields: 
Diagnostic imaging with 3D, 4D color ultrasound devices; Multi-slides CT (64, 256, 320, 640 
slides...); MRI 1.5 Tesla, 3.0 Tesla MRI, etc; Endoscopic with soft tube, endoscopic ultrasound etc; 
Laboratory testing: tumor markers in the blood, circulating tumors cells (CTCs) etc; Histopathology, 
hereditary: immunohistochemistry, gene mutations testing etc; 
 About the treatment: 
 Majority of new treatment techniques and methods in the world have been applied in Vietnam. 
These include advanced surgery, robotic surgery, targeted therapy, endocrine therapy, photodynamic 
therapy, gene therapy, stem cell therapy., radioimmunotherapy, Intra-operative radiotherapy, PET/CT 
simulated in radiotherapy planning, radiotherapy for IMRT, SBRT, VMAT..., Gamma knife and 
Rotating gamma knife, Selective internal radiation therapy (SIRT), Radioactive seed implantation.... 
In the coming time, we are planning to apply more modern treatments for cancer patients such as 
Peptide Receptor Radionuclide Therapy - PRRT, Proton beam radiotherapy - PBRT, Neutron beam 
therapy -NBT, Boron neutron capture therapy - BNCT, Radionanomedicine,... 
 The Nuclear Medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital has successfully applied 
many modern techniques on par with other countries in the region and the world for the diagnosis and 
treatment of cancers and several other diseases. In particularly: 
 For diagnosis 
-  PET/CT scans have been performed since 2008 to diagnose many diseases in the field of 

oncology, cardiology, and neurology. 
- In cancer, PET/CT has been used in diagnosing primary, metastatic, recurrent and staging 

tumors, choosing the most optimal treatment for patients and evaluating response after 
treatment,… Up to now, there have been more than 14,500 patients with lung cancer, laryngeal 
cancer, metastatic brain cancer, esophagus cancer, breast cancer, colorectal cancer, stomach 
cancer, Non Hodgkin lymphoma, Hodgkin... and 30 patients with dementia due to Alzheimer's 
have been taken PET/CT scan. 

-  Especially for the first time in Vietnam, PET/CT has been used to simulate radiation therapy 
planning for cancer patients with 3D radiotherapy, IMRT etc. Up to now, there have been more 
than 1,500 cancer patients (lung cancer, head and neck cancer, esophagus cancer, rectum cancer,...) 
who were successfully applied for PET/CT simulation for radiotherapy planning. 

-  Application of 128-Slice Computed Tomography in simulating radiotherapy planning. 
-  Currently, 128-Slice CT has been used to simulate radiation planning for 6,000 cancer patients 
-  Application of SPECT technique in diagnosing cancer, endocrine, liver, kidney, brain, lung and 

cardiovascular diseases, more than 72,366 patients with cancer and some other diseases have been 
using SPECT techniques for diagnosis and follow-up, in which, 24000 patients have been using it 
for evaluation after treatment 

 For the treatment 
- Successfully applied PET/CT techniques to simulate radiotherapy planning with 3D and IMRT 

techniques for 1500 cancer patients (lung cancer, head and neck cancer, esophagus cancer, rectum 
cancer...). With higher treatment efficiency and safety, this technique significantly reduces 
complications and improves the quality of life for patients. 
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 Đã có hơn 3.600 bệnh nhân Ung thƣ tuyến giáp thể biệt hoá và hơn 2.500 bệnh nhân bệnh bƣớu 
tuyến giáp lan toả nhiễm độc (Basedow) đƣợc điều trị thành công bằng 131I. Đã có hàng nghìn 
bệnh nhân đã đƣợc chữa khỏi bằng các đồng vị phóng xạ nói trên.  

 Hơn 1.000 bệnh nhân ung thƣ di căn xƣơng đã đƣợc điều trị giảm đau bằng P-32 với hiệu quả 
giảm đau cao, an toàn, kinh tế. 

- Ứng dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại nhƣ giải trình tự gen (DNA sequencing), giải 
trình tự gen thế hệ mới (Next generation sequencing- NGS), PCR lai đầu dò phân tử hay kỹ thuật 
real time PCR, sản xuất tế bào gốc từ mô mỡ tự thân... để xác định các đột biến gen trong ung thƣ, 
dự báo khả năng đáp ứng thuốc ở bệnh nhân ung thƣ…. với độ tin cậy và chính xác cao. 
 Đã thực hiện đƣợc 2.353 xét nghiệm đột biến gen EGFR (trong mẫu mô và trong huyết tƣơng) 

cho trong ung thƣ phổi không tế bào nhỏ; gen KRAS: 670 ca, BRAF (479 ca), NRAS (338 ca) 
trong ung thƣ đại trực tràng; gen BRAF (693 ca) trong ung thƣ tuyến giáp; gen DPYD (338 ca); 
Giải trình tự gen NGS (96 ca). 

 3.157 bệnh nhân đã đƣợc xét nghiệm AFP, AFP-L3%, PIVKA-II để phát hiện sớm ung thƣ gan. 
Đã điều trị đƣợc 55 bệnh nhân thoái hóa khớp gối bằng tế bào gốc từ mô mỡ tự thân, tủy xƣơng.  

Abstract: Currently in our country, in the medical field, ionizing radiation has been mainly applied in 
three areas: Radiology, Oncology (radiotherapy) and Nuclear Medicine. Many modern and advanced 
applications of ionizing radiation have been utilized to diagnose and treat cancers and some other 
diseases in Vietnam. 
1. Application of ionizing radiation in the field of Radiology, Nuclear Medicine and Oncology 
a. Equipment and production of radiopharmaceuticals: 
 Radiology: X-ray scanner: 1381; CT:1028; MRI:456; DSA: 16 
 Radiation therapy: Until now, our country has possessed: 

Co-60 radiotherapy machines: 4; Accelerated radiotherapy machine: 41; Radiosurgery: 8 (Gamma 
knife: 5, Rotating Gamma knife: 2, Cyberknife: 1); Intra-operative radiotherapy (IORT): 01; CT 
simulation: 41 

 Brachytherapy: 7 (HDR brachytherapy: 5; LDR brachytherapy: 2) 
 Nuclear medicine: 

 Nuclear medicine for diagnostics: the whole country has: SPECT: 25; SPECT / CT:15; PET / 
CT: 12; PET / MRI: 0. 

 Nuclear medicine for treatment: 
- Currently, the country has applied many radioactive isotopes, such as I-131, P-32, I-125 

(radioactive seed implant), Y-90 etc., and radioactive pharmaceuticals for treatment of 
differentiated thyroid cancers, hyperthyroidism, simple goiter, bone metastatic cancer, 
primary and secondary liver cancer, prostate cancer etc.  

- Radioactive seed implantation system with I-125: 01, 
- Selective internal radiation therapy system (SIRT) with Y-90: 01 

 Production and application of Radiopharmaceutical in diagnosis and treatment: 
- All nuclear medicine facilities in the country have applied the majority of radioactive isotopes and 

routine marked compounds for the diagnosis and treatment of diseases. This source of 
Radiopharmaceuticals is partly produced at Da Lat Nuclear Reactor, whereas the rest must be 
imported from abroad. 

- The whole country currently has 5 cyclotrons including 3 active cyclotrons, 2 cyclotrons without an 
active license. There are a lot of new radiopharmaceuticals, marked compounds for diagnosis and 
treatments. 

- Radioactive isotopes, marked compounds (radiopharmaceuticals) produced by Da Lat Nuclear 
Research Institute have expired visas from the Vietnam Ministry of Health. Most companies that 
provide radiopharmaceuticals are not eligible for an operation license. There is an urgent need for 
employment of new radiopharmaceuticals for the diagnosis and treatment of patients, especially 
cancer patients. 

b. Human resources: 
 The situation of human resources in 3 majors, including Radiology, Radiation therapy and 
Nuclear medicine is as follows: 
- Radiology: 

+ Radiologists: 274 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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+ Medical Physicists: 37 
+ Technicians:443 

- Radiation therapy: 
+ Radiation oncologists: 236 
+ Medical Physicists: 103 
+ Technicians: 231 

- Nuclear medicine: 
+ Nuclear medicine physicians: 163 
+ Medical Physicist (nuclear medicine)s: 43 
+ Radiopharmacists: 29 
+ Nuclear Medicine technicians:101 
+ Nuclear Medicine Nurses: 186 

2. Achievements in diagnosis and treatment 
 About the treatment: 
 Most modern techniques have been used routinely in Vietnam for the following fields: 
Diagnostic imaging with 3D, 4D color ultrasound devices; Multi-slides CT (64, 256, 320, 640 
slides...); MRI 1.5 Tesla, 3.0 Tesla MRI, etc; Endoscopic with soft tube, endoscopic ultrasound etc; 
Laboratory testing: tumor markers in the blood, circulating tumors cells (CTCs) etc; Histopathology, 
hereditary: immunohistochemistry, gene mutations testing etc; 
 About the treatment: 
 Majority of new treatment techniques and methods in the world have been applied in Vietnam. 
These include advanced surgery, robotic surgery, targeted therapy, endocrine therapy, photodynamic 
therapy, gene therapy, stem cell therapy., radioimmunotherapy, Intra-operative radiotherapy, PET/CT 
simulated in radiotherapy planning, radiotherapy for IMRT, SBRT, VMAT..., Gamma knife and 
Rotating gamma knife, Selective internal radiation therapy (SIRT), Radioactive seed implantation.... 
In the coming time, we are planning to apply more modern treatments for cancer patients such as 
Peptide Receptor Radionuclide Therapy - PRRT, Proton beam radiotherapy - PBRT, Neutron beam 
therapy -NBT, Boron neutron capture therapy - BNCT, Radionanomedicine,... 
 The Nuclear Medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital has successfully applied 
many modern techniques on par with other countries in the region and the world for the diagnosis and 
treatment of cancers and several other diseases. In particularly: 
 For diagnosis 
-  PET/CT scans have been performed since 2008 to diagnose many diseases in the field of 

oncology, cardiology, and neurology. 
- In cancer, PET/CT has been used in diagnosing primary, metastatic, recurrent and staging 

tumors, choosing the most optimal treatment for patients and evaluating response after 
treatment,… Up to now, there have been more than 14,500 patients with lung cancer, laryngeal 
cancer, metastatic brain cancer, esophagus cancer, breast cancer, colorectal cancer, stomach 
cancer, Non Hodgkin lymphoma, Hodgkin... and 30 patients with dementia due to Alzheimer's 
have been taken PET/CT scan. 

-  Especially for the first time in Vietnam, PET/CT has been used to simulate radiation therapy 
planning for cancer patients with 3D radiotherapy, IMRT etc. Up to now, there have been more 
than 1,500 cancer patients (lung cancer, head and neck cancer, esophagus cancer, rectum cancer,...) 
who were successfully applied for PET/CT simulation for radiotherapy planning. 

-  Application of 128-Slice Computed Tomography in simulating radiotherapy planning. 
-  Currently, 128-Slice CT has been used to simulate radiation planning for 6,000 cancer patients 
-  Application of SPECT technique in diagnosing cancer, endocrine, liver, kidney, brain, lung and 

cardiovascular diseases, more than 72,366 patients with cancer and some other diseases have been 
using SPECT techniques for diagnosis and follow-up, in which, 24000 patients have been using it 
for evaluation after treatment 

 For the treatment 
- Successfully applied PET/CT techniques to simulate radiotherapy planning with 3D and IMRT 

techniques for 1500 cancer patients (lung cancer, head and neck cancer, esophagus cancer, rectum 
cancer...). With higher treatment efficiency and safety, this technique significantly reduces 
complications and improves the quality of life for patients. 
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 Đã có hơn 3.600 bệnh nhân Ung thƣ tuyến giáp thể biệt hoá và hơn 2.500 bệnh nhân bệnh bƣớu 
tuyến giáp lan toả nhiễm độc (Basedow) đƣợc điều trị thành công bằng 131I. Đã có hàng nghìn 
bệnh nhân đã đƣợc chữa khỏi bằng các đồng vị phóng xạ nói trên.  

 Hơn 1.000 bệnh nhân ung thƣ di căn xƣơng đã đƣợc điều trị giảm đau bằng P-32 với hiệu quả 
giảm đau cao, an toàn, kinh tế. 

- Ứng dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại nhƣ giải trình tự gen (DNA sequencing), giải 
trình tự gen thế hệ mới (Next generation sequencing- NGS), PCR lai đầu dò phân tử hay kỹ thuật 
real time PCR, sản xuất tế bào gốc từ mô mỡ tự thân... để xác định các đột biến gen trong ung thƣ, 
dự báo khả năng đáp ứng thuốc ở bệnh nhân ung thƣ…. với độ tin cậy và chính xác cao. 
 Đã thực hiện đƣợc 2.353 xét nghiệm đột biến gen EGFR (trong mẫu mô và trong huyết tƣơng) 

cho trong ung thƣ phổi không tế bào nhỏ; gen KRAS: 670 ca, BRAF (479 ca), NRAS (338 ca) 
trong ung thƣ đại trực tràng; gen BRAF (693 ca) trong ung thƣ tuyến giáp; gen DPYD (338 ca); 
Giải trình tự gen NGS (96 ca). 

 3.157 bệnh nhân đã đƣợc xét nghiệm AFP, AFP-L3%, PIVKA-II để phát hiện sớm ung thƣ gan. 
Đã điều trị đƣợc 55 bệnh nhân thoái hóa khớp gối bằng tế bào gốc từ mô mỡ tự thân, tủy xƣơng.  

Abstract: Currently in our country, in the medical field, ionizing radiation has been mainly applied in 
three areas: Radiology, Oncology (radiotherapy) and Nuclear Medicine. Many modern and advanced 
applications of ionizing radiation have been utilized to diagnose and treat cancers and some other 
diseases in Vietnam. 
1. Application of ionizing radiation in the field of Radiology, Nuclear Medicine and Oncology 
a. Equipment and production of radiopharmaceuticals: 
 Radiology: X-ray scanner: 1381; CT:1028; MRI:456; DSA: 16 
 Radiation therapy: Until now, our country has possessed: 

Co-60 radiotherapy machines: 4; Accelerated radiotherapy machine: 41; Radiosurgery: 8 (Gamma 
knife: 5, Rotating Gamma knife: 2, Cyberknife: 1); Intra-operative radiotherapy (IORT): 01; CT 
simulation: 41 

 Brachytherapy: 7 (HDR brachytherapy: 5; LDR brachytherapy: 2) 
 Nuclear medicine: 

 Nuclear medicine for diagnostics: the whole country has: SPECT: 25; SPECT / CT:15; PET / 
CT: 12; PET / MRI: 0. 

 Nuclear medicine for treatment: 
- Currently, the country has applied many radioactive isotopes, such as I-131, P-32, I-125 

(radioactive seed implant), Y-90 etc., and radioactive pharmaceuticals for treatment of 
differentiated thyroid cancers, hyperthyroidism, simple goiter, bone metastatic cancer, 
primary and secondary liver cancer, prostate cancer etc.  

- Radioactive seed implantation system with I-125: 01, 
- Selective internal radiation therapy system (SIRT) with Y-90: 01 

 Production and application of Radiopharmaceutical in diagnosis and treatment: 
- All nuclear medicine facilities in the country have applied the majority of radioactive isotopes and 

routine marked compounds for the diagnosis and treatment of diseases. This source of 
Radiopharmaceuticals is partly produced at Da Lat Nuclear Reactor, whereas the rest must be 
imported from abroad. 

- The whole country currently has 5 cyclotrons including 3 active cyclotrons, 2 cyclotrons without an 
active license. There are a lot of new radiopharmaceuticals, marked compounds for diagnosis and 
treatments. 

- Radioactive isotopes, marked compounds (radiopharmaceuticals) produced by Da Lat Nuclear 
Research Institute have expired visas from the Vietnam Ministry of Health. Most companies that 
provide radiopharmaceuticals are not eligible for an operation license. There is an urgent need for 
employment of new radiopharmaceuticals for the diagnosis and treatment of patients, especially 
cancer patients. 

b. Human resources: 
 The situation of human resources in 3 majors, including Radiology, Radiation therapy and 
Nuclear medicine is as follows: 
- Radiology: 

+ Radiologists: 274 
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NUCLEAR FUSION, NEUTRON RADIATIVE CAPTURE, NEUTRON STAR,  
AND ORIGIN OF ELEMENTS 

DAO TIEN KHOA 

Institute for Nuclear Science and Technology, Vietnam Atomic Energy Institute 
179 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi 

Abstract: This talk highlights the central role of the nucleo synthesis processes like the nuclear fusion 
or neutron induced reactions in the formation of the stable and radioactive elements. We also illustrate 
the birth of a neutron star, formed instantly after the death of a massive star as the gravitational 
collapse giving rise to a supernova explosion. Then the discussion is focused on the first ever 
observation of the merger of two neutron stars (Kilonova) by the detection of both gravitational waves 
and gamma rays on August 17, 2017 by the LIGO-Virgo Gravitational-wave detectors, Fermi Gamma-
ray Space Telescope, and International Gamma-ray Astrophysics Laboratory, and the later detection of 
the X-ray, infrared radiations as well as the visible light by more than 70 telescopes in the world. The 
gamma spectra seen in this event confirms unambiguously that the neutron-star merger is the site of 
the formation of heavy elements like gold and platinum, and solves, therefore, a long debated puzzle 
on the origin of heavy elements. The talk should be interesting and inspiring to anyone with some 
general knowledge in nuclear physics. 

NUCLEAR STRUCTURE OF EXOTIC NUCLEI BY DIRECT REACTIONS: 
INVESTIGATIONS WITH STORED RADIOACTIVE BEAMS  

AND WITH ACTIVE TARGETS 

P. EGELHOF 

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt, Germany 

Abstract: The investigation of direct reactions with radioactive beams in inverse kinematics has 
already been proven to be a valuable tool for providing important information on the structure of 
exotic nuclei. In particular, it turned out that in many cases essential nuclear structure information 
can be deduced from high-resolution measurements at low momentum transfer. Such experiments 
can favourably be performed either by using the experimental technique of active targets, or, with 
even higher luminosities, with the new and innovative method of using stored and cooled 
radioactive beams interacting with thin internal targets at storage rings within the EXL1 project. 

The experimental techniques developed and applied for both of these methods will be discussed, 
and an overview on recent results will be presented. In particular, nuclear matter distributions and matter 
radii obtained from small angle elastic proton scattering at intermediate energies for light neutron-, and 
proton-rich halo candidates using the active target IKAR will be discussed. Using the EXL technique an 
– even on a world- wide scale – first reaction experiment with a stored radioactive beam with the aim to 
investigate the nuclear matter distribution of the doubly magic 56Ni nucleus was recently performed. The 
results of this experiment and the results of a feasibility study on 58Ni(α,α`) inelastic scattering, where it 
was demonstrated that the Giant Monopole Resonance in 58Ni can be investigated by the present 
technique down to cm angles below 1 degree, will be presented. 

Finally an overview on the perspectives at the future facility FAIR will be given. 
1EXL: EXotic nuclei studied in Light-ion induced reactions at storage rings. 
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- Successfully applied radiosurgery with rotating gamma knife (Rotating gamma knife) for the 
treatment of more than 6000 patients with brain tumor and other cranial diseases. For the first time 
in Vietnam, after 10 years (from July 2007 up to now), radiosurgery with rotating gamma knife has 
proven to be a safe, effective, less complicated and short hospital admission treatment method. It is 
a suitable method of treatment for pediastric patients, elderly patients, patients who have recurrence 
after surgery and for tumors that are difficult or impossible to operate (brain stem …). 

- SIRT: Selective internal radiation therapy with radioactive microspheres 90Y has been used to treat 
90 primary liver cancer (HCC: Hepatocellular carcinoma) and liver metastatic cancer patients 

- The Permanent radioactive seed implant with 125I in has been successfully applied for treatment of 
8 prostate cancers. 

- Selective internal radiation therapies with 90Y and radioactive seed implant with 125I have been 
successfully applied for the first time in Vietnam with high treatment efficiency and safety, while 
improving the quality of life for patient. 

- Targeted therapy by Radio Immuno Therapy (RIT), with Rituximab monoclonal antibodies 
attached to radioactive isotope 131I, has been used to treat lymphoma patients. Non-Hodgkin 
malignant with recurrent, persistent condition after treatment. So far we have completed this 
labeled procedure and applied it in clinical treatment. 

- Research on application of radioimmunoassay (RIA, IRMA) and radio pharmaceuticals for 
diagnosis and treatment of cancer and other diseases, including: 

- Determine the concentration of some hormones with very low levels of concentration such as: 
Growth hormone (GH), Cortisol, PTH, TSH, thyroid hormones (T3, T4, FT3, FT4), 
Thyroglobuline (Tg), anti- Tg, Osteocalcin, calcitonin, Insulin, ACTH, AFP, CEA... in normal 
human blood and some other cancers using radiofrequency quantitative techniques (RIA: 
Radioimmunoassay and IRMA: Immunoradiometricasay). 

- Treatment of differentiated thyroid carcinoma, toxic disseminated thyroid disease by radioactive 
iodine 131I. Treatment of bone metastatic cancer, primary polycythemia with P-32... 
- Up to now, more than 70,000 test samples have been quantified using RIA and IRMA with high 

accuracy. 
- More than 3,000 patients with differentiated thyroid cancer and more than 2000 patients with 

toxic disseminated thyroid disease were successfully treated with 131I. Thousands of patients 
were cured with this above isotopes radiation. 

- More than 500 bone metastatic cancer patients were treated with P-32 with high efficiency of 
analgesia, safety, and economy. 

- Applied modern molecular biology techniques such as DNA sequencing, Next generation 
sequencing (NGS) sequencing, PCR hybrid molecular probe or real time PCR technique, 
production of Adipose-Derived Stem Cells, etc were employed to identify gene mutations in 
cancer, predict drug responsiveness in cancer patients etc with high reliability and accuracy. 
- 2353 EGFR mutation tests (in tissue and plasma samples) were performed for non-small cell 

lung cancer; KRAS genes: 670 cases, BRAF (479 cases), NRAS (338 cases) in colorectal 
cancer; BRAF gene (693 cases) in thyroid cancer; DPYD gene (338 cases); Sequence of NGS 
gene sequence (96 cases). 

- 3157 patients were tested for AFP, AFP-L3%, PIVKA-II for early detection of liver cancer. 55 
patients with osteoarthritis were treated by stem cells from Adipose and Bone marrow derived 
Stem Cells. 
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9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NUCLEAR FUSION, NEUTRON RADIATIVE CAPTURE, NEUTRON STAR,  
AND ORIGIN OF ELEMENTS 

DAO TIEN KHOA 

Institute for Nuclear Science and Technology, Vietnam Atomic Energy Institute 
179 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi 

Abstract: This talk highlights the central role of the nucleo synthesis processes like the nuclear fusion 
or neutron induced reactions in the formation of the stable and radioactive elements. We also illustrate 
the birth of a neutron star, formed instantly after the death of a massive star as the gravitational 
collapse giving rise to a supernova explosion. Then the discussion is focused on the first ever 
observation of the merger of two neutron stars (Kilonova) by the detection of both gravitational waves 
and gamma rays on August 17, 2017 by the LIGO-Virgo Gravitational-wave detectors, Fermi Gamma-
ray Space Telescope, and International Gamma-ray Astrophysics Laboratory, and the later detection of 
the X-ray, infrared radiations as well as the visible light by more than 70 telescopes in the world. The 
gamma spectra seen in this event confirms unambiguously that the neutron-star merger is the site of 
the formation of heavy elements like gold and platinum, and solves, therefore, a long debated puzzle 
on the origin of heavy elements. The talk should be interesting and inspiring to anyone with some 
general knowledge in nuclear physics. 

NUCLEAR STRUCTURE OF EXOTIC NUCLEI BY DIRECT REACTIONS: 
INVESTIGATIONS WITH STORED RADIOACTIVE BEAMS  

AND WITH ACTIVE TARGETS 

P. EGELHOF 

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt, Germany 

Abstract: The investigation of direct reactions with radioactive beams in inverse kinematics has 
already been proven to be a valuable tool for providing important information on the structure of 
exotic nuclei. In particular, it turned out that in many cases essential nuclear structure information 
can be deduced from high-resolution measurements at low momentum transfer. Such experiments 
can favourably be performed either by using the experimental technique of active targets, or, with 
even higher luminosities, with the new and innovative method of using stored and cooled 
radioactive beams interacting with thin internal targets at storage rings within the EXL1 project. 

The experimental techniques developed and applied for both of these methods will be discussed, 
and an overview on recent results will be presented. In particular, nuclear matter distributions and matter 
radii obtained from small angle elastic proton scattering at intermediate energies for light neutron-, and 
proton-rich halo candidates using the active target IKAR will be discussed. Using the EXL technique an 
– even on a world- wide scale – first reaction experiment with a stored radioactive beam with the aim to 
investigate the nuclear matter distribution of the doubly magic 56Ni nucleus was recently performed. The 
results of this experiment and the results of a feasibility study on 58Ni(α,α`) inelastic scattering, where it 
was demonstrated that the Giant Monopole Resonance in 58Ni can be investigated by the present 
technique down to cm angles below 1 degree, will be presented. 

Finally an overview on the perspectives at the future facility FAIR will be given. 
1EXL: EXotic nuclei studied in Light-ion induced reactions at storage rings. 
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- Successfully applied radiosurgery with rotating gamma knife (Rotating gamma knife) for the 
treatment of more than 6000 patients with brain tumor and other cranial diseases. For the first time 
in Vietnam, after 10 years (from July 2007 up to now), radiosurgery with rotating gamma knife has 
proven to be a safe, effective, less complicated and short hospital admission treatment method. It is 
a suitable method of treatment for pediastric patients, elderly patients, patients who have recurrence 
after surgery and for tumors that are difficult or impossible to operate (brain stem …). 

- SIRT: Selective internal radiation therapy with radioactive microspheres 90Y has been used to treat 
90 primary liver cancer (HCC: Hepatocellular carcinoma) and liver metastatic cancer patients 

- The Permanent radioactive seed implant with 125I in has been successfully applied for treatment of 
8 prostate cancers. 

- Selective internal radiation therapies with 90Y and radioactive seed implant with 125I have been 
successfully applied for the first time in Vietnam with high treatment efficiency and safety, while 
improving the quality of life for patient. 

- Targeted therapy by Radio Immuno Therapy (RIT), with Rituximab monoclonal antibodies 
attached to radioactive isotope 131I, has been used to treat lymphoma patients. Non-Hodgkin 
malignant with recurrent, persistent condition after treatment. So far we have completed this 
labeled procedure and applied it in clinical treatment. 

- Research on application of radioimmunoassay (RIA, IRMA) and radio pharmaceuticals for 
diagnosis and treatment of cancer and other diseases, including: 

- Determine the concentration of some hormones with very low levels of concentration such as: 
Growth hormone (GH), Cortisol, PTH, TSH, thyroid hormones (T3, T4, FT3, FT4), 
Thyroglobuline (Tg), anti- Tg, Osteocalcin, calcitonin, Insulin, ACTH, AFP, CEA... in normal 
human blood and some other cancers using radiofrequency quantitative techniques (RIA: 
Radioimmunoassay and IRMA: Immunoradiometricasay). 

- Treatment of differentiated thyroid carcinoma, toxic disseminated thyroid disease by radioactive 
iodine 131I. Treatment of bone metastatic cancer, primary polycythemia with P-32... 
- Up to now, more than 70,000 test samples have been quantified using RIA and IRMA with high 

accuracy. 
- More than 3,000 patients with differentiated thyroid cancer and more than 2000 patients with 

toxic disseminated thyroid disease were successfully treated with 131I. Thousands of patients 
were cured with this above isotopes radiation. 

- More than 500 bone metastatic cancer patients were treated with P-32 with high efficiency of 
analgesia, safety, and economy. 

- Applied modern molecular biology techniques such as DNA sequencing, Next generation 
sequencing (NGS) sequencing, PCR hybrid molecular probe or real time PCR technique, 
production of Adipose-Derived Stem Cells, etc were employed to identify gene mutations in 
cancer, predict drug responsiveness in cancer patients etc with high reliability and accuracy. 
- 2353 EGFR mutation tests (in tissue and plasma samples) were performed for non-small cell 

lung cancer; KRAS genes: 670 cases, BRAF (479 cases), NRAS (338 cases) in colorectal 
cancer; BRAF gene (693 cases) in thyroid cancer; DPYD gene (338 cases); Sequence of NGS 
gene sequence (96 cases). 

- 3157 patients were tested for AFP, AFP-L3%, PIVKA-II for early detection of liver cancer. 55 
patients with osteoarthritis were treated by stem cells from Adipose and Bone marrow derived 
Stem Cells. 

  



Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 6 

Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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RADIOACTIVITY IN THE OIL EXPLORATION SECTOR  

SHELDON LANDSBERGER 

Robert B. Trull Chair in Engineering 
Area Coordinator, Nuclear and Radiation Engineering Program 

Editor, Journal of Environmental Radioactivity, Special Issues and Reviews 
The University of Texas at Austin, Nuclear Engineering Teaching Lab,  

Austin, Texas, USA  
Enviroklean Product Development, Inc. (EPDI). Midland, Texas 

Abstract: One of the very first papers describing radioactivity in oil extraction appeared in 1906 just a 
scant eight years after its discovery by Henri Bequerel in 1896. The world currently consumes closed 
to 100 million barrels of oil daily and is produced in countries throughout the globe through onshore 
drilling which refers to drilling deep holes under the earth's surface and offshore drilling which relates 
to drilling underneath the seabed. It was only in the late 1970‟s and early 1980‟s where a significant 
amount of research was done in characterizing the radioactivity in extraction processes which 
included, scale, produced water, sludge, etc. What is more surprising than the unexpected amounts of 
radioactivity in the oil extraction sector is the orders of magnitude differences of radiation from 
different onshore fields. Thus handling of these radioactive by products including transportation, 
clean-up procedures, and burial requires stringent training and monitoring procedures. For instance, 
typical dosimeters that are placed on chests while most of the radiation emanates from the ground or 
lower parts of sludge tanks underestimates the dose to the body. Our MCNP calculations have 
confirmed this assumption.  A detailed overview of radiation protection procedures for the oil 
exploration sector including analytical measurements of the by-products will be presented.  

LAN TRUYỀN PHÓNG XẠ ĐẾN ĐÔNG NAM Á TỪ TAI NẠN ĐIỆN HẠT NHÂN 
GIẢ ĐỊNH Ở TRUNG QUỐC THEO GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC 

ATMOSPHERIC TRANSPORT OF RADIOACTIVITY FROM A HYPOTHETICAL NUCLEAR 
REACTOR ACCIDENT IN CHINA TO SOUTHEAST ASIA  

BY THE EAST ASIAN NORTHEAST MONSOON 

PHẠM DUY HIỂN, PHẠM KIM LONG 

Vietnam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet, Hanoi, Vietnam 

Tóm tắt: Có rất nhiều lò phản ứng hạt nhân đang và sẽ hoạt động dọc bờ biển Trung Quốc, phía Đông 
Bắc của Việt Nam và Đông Nam Á (ĐNA). Trong trƣờng hợp xảy ra tai nạn, các nhân phóng xạ có thể 
đến ĐNA do gió mùa Đông Bắc thịnh hành vào mùa đông theo các xoáy nghịch từ Cao áp Siberia-
Mongolia. Gió mùa Đông Bắc cũng chính là tác nhân vận chuyển các nhân phóng xạ từ tai nạn 
Fukushima đến vùng Tây Thái Bình Dƣơng và ĐNA vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2011. 

Để làm sáng tỏ tình huống trên, chúng tôi nghiên cứu phát tán phóng xạ từ một tai nạn điện hạt 
nhân giả định xảy ra tại một địa điểm cách biên giới Việt Nam khoảng 50 km, gần nhà máy điện hạt 
nhân Phòng Thành Cảng. Về kịch bản tai nạn và số hạng nguồn, chúng tôi tham khảo 4 kịch bản tai 
nạn lò PWR đƣợc nghiên cứu trong Báo cáo phân tích an toàn (PSA) do các chuyên gia Mỹ thực hiên 
theo yêu cầu của U.S. NRC năm 2012. Kịch bản tai nạn ít nghiêm trọng nhất với tần suất hƣ hại lõi lò 
khoảng 1 sự kiên trong 50,000 năm đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này. Tai nạn đƣợc giả thiết khơi 
mào từ một trận động đất dẫn đến mất điện, dẫn đến lõi lò nóng chảy, thùng lò hƣ hỏng và nhà lò bị dò 
trong khoảng từ 45 đến 72 giờ sau khi phản ứng dây chuyền đƣợc dập tắt khiến khoảng 50% khí hiếm 
phóng xạ (Xe, Kr) và 0,3% đồng vị iốt trữ trong lõi lò phát thải vào khí quyển. Lƣợng phát thải 131I 
thấp hơn khoảng 15 lần so với thực tế xảy ra trong tai nạn điện hạt nhân Fukushima. 

Các nhân phóng xạ phát tán từ tai nạn đƣợc mô phỏng bằng mô hình phát tán hạt Lagrangian 
FLEXPART. Mô hình này đã đƣợc kiểm chứng thông qua so sánh các kết quả mô phỏng 131I và 137Cs 
với nồng độ quan trắc tại 10 trạm đặt ở Tây Thái Bình Dƣơng và Đông Nam Á (P. K. Long, P. D. 
Hien, N. H. Quang (2019), J. of Environmental Radioactivity, 197, 74-80). 
Sau đây là các phát hiện chính trong nghiên cứu này: 
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TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHÁI NIỆM VỀ NƠTRON  
CHO LÒ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU ĐA MỤC TIÊU THÔNG LƢỢNG CAO 

CONCEPTUAL NEUTRONICS DESIGN FOR A HIGH-FLUXMULTI-PURPOSE  
RESEARCH REACTOR  

NGUYỄN NHỊ ĐIỀN, NGUYỄN KIÊN CƢỜNG, HUỲNH TÔN NGHIÊM, VÕ ĐOÀN HẢI ĐĂNG,  
TRẦN QUỐC DƢỠNG, BÙI PHƢƠNG NAM  

Dalat Nuclear Research Institute, 01 Nguyen Tu Luc, Dalat City, Vietnam 
Email: cuongnk.re@dnri.vn 

Tóm tắt: Bài báo trình bày các kết quả tính toán về thiết kế khái niệm cho một lò phản ứng nghiên cứu 
công suất khoảng 10 MWt với thông lƣợng nơtron cao, đa mục tiêu cho Trung tâm nghiên cứu khoa 
học công nghệ hạt nhân của Việt Nam. Nhiên liệu độ giàu thấp loại VVR-KN do Liên bang Nga chế 
tạo đƣợc lựa chọn cho thiết kế lò phản ứng. Các đặc trƣng chính của vùng hoạt lò phản ứng đƣợc xem 
xét để đảm bảo các yêu cầu về an toàn và khả năng sử dụng của lò phản ứng. Cấu hình vùng hoạt của 
lò phản ứng thiết lập trong 6 chu trình làm việc đƣợc xem xét với điều kiện an toàn khi đánh giá về 
giới hạn an toàn và điều kiện tới hạn. Các thông số về an toàn cũng nhƣ các thông số động học đƣợc 
sử dụng để phân tích thủy nhiệt và an toàn cho mỗi cấu hình vùng hoạt. Sau 6 chu trình vận hành với 
các cấu hình vùng hoạt và các mức công suất khác nhau, cấu hình vùng hoạt cân bằng đƣợc thiết lập. 
Chƣơng trình tính toán thiết kế neutron MCNP6.1 và hệ chƣơng trình liên kết REBUS-MCNP6.1 đƣợc 
sử dụng cho thiết kế cũng nhƣ tính toán cháy cho lò phản ứng. Các tính toán chi tiết về phân bố thông 
lƣợng neutron tại các vị trí chiếu xạ trong vùng hoạt và vùng phản xạ để sử dụng cho các mục đích sản 
xuất đồng vị phóng xạ, phân tích kích hoạt, pha tạp vật liệu bằng neutron, cũng nhƣ sử dụng các kênh 
dẫn dòng neutron nằm ngang để phục vụ cho các nghiên cứu về khoa học vật liệu, vật lý hạt nhân cũng 
đƣợc thực hiện và trình bày. 
Từ khóa: Conceptual design, VVR-KN fuel type, MCNP code, REBUS-MCNP system code. 

Abstract: The paper presents calculation results of conceptual design for a 10-MWt high-flux multi-
purpose research reactor of a Research Centre for Nuclear Energy Science and Technology (RCNEST) 
of Viet Nam. The Russian low-enriched uranium VVR-KN fuel type of 19.75% 235U was selected for 
this design. The main characteristics of the designed reactor core were investigated to confirm about 
its safety operation and utilization capability. The established each core configuration in 6 cycles was 
considered under safety conditions in criticality and shutdown margin evaluation, etc. The safety 
parameters as well as kinetics parameters will be used for the thermal hydraulics and safety analysis of 
each core configuration. After 6 operating cycles with different power levels and core configurations, 
the equilibrium core configuration was determined. The neutronics computer codes of MCNP6.1 and 
REBUS-MCNP6.1 linkage system were applied for the design including fuel burn-up calculation. The 
detailed calculation on neutron flux distribution at vertical irradiation positions for typical applications 
such as neutron activation analysis (NAA), radioisotope production (RI), neutron transmutation doping 
(NTD), etc. was carried out and the evaluation of neutron flux at horizontal neutron beam ports for 
material science studies and basic researches on nuclear physics was also given in this paper. 
Keywords: Research reactor, conceptual design, VVR-KN fuel, MCNP6.1 code, REBUS-MCNP6.1 
system code. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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RADIOACTIVITY IN THE OIL EXPLORATION SECTOR  

SHELDON LANDSBERGER 

Robert B. Trull Chair in Engineering 
Area Coordinator, Nuclear and Radiation Engineering Program 

Editor, Journal of Environmental Radioactivity, Special Issues and Reviews 
The University of Texas at Austin, Nuclear Engineering Teaching Lab,  

Austin, Texas, USA  
Enviroklean Product Development, Inc. (EPDI). Midland, Texas 

Abstract: One of the very first papers describing radioactivity in oil extraction appeared in 1906 just a 
scant eight years after its discovery by Henri Bequerel in 1896. The world currently consumes closed 
to 100 million barrels of oil daily and is produced in countries throughout the globe through onshore 
drilling which refers to drilling deep holes under the earth's surface and offshore drilling which relates 
to drilling underneath the seabed. It was only in the late 1970‟s and early 1980‟s where a significant 
amount of research was done in characterizing the radioactivity in extraction processes which 
included, scale, produced water, sludge, etc. What is more surprising than the unexpected amounts of 
radioactivity in the oil extraction sector is the orders of magnitude differences of radiation from 
different onshore fields. Thus handling of these radioactive by products including transportation, 
clean-up procedures, and burial requires stringent training and monitoring procedures. For instance, 
typical dosimeters that are placed on chests while most of the radiation emanates from the ground or 
lower parts of sludge tanks underestimates the dose to the body. Our MCNP calculations have 
confirmed this assumption.  A detailed overview of radiation protection procedures for the oil 
exploration sector including analytical measurements of the by-products will be presented.  

LAN TRUYỀN PHÓNG XẠ ĐẾN ĐÔNG NAM Á TỪ TAI NẠN ĐIỆN HẠT NHÂN 
GIẢ ĐỊNH Ở TRUNG QUỐC THEO GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC 

ATMOSPHERIC TRANSPORT OF RADIOACTIVITY FROM A HYPOTHETICAL NUCLEAR 
REACTOR ACCIDENT IN CHINA TO SOUTHEAST ASIA  

BY THE EAST ASIAN NORTHEAST MONSOON 

PHẠM DUY HIỂN, PHẠM KIM LONG 

Vietnam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet, Hanoi, Vietnam 

Tóm tắt: Có rất nhiều lò phản ứng hạt nhân đang và sẽ hoạt động dọc bờ biển Trung Quốc, phía Đông 
Bắc của Việt Nam và Đông Nam Á (ĐNA). Trong trƣờng hợp xảy ra tai nạn, các nhân phóng xạ có thể 
đến ĐNA do gió mùa Đông Bắc thịnh hành vào mùa đông theo các xoáy nghịch từ Cao áp Siberia-
Mongolia. Gió mùa Đông Bắc cũng chính là tác nhân vận chuyển các nhân phóng xạ từ tai nạn 
Fukushima đến vùng Tây Thái Bình Dƣơng và ĐNA vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2011. 

Để làm sáng tỏ tình huống trên, chúng tôi nghiên cứu phát tán phóng xạ từ một tai nạn điện hạt 
nhân giả định xảy ra tại một địa điểm cách biên giới Việt Nam khoảng 50 km, gần nhà máy điện hạt 
nhân Phòng Thành Cảng. Về kịch bản tai nạn và số hạng nguồn, chúng tôi tham khảo 4 kịch bản tai 
nạn lò PWR đƣợc nghiên cứu trong Báo cáo phân tích an toàn (PSA) do các chuyên gia Mỹ thực hiên 
theo yêu cầu của U.S. NRC năm 2012. Kịch bản tai nạn ít nghiêm trọng nhất với tần suất hƣ hại lõi lò 
khoảng 1 sự kiên trong 50,000 năm đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này. Tai nạn đƣợc giả thiết khơi 
mào từ một trận động đất dẫn đến mất điện, dẫn đến lõi lò nóng chảy, thùng lò hƣ hỏng và nhà lò bị dò 
trong khoảng từ 45 đến 72 giờ sau khi phản ứng dây chuyền đƣợc dập tắt khiến khoảng 50% khí hiếm 
phóng xạ (Xe, Kr) và 0,3% đồng vị iốt trữ trong lõi lò phát thải vào khí quyển. Lƣợng phát thải 131I 
thấp hơn khoảng 15 lần so với thực tế xảy ra trong tai nạn điện hạt nhân Fukushima. 

Các nhân phóng xạ phát tán từ tai nạn đƣợc mô phỏng bằng mô hình phát tán hạt Lagrangian 
FLEXPART. Mô hình này đã đƣợc kiểm chứng thông qua so sánh các kết quả mô phỏng 131I và 137Cs 
với nồng độ quan trắc tại 10 trạm đặt ở Tây Thái Bình Dƣơng và Đông Nam Á (P. K. Long, P. D. 
Hien, N. H. Quang (2019), J. of Environmental Radioactivity, 197, 74-80). 
Sau đây là các phát hiện chính trong nghiên cứu này: 

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 58 

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHÁI NIỆM VỀ NƠTRON  
CHO LÒ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU ĐA MỤC TIÊU THÔNG LƢỢNG CAO 

CONCEPTUAL NEUTRONICS DESIGN FOR A HIGH-FLUXMULTI-PURPOSE  
RESEARCH REACTOR  

NGUYỄN NHỊ ĐIỀN, NGUYỄN KIÊN CƢỜNG, HUỲNH TÔN NGHIÊM, VÕ ĐOÀN HẢI ĐĂNG,  
TRẦN QUỐC DƢỠNG, BÙI PHƢƠNG NAM  

Dalat Nuclear Research Institute, 01 Nguyen Tu Luc, Dalat City, Vietnam 
Email: cuongnk.re@dnri.vn 

Tóm tắt: Bài báo trình bày các kết quả tính toán về thiết kế khái niệm cho một lò phản ứng nghiên cứu 
công suất khoảng 10 MWt với thông lƣợng nơtron cao, đa mục tiêu cho Trung tâm nghiên cứu khoa 
học công nghệ hạt nhân của Việt Nam. Nhiên liệu độ giàu thấp loại VVR-KN do Liên bang Nga chế 
tạo đƣợc lựa chọn cho thiết kế lò phản ứng. Các đặc trƣng chính của vùng hoạt lò phản ứng đƣợc xem 
xét để đảm bảo các yêu cầu về an toàn và khả năng sử dụng của lò phản ứng. Cấu hình vùng hoạt của 
lò phản ứng thiết lập trong 6 chu trình làm việc đƣợc xem xét với điều kiện an toàn khi đánh giá về 
giới hạn an toàn và điều kiện tới hạn. Các thông số về an toàn cũng nhƣ các thông số động học đƣợc 
sử dụng để phân tích thủy nhiệt và an toàn cho mỗi cấu hình vùng hoạt. Sau 6 chu trình vận hành với 
các cấu hình vùng hoạt và các mức công suất khác nhau, cấu hình vùng hoạt cân bằng đƣợc thiết lập. 
Chƣơng trình tính toán thiết kế neutron MCNP6.1 và hệ chƣơng trình liên kết REBUS-MCNP6.1 đƣợc 
sử dụng cho thiết kế cũng nhƣ tính toán cháy cho lò phản ứng. Các tính toán chi tiết về phân bố thông 
lƣợng neutron tại các vị trí chiếu xạ trong vùng hoạt và vùng phản xạ để sử dụng cho các mục đích sản 
xuất đồng vị phóng xạ, phân tích kích hoạt, pha tạp vật liệu bằng neutron, cũng nhƣ sử dụng các kênh 
dẫn dòng neutron nằm ngang để phục vụ cho các nghiên cứu về khoa học vật liệu, vật lý hạt nhân cũng 
đƣợc thực hiện và trình bày. 
Từ khóa: Conceptual design, VVR-KN fuel type, MCNP code, REBUS-MCNP system code. 

Abstract: The paper presents calculation results of conceptual design for a 10-MWt high-flux multi-
purpose research reactor of a Research Centre for Nuclear Energy Science and Technology (RCNEST) 
of Viet Nam. The Russian low-enriched uranium VVR-KN fuel type of 19.75% 235U was selected for 
this design. The main characteristics of the designed reactor core were investigated to confirm about 
its safety operation and utilization capability. The established each core configuration in 6 cycles was 
considered under safety conditions in criticality and shutdown margin evaluation, etc. The safety 
parameters as well as kinetics parameters will be used for the thermal hydraulics and safety analysis of 
each core configuration. After 6 operating cycles with different power levels and core configurations, 
the equilibrium core configuration was determined. The neutronics computer codes of MCNP6.1 and 
REBUS-MCNP6.1 linkage system were applied for the design including fuel burn-up calculation. The 
detailed calculation on neutron flux distribution at vertical irradiation positions for typical applications 
such as neutron activation analysis (NAA), radioisotope production (RI), neutron transmutation doping 
(NTD), etc. was carried out and the evaluation of neutron flux at horizontal neutron beam ports for 
material science studies and basic researches on nuclear physics was also given in this paper. 
Keywords: Research reactor, conceptual design, VVR-KN fuel, MCNP6.1 code, REBUS-MCNP6.1 
system code. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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failure occurring from 45 hours to 72 hours after the reactor shut down. As a consequence, about 50% 
of radioactive noble gases (Xe, Kr) and 0.3% of iodine isotopes of the core inventory are assumed to 
be released into the atmosphere. These amount of 131I is about 15 times less than that released in the 
actual accident at Fukushima.      

The atmospheric dispersion of radionuclides released at the accident site was simulated by using 
the Lagrangian particle dispersion model FLEXPART. The model had been successfully tested 
through the comparison of the simulation results with the 131I and 137Cs concentrations measured at the 
ten monitoring sites located across the Tropical Western Pacific and SEA (P K Long, P D Hien, N H 
Quang (2019). J. of Environmental Radioactivity 197, 74-80). 

The main findings from this study are as follows. 

 The intrusion of radioactive air released from the reactor accident site into SEA occurs with 
high frequency in winter due to the EANEM.  

 After traveling over the Gulf of Tonkin, radionuclides make landfall on the Vietnam coast 
before proceeding further to Laos, Cambodia, Thailand, and Malaysia. The linear transport 
velocity is very high, up to 1000 km/day.  

 For the source terms associated with the selected reactor accident scenario, the two-day 
integrated concentration and the deposition rate of 131I in northern Vietnam may reach 1E+8 Bq 
m-3 and 1E+9 Bq m-2, respectively. The dose rates associated with inhalation and external 
exposures from radionuclides in the air (cloud shine), and on the ground (ground shine) are 
close to the levels of taking protective measures for the population.    

 The 131I concentration in the plume decreases by half after a travel distance of about 150 km, 
reaching 1.8E+5 Bq m-3 in Bangkok, Thailand. 

 The above findings indicate the importance of maintaining emergency plans in SEA countries to 
deal with the consequences of nuclear accident in China.  

 The accurate prediction of the EANEM arrival time in the routine forecasting reports is of great 
significance in supporting the emergency preparedness in response to nuclear reactor accidents. 

 
Fig. Concentration of 131I (Bq/m3) in a plume released from a hypothetical reactor accident at 0:00 

11/25/2018 UTC. 

Keywords: Atmospheric transport of radioactivity, NPP, East Asian Northeast moonson. 
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 Xâm nhập của chùm phóng xạ phát tán từ tai nạn vào ĐNA xảy ra với tần suất cao vào mùa 
đông do có gió mùa Đông Bắc. 

 Sau khi di chuyển qua Vịnh Bắc bộ, các nhân phóng xạ đổ bộ lên bờ biển Việt Nam trƣớc khi 
tiến xa hơn tới Lào, Campuchia, Thái Lan, và Malaysia. Tốc độ di chuyển rất cao, lên đến 1000 
km/ngày. 

 Số hạng nguồn ứng với kịch bản tai nạn đã chọn cho thấy nồng độ trong không khí và mức độ 
rơi lắng của 131I ở miền Bắc Việt Nam có thể đạt 1E+8 Bq/m3 và 1E+9 Bq/m2. Liều chiếu ngoài 
từ đám mây, từ mặt đất và chiếu trong do hít thở đạt gần đến mức có thể phải tiến hành các biện 
pháp bảo vệ cho dân chúng. 

 Nồng độ 131I trong chùm giảm theo khoảng cách, giảm một nửa sau khi di chuyển khoảng 150 
Km, đạt đến 1.8E+5 Bq/m3 tại Bangkok, Thái Lan. 

 Các phát hiện trên cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì các kế hoạch ứng phó sự cố ở các 
nƣớc ĐNA, để giải quyết hậu quả trƣớc các tai nạn hạt nhân có thể xảy ra ở Trung Quốc. 

 Thời gian xảy ra gió mùa Đông Bắc đƣợc dự đoán với độ chính xác cao trong các bản tin dự báo 
thời tiết, tạo thuận lợi cho việc chủ động ứng phó sự cố từ các tai nạn điện hạt nhận. 

 
Hình. Nồng độ 131I (Bq/m3) trong chùm phóng xạ phát tán từ tai nạn giả định xảy ra vào thời 

điểm 0h00 ngày 25/11/2018 UTC 

Từ khóa: Phát tán phóng xạ, nhà máy điện hạt nhân, gió mùa Đông Bắc. 

Abstract: A great number of nuclear power reactors (NPR) are located along the China coast, 
northeast of Vietnam and Southeast Asia (SEA). In the event of a reactor accident, radionuclides could 
find their way to SEA via the East Asian NE monsoon (EANEM) prevailing in winter in association 
with the anticyclonic circulations of the Siberia-Mongolia High. It was the EANEM that transported 
radionuclides from the Fukushima reactor accident to the Tropical Western Pacific and SEA in the late 
March-early April 2011.  

To demonstrate the above situation, we investigate atmospheric dispersion of radioactivity from 
a hypothetical nuclear reactor accident located at 50 km from the Vietnamese border, near the 
Fangchengan nuclear power plant. For the reactor accident scenario and associated source terms, we 
referred to the four typical PWR accident scenarios studied in the Probability Safety Analysis (PSA) 
report, which had been undertaken by the American experts under the request of the U. S. NRC in 
2012. The least severe accident scenario with the core damage frequency about 1/50,000 events per 
year has been selected for this study. This postulated reactor accident is assumed to be initiated by a 
seismic event that results in station blackout, core meltdown, reactor vessel damage, and containment 
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failure occurring from 45 hours to 72 hours after the reactor shut down. As a consequence, about 50% 
of radioactive noble gases (Xe, Kr) and 0.3% of iodine isotopes of the core inventory are assumed to 
be released into the atmosphere. These amount of 131I is about 15 times less than that released in the 
actual accident at Fukushima.      

The atmospheric dispersion of radionuclides released at the accident site was simulated by using 
the Lagrangian particle dispersion model FLEXPART. The model had been successfully tested 
through the comparison of the simulation results with the 131I and 137Cs concentrations measured at the 
ten monitoring sites located across the Tropical Western Pacific and SEA (P K Long, P D Hien, N H 
Quang (2019). J. of Environmental Radioactivity 197, 74-80). 

The main findings from this study are as follows. 

 The intrusion of radioactive air released from the reactor accident site into SEA occurs with 
high frequency in winter due to the EANEM.  

 After traveling over the Gulf of Tonkin, radionuclides make landfall on the Vietnam coast 
before proceeding further to Laos, Cambodia, Thailand, and Malaysia. The linear transport 
velocity is very high, up to 1000 km/day.  

 For the source terms associated with the selected reactor accident scenario, the two-day 
integrated concentration and the deposition rate of 131I in northern Vietnam may reach 1E+8 Bq 
m-3 and 1E+9 Bq m-2, respectively. The dose rates associated with inhalation and external 
exposures from radionuclides in the air (cloud shine), and on the ground (ground shine) are 
close to the levels of taking protective measures for the population.    

 The 131I concentration in the plume decreases by half after a travel distance of about 150 km, 
reaching 1.8E+5 Bq m-3 in Bangkok, Thailand. 

 The above findings indicate the importance of maintaining emergency plans in SEA countries to 
deal with the consequences of nuclear accident in China.  

 The accurate prediction of the EANEM arrival time in the routine forecasting reports is of great 
significance in supporting the emergency preparedness in response to nuclear reactor accidents. 

 
Fig. Concentration of 131I (Bq/m3) in a plume released from a hypothetical reactor accident at 0:00 

11/25/2018 UTC. 

Keywords: Atmospheric transport of radioactivity, NPP, East Asian Northeast moonson. 
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 Xâm nhập của chùm phóng xạ phát tán từ tai nạn vào ĐNA xảy ra với tần suất cao vào mùa 
đông do có gió mùa Đông Bắc. 

 Sau khi di chuyển qua Vịnh Bắc bộ, các nhân phóng xạ đổ bộ lên bờ biển Việt Nam trƣớc khi 
tiến xa hơn tới Lào, Campuchia, Thái Lan, và Malaysia. Tốc độ di chuyển rất cao, lên đến 1000 
km/ngày. 

 Số hạng nguồn ứng với kịch bản tai nạn đã chọn cho thấy nồng độ trong không khí và mức độ 
rơi lắng của 131I ở miền Bắc Việt Nam có thể đạt 1E+8 Bq/m3 và 1E+9 Bq/m2. Liều chiếu ngoài 
từ đám mây, từ mặt đất và chiếu trong do hít thở đạt gần đến mức có thể phải tiến hành các biện 
pháp bảo vệ cho dân chúng. 

 Nồng độ 131I trong chùm giảm theo khoảng cách, giảm một nửa sau khi di chuyển khoảng 150 
Km, đạt đến 1.8E+5 Bq/m3 tại Bangkok, Thái Lan. 

 Các phát hiện trên cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì các kế hoạch ứng phó sự cố ở các 
nƣớc ĐNA, để giải quyết hậu quả trƣớc các tai nạn hạt nhân có thể xảy ra ở Trung Quốc. 

 Thời gian xảy ra gió mùa Đông Bắc đƣợc dự đoán với độ chính xác cao trong các bản tin dự báo 
thời tiết, tạo thuận lợi cho việc chủ động ứng phó sự cố từ các tai nạn điện hạt nhận. 

 
Hình. Nồng độ 131I (Bq/m3) trong chùm phóng xạ phát tán từ tai nạn giả định xảy ra vào thời 

điểm 0h00 ngày 25/11/2018 UTC 

Từ khóa: Phát tán phóng xạ, nhà máy điện hạt nhân, gió mùa Đông Bắc. 

Abstract: A great number of nuclear power reactors (NPR) are located along the China coast, 
northeast of Vietnam and Southeast Asia (SEA). In the event of a reactor accident, radionuclides could 
find their way to SEA via the East Asian NE monsoon (EANEM) prevailing in winter in association 
with the anticyclonic circulations of the Siberia-Mongolia High. It was the EANEM that transported 
radionuclides from the Fukushima reactor accident to the Tropical Western Pacific and SEA in the late 
March-early April 2011.  

To demonstrate the above situation, we investigate atmospheric dispersion of radioactivity from 
a hypothetical nuclear reactor accident located at 50 km from the Vietnamese border, near the 
Fangchengan nuclear power plant. For the reactor accident scenario and associated source terms, we 
referred to the four typical PWR accident scenarios studied in the Probability Safety Analysis (PSA) 
report, which had been undertaken by the American experts under the request of the U. S. NRC in 
2012. The least severe accident scenario with the core damage frequency about 1/50,000 events per 
year has been selected for this study. This postulated reactor accident is assumed to be initiated by a 
seismic event that results in station blackout, core meltdown, reactor vessel damage, and containment 
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THEORY OF NEUTRON FLUCTUATIONS WITH APPLICATIONS  
IN NUCLEAR SAFEGUARDS AND NOISE DIAGNOSTICS  

IN RESEARCH AND POWER REACTORS 

IMRE PÁZSIT 

Division of Subatomic and Plasma Physics, Nuclear Engineering Group 
Chalmers University of Technology SE-412 96 Göteborg, Sweden 

E-mail: imre@chalmers.se  

Abstract: Neutron fluctuations in both low power systems (“zero power reactor noise”) [1], [2] and 
power reactors (“power reactor noise”) [2], [3] carry important information about the system. The 
origin of the fluctuations is different in these two regimes, and consequently, they are described by 
different mathematical methods, as well as that they have different characteristics and application 
areas. At low power (critical assemblies and research reactors) the fluctuations are due to the 
branching process (multiple generation of several neutrons in fission); in power reactors it is the 
technological processes of random character, such as boiling of the coolant, vibration of mechanical 
structures etc., which induce the neutron noise. Common to them is that neutron fluctuations can be 
used to diagnose the state of the system, either by determining some of its parameters (reactivity 
coefficients, void content etc.), or by detecting beginning anomalies (excessive vibrations, flow 
anomalies etc.).  

In this report the principles and selected applications of both zero power noise and the power 
reactor noise will be given. The current significance of research in power reactors is also indicated by 
some on-going collaborations, such as the large EU-supported co-ordinated research project, CORTEX, 
whose goal is the development and verification of core diagnostic methods [4], and the planned noise 
diagnostic option of the US DoE supported Versatile Test Reactor (VTR) Project [5]. A particular aspect 
of these projects is that the development and verification of calculational and experimental methods for 
power reactors is supported by dedicated experiments and measurements in zero-power and research 
reactors. In these latter, the perturbations need to be generated artificially; on the other hand, unlike in 
power reactors, determination of the parameters of the noise source as well as measurements of the 
induced neutron noise can be performed simultaneously under controlled circumstances. 

Keywords: neutron noise, reactor diagnostics, safeguards, research reactors, power reactors. 

JAEA R&D IN FUKUSHIMA 

SHINICHI NAKAYAMA, TOKIO FUKAHORI 

Japan Atomic Energy Agency 

Abstract: The Japan Atomic Energy Agency, JAEA, as Japanʼs sole comprehensive research and 
development institute in the field of nuclear science, has been missioned to deploy technical support 
for post-accident environmental remediation and decommissioning of the disabled Fukushima Daiichi 
nuclear power station.  

Immediately after the 2011 nuclear accident, JAEA launched the environmental 
decontamination pilot project to examine the applicability of various environmental decontamination 
technologies, radiation measurement for a wide range of areas including both contaminated areas 
within the Fukushima prefecture (car-borne radiation surveys) and also the entire land of Japan (air-
borne monitoring technologies). 

In addition to these “off-site” activities, JAEA stepped up research and development in 2015 to 
support “on-site” decommissioning of the crippled nuclear reactors and contaminated power station 
site. JAEA‟s R&D charge covers a wide range of differing technologies and disciplines needed for 
decommissioning. Techniques range from remote control technology development for dismantling 
jobs and workers‟ safety under inaccessibly high radiation environments, analysis and characterization 
of radioactive waste and fuel debris generated by the accident, to fundamental research for accident 
scenario analysis and innovative radiation detecting technology development. In addition, JAEA has 
built specialist infrastructure devoted to these tasks. 
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ACADEMY FOR GLOBAL NUCLEAR SAFETY AND SECURITY AGENT 

MASAKI SAITO  

Professor Emeritus and Former Director,  
Academy for Global Nuclear Safety and Security,  

Tokyo Institute of Technology, 
2-12-1 O-Okayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8550, Japan 

E-mail: saito.masaki@nr.titech.ac.jp 

Abstract: Nuclear 3S (Safety, Security and Safeguards (Non-proliferation)) are serious global 
issues of common concern. Based on lessons learned from the International Terrorism in New York on 
September 11, 2001 and the Accidents of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant on March 11, 2011, 
new creative ideas in the research and educational programs are necessary in order to promote the 
global peaceful use of nuclear energy for sustainable prosperity in the world in future.  

Based on these global circumstances, Tokyo Institute of Technology established a “Academy 
for Global Nuclear Safety and Security Agent” initiated with the unique features of a curriculum 
that combines the education in nuclear science/engineering and liberal arts, which is supported by 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan in 2011.  

The students selected to enter the “Academy for Global Nuclear Safety and Security Agent” 
have to stay in a dormitory (DOJO) with other students and the supervisors (DOJO Masters). In this 
way, they have the opportunities to discuss various global non-nuclear issues without the solutions and 
to learn from each other in the DOJO. DOJO Students have to study the compulsory subjects shown 
below in addition to Master and Doctor Theses. 
① Basic and Specific Subjects in Nuclear Science and Engineering  
② Social/Risk Communication  
③ Nuclear Safety/Security Practical Training  

 Fieldwork in measuring environmental radiation in Fukushima area 
 Simulations of severe nuclear reactor accidents 
 Numerical simulation of the behavior of radioactive material in the environment 
 Nuclear security training 

④  International Liberal Arts  
 International politics, international law, economy, history, philosophy, art, culture, English 

and French 
⑤ Internship   

 Domestic internship (3 ~ 6 months) 
 Overseas internship (6 months  ~  one year) 

⑥ Volunteer activities 
⑦ Nuclear DOJO  

 

Based on the above unique educational program and the life in the DOJO, we hope students will 
become Global Leaders with high competence in technology and mindfulness of social duties in 
the field of 3S. 
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GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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THEORY OF NEUTRON FLUCTUATIONS WITH APPLICATIONS  
IN NUCLEAR SAFEGUARDS AND NOISE DIAGNOSTICS  

IN RESEARCH AND POWER REACTORS 

IMRE PÁZSIT 

Division of Subatomic and Plasma Physics, Nuclear Engineering Group 
Chalmers University of Technology SE-412 96 Göteborg, Sweden 

E-mail: imre@chalmers.se  

Abstract: Neutron fluctuations in both low power systems (“zero power reactor noise”) [1], [2] and 
power reactors (“power reactor noise”) [2], [3] carry important information about the system. The 
origin of the fluctuations is different in these two regimes, and consequently, they are described by 
different mathematical methods, as well as that they have different characteristics and application 
areas. At low power (critical assemblies and research reactors) the fluctuations are due to the 
branching process (multiple generation of several neutrons in fission); in power reactors it is the 
technological processes of random character, such as boiling of the coolant, vibration of mechanical 
structures etc., which induce the neutron noise. Common to them is that neutron fluctuations can be 
used to diagnose the state of the system, either by determining some of its parameters (reactivity 
coefficients, void content etc.), or by detecting beginning anomalies (excessive vibrations, flow 
anomalies etc.).  

In this report the principles and selected applications of both zero power noise and the power 
reactor noise will be given. The current significance of research in power reactors is also indicated by 
some on-going collaborations, such as the large EU-supported co-ordinated research project, CORTEX, 
whose goal is the development and verification of core diagnostic methods [4], and the planned noise 
diagnostic option of the US DoE supported Versatile Test Reactor (VTR) Project [5]. A particular aspect 
of these projects is that the development and verification of calculational and experimental methods for 
power reactors is supported by dedicated experiments and measurements in zero-power and research 
reactors. In these latter, the perturbations need to be generated artificially; on the other hand, unlike in 
power reactors, determination of the parameters of the noise source as well as measurements of the 
induced neutron noise can be performed simultaneously under controlled circumstances. 

Keywords: neutron noise, reactor diagnostics, safeguards, research reactors, power reactors. 

JAEA R&D IN FUKUSHIMA 

SHINICHI NAKAYAMA, TOKIO FUKAHORI 

Japan Atomic Energy Agency 

Abstract: The Japan Atomic Energy Agency, JAEA, as Japanʼs sole comprehensive research and 
development institute in the field of nuclear science, has been missioned to deploy technical support 
for post-accident environmental remediation and decommissioning of the disabled Fukushima Daiichi 
nuclear power station.  

Immediately after the 2011 nuclear accident, JAEA launched the environmental 
decontamination pilot project to examine the applicability of various environmental decontamination 
technologies, radiation measurement for a wide range of areas including both contaminated areas 
within the Fukushima prefecture (car-borne radiation surveys) and also the entire land of Japan (air-
borne monitoring technologies). 

In addition to these “off-site” activities, JAEA stepped up research and development in 2015 to 
support “on-site” decommissioning of the crippled nuclear reactors and contaminated power station 
site. JAEA‟s R&D charge covers a wide range of differing technologies and disciplines needed for 
decommissioning. Techniques range from remote control technology development for dismantling 
jobs and workers‟ safety under inaccessibly high radiation environments, analysis and characterization 
of radioactive waste and fuel debris generated by the accident, to fundamental research for accident 
scenario analysis and innovative radiation detecting technology development. In addition, JAEA has 
built specialist infrastructure devoted to these tasks. 
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ACADEMY FOR GLOBAL NUCLEAR SAFETY AND SECURITY AGENT 

MASAKI SAITO  

Professor Emeritus and Former Director,  
Academy for Global Nuclear Safety and Security,  

Tokyo Institute of Technology, 
2-12-1 O-Okayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8550, Japan 

E-mail: saito.masaki@nr.titech.ac.jp 

Abstract: Nuclear 3S (Safety, Security and Safeguards (Non-proliferation)) are serious global 
issues of common concern. Based on lessons learned from the International Terrorism in New York on 
September 11, 2001 and the Accidents of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant on March 11, 2011, 
new creative ideas in the research and educational programs are necessary in order to promote the 
global peaceful use of nuclear energy for sustainable prosperity in the world in future.  

Based on these global circumstances, Tokyo Institute of Technology established a “Academy 
for Global Nuclear Safety and Security Agent” initiated with the unique features of a curriculum 
that combines the education in nuclear science/engineering and liberal arts, which is supported by 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan in 2011.  

The students selected to enter the “Academy for Global Nuclear Safety and Security Agent” 
have to stay in a dormitory (DOJO) with other students and the supervisors (DOJO Masters). In this 
way, they have the opportunities to discuss various global non-nuclear issues without the solutions and 
to learn from each other in the DOJO. DOJO Students have to study the compulsory subjects shown 
below in addition to Master and Doctor Theses. 
① Basic and Specific Subjects in Nuclear Science and Engineering  
② Social/Risk Communication  
③ Nuclear Safety/Security Practical Training  

 Fieldwork in measuring environmental radiation in Fukushima area 
 Simulations of severe nuclear reactor accidents 
 Numerical simulation of the behavior of radioactive material in the environment 
 Nuclear security training 

④  International Liberal Arts  
 International politics, international law, economy, history, philosophy, art, culture, English 

and French 
⑤ Internship   

 Domestic internship (3 ~ 6 months) 
 Overseas internship (6 months  ~  one year) 

⑥ Volunteer activities 
⑦ Nuclear DOJO  

 

Based on the above unique educational program and the life in the DOJO, we hope students will 
become Global Leaders with high competence in technology and mindfulness of social duties in 
the field of 3S. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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The decommissioning of the post-accident nuclear power station site and environmental 
remediation will be a long lasting endeavor, projected to take 30 to 40 years to complete, and 
therefore, development of human resources is essential. JAEA‟s R&D sites could serve as a platform 
for domestic and international human resource development through training and education within our 
R&D facilities, which importantly, would contribute to knowledge and technology transfer to future 
nuclear generations. 

TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BỨC XẠ Ở VIỆT NAM 

OVERVIEW OF RADIATION PROCESSING TECHNOLOGY APPLICATION IN VIETNAM 

NGUYỄN QUỐC HIẾN 

Research and Development Center for Radiation Technology, Vietnam Atomic Energy Institute 
202A, Street 11, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, HCM City, Vietnam 

Email: hien7240238@yahoo.com 

Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ ngày càng đƣợc gia tăng ở nhiều nƣớc trên thế giới. Báo 
cáo trình bày tổng quan về các thiết bị chiếu xạ máy gia tốc điện tử và nguồn gamma Co-60 ở Việt 
Nam. Khử trùng dụng cụ y tế, chiếu xạ thực phẩm, và biến tính khâu mạch vật liệu polyme đã đƣợc 
ứng dụng qui mô công nghiệp. Các ứng dụng mới phát triển nhƣ cắt mạch polysacarit tự nhiên, chế tạo 
vật liệu nano/nanocomposite, xử lý ô nhiễm môi trƣờng cũng đƣợc trình bày trong báo cáo này. Báo 
cáo đƣa ra một số sản phẩm điển hình ứng dụng trong y tế và nông nghiệp đƣợc phát triển từ công 
nghệ xử lý chiếu xạ. Nghiên cứu về thiết kế và chế tạo máy chiếu xạ gamma Co-60 công nghiệp cũng 
đƣợc thực hiện. Hợp tác quốc tế, hợp tác vùng và hợp tác trong nƣớc về công nghệ xử lý chiếu xạ 
đƣợc tăng cƣờng. Công nghệ bức xạ đƣợc ghi nhận là công nghệ thân thiện môi trƣờng và hiệu quả 
kinh tế. Một số hƣớng nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ bức 
xạ cũng đƣợc thảo luận. 

Từ khóa: Công nghệ bức xạ, thiết bị chiếu xạ, dụng cụ y tế, thực phẩm, vật liệu polymer. 

Abstract: Radiation processing technology has been increasingly applied in many countries 
worldwide. Current irradiation facilities (electron beam machines, gamma Co-60 irradiators) and 
irradiation organizations (governmental centers and private sectors) in Vietnam have been overviewed. 
Radiation sterilization of medical devices, food irradiation, and radiation modification of polymer 
materials have been industrially applied. Emerging applications of radiation processing such as 
degradation of natural polysaccharides, synthesis of nanoparticles/nanocomposites, treatment of 
environmental pollution are outlined. Some typical products processed by gamma Co-60 ray/EB 
irradiation for medical and agricultural applications have been developed. Study on design and 
manufacture of industrial Co-60 irradiator has been also implemented. International, regional, and 
national co-operation in the field of radiation processing have been remarkably strengthened. 
Radiation processing has been recognized as an environmentally friendly and cost-effective 
technology. Future work plans and technology transfer on radiation processing technology are also 
briefly discussed. 

Keywords: Radiation technology, irradiation facilities, medical devices, food, polymer materials. 
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materials have been industrially applied. Emerging applications of radiation processing such as 
degradation of natural polysaccharides, synthesis of nanoparticles/nanocomposites, treatment of 
environmental pollution are outlined. Some typical products processed by gamma Co-60 ray/EB 
irradiation for medical and agricultural applications have been developed. Study on design and 
manufacture of industrial Co-60 irradiator has been also implemented. International, regional, and 
national co-operation in the field of radiation processing have been remarkably strengthened. 
Radiation processing has been recognized as an environmentally friendly and cost-effective 
technology. Future work plans and technology transfer on radiation processing technology are also 
briefly discussed. 

Keywords: Radiation technology, irradiation facilities, medical devices, food, polymer materials. 
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TRỊNH ANH ĐỨC 

Vietnam Atomic Energy Institute, 140 Nguyen Tuan, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam 
E-mail address: trinhanhduc@vinatom.gov.vn 

 
Abstract: We used stable isotopes of water for hydrological characterization and flow component 
partitioning in the Red River Delta (RRD). Water samples were collected monthly during 2015. 
Isotope signatures were depleted in summer-autumn (May-October) and elevated in winter-spring 
(November-April), displaying seasonal variation in response to regional monsoon air mass contest. 
Water of the RRD tributaries stems solely from local sources and is completely separated from water 
arriving from upstream sub-basins. A combination of data analysis and hydrological simulation 
confirms the role of upstream hydropower reservoirs in retaining and mixing upstream water. River 
water inside the RRD experienced strong evaporation characterized by depleted d-excess values, 
becoming negative in summer. Hydrograph separation shows that inside the RRD, the river receives 
groundwater during the dry season while groundwater replenishment occurs in the rainy season. 

USING STABLE ISOTOPES TO TRACK MIGRATORY ANIMALS 

KEITH A. HOBSON 

Abstract: The conservation of migratory wildlife requires that we link breeding, stopover and 
wintering sites of regional populations and identify which factors may be operating to limit 
populations. This is easily said but difficult to achieve, especially for small songbirds and insects 
that are rarely encountered and which are typically unable to be equipped with satellite transmitters. 
For the last decades, I have been working on the use of intrinsic chemical fingerprints (stable 
isotopes of key elements such as C, N, O, H, S) primarily in bird feathers and insect wings to 
provide geographic information of origins. The advantage to such an approach is that only one 
capture is required and sampling is not biased to the relatively few locations where organisms can 
be marked. This approach has provided a breakthrough in the way we can forensically track wildlife 
by making use of naturally occurring biogeochemical “isoscapes”. I will provide an overview of this 
technique and provide many examples from birds to butterflies. I will also try to address where the 
isotope approach now sits given the advent of new and exciting technologies such as miniaturized 
light-level geolocators and VHF tags. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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KỸ THUẬT ĐỒNG VỊ KẾT HỢP VỚI PHƢƠNG PHÁP HÓA HỌC TRONG NGHIÊN 
CỨU ĐIỀU TRA NGUỒN TÀI NGUYÊN NƢỚC KHOÁNG-NÓNG 

ISOTOPIC AND CHEMICAL TECHNIQUES TO STUDY GEOTHERMAL  
AND MINERALS WATER RESOURCES 

ĐẶNG ĐỨC NHẬN1*, ĐOÀN VĂN CÁNH2 
1Institute for Nuclear Sciences and Technology, 179 Hoang Quoc Viet st., Ha Noi, Vietnam 

2Hydrogeological Association of Vietnam (HAV) 
No. 10 Tran Cung, North Tu Liem Dist., Ha Noi, Vietnam 

*Email: dangducnhan50@gmail.com; Cell phone: +913 53 54 48 

Tóm tắt: Nguồn nƣớc địa nhiệt và nƣớc khoáng đã và đang đƣợc sử dụng cho nhiều mục đích khác 
nhau trên thế giới nhƣ làm nguồn nhiệt năng phát điện, sƣởi ấm nhà ở, vƣờn rau và đặc biệt là tắm 
khoáng-nóng và chữa một số bệnh. Ở Việt nam Chƣơng trình thăm dò nguồn tài nguyên nƣớc địa 
nhiệt và nƣớc khoáng mới đƣợc Hội Địa chất thủy văn mới đƣợc khởi xƣớng và đƣợc Bộ Khoa học và 
Công nghệ tài trợ kinh phí. Trong quá trình thăm dò nƣớc địa nhiệt và nƣớc khoáng những câu hỏi sau 
đây cần phải đƣợc làm sáng tỏ. Đó là 1) Nƣớc địa nhiệt/nƣớc khoáng có nguồn gốc từ đâu? 2) Hƣớng 
vận động của dòng nƣớc địa nhiệt/nƣớc khoáng từ đâu đến đâu? 3) Nhiệt độ của bể nhiệt là bao nhiêu 
và độ sâu của bể địa nhiệt là bao nhiêu so với mặt đất. Đây là những câu hỏi liên quan đến trữ lƣợng 
và khả năng khai thác bền vũng nguồn nƣớc địa nhiệt cũng nhƣ nguồn nƣớc khoáng. 

Bài trình bày này sẽ giới thiệu các kỹ thuật đồng vị kết hợp với các phép phân tích thành phần 
hóa học của nguồn nƣớc địa nhiệt/nƣớc khoáng nhằm trả lời cho các câu hỏi nêu trên. Kỹ thuật đồng 
vị bao gồm xác định tỷ số đồng vị deuteri và oxy-18 (2H và 18O) trong nƣớc địa nhiệt/nƣớc khoáng 
để chứng minh nguồn gốc phát sinh nƣớc địa nhiệt/nƣớc khoáng; xác định nồng độ hoạt độtriti (3H) 
cùng nhƣ 14C trong phần cacbon vô cơ tan trong nƣớc (DIC) để biết đƣợc hƣớng vận động của nguồn 
nƣớc. Phân tích thành phần hóa học của nƣớc bao gồm định lƣợng nồng độ các cation và anion chính 
cũng nhƣ nồng độ SiO2 tan trong nƣớc dịa nhiệt và trong nguồn nƣớc bề mặt để xác định nhiệt độ của 
bể địa nhiệt. 

Hai trƣờng hợp cụ thể là nguồn nƣớc địa nhiệt Vĩnh Phƣơng, tp. Nha Trang và nguồn nƣớc 
khoáng Quang Hanh, Quảng Ninh đƣợc đƣa ra làm ví dụ minh họa. 

Từ khóa: Nước địa nhiệt; Kỹ thuật đồng vị, Nhiệt kế địa chất; Nguồn gốc nước địa nhiệt; Vĩnh 
Phương, Quang Hanh, Việt Nam.  

Abstract: Geothermal water is used for diverse purposes worldwide like to generate electric power, 
for space heating, for health bath etc. In Vietnam a Program of the exploration for geothermal and 
minerals water resources has recently initiated by HAV with the support from the Ministry of Science 
and Technology (MOST). During the exploration of geothermal and minerals water the following 
questions should be addressed: i) Where does the thermal fluid come from or the genesis of the 
thermal water resource?; ii) How is the flow direction of the thermal fluid? How high is the 
temperature, and how deep is the thermal reservoir?  

This presentation introduces the use of isotopic and chemical techniques to answer the above 
mentioned questions in the geothermal exploration. The isotopic techniques include the analysis for 
deuterium and oxygen-18 composition (2H, 18O) in thermal water to determine the genesis and 
recharge areas of geothermal fluids; analysis for tritium and 14C-content in dissolved inorganic carbon 
(DIC) to elucidate the pattern of flow direction of the geothermal fluid. The chemical techniques 
include the analysis for major cations and anions as well as content of SiO2 in hot and cold springs to 
estimate the geo-thermometry of the geothermal systems. Cases studies for the Vinh Phuong thermal 
(Nha Trang city, Central Part of Vietnam) and Quang Hanh (Quang Ninh, Northern Vietnam) minerals 
water sources are illuminated also.   

Keywords: Geothermal water; isotopic techniques; Geothermometer; Geothermal water genesis; 
Vinh Phuong, Quang Hanh, Vietnam. 
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Tóm tắt: Nguồn nƣớc địa nhiệt và nƣớc khoáng đã và đang đƣợc sử dụng cho nhiều mục đích khác 
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nhiệt và nƣớc khoáng mới đƣợc Hội Địa chất thủy văn mới đƣợc khởi xƣớng và đƣợc Bộ Khoa học và 
Công nghệ tài trợ kinh phí. Trong quá trình thăm dò nƣớc địa nhiệt và nƣớc khoáng những câu hỏi sau 
đây cần phải đƣợc làm sáng tỏ. Đó là 1) Nƣớc địa nhiệt/nƣớc khoáng có nguồn gốc từ đâu? 2) Hƣớng 
vận động của dòng nƣớc địa nhiệt/nƣớc khoáng từ đâu đến đâu? 3) Nhiệt độ của bể nhiệt là bao nhiêu 
và độ sâu của bể địa nhiệt là bao nhiêu so với mặt đất. Đây là những câu hỏi liên quan đến trữ lƣợng 
và khả năng khai thác bền vũng nguồn nƣớc địa nhiệt cũng nhƣ nguồn nƣớc khoáng. 

Bài trình bày này sẽ giới thiệu các kỹ thuật đồng vị kết hợp với các phép phân tích thành phần 
hóa học của nguồn nƣớc địa nhiệt/nƣớc khoáng nhằm trả lời cho các câu hỏi nêu trên. Kỹ thuật đồng 
vị bao gồm xác định tỷ số đồng vị deuteri và oxy-18 (2H và 18O) trong nƣớc địa nhiệt/nƣớc khoáng 
để chứng minh nguồn gốc phát sinh nƣớc địa nhiệt/nƣớc khoáng; xác định nồng độ hoạt độtriti (3H) 
cùng nhƣ 14C trong phần cacbon vô cơ tan trong nƣớc (DIC) để biết đƣợc hƣớng vận động của nguồn 
nƣớc. Phân tích thành phần hóa học của nƣớc bao gồm định lƣợng nồng độ các cation và anion chính 
cũng nhƣ nồng độ SiO2 tan trong nƣớc dịa nhiệt và trong nguồn nƣớc bề mặt để xác định nhiệt độ của 
bể địa nhiệt. 

Hai trƣờng hợp cụ thể là nguồn nƣớc địa nhiệt Vĩnh Phƣơng, tp. Nha Trang và nguồn nƣớc 
khoáng Quang Hanh, Quảng Ninh đƣợc đƣa ra làm ví dụ minh họa. 

Từ khóa: Nước địa nhiệt; Kỹ thuật đồng vị, Nhiệt kế địa chất; Nguồn gốc nước địa nhiệt; Vĩnh 
Phương, Quang Hanh, Việt Nam.  

Abstract: Geothermal water is used for diverse purposes worldwide like to generate electric power, 
for space heating, for health bath etc. In Vietnam a Program of the exploration for geothermal and 
minerals water resources has recently initiated by HAV with the support from the Ministry of Science 
and Technology (MOST). During the exploration of geothermal and minerals water the following 
questions should be addressed: i) Where does the thermal fluid come from or the genesis of the 
thermal water resource?; ii) How is the flow direction of the thermal fluid? How high is the 
temperature, and how deep is the thermal reservoir?  

This presentation introduces the use of isotopic and chemical techniques to answer the above 
mentioned questions in the geothermal exploration. The isotopic techniques include the analysis for 
deuterium and oxygen-18 composition (2H, 18O) in thermal water to determine the genesis and 
recharge areas of geothermal fluids; analysis for tritium and 14C-content in dissolved inorganic carbon 
(DIC) to elucidate the pattern of flow direction of the geothermal fluid. The chemical techniques 
include the analysis for major cations and anions as well as content of SiO2 in hot and cold springs to 
estimate the geo-thermometry of the geothermal systems. Cases studies for the Vinh Phuong thermal 
(Nha Trang city, Central Part of Vietnam) and Quang Hanh (Quang Ninh, Northern Vietnam) minerals 
water sources are illuminated also.   

Keywords: Geothermal water; isotopic techniques; Geothermometer; Geothermal water genesis; 
Vinh Phuong, Quang Hanh, Vietnam. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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MCNP6 bao gồm hệ số nhân neutron hiệu dụng, phân bố công suất theo phƣơng bán kính và phƣơng 
trục, và phân bố thông lƣợng neutron nhiệt trong lò phản ứng. Kết quả cho thấy có sự phù hợp tốt giữa 
Serpent 2 và MCNP6. Do đó mô hình đƣợc phát triển ở đây với chƣơng trình Serpent 2 có thể đƣợc sử 
dụng để phục vụ tính toán lò phản ứng Đà Lạt. 

Từ khóa: Lò phản ứng Đà Lạt, neutronic, mô phỏng Monte Carlo, Serpent 2, MCNP6. 

Abstract: This paper presents a model development of the Dalat nuclear research reactor (DNRR) 
with the Serpent 2 Monte Carlo code. The purpose is to prepare the DNRR Serpent 2 model for 
performing fuel burnup calculations of the DNRR as well as for generating multi-group neutron cross 
sections to be further used in the kinetics calculations of the DNRR with a 3D reactor kinetics code. 
The DNRR Serpent 2 model was verified through comparing with the MCNP6 calculations under 
different reactor conditions. The parameters to be compared include the effective neutron 
multiplication factor, radial and axial power distributions, and thermal neutron flux distributions. The 
comparative results generally show a good agreement between Serpent 2 and MCNP6 and thus 
indicate that the DNRR Serpent 2 model can be used for further calculations of the DNRR. 

Keywords: DNRR, neutronics, Monte Carlo simulation, Serpent 2, MCNP6. 

MÔ HÌNH TẤT ĐỊNH TRONG PHÂN TÍCH TỚI HẠN VÀ ĐẶC TRƢNG  
TÍCH PHÂN CỦA THANH ĐIỀU KHIỂN CỦA LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU HEU 

A DETERMINISTIC MODEL FOR CRITICALITY AND ROD WORTH ANALYSIS OF 
THE DNRR RESEARCH REACTOR WITH HEU FUEL 

PHAN THỊ THÙY GIANG1,2, NGUYỄN KIÊN CƢỜNG3, ĐỖ QUANG BÌNH4,  
TRẦN HOÀI NAM1, NGÔ QUANG HUY4 

1Institute of Fundamental and Applied Sciences, Duy Tan University,  
Ho Chi Minh City, Vietnam 

2Faculty of Physics and Engineering Physics, University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam 
3Dalat Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 

4Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: phanthithuygiang@gmail.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu này phát triển và kiểm chứng mô hình tất định sử dụng chƣơng trình SRAC 
trong phân tích tới hạn và đặc trƣng tích phân của thanh điều khiển của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. 
Các tính toán đƣợc thực hiện trên bảy cấu hình vùng hoạt đƣợc thiết lập bằng thực nghiệm trong quá 
trình khởi động lò Đà Lạt. Kết quả tính toán đƣợc so sánh với số liệu từ thực nghiệm và tính toán 
MCNP5. Cùng với đó, ảnh hƣởng của các thƣ viện số liệu hạt nhân (ENDF/B-VII.0, JENDL) cũng 
đƣợc phân tích. 

Từ khóa: SRAC, phân tích tới hạn, tích phân thanh điều khiển. 

Abstract: This paper presents the development and verification of a deterministic model using 
the SRAC code system for analysing the criticality and control rod worth of the Dalat Nuclear 
Research Reactor (DNRR). Numerical calculations were performed based on seven core 
configurations established experimentally during the startup period of the DNRR. Comparison of 
the results with MCNP5 calculations and with the measurement data was conducted. The impact 
of various nuclear data libraries (ENDF/B and JENDL) on the criticality and control rod worth 
analysis was also investigated. 

Keywords: DNRR, SRAC, criticality, control rod worth. 
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ĐO ĐỘ PHẢN ỨNG BẰNG KỸ THUẬT TIẾNG ỒN VÀ ÁP DỤNG  
TRONG LÕ ĐÀ LẠT 

REACTIVITY MEASUREMENT BY NOISE TECHNIQUE AND APPLICATION  
TO THE DALAT REACTOR 

NGUYỄN MINH TUÂN, TRẦN TRÍ VIỄN, TRANG CAO SỬ,  
HUỲNH TÔN NGHIÊM, LÊ VĨNH VINH 

Nuclear Research Institute, 01 Nguyen Tu Luc, Dalat 
Email: tuannm.re@dnri.vn 

 
Tóm tắt: Từ nhiều năm nay, phân tích các tín hiệu thăng giáng từ các buồng ion hoá (ion-chamber) 
đặt trong một lò phản ứng hạt nhân là một công cụ mạnh để thu nhận các thông tin về trạng thái lò 
phản ứng, đặc biệt là các thông tin liên quan đến đáp ứng động của học lò phản ứng. Báo cáo trình bày 
các kết quả đo độ phản ứng bằng phƣơng pháp phân tích tiếng ồn trên lò Đà Lạt. Kỹ thuật tiếng ồn 
thích hợp cho lò Đà Lạt là phƣơng pháp phân tích hàm mật độ phổ và mật độ phổ chéo công suất 
(APSD/CPSD).  Hàm mật độ phổ chéo công suất (CPSD) tín hiệu thu nhận từ 2 buồng ion hoá (loại 
KHK-56) có hiệu suất cao đƣợc đo và phân tích. Mục tiêu chính của nghiên cứu này tập trung vào quy 
trình đo độ phản ứng. Các giá trị độ phản ứng đo đƣợc bằng kỹ thuật tiếng ồn đƣợc so sánh với các kết 
quả đo chuẩn thanh điều khiển dựa trên phƣơng pháp chu kỳ nhân đôi. 

Từ khóa: Buồng ion hóa (I.C), Độ phản ứng (  ), Hàm truyền H(ω), Hàm mật độ phổ (PSD), Hàm tự 
tương quan, Hàm mật độ phổ chéo (CPSD), Tham số Rossi-α, Thời gian sống giữa các thế hệ neutron 
(  ). 

Abstract: For many years, analysis of the fluctuating signals from ion-chambers installed in a nuclear 
reactor has been a powerful tool for getting information about the reactor behavior, in particular the 
information concerning the kinetic response of the reactor. This report presents the results of reactivity 
measurement by noise technique at the Dalat reactor. The noise technique suitable for the Dalat reactor 
is auto or cross power spectral density (APSD/CPSD) analysis method. Cross power spectral density 
from two compensated ion-chambers (KHK-56 type) with high efficiency was measured and analyzed. 
The main objective of this research focus on the procedure to measure the reactivity. The values of 
reactivity determined by the noise technique were compared to the values determined from the 
experiments of control rod calibration based on the double time period method. 

Keywords: Ion-chamber (I.C), Reactivity (  ), Transfer function H(ω), Power spectral density 
(PSD), Autocorrelation function, Cross-power spectral density (CPSD), Rossi-α parameter, Neutron 
generation time ( ). 

MÔ HÌNH HÓA LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT  
DÙNG CHƢƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN MONTE CARLO SERPENT 2 

MODELING OF THE DALAT NUCLEAR RESEARCH REACTOR  
WITH THE SERPENT 2 MONTE CARLO CODE 

NGUYỄN THỊ DUNG1, NGUYỄN KIÊN CƢỜNG2, TRẦN VIỆT PHÚ1,   
NGUYỄN HỮU TIỆP1, PHẠM NHƢ VIỆT HÀ1 

1Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
2Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 

Email: dungvlk52@gmail.com  

Tóm tắt: Báo cáo trình bày việc phát triển mô hình tính toán lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt dùng 
chƣơng trình Monte Carlo Serpent 2. Mục đích là để phục vụ tính toán cháy nhiên liệu và phát các 
hằng số nhóm phục vụ tính toán động học lò phản ứng Đà Lạt. Mô hình Serpent 2 của lò phản ứng Đà 
Lạt đƣợc kiểm chứng bằng cách so sánh với các kết quả tính toán dùng chƣơng trình Monte Carlo 
MCNP6 trong các điều kiện khác nhau của lò phản ứng. Các thông số đƣợc so sánh giữa Serpent 2 và 



Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 6 

Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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MCNP6 bao gồm hệ số nhân neutron hiệu dụng, phân bố công suất theo phƣơng bán kính và phƣơng 
trục, và phân bố thông lƣợng neutron nhiệt trong lò phản ứng. Kết quả cho thấy có sự phù hợp tốt giữa 
Serpent 2 và MCNP6. Do đó mô hình đƣợc phát triển ở đây với chƣơng trình Serpent 2 có thể đƣợc sử 
dụng để phục vụ tính toán lò phản ứng Đà Lạt. 

Từ khóa: Lò phản ứng Đà Lạt, neutronic, mô phỏng Monte Carlo, Serpent 2, MCNP6. 

Abstract: This paper presents a model development of the Dalat nuclear research reactor (DNRR) 
with the Serpent 2 Monte Carlo code. The purpose is to prepare the DNRR Serpent 2 model for 
performing fuel burnup calculations of the DNRR as well as for generating multi-group neutron cross 
sections to be further used in the kinetics calculations of the DNRR with a 3D reactor kinetics code. 
The DNRR Serpent 2 model was verified through comparing with the MCNP6 calculations under 
different reactor conditions. The parameters to be compared include the effective neutron 
multiplication factor, radial and axial power distributions, and thermal neutron flux distributions. The 
comparative results generally show a good agreement between Serpent 2 and MCNP6 and thus 
indicate that the DNRR Serpent 2 model can be used for further calculations of the DNRR. 

Keywords: DNRR, neutronics, Monte Carlo simulation, Serpent 2, MCNP6. 

MÔ HÌNH TẤT ĐỊNH TRONG PHÂN TÍCH TỚI HẠN VÀ ĐẶC TRƢNG  
TÍCH PHÂN CỦA THANH ĐIỀU KHIỂN CỦA LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU HEU 

A DETERMINISTIC MODEL FOR CRITICALITY AND ROD WORTH ANALYSIS OF 
THE DNRR RESEARCH REACTOR WITH HEU FUEL 

PHAN THỊ THÙY GIANG1,2, NGUYỄN KIÊN CƢỜNG3, ĐỖ QUANG BÌNH4,  
TRẦN HOÀI NAM1, NGÔ QUANG HUY4 

1Institute of Fundamental and Applied Sciences, Duy Tan University,  
Ho Chi Minh City, Vietnam 

2Faculty of Physics and Engineering Physics, University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam 
3Dalat Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 

4Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: phanthithuygiang@gmail.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu này phát triển và kiểm chứng mô hình tất định sử dụng chƣơng trình SRAC 
trong phân tích tới hạn và đặc trƣng tích phân của thanh điều khiển của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. 
Các tính toán đƣợc thực hiện trên bảy cấu hình vùng hoạt đƣợc thiết lập bằng thực nghiệm trong quá 
trình khởi động lò Đà Lạt. Kết quả tính toán đƣợc so sánh với số liệu từ thực nghiệm và tính toán 
MCNP5. Cùng với đó, ảnh hƣởng của các thƣ viện số liệu hạt nhân (ENDF/B-VII.0, JENDL) cũng 
đƣợc phân tích. 

Từ khóa: SRAC, phân tích tới hạn, tích phân thanh điều khiển. 

Abstract: This paper presents the development and verification of a deterministic model using 
the SRAC code system for analysing the criticality and control rod worth of the Dalat Nuclear 
Research Reactor (DNRR). Numerical calculations were performed based on seven core 
configurations established experimentally during the startup period of the DNRR. Comparison of 
the results with MCNP5 calculations and with the measurement data was conducted. The impact 
of various nuclear data libraries (ENDF/B and JENDL) on the criticality and control rod worth 
analysis was also investigated. 

Keywords: DNRR, SRAC, criticality, control rod worth. 
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ĐO ĐỘ PHẢN ỨNG BẰNG KỸ THUẬT TIẾNG ỒN VÀ ÁP DỤNG  
TRONG LÕ ĐÀ LẠT 

REACTIVITY MEASUREMENT BY NOISE TECHNIQUE AND APPLICATION  
TO THE DALAT REACTOR 

NGUYỄN MINH TUÂN, TRẦN TRÍ VIỄN, TRANG CAO SỬ,  
HUỲNH TÔN NGHIÊM, LÊ VĨNH VINH 

Nuclear Research Institute, 01 Nguyen Tu Luc, Dalat 
Email: tuannm.re@dnri.vn 

 
Tóm tắt: Từ nhiều năm nay, phân tích các tín hiệu thăng giáng từ các buồng ion hoá (ion-chamber) 
đặt trong một lò phản ứng hạt nhân là một công cụ mạnh để thu nhận các thông tin về trạng thái lò 
phản ứng, đặc biệt là các thông tin liên quan đến đáp ứng động của học lò phản ứng. Báo cáo trình bày 
các kết quả đo độ phản ứng bằng phƣơng pháp phân tích tiếng ồn trên lò Đà Lạt. Kỹ thuật tiếng ồn 
thích hợp cho lò Đà Lạt là phƣơng pháp phân tích hàm mật độ phổ và mật độ phổ chéo công suất 
(APSD/CPSD).  Hàm mật độ phổ chéo công suất (CPSD) tín hiệu thu nhận từ 2 buồng ion hoá (loại 
KHK-56) có hiệu suất cao đƣợc đo và phân tích. Mục tiêu chính của nghiên cứu này tập trung vào quy 
trình đo độ phản ứng. Các giá trị độ phản ứng đo đƣợc bằng kỹ thuật tiếng ồn đƣợc so sánh với các kết 
quả đo chuẩn thanh điều khiển dựa trên phƣơng pháp chu kỳ nhân đôi. 

Từ khóa: Buồng ion hóa (I.C), Độ phản ứng (  ), Hàm truyền H(ω), Hàm mật độ phổ (PSD), Hàm tự 
tương quan, Hàm mật độ phổ chéo (CPSD), Tham số Rossi-α, Thời gian sống giữa các thế hệ neutron 
(  ). 

Abstract: For many years, analysis of the fluctuating signals from ion-chambers installed in a nuclear 
reactor has been a powerful tool for getting information about the reactor behavior, in particular the 
information concerning the kinetic response of the reactor. This report presents the results of reactivity 
measurement by noise technique at the Dalat reactor. The noise technique suitable for the Dalat reactor 
is auto or cross power spectral density (APSD/CPSD) analysis method. Cross power spectral density 
from two compensated ion-chambers (KHK-56 type) with high efficiency was measured and analyzed. 
The main objective of this research focus on the procedure to measure the reactivity. The values of 
reactivity determined by the noise technique were compared to the values determined from the 
experiments of control rod calibration based on the double time period method. 

Keywords: Ion-chamber (I.C), Reactivity (  ), Transfer function H(ω), Power spectral density 
(PSD), Autocorrelation function, Cross-power spectral density (CPSD), Rossi-α parameter, Neutron 
generation time ( ). 

MÔ HÌNH HÓA LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT  
DÙNG CHƢƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN MONTE CARLO SERPENT 2 

MODELING OF THE DALAT NUCLEAR RESEARCH REACTOR  
WITH THE SERPENT 2 MONTE CARLO CODE 

NGUYỄN THỊ DUNG1, NGUYỄN KIÊN CƢỜNG2, TRẦN VIỆT PHÚ1,   
NGUYỄN HỮU TIỆP1, PHẠM NHƢ VIỆT HÀ1 

1Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
2Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 

Email: dungvlk52@gmail.com  

Tóm tắt: Báo cáo trình bày việc phát triển mô hình tính toán lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt dùng 
chƣơng trình Monte Carlo Serpent 2. Mục đích là để phục vụ tính toán cháy nhiên liệu và phát các 
hằng số nhóm phục vụ tính toán động học lò phản ứng Đà Lạt. Mô hình Serpent 2 của lò phản ứng Đà 
Lạt đƣợc kiểm chứng bằng cách so sánh với các kết quả tính toán dùng chƣơng trình Monte Carlo 
MCNP6 trong các điều kiện khác nhau của lò phản ứng. Các thông số đƣợc so sánh giữa Serpent 2 và 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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CÁC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CỦA SẢN XUẤT ĐỒNG 
VỊ PHÓNG XA I-131 SỬ DỤNG BIA DIOXIT TELUA TẠI LÒ PHẢN ỨNG ĐÀ LẠT 

CALCULATION RESULTS FOR ENHANCING ABILITY OF I-131 RADIOISOTOPE 
PRODUCTION USING TELLURIUM DIOXIDE TARGET  

ON THE DALAT RESEARCH REACTOR  

NGUYỄN KIÊN CƢỜNG1, HUỲNH TÔN NGHIÊM1, LÊ VĨNH VINH1, LƢƠNG BÁ VIÊN1,  
PHẠM QUANG HUY1, TRẦN QUỐC DƢỠNG1, BÙI VĂN CƢỜNG2 

1Reactor Center, Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam  
2Center for Research and Production Radioisotopes, Nuclear Research Institute,  

Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: cuongnk.re@dnri.vn 

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả tính toán thiết kế lại bẫy neutron của Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
để sản xuất đồng vị I-131 bằng bia TeO2. Thiết kế mới của bẫy neutron cho phép nạp tải số lƣợng 
capsule TeO2 từ 9 lên 12, 15 và 18. Việc tăng cƣờng sản xuất đồng vị phóng xạ đƣợc thực hiện bằng 
cách sắp xếp lại bẫy neutron để tăng nạp tải số lƣợng capsule mà không cần thay đổi về kích thƣớc 
hình học của chúng. Bằng việc sử dụng chƣơng trình tính toán nhƣ MCNP6, các kết quả tính toán 
hoạt độ đồng vị I-131 trong cả 6 trƣờng hợp đƣợc xác định để khẳng định về những thiết kế mới của 
bẫy neutron cho việc thực hiện sản xuất đồng vị hiệu quả trên Lò Đà Lạt. Việc sắp xếp lại bẫy neutron 
đƣợc sử dụng hiệu quả cho sản xuất đồng vị phóng xạ với thông lƣợng neutron nhiệt trung bình từ 
5,3×1012đến 1,0×1013 n/cm2.s và hoạt độ tổng của I-131 tăng từ khoảng 19,2% đến 38,8%  so với 
phƣơng pháp cũ dùng 9 capsule. Độ phản ứng âm đƣa vào của các capsule có giá trị từ 0,60 βeff đến 
0,96 βeff khi nạp tải các capsule chiếu mẫu là đáp ứng yêu cầu các điều kiện vận hành an toàn của Lò 
Đà Lạt. 

Từ khóa: LPƯHNĐL, Sản xuất đồng vị phóng xạ, TeO2, I-131, chương trình MCNP6. 

Abstract: The paper presents the calculation results in re-design of neutron trap of the Dalat Nuclear 
Research Reactor (DNRR) for I-131 radioisotope production using TeO2 target. The new design 
permits for loading more TeO2 capsules from 9 to 12, 15 and 18 in the neutron trap. The enhancement 
of radioisotope production is implemented by re-arrangement of the neutron trap without changing the 
dimension or geometry of irradiation capsules. By using neutronics computer code as MCNP6, 
calculation results of I-131 activity in 6 investigated cases were obtained to confirm about the new 
designs of neutron trap to carry out radioisotope production on the DNRR. The re-arrangement of the 
neutron trap can be used effectively for radioisotope production with thermal neutron flux in average 
rage from 5.3×1012 to 1×1013 n/cm2.s and the total activity of I-131 isotope is increased from about 
19.2% to 38.8% comparing with the original method using 9 capsules. The negative reactivity 
insertion of the capsules from 0.60 βeff to 0.96 βeff when loading capsules were also met the safety 
requirements of operational conditions of the DNRR.  

Keywords: The DNRR, Radioisotope Production, TeO2, I-131, MCNP6 code. 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) DỰA TRÊN MẠNG THẦN 
KINH NHÂN TẠO ĐỂ NHẬN DIỆN CÁC SỰ CỐ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN  

VỚI LÒ VVER-1000 

THE POSSIBILITY OF THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BASED ON 
NEURAL NETWORK FOR THE IDENTIFICATION OF ACCIDENTS IN VVER-1000 NPP 

TRƢƠNG VĂN KHÁNH NHẬT1, VOROBYEV YURI B.2, TRẦN CHÍ THÀNH1 
1Vietnam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam 

2 National Research Center «Kurchatov Institute»,  
01 Akademika Kurchatova Square, Moscow, 123182, Russia 

E-mail:nhattvk@gmail.com 
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THIẾT KẾ CỐC CHIẾU XẠ SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP  
MÀN CHẮN THỬ NGHIỆM PHA TẠP ĐƠN TINH THỂ SILIC  

TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

DESIGN OF AN IRRADIATION RIG USING SCREEN METHOD FOR SILICON 
TRANSMUTATION DOPING AT THE DALAT RESEARCH REACTOR 

PHẠM QUANG HUY, NGUYỄN NHỊ ĐIỀN, NGUYỄN KIÊN CƢỜNG 
TRẦN QUỐC DƢỠNG, VÕ ĐOÀN HẢI ĐĂNG, TRANG THẾ ĐẠT 

Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: huypq.re@dnri.vn 

Tóm tắt: Kỹ thuật chiếu xạ pha tạp đơn tinh thể Silic bằng neutron nhiệt (NTD-Si) trên các lò phản 
ứng nghiên cứu đã đƣợc triển khai có hiệu quả tại nhiều nƣớc nhằm tạo ra các thiết bị bán dẫn có chất 
lƣợng cao. Tại Việt Nam, kỹ thuật NTD-Si đã đƣợc thử nghiệm trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
(LPƢ Đà Lạt) vào cuối những năm 1980 nhƣng các kết quả thu đƣợc còn rất hạn chế. Do vậy, việc 
thiết kế và thử nghiệm cốc chiếu xạ phục vụ NTD-Si trên LPƢ Đà Lạt là cần thiết nhằm có đƣợc 
những hiểu biết đầy đủ hơn để có thể áp dụng kỹ thuật NTD-Si trên lò phản ứng nghiên cứu mới 
thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân (RCNEST) đã đƣợc lên kế hoạch xây 
dựng tại Việt Nam. Báo cáo này trình bày kết quả thiết kế và thử nghiệm cốc chiếu sử dụng phƣơng 
pháp màn chắn để thử nghiệm NTD-Si trên LPƢ Đà Lạt. Các thông số quan trọng nhƣ phổ và phân bố 
thông lƣợng neutron nhiệt tại cốc chiếu xạ đã đƣợc xác định bằng thực nghiệm và tính toán sử dụng 
chƣơng trình MCNP5. Việc chiếu xạ thử nghiệm trên các thỏi nhôm là vật liệu thay thế có tính chất về 
neutron tƣơng đƣơng Silic cũng đƣợc tiến hành nhằm khẳng định thiết kế phù hợp của cốc chiếu. Độ 
bất đồng đều về thông lƣợng neutron nhiệt nhỏ hơn 5% theo chiều cao và 2% theo bán kính trong cốc 
chiếu. Các kết quả thu đƣợc cho thấy cốc chiếu mới đƣợc thiết kế đảm bảo các yêu cầu thử nghiệm 
NTD-Si trên LPƢ Đà Lạt 

Từ khóa: Chiếu xạ pha tạp đơn tinh thể Silic bằng neutron nhiệt (NTD-Si), MCNP5, LPƯ Đà Lạt 
(DNRR), phương pháp màn chắn, phương pháp kích hoạt lá dò, cốc chiếu xạ. 

Abstract: The neutron transmutation doping of silicon (NTD-Si) at research reactors has been 
successfully implemented in many countries to produce high-quality semiconductors. In the late 
1980s, NTD-Si has been tested at the Dalat Nuclear Research Reactor (DNRR) but the results have 
been limited. Therefore, the design and testing of an irradiation rig for NTD-Si at the DNRR are 
necessary to have a better understanding in order to apply the NTD-Si in a new research reactor of the 
Research Centre for Nuclear Science and Technology (RCNEST), which has planned to be built in 
Viet Nam. This paper presents the design and testing of a new irradiation rig using screen method for 
testing NTD-Si at the DNRR. The important parameters in the rig such as neutron spectrum and 
thermal neutron flux distribution were determined by both calculation using MCNP5 computer code 
and experiment. The aluminum ingots, which have similar neutronic characteristics with silicon 
ingots, were irradiated in the rig to verify the appropriate design. The uniformity of thermal neutron 
flux in the rig is less than 5% in height and 2% in radius, respectively. These values are satisfied the 
requirements of NTD-Si experiment on the DNRR. 

Keywords: NTD-Si, MCNP5, Dalat Nuclear Research Reactor (DNRR), screen method, foil 
activation, irradiation rig.  
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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CÁC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CỦA SẢN XUẤT ĐỒNG 
VỊ PHÓNG XA I-131 SỬ DỤNG BIA DIOXIT TELUA TẠI LÒ PHẢN ỨNG ĐÀ LẠT 

CALCULATION RESULTS FOR ENHANCING ABILITY OF I-131 RADIOISOTOPE 
PRODUCTION USING TELLURIUM DIOXIDE TARGET  

ON THE DALAT RESEARCH REACTOR  

NGUYỄN KIÊN CƢỜNG1, HUỲNH TÔN NGHIÊM1, LÊ VĨNH VINH1, LƢƠNG BÁ VIÊN1,  
PHẠM QUANG HUY1, TRẦN QUỐC DƢỠNG1, BÙI VĂN CƢỜNG2 

1Reactor Center, Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam  
2Center for Research and Production Radioisotopes, Nuclear Research Institute,  

Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: cuongnk.re@dnri.vn 

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả tính toán thiết kế lại bẫy neutron của Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
để sản xuất đồng vị I-131 bằng bia TeO2. Thiết kế mới của bẫy neutron cho phép nạp tải số lƣợng 
capsule TeO2 từ 9 lên 12, 15 và 18. Việc tăng cƣờng sản xuất đồng vị phóng xạ đƣợc thực hiện bằng 
cách sắp xếp lại bẫy neutron để tăng nạp tải số lƣợng capsule mà không cần thay đổi về kích thƣớc 
hình học của chúng. Bằng việc sử dụng chƣơng trình tính toán nhƣ MCNP6, các kết quả tính toán 
hoạt độ đồng vị I-131 trong cả 6 trƣờng hợp đƣợc xác định để khẳng định về những thiết kế mới của 
bẫy neutron cho việc thực hiện sản xuất đồng vị hiệu quả trên Lò Đà Lạt. Việc sắp xếp lại bẫy neutron 
đƣợc sử dụng hiệu quả cho sản xuất đồng vị phóng xạ với thông lƣợng neutron nhiệt trung bình từ 
5,3×1012đến 1,0×1013 n/cm2.s và hoạt độ tổng của I-131 tăng từ khoảng 19,2% đến 38,8%  so với 
phƣơng pháp cũ dùng 9 capsule. Độ phản ứng âm đƣa vào của các capsule có giá trị từ 0,60 βeff đến 
0,96 βeff khi nạp tải các capsule chiếu mẫu là đáp ứng yêu cầu các điều kiện vận hành an toàn của Lò 
Đà Lạt. 

Từ khóa: LPƯHNĐL, Sản xuất đồng vị phóng xạ, TeO2, I-131, chương trình MCNP6. 

Abstract: The paper presents the calculation results in re-design of neutron trap of the Dalat Nuclear 
Research Reactor (DNRR) for I-131 radioisotope production using TeO2 target. The new design 
permits for loading more TeO2 capsules from 9 to 12, 15 and 18 in the neutron trap. The enhancement 
of radioisotope production is implemented by re-arrangement of the neutron trap without changing the 
dimension or geometry of irradiation capsules. By using neutronics computer code as MCNP6, 
calculation results of I-131 activity in 6 investigated cases were obtained to confirm about the new 
designs of neutron trap to carry out radioisotope production on the DNRR. The re-arrangement of the 
neutron trap can be used effectively for radioisotope production with thermal neutron flux in average 
rage from 5.3×1012 to 1×1013 n/cm2.s and the total activity of I-131 isotope is increased from about 
19.2% to 38.8% comparing with the original method using 9 capsules. The negative reactivity 
insertion of the capsules from 0.60 βeff to 0.96 βeff when loading capsules were also met the safety 
requirements of operational conditions of the DNRR.  

Keywords: The DNRR, Radioisotope Production, TeO2, I-131, MCNP6 code. 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) DỰA TRÊN MẠNG THẦN 
KINH NHÂN TẠO ĐỂ NHẬN DIỆN CÁC SỰ CỐ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN  

VỚI LÒ VVER-1000 

THE POSSIBILITY OF THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BASED ON 
NEURAL NETWORK FOR THE IDENTIFICATION OF ACCIDENTS IN VVER-1000 NPP 

TRƢƠNG VĂN KHÁNH NHẬT1, VOROBYEV YURI B.2, TRẦN CHÍ THÀNH1 
1Vietnam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam 

2 National Research Center «Kurchatov Institute»,  
01 Akademika Kurchatova Square, Moscow, 123182, Russia 

E-mail:nhattvk@gmail.com 
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THIẾT KẾ CỐC CHIẾU XẠ SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP  
MÀN CHẮN THỬ NGHIỆM PHA TẠP ĐƠN TINH THỂ SILIC  

TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

DESIGN OF AN IRRADIATION RIG USING SCREEN METHOD FOR SILICON 
TRANSMUTATION DOPING AT THE DALAT RESEARCH REACTOR 

PHẠM QUANG HUY, NGUYỄN NHỊ ĐIỀN, NGUYỄN KIÊN CƢỜNG 
TRẦN QUỐC DƢỠNG, VÕ ĐOÀN HẢI ĐĂNG, TRANG THẾ ĐẠT 

Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: huypq.re@dnri.vn 

Tóm tắt: Kỹ thuật chiếu xạ pha tạp đơn tinh thể Silic bằng neutron nhiệt (NTD-Si) trên các lò phản 
ứng nghiên cứu đã đƣợc triển khai có hiệu quả tại nhiều nƣớc nhằm tạo ra các thiết bị bán dẫn có chất 
lƣợng cao. Tại Việt Nam, kỹ thuật NTD-Si đã đƣợc thử nghiệm trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt 
(LPƢ Đà Lạt) vào cuối những năm 1980 nhƣng các kết quả thu đƣợc còn rất hạn chế. Do vậy, việc 
thiết kế và thử nghiệm cốc chiếu xạ phục vụ NTD-Si trên LPƢ Đà Lạt là cần thiết nhằm có đƣợc 
những hiểu biết đầy đủ hơn để có thể áp dụng kỹ thuật NTD-Si trên lò phản ứng nghiên cứu mới 
thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân (RCNEST) đã đƣợc lên kế hoạch xây 
dựng tại Việt Nam. Báo cáo này trình bày kết quả thiết kế và thử nghiệm cốc chiếu sử dụng phƣơng 
pháp màn chắn để thử nghiệm NTD-Si trên LPƢ Đà Lạt. Các thông số quan trọng nhƣ phổ và phân bố 
thông lƣợng neutron nhiệt tại cốc chiếu xạ đã đƣợc xác định bằng thực nghiệm và tính toán sử dụng 
chƣơng trình MCNP5. Việc chiếu xạ thử nghiệm trên các thỏi nhôm là vật liệu thay thế có tính chất về 
neutron tƣơng đƣơng Silic cũng đƣợc tiến hành nhằm khẳng định thiết kế phù hợp của cốc chiếu. Độ 
bất đồng đều về thông lƣợng neutron nhiệt nhỏ hơn 5% theo chiều cao và 2% theo bán kính trong cốc 
chiếu. Các kết quả thu đƣợc cho thấy cốc chiếu mới đƣợc thiết kế đảm bảo các yêu cầu thử nghiệm 
NTD-Si trên LPƢ Đà Lạt 

Từ khóa: Chiếu xạ pha tạp đơn tinh thể Silic bằng neutron nhiệt (NTD-Si), MCNP5, LPƯ Đà Lạt 
(DNRR), phương pháp màn chắn, phương pháp kích hoạt lá dò, cốc chiếu xạ. 

Abstract: The neutron transmutation doping of silicon (NTD-Si) at research reactors has been 
successfully implemented in many countries to produce high-quality semiconductors. In the late 
1980s, NTD-Si has been tested at the Dalat Nuclear Research Reactor (DNRR) but the results have 
been limited. Therefore, the design and testing of an irradiation rig for NTD-Si at the DNRR are 
necessary to have a better understanding in order to apply the NTD-Si in a new research reactor of the 
Research Centre for Nuclear Science and Technology (RCNEST), which has planned to be built in 
Viet Nam. This paper presents the design and testing of a new irradiation rig using screen method for 
testing NTD-Si at the DNRR. The important parameters in the rig such as neutron spectrum and 
thermal neutron flux distribution were determined by both calculation using MCNP5 computer code 
and experiment. The aluminum ingots, which have similar neutronic characteristics with silicon 
ingots, were irradiated in the rig to verify the appropriate design. The uniformity of thermal neutron 
flux in the rig is less than 5% in height and 2% in radius, respectively. These values are satisfied the 
requirements of NTD-Si experiment on the DNRR. 

Keywords: NTD-Si, MCNP5, Dalat Nuclear Research Reactor (DNRR), screen method, foil 
activation, irradiation rig.  
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XẢY RA SỰ CỐ CONTAINMENT BYPASS  
VỚI CÔNG NGHỆ VVER1000/V320 TRONG KỊCH BẢN SBO MỞ RỘNG  

SỬ DỤNG CHƢƠNG TRÌNH SCDAP/RELAP5 

EVALUATION OF THE POTENTIAL FOR CONTAINMENT BYPASS IN VVER-1000/V320 
REACTOR DURING EXTENDED SBO SEQUENCE USING SCDAP/RELAP5 CODE 

NGUYỄN VĂN THÁI1, ĐOÀN MẠNH LONG2, TRẦN CHÍ THÀNH2 

1Department of Nuclear Engineering and Environmental Physics, School of Engineering Physics, 
Hanoi University of Science and Technology, Vietnam 

2Vietnam Atomic Energy Institute, Hanoi, Vietnam 
Email: thai.nguyenvan@hust.edu.vn  

Tóm tắt: Kịch bản sự cố nặng hình thành do nguyên nhân hƣ hỏng ống trao đổi nhiệt trong bình sinh 
hơi làm rò rỉ đồng vị phóng xạ từ trong hệ thống làm mát lò phản ứng sơ cấp sang hệ thống làm mát 
thứ cấp từ đó có thể phát tán ra ngoài môi trƣờng thông qua các van điều áp đƣợc gọi là sự cố “Rò rỉ 
phóng xạ thông qua nhà lò”. Nghiên cứu trình bày trong bài báo này nhằm đánh giá khả năng xảy ra 
sự cố “Rò rỉ phóng xạ thông qua nhà lò” trong công nghệ lò phản ứng VVER/V320 với các kịch bản 
mất điện toàn nhà máy mở rộng (SBO) có tác động trực tiếp đến tính toàn vẹn của các ống trao đổi 
nhiệt trong bình sinh hơi, tại đó quá trình đối lƣu tự nhiên của dòng hơi quá nhiệt có nguy cơ gây dão 
ống và dẫn đến hƣ hỏng. Bài báo cũng đƣa ra đánh giá về khả năng ứng dụng của chƣơng trình 
SCDAP/RELAP5 trong việc dự đoán các đáp ứng của nhà máy trong các kịch bản SBO, quá đó ƣớc 
lƣợng độ bất định của các kết quả dự đoán của chƣơng trình SCDAP/RELAP5 đối với các thông số 
điều kiện nhiệt động của các bộ phận cũng nhƣ mức tiêu chuẩn bảo đảm tính toàn vẹn của ống trao đổi 
nhiệt bình sinh hơi. 

Từ khóa: “Rò rỉ phóng xạ thông qua nhà lò”, SBO, SCDAP/RELAP5.  

Abstract: A severe accident-induced of a Steam Generator (SG) tube releases radioactivity from the 
Reactor Coolant System (RCS) into the SG secondary coolant system from where it may escape to 
the environment through the pressure relief valves and an environmental release in this manner is 
called “Containment Bypass”. This study aims to evaluate the potential for “Containment Bypass” 
in VVER/V320 reactor during extended Station Blackout (SBO) scenarios that challenge the tubes 
by primarily involving a natural circulation of superheated steam inside the piping loop and then 
induce creep rupture tube failure. Assessments are made of SCDAP/RELAP5 code capabilities for 
predicting the plant behavior during an SBO event and estimates are made of the uncertainties 
associated with the SCDAP/RELAP5 predictions for key fluid and components condition and for the 
SG tube failure margins.  

Keywords: Containment Bypass, SBO, SCDAP/RELAP5. 

HUMAN AND ORGANIZATIONAL FACTORS IN DEFENCE IN DEPTH OF 
NUCLEAR INSTALLATIONS 

JOZEF MISAK 

UJV Rez, a.s. (Nuclear Research Institute) 
Hlavni 130, Rez, 250 68 Husinec, Czech Republic 

Email: Jozef.Misak@ujv.cz 

Abstract: Defence in depth concept based on hierarchical deployment of multiple physical barriers 
against releases of radioactive substances and several levels of complementary means to protect the 
barriers for protection of the workers, public and the environment against radiation harm is and should 
remain an essential strategy for ensuring safety of all kinds of nuclear installations, in particular 
research reactors and nuclear power plants. 

The concept of defence in depth is often oversimplified and misinterpreted as a set of physical 
barriers, whose integrity is ensured by safety provisions in the form of the systems implemented 
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Tóm tắt: Trong bài báo, cấu trúc của hệ thống đang nghiên cứu, phát triển và các đặc trƣng chính của 
việc xây dựng hệ thống (nhận diện sự cố) bao gồm việc đào tạo và kiểm chứng năng lực của mạng 
thần kinh nhân tạo đƣợc đƣa ra. Cụ thể hơn, các vấn đề liên quan đến việc tạo cơ sở dữ liệu phục vụ 
cho việc xây dựng hệ thống nhận diện các sự cố (ở các giai đoạn khác nhau của quá trình diễn ra sự 
cố) trên cơ sở mô phỏng bằng các code tính toán đã đƣợc xem xét. Ở giai đoạn này của nghiên cứu, cơ 
sở dữ liệu đƣợc xây dựng cho 2 và 4 kiểu sự cố LOCA của nhà máy điện hạt nhân với lò phản ứng 
VVER-1000 và có tính đến các yếu tố ngẫu nhiên liên quan trong quá trình diễn ra sự cố. Ngoài ra, bài 
toán tìm kiếm cấu trúc tối ƣu của mạng thần kinh nhân tạo cũng đƣợc đề cập. Phƣơng pháp đang phát 
triển đƣợc minh họa trên cơ sở tính toán sự cố với lò phản ứng VVER-1000. 

Từ khóa: nhận diện sự cố, code tính toán hệ thống, mạng thần kinh nhân tạo, VVER, LOCA, thuật 
toán di truyền. 

Abstract: In this paper the architecture of the developing system, main features of its building, 
including training and checking of neural networks are presented. In particular, the problems of a 
database forming for identification of various stages of an accident on the base of its modeling with 
system code are considered. Database was formed on the base of the 2 and 4 types of different 
“LOCA” accidents for nuclear power plant with VVER-1000 reactor taking into account its stochastic 
properties. In addition, the task of searching the optimal structure of the neural network is also 
presented and discussed. The developing approach is illustrated on the base of calculations for 
accidents with the VVER-1000 reactor. 

Keywords: accident identification, system codes, neural networks, VVER, LOCA, genetic algorithm. 

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIỮ NHIÊN VẬT LIỆU NÓNG CHẢY BÊN TRONG 
THÙNG LÕ PHẢN ỨNG VVER1000 KHI XẢY RA SỰ CỐ SBO 

EVALUATION ON IN-VESSEL MELT RETENTION FOR VVER1000 REACTOR  
UNDER SBO ACCIDENT 

ĐOÀN MẠNH LONG1, TRẦN CHÍ THÀNH1, NGUYỄN VĂN THÁI2 

1Viet Nam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam 
2Ha Noi University of Science and Technology, 01 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam 

Email: longdoanmanh28@gmail.com; tranchithanh@vinatom.gov.vn; thai.nguyenvan@hust.edu.vn 

Tóm tắt: Trong bài báo này, một phƣơng pháp tính toán giải tích đã đƣợc phát triển từ một mô hình 
tính toán đánh giá khả năng giữ nhiên vật liệu nóng chảy bên trong thùng lò phản ứng ban đầu, với 
mục đich đánh giá tác dụng nhiệt từ một bể vật chất nóng chảy phân hai tầng (lớp kim loại ở trên và bể 
ôxit ở dƣới) vào thành thùng lò phản ứng VVER1000, khi xảy sự cố Mất hoàn toàn nguồn điện (SBO), 
có áp dụng biện pháp làm mát bề mặt ngoài vỏ thùng lò phản ứng. Chƣơng trình MELCOR đƣợc sử 
dụng để cung cấp các dữ kiện đầu vào cho mô hình tính toán giải tích. Kết quả tính toán cho thấy giá 
trị thông lƣợng nhiệt tác dụng vào vỏ đáy thùng lò phản ứng VVER1000 vƣợt quá giá trị thông lƣợng 
nhiệt tới hạn của môi trƣờng làm mát bên ngoài tại vị trí tiếp xúc với lớp kim loại.  

Từ khóa: Biện pháp IVR, VVER1000, MELCOR, SBO, sự cố nghiêm trọng. 

Abstract: In this paper, a new analytical method is developed from original In-Vessel Melt Retention 
with the aim of predicting heat load from a two-layer stratified molten pool (a metallic layer above 
oxidic pool) to VVER1000 lower head wall under Station Black-Out (SBO) accident accompanied 
with reactor vessel external cooling strategy. The MELCOR code is used to study the accident 
consequence in order to provide initial conditions for calculation of the new method. The results show 
that heat load imposed from the metallic layer exceeded critical heat fluxes of external reactor vessel 
cooling water.  

Keywords: In-Vessel Melt Retention, VVER1000, MELCOR, SBO, Severe accident. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XẢY RA SỰ CỐ CONTAINMENT BYPASS  
VỚI CÔNG NGHỆ VVER1000/V320 TRONG KỊCH BẢN SBO MỞ RỘNG  

SỬ DỤNG CHƢƠNG TRÌNH SCDAP/RELAP5 

EVALUATION OF THE POTENTIAL FOR CONTAINMENT BYPASS IN VVER-1000/V320 
REACTOR DURING EXTENDED SBO SEQUENCE USING SCDAP/RELAP5 CODE 

NGUYỄN VĂN THÁI1, ĐOÀN MẠNH LONG2, TRẦN CHÍ THÀNH2 

1Department of Nuclear Engineering and Environmental Physics, School of Engineering Physics, 
Hanoi University of Science and Technology, Vietnam 

2Vietnam Atomic Energy Institute, Hanoi, Vietnam 
Email: thai.nguyenvan@hust.edu.vn  

Tóm tắt: Kịch bản sự cố nặng hình thành do nguyên nhân hƣ hỏng ống trao đổi nhiệt trong bình sinh 
hơi làm rò rỉ đồng vị phóng xạ từ trong hệ thống làm mát lò phản ứng sơ cấp sang hệ thống làm mát 
thứ cấp từ đó có thể phát tán ra ngoài môi trƣờng thông qua các van điều áp đƣợc gọi là sự cố “Rò rỉ 
phóng xạ thông qua nhà lò”. Nghiên cứu trình bày trong bài báo này nhằm đánh giá khả năng xảy ra 
sự cố “Rò rỉ phóng xạ thông qua nhà lò” trong công nghệ lò phản ứng VVER/V320 với các kịch bản 
mất điện toàn nhà máy mở rộng (SBO) có tác động trực tiếp đến tính toàn vẹn của các ống trao đổi 
nhiệt trong bình sinh hơi, tại đó quá trình đối lƣu tự nhiên của dòng hơi quá nhiệt có nguy cơ gây dão 
ống và dẫn đến hƣ hỏng. Bài báo cũng đƣa ra đánh giá về khả năng ứng dụng của chƣơng trình 
SCDAP/RELAP5 trong việc dự đoán các đáp ứng của nhà máy trong các kịch bản SBO, quá đó ƣớc 
lƣợng độ bất định của các kết quả dự đoán của chƣơng trình SCDAP/RELAP5 đối với các thông số 
điều kiện nhiệt động của các bộ phận cũng nhƣ mức tiêu chuẩn bảo đảm tính toàn vẹn của ống trao đổi 
nhiệt bình sinh hơi. 

Từ khóa: “Rò rỉ phóng xạ thông qua nhà lò”, SBO, SCDAP/RELAP5.  

Abstract: A severe accident-induced of a Steam Generator (SG) tube releases radioactivity from the 
Reactor Coolant System (RCS) into the SG secondary coolant system from where it may escape to 
the environment through the pressure relief valves and an environmental release in this manner is 
called “Containment Bypass”. This study aims to evaluate the potential for “Containment Bypass” 
in VVER/V320 reactor during extended Station Blackout (SBO) scenarios that challenge the tubes 
by primarily involving a natural circulation of superheated steam inside the piping loop and then 
induce creep rupture tube failure. Assessments are made of SCDAP/RELAP5 code capabilities for 
predicting the plant behavior during an SBO event and estimates are made of the uncertainties 
associated with the SCDAP/RELAP5 predictions for key fluid and components condition and for the 
SG tube failure margins.  

Keywords: Containment Bypass, SBO, SCDAP/RELAP5. 

HUMAN AND ORGANIZATIONAL FACTORS IN DEFENCE IN DEPTH OF 
NUCLEAR INSTALLATIONS 

JOZEF MISAK 

UJV Rez, a.s. (Nuclear Research Institute) 
Hlavni 130, Rez, 250 68 Husinec, Czech Republic 

Email: Jozef.Misak@ujv.cz 

Abstract: Defence in depth concept based on hierarchical deployment of multiple physical barriers 
against releases of radioactive substances and several levels of complementary means to protect the 
barriers for protection of the workers, public and the environment against radiation harm is and should 
remain an essential strategy for ensuring safety of all kinds of nuclear installations, in particular 
research reactors and nuclear power plants. 

The concept of defence in depth is often oversimplified and misinterpreted as a set of physical 
barriers, whose integrity is ensured by safety provisions in the form of the systems implemented 

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 74 

Tóm tắt: Trong bài báo, cấu trúc của hệ thống đang nghiên cứu, phát triển và các đặc trƣng chính của 
việc xây dựng hệ thống (nhận diện sự cố) bao gồm việc đào tạo và kiểm chứng năng lực của mạng 
thần kinh nhân tạo đƣợc đƣa ra. Cụ thể hơn, các vấn đề liên quan đến việc tạo cơ sở dữ liệu phục vụ 
cho việc xây dựng hệ thống nhận diện các sự cố (ở các giai đoạn khác nhau của quá trình diễn ra sự 
cố) trên cơ sở mô phỏng bằng các code tính toán đã đƣợc xem xét. Ở giai đoạn này của nghiên cứu, cơ 
sở dữ liệu đƣợc xây dựng cho 2 và 4 kiểu sự cố LOCA của nhà máy điện hạt nhân với lò phản ứng 
VVER-1000 và có tính đến các yếu tố ngẫu nhiên liên quan trong quá trình diễn ra sự cố. Ngoài ra, bài 
toán tìm kiếm cấu trúc tối ƣu của mạng thần kinh nhân tạo cũng đƣợc đề cập. Phƣơng pháp đang phát 
triển đƣợc minh họa trên cơ sở tính toán sự cố với lò phản ứng VVER-1000. 

Từ khóa: nhận diện sự cố, code tính toán hệ thống, mạng thần kinh nhân tạo, VVER, LOCA, thuật 
toán di truyền. 

Abstract: In this paper the architecture of the developing system, main features of its building, 
including training and checking of neural networks are presented. In particular, the problems of a 
database forming for identification of various stages of an accident on the base of its modeling with 
system code are considered. Database was formed on the base of the 2 and 4 types of different 
“LOCA” accidents for nuclear power plant with VVER-1000 reactor taking into account its stochastic 
properties. In addition, the task of searching the optimal structure of the neural network is also 
presented and discussed. The developing approach is illustrated on the base of calculations for 
accidents with the VVER-1000 reactor. 

Keywords: accident identification, system codes, neural networks, VVER, LOCA, genetic algorithm. 

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIỮ NHIÊN VẬT LIỆU NÓNG CHẢY BÊN TRONG 
THÙNG LÕ PHẢN ỨNG VVER1000 KHI XẢY RA SỰ CỐ SBO 

EVALUATION ON IN-VESSEL MELT RETENTION FOR VVER1000 REACTOR  
UNDER SBO ACCIDENT 

ĐOÀN MẠNH LONG1, TRẦN CHÍ THÀNH1, NGUYỄN VĂN THÁI2 

1Viet Nam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam 
2Ha Noi University of Science and Technology, 01 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam 

Email: longdoanmanh28@gmail.com; tranchithanh@vinatom.gov.vn; thai.nguyenvan@hust.edu.vn 

Tóm tắt: Trong bài báo này, một phƣơng pháp tính toán giải tích đã đƣợc phát triển từ một mô hình 
tính toán đánh giá khả năng giữ nhiên vật liệu nóng chảy bên trong thùng lò phản ứng ban đầu, với 
mục đich đánh giá tác dụng nhiệt từ một bể vật chất nóng chảy phân hai tầng (lớp kim loại ở trên và bể 
ôxit ở dƣới) vào thành thùng lò phản ứng VVER1000, khi xảy sự cố Mất hoàn toàn nguồn điện (SBO), 
có áp dụng biện pháp làm mát bề mặt ngoài vỏ thùng lò phản ứng. Chƣơng trình MELCOR đƣợc sử 
dụng để cung cấp các dữ kiện đầu vào cho mô hình tính toán giải tích. Kết quả tính toán cho thấy giá 
trị thông lƣợng nhiệt tác dụng vào vỏ đáy thùng lò phản ứng VVER1000 vƣợt quá giá trị thông lƣợng 
nhiệt tới hạn của môi trƣờng làm mát bên ngoài tại vị trí tiếp xúc với lớp kim loại.  

Từ khóa: Biện pháp IVR, VVER1000, MELCOR, SBO, sự cố nghiêm trọng. 

Abstract: In this paper, a new analytical method is developed from original In-Vessel Melt Retention 
with the aim of predicting heat load from a two-layer stratified molten pool (a metallic layer above 
oxidic pool) to VVER1000 lower head wall under Station Black-Out (SBO) accident accompanied 
with reactor vessel external cooling strategy. The MELCOR code is used to study the accident 
consequence in order to provide initial conditions for calculation of the new method. The results show 
that heat load imposed from the metallic layer exceeded critical heat fluxes of external reactor vessel 
cooling water.  

Keywords: In-Vessel Melt Retention, VVER1000, MELCOR, SBO, Severe accident. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN HÓA ACTINI HIẾM  
TRONG BÓ NHIÊN LIỆU CỦA LÒ PHẢN ỨNG VVER-1000 

STUDY ON MINOR ACTINIDE TRANSMUTATION IN THE VVER-1000 FUEL ASSEMBLY 

TRẦN VĨNH THÀNH, HOÀNG VĂN KHÁNH, PHẠM NHƢ VIỆT HÀ 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
E-mail: tranvinhthanh.vn@gmail.com 

Tóm tắt: Các nghiên cứu trƣớc đây đã chỉ ra rằng lò phản ứng nhiệt đƣợc coi là giải pháp chuyển tiếp 
để chuyển hóa Actini hiếm (MA) từ nhiên liệu đã qua sử dụng. Trong báo cáo này, việc khảo sát các 
đặc tính vật lý của bó nhiên liệu độ giàu thấp (LEU) của lò phản ứng VVER-1000 trong quá trình 
chuyển hóa MA đƣợc thực hiện. Bó nhiên liệu LEU đƣợc mô hình hóa bằng chƣơng trình SRAC. Hai 
mô hình nạp tải MA trong bó nhiên liệu LEU đƣợc thực hiện: trộn đồng nhất và phủ lớp mỏng MA 
trên các thanh UGD. Các véc-tơ khác nhau của MA từ nhiên liệu đã qua sử dụng của các lò phản ứng 
VVER-440, PWR-1000 và VVER-1000 đƣợc sử dụng trong phân tích. Độ phản ứng âm do đƣa MA 
vào bó nhiên liệu LEU đƣợc bù lại bằng việc giảm hàm lƣợng gadolini và boron. Hệ số nhân của bó 
nhiên liệu LEU theo độ sâu cháy, sự chuyển hóa của các đồng vị MA đƣợc đƣa ra và có so sánh với 
trƣờng hợp tham khảo. Các kết quả chỉ ra rằng việc chuyển hóa MA trong vai trò chất độc cháy đƣợc 
trong lò phản ứng VVER-1000 là khả dĩ khi MA có thể phần nào thay thế đƣợc chức năng của 
gadolini và axit boric trong việc điều khiển giới hạn độ phản ứng tại đầu chu trình nhiên liệu. 

Từ khóa: Bó nhiên liệu LEU của lò phản ứng VVER-1000, chất độc cháy được, chuyển hóa Actini hiếm. 

Abstract: Thermal reactors have been considered as interim solution for transmutation of minor 
actinide recycled from spent nuclear fuel. Various studies have been performed in recent decades to 
realize this possibility. This paper presents the neutronic feasibility study on transmutation of minor 
actinide as burnable poison in the VVER-1000 LEU (low enriched uranium) fuel assembly. The 
VVER-1000 LEU fuel assembly was modeled using the SRAC code system. Two models of minor 
actinide loading in the LEU fuel assembly have been investigated: homogeneous mixing in the UGD 
(Uranium-Gadolinium) pins and coating a thin layer to the UGD pins. Different vectors of minor 
actinide recycled from the spent fuel of VVER-440, PWR-1000 and VVER-1000 were used in the 
analysis. The consequent negative reactivity insertion by minor actinide was compensated by reducing 
the gadolinium content and boron concentration. The reactivity of the LEU assembly versus burnup 
and the transmutation of minor actinide nuclides were examined in comparison with the reference 
case. The results demonstrate that transmutation of minor actinide as burnable poison in the VVER-
1000 reactor is feasible as minor actinide could partially replace the functions of gadolinium and boric 
acid for excess reactivity control. 

Keywords: VVER-1000 LEU fuel assembly, burnable poison, minor actinide transmutation. 
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independently at various levels of defence. However, the provisions established at each level of 
defence should in general terms include not only hardware components (active and passive systems), 
but more comprehensively also inherent safety characteristics, safety margins, operating procedures 
and guidelines, quality assurance, staff availability and staff training, operator actions and all other 
organizational measures. 

Many of above-mentioned provisions belong to the category of human and organizational 
factors. While various hardware components are typically specific for different levels of defence, 
human and organizational factors have impact on several levels of defence at the same time. These 
factors are also associated with large uncertainties and deficiencies in their implementation can 
negatively affect all levels of defence in depth at the same time.  

The paper underlines the need of a more comprehensive view of the defence in depth. The paper 
consists of two main parts. First part introduces a screening method facilitating the assessment of the 
comprehensiveness of defence in depth. The method uses screening of safety provisions at five levels 
of defence, aimed at preventing the mechanisms and challenges to safety functions to take place so 
that to ensure integrity of physical barriers and achieving safety objectives at each level of defence. 
So-called objective trees are used by the method as a graphical representation of interrelations between 
safety provisions and safety objectives. The method has been published by the IAEA in 2005 and 
recently significantly extended and updated by UJV Rez, a.s. reflecting all lessons learned and IAEA 
Safety Standards issued after the Fukushima Daiichi accident. 

Second part of the paper focuses on human and organizational factors considered as provisions 
for reliable performance of safety functions. Specific features of these provisions (such as affecting 
several levels of defence, large uncertainties and difficulties in predictability in human behaviour, 
sensitivity and vulnerability to psychological and societal influences, etc) are summarized. Examples 
of the objective trees with focus on provisions, mechanisms and challenges relevant for human and 
organizational factors are presented and discussed. 

REGIONAL IMPACT OF A HYPOTHETICAL SEVERE ACCIDENT  
AT A FLOATING NUCLEAR POWER PLANT  

CONTAINING KLT-40S-LIKE REACTORS 

TU GUANG TAN, ZI HUA TIANGA, VITESHA, ISAAC YAPA,  
JIA HAO TANGA, SICONG XIAOA 

Singapore Nuclear Research and Safety Initiative,  
01 CREATE Way #04-01, CREATE Tower, Singapore 138602 

Abstract: SERPENT, a continuous-energy Monte Carlo Reactor Physics burnup calculation code, was 
used to create a reactor core that approximates available information on the KLT-40S reactor. Fission 
product inventory and decay heat values were extracted from the results and fed into ASTEC 
(Accident Source Term Evaluation Code), alongside other required physical parameters. A vessel 
break was simulated to obtain the accident progression and amount of volatile fission products 
released. These values were then fed into ARGOS, which is an atmospheric dispersion code based on 
the RIMPUFF (Riso Mesoscale PUFF) model, as the accident source term. The regional radiological 
impact of the accident was investigated for a hypothetical location and date of the accident, based on 
real weather data. 

Keywords: KLT-40S, SERPENT, ASTEC, ARGOS. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN HÓA ACTINI HIẾM  
TRONG BÓ NHIÊN LIỆU CỦA LÒ PHẢN ỨNG VVER-1000 

STUDY ON MINOR ACTINIDE TRANSMUTATION IN THE VVER-1000 FUEL ASSEMBLY 

TRẦN VĨNH THÀNH, HOÀNG VĂN KHÁNH, PHẠM NHƢ VIỆT HÀ 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
E-mail: tranvinhthanh.vn@gmail.com 

Tóm tắt: Các nghiên cứu trƣớc đây đã chỉ ra rằng lò phản ứng nhiệt đƣợc coi là giải pháp chuyển tiếp 
để chuyển hóa Actini hiếm (MA) từ nhiên liệu đã qua sử dụng. Trong báo cáo này, việc khảo sát các 
đặc tính vật lý của bó nhiên liệu độ giàu thấp (LEU) của lò phản ứng VVER-1000 trong quá trình 
chuyển hóa MA đƣợc thực hiện. Bó nhiên liệu LEU đƣợc mô hình hóa bằng chƣơng trình SRAC. Hai 
mô hình nạp tải MA trong bó nhiên liệu LEU đƣợc thực hiện: trộn đồng nhất và phủ lớp mỏng MA 
trên các thanh UGD. Các véc-tơ khác nhau của MA từ nhiên liệu đã qua sử dụng của các lò phản ứng 
VVER-440, PWR-1000 và VVER-1000 đƣợc sử dụng trong phân tích. Độ phản ứng âm do đƣa MA 
vào bó nhiên liệu LEU đƣợc bù lại bằng việc giảm hàm lƣợng gadolini và boron. Hệ số nhân của bó 
nhiên liệu LEU theo độ sâu cháy, sự chuyển hóa của các đồng vị MA đƣợc đƣa ra và có so sánh với 
trƣờng hợp tham khảo. Các kết quả chỉ ra rằng việc chuyển hóa MA trong vai trò chất độc cháy đƣợc 
trong lò phản ứng VVER-1000 là khả dĩ khi MA có thể phần nào thay thế đƣợc chức năng của 
gadolini và axit boric trong việc điều khiển giới hạn độ phản ứng tại đầu chu trình nhiên liệu. 

Từ khóa: Bó nhiên liệu LEU của lò phản ứng VVER-1000, chất độc cháy được, chuyển hóa Actini hiếm. 

Abstract: Thermal reactors have been considered as interim solution for transmutation of minor 
actinide recycled from spent nuclear fuel. Various studies have been performed in recent decades to 
realize this possibility. This paper presents the neutronic feasibility study on transmutation of minor 
actinide as burnable poison in the VVER-1000 LEU (low enriched uranium) fuel assembly. The 
VVER-1000 LEU fuel assembly was modeled using the SRAC code system. Two models of minor 
actinide loading in the LEU fuel assembly have been investigated: homogeneous mixing in the UGD 
(Uranium-Gadolinium) pins and coating a thin layer to the UGD pins. Different vectors of minor 
actinide recycled from the spent fuel of VVER-440, PWR-1000 and VVER-1000 were used in the 
analysis. The consequent negative reactivity insertion by minor actinide was compensated by reducing 
the gadolinium content and boron concentration. The reactivity of the LEU assembly versus burnup 
and the transmutation of minor actinide nuclides were examined in comparison with the reference 
case. The results demonstrate that transmutation of minor actinide as burnable poison in the VVER-
1000 reactor is feasible as minor actinide could partially replace the functions of gadolinium and boric 
acid for excess reactivity control. 

Keywords: VVER-1000 LEU fuel assembly, burnable poison, minor actinide transmutation. 
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independently at various levels of defence. However, the provisions established at each level of 
defence should in general terms include not only hardware components (active and passive systems), 
but more comprehensively also inherent safety characteristics, safety margins, operating procedures 
and guidelines, quality assurance, staff availability and staff training, operator actions and all other 
organizational measures. 

Many of above-mentioned provisions belong to the category of human and organizational 
factors. While various hardware components are typically specific for different levels of defence, 
human and organizational factors have impact on several levels of defence at the same time. These 
factors are also associated with large uncertainties and deficiencies in their implementation can 
negatively affect all levels of defence in depth at the same time.  

The paper underlines the need of a more comprehensive view of the defence in depth. The paper 
consists of two main parts. First part introduces a screening method facilitating the assessment of the 
comprehensiveness of defence in depth. The method uses screening of safety provisions at five levels 
of defence, aimed at preventing the mechanisms and challenges to safety functions to take place so 
that to ensure integrity of physical barriers and achieving safety objectives at each level of defence. 
So-called objective trees are used by the method as a graphical representation of interrelations between 
safety provisions and safety objectives. The method has been published by the IAEA in 2005 and 
recently significantly extended and updated by UJV Rez, a.s. reflecting all lessons learned and IAEA 
Safety Standards issued after the Fukushima Daiichi accident. 

Second part of the paper focuses on human and organizational factors considered as provisions 
for reliable performance of safety functions. Specific features of these provisions (such as affecting 
several levels of defence, large uncertainties and difficulties in predictability in human behaviour, 
sensitivity and vulnerability to psychological and societal influences, etc) are summarized. Examples 
of the objective trees with focus on provisions, mechanisms and challenges relevant for human and 
organizational factors are presented and discussed. 

REGIONAL IMPACT OF A HYPOTHETICAL SEVERE ACCIDENT  
AT A FLOATING NUCLEAR POWER PLANT  

CONTAINING KLT-40S-LIKE REACTORS 

TU GUANG TAN, ZI HUA TIANGA, VITESHA, ISAAC YAPA,  
JIA HAO TANGA, SICONG XIAOA 

Singapore Nuclear Research and Safety Initiative,  
01 CREATE Way #04-01, CREATE Tower, Singapore 138602 

Abstract: SERPENT, a continuous-energy Monte Carlo Reactor Physics burnup calculation code, was 
used to create a reactor core that approximates available information on the KLT-40S reactor. Fission 
product inventory and decay heat values were extracted from the results and fed into ASTEC 
(Accident Source Term Evaluation Code), alongside other required physical parameters. A vessel 
break was simulated to obtain the accident progression and amount of volatile fission products 
released. These values were then fed into ARGOS, which is an atmospheric dispersion code based on 
the RIMPUFF (Riso Mesoscale PUFF) model, as the accident source term. The regional radiological 
impact of the accident was investigated for a hypothetical location and date of the accident, based on 
real weather data. 

Keywords: KLT-40S, SERPENT, ASTEC, ARGOS. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 
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10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC HIỆN TƢỢNG THỦY ĐỘNG LỰC HỌC TRONG 
CÁC ĐIỀU KIỆN DÒNG CHẢY HAI PHA ĐOẠN NHIỆT KÊNH DẪN ĐỨNG  

THEO CHIỀU TỪ DƢỚI LÊN TRÊN 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC PHENOMENA IN VERTICAL-
UPWARD ADIABATIC TWO-PHASE FLOW CONDITIONS 

ĐINH ANH TUẤN1, NGUYỄN VĂN THÁI2, PHẠM TUẤN NAM1,  
NGUYỄN TÚ OANH1, HOÀNG TÂN HƢNG1, LÊ TRÍ DÂN1 

1Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
2School of Nuclear Engineering and Environmental Physics,  

Ha Noi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: datuan.vinatom@gmail.com 

Tóm tắt: Để nghiên cứu các hiện tƣợng thủy động lực học trong các điều kiện dòng chảy hai pha sử 
dụng trong phân tích an toàn hạt nhân, một loạt các thí nghiệm dòng chảy hai pha đã đƣợc thực hiện 
trên một kênh dòng chảy trong đó không khí và nƣớc đƣợc đƣa đồng thời vào test section. Các thí 
nghiệm dƣới điều kiện áp suất khí quyển đƣợc thực hiện với vận tốc nƣớc và vận tốc khí tƣơng ứng 
từ 0.2 đến 1.5 m/s và 0.05 đến 0.2 m/s. Kỹ thuật đầu đo độ dẫn hai cảm biến đƣợc sử dụng để đo các 
thông số của bong bóng. Kết quả thí nghiệm đƣợc trình bày trong nghiên cứu này là tỷ phần trăm 
pha hơi và vận tốc bong bóng cục bộ, trung bình theo thời gian tại ba vị trí dọc kênh dẫn L/D = 10, 
50 và 70. 

Từ khóa: Dòng chảy hai pha nước-khí, đầu đo độ dẫn điện, tỷ số phần trăm pha hơi, vận tốc 
bong bóng. 

Abstract: In order to investigate on hydrodynamic phenomena in two-phase flow conditions in 
nuclear safty analysis, a series of two-phase flow experiments were conducted using a single flow 
channel in which air and water were simultaneously injected into the test section. The experiments 
under atmospheric pressure condition were carried out with the water velocity and the air velocity 
covering the ranges from 0.2 to 1.5 m/s and 0.05 to 0.2 m/s respectively. The technique of two-sensor 
conductivity probe was used for the measurement of bubble parameters The experimental results 
presented in this study are the local time-averaged void fraction, bubble velocities at three axial 
positions L/D = 10, 50 and 70.  

Keywords: two phase flow regime, two phase flow experiment, conductivity probe method. 

ĐÁNH GIÁ CÁC TƢƠNG QUAN VỀ TỈ SỐ VẬN TỐC TRONG DÒNG HAI PHA 

EVALUATION SLIP RATIO CORRELATIONS IN TWO-PHASE FLOW 

TRẦN THANH TRẦM1,2,3, HYUN-SIK PARK2,3 

1Nuclear Training Center, 140 Nguyen Tuan str. Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam 
2University of Science and Technology, 217 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34113, Korea 

3Korea Atomic Energy Research Institute,  
111 Daedeok-daero 989, Yuseong-gu, Daejeon 34057, Republic of Korea 

Email: tttram80@yahoo.com 

Tóm tắt: Vận tốc cực tới hạn là một trong những thông số quan trọng trong phân tích an toàn cho các 
sự cố mất chất tải nhiệt của các lò phản ứng hạt nhân mà trong đó có độ chênh áp cao. Độ rỗng (α) 
hay theo một cách diễn đạt khác, tỉ số vận tốc,s, chính là thông số chính có thể tác động đến dự đoán 
vận tốc tới hạn. Mô hình Hery-Fausle (HF) là mô hình tính toán vận tốc tới hạn hiện tại trong các 
phần mềm tính toán nhƣ MARS, RELAP hay TRACE. Tuy nhiên nhƣợc điểm của mô hình này là 
s=1. Thông qua việc thay đổi hệ số s, bài báo này tập trung vào việc đánh giá mô hình HF. Trong tổng 
số các hàm tƣơng quan cho tỉ số vận tốc s, hàm tƣơng quan Smith là lựa chọn tốt nhất để đánh giá vận 
tốc tới hạn. Các kết quả trong báo cáo này chỉ ra rằng, trong khi hàm tƣơng quan của Smith với hệ số 
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Tóm tắt: Nghiên cứu ứng dụng Gd2O3 dạng hạt đã đƣợc thực hiện nhằm nâng cao các đặc trƣng hạt 
nhân của bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000. Các tính toán số đƣợc thực hiện nhằm tối ƣu hóa các 
thông số của hạt hấp thụ sử dụng chƣơng trình MVP và thƣ viện dữ liệu JENDL-3.3. Kết quả cho thất 
bằng việc sử dụng các hạt Gd2O3 với đƣờng kính 60 µm và tỉ lệ thể tích 5% đƣờng cong độ phản ứng 
và phân bố công xuất trên các thanh nhiên liệu là xấp xỉ với thiết kế truyền thống. Để cực tiểu hóa hệ 
số đỉnh công suất (PPF), hai mô hình bó nhiên liệu với 18 thanh chứa hạt BPP đƣợc lựa chọn sao cho 
đƣờng cong độ phản ứng xấp xỉ với thiết kế truyền thống trong khi hệ số đỉnh công suất PPF giảm từ 
1.167 xuống 1.105 và 1.113. 

Từ khóa: Bó nhiên liệu VVER-1000, chất hấp thụ, độ phản ứng cháy, hệ số đỉnh công suất. 

Abstract: Application of Gd2O3 in form of burnable poison particles (BPPs) has been investigated for 
improving neutronics performance of VVER-1000 fuel assembly. Numerical calculations have been 
conducted for optimizing BPP parameters using the MVP code and the JENDL-3.3 data library. The 
results show that by using Gd2O3 particles with the diameter of 60 µm and the packing fraction of 5% 
the burnup reactivity curve and pin-wise power distribution are obtained approximately that of the 
reference design. To minimize power peaking factor (PPF), two models of assembly consisting of 18 
BPP-dispersed rods have been selected so that the burnup reactivity curve is approximate that of the 
reference one, while the PPF decreases from 1.167 to 1.105 and 1.113, respectively. 

Keywords: VVER-1000 assembly, burnable poison, burnup reactivity, power peaking factor. 

ON BURNUP MODELLING ISSUES ASSOCIATED WITH VVER–440 FUEL 

BRANISLAV VRBAN1,2, ŠTEFAN ČERBA1, JAKUB LÜLEY1, FILIP OSUSKÝ1,  
MIKULÁŠ VOROBEĽ1, VLADIMÍR NEČAS1 

1Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering and Information 
Technology, Institute of Nuclear and Physical Engineering, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovakia 

2B&J NUCLEAR Ltd., Alžbetin Dvor 145, 900 42 Miloslavov, Slovakia  
Email: branislav.vrban@stuba.sk, stefan.cerba@stuba.sk, jakub.luley@bjnuclear.eu, 

filip.osusky@stuba.sk, mikulas.vorobel@stuba.sk, vladimir.necas@stuba.sk 

Abstract: The paper investigates various computational modelling issues associated with VVER-440 
fuel depletion, relevant to burnup credit. The well-known SCALE system and the TRITON sequence 
are used for the calculations. The effects of variations in depletion parameters and used calculation 
methods on the isotopic vectors are investigated. The burnup behaviour of Gadolinium, a burnable 
poison in nuclear fuel, is quite important in actual core analysis, but its behaviour is somewhat 
complicated, requiring special treatment in numerical modelling and calculations. Therefore, a special 
part of the paper is devoted to the treatment of Gadolinium-bearing fuels. Moreover, some discussions 
on power normalization, which plays an inevitable role in burnup calculations, are also included. The 
analyses in the paper include determination and ranking of the most important actinides and fission 
products and while emphasis is put on the fuel temperature distribution and its influence on the final 
isotopic vector of depleted fuel. To assess the acquired modelling experience used to predict the 
VVER-440 spent fuel nuclide composition, the measured compositions of Novovoronezh NPP 
irradiated fuel assembly are compared to data calculated by TRITON sequence. The samples of fuel 
assembly with 3.6 wt. % U-235 enrichment underwent 4-cycle campaign of totally 1109 effective full 
power days in the core and cooling period of 1-13 years. Calculated concentrations are compared to 
measured values burdened with their experimental uncertainties for totally 47 nuclides. The calculated 
results show overall a good agreement for all nuclides, differences from measured are pointed out and 
discussed in the paper. 

Keywords: burnup, VVER 440, modelling, SCALE. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC HIỆN TƢỢNG THỦY ĐỘNG LỰC HỌC TRONG 
CÁC ĐIỀU KIỆN DÒNG CHẢY HAI PHA ĐOẠN NHIỆT KÊNH DẪN ĐỨNG  

THEO CHIỀU TỪ DƢỚI LÊN TRÊN 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC PHENOMENA IN VERTICAL-
UPWARD ADIABATIC TWO-PHASE FLOW CONDITIONS 

ĐINH ANH TUẤN1, NGUYỄN VĂN THÁI2, PHẠM TUẤN NAM1,  
NGUYỄN TÚ OANH1, HOÀNG TÂN HƢNG1, LÊ TRÍ DÂN1 

1Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
2School of Nuclear Engineering and Environmental Physics,  

Ha Noi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: datuan.vinatom@gmail.com 

Tóm tắt: Để nghiên cứu các hiện tƣợng thủy động lực học trong các điều kiện dòng chảy hai pha sử 
dụng trong phân tích an toàn hạt nhân, một loạt các thí nghiệm dòng chảy hai pha đã đƣợc thực hiện 
trên một kênh dòng chảy trong đó không khí và nƣớc đƣợc đƣa đồng thời vào test section. Các thí 
nghiệm dƣới điều kiện áp suất khí quyển đƣợc thực hiện với vận tốc nƣớc và vận tốc khí tƣơng ứng 
từ 0.2 đến 1.5 m/s và 0.05 đến 0.2 m/s. Kỹ thuật đầu đo độ dẫn hai cảm biến đƣợc sử dụng để đo các 
thông số của bong bóng. Kết quả thí nghiệm đƣợc trình bày trong nghiên cứu này là tỷ phần trăm 
pha hơi và vận tốc bong bóng cục bộ, trung bình theo thời gian tại ba vị trí dọc kênh dẫn L/D = 10, 
50 và 70. 

Từ khóa: Dòng chảy hai pha nước-khí, đầu đo độ dẫn điện, tỷ số phần trăm pha hơi, vận tốc 
bong bóng. 

Abstract: In order to investigate on hydrodynamic phenomena in two-phase flow conditions in 
nuclear safty analysis, a series of two-phase flow experiments were conducted using a single flow 
channel in which air and water were simultaneously injected into the test section. The experiments 
under atmospheric pressure condition were carried out with the water velocity and the air velocity 
covering the ranges from 0.2 to 1.5 m/s and 0.05 to 0.2 m/s respectively. The technique of two-sensor 
conductivity probe was used for the measurement of bubble parameters The experimental results 
presented in this study are the local time-averaged void fraction, bubble velocities at three axial 
positions L/D = 10, 50 and 70.  

Keywords: two phase flow regime, two phase flow experiment, conductivity probe method. 

ĐÁNH GIÁ CÁC TƢƠNG QUAN VỀ TỈ SỐ VẬN TỐC TRONG DÒNG HAI PHA 

EVALUATION SLIP RATIO CORRELATIONS IN TWO-PHASE FLOW 

TRẦN THANH TRẦM1,2,3, HYUN-SIK PARK2,3 

1Nuclear Training Center, 140 Nguyen Tuan str. Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam 
2University of Science and Technology, 217 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34113, Korea 

3Korea Atomic Energy Research Institute,  
111 Daedeok-daero 989, Yuseong-gu, Daejeon 34057, Republic of Korea 

Email: tttram80@yahoo.com 

Tóm tắt: Vận tốc cực tới hạn là một trong những thông số quan trọng trong phân tích an toàn cho các 
sự cố mất chất tải nhiệt của các lò phản ứng hạt nhân mà trong đó có độ chênh áp cao. Độ rỗng (α) 
hay theo một cách diễn đạt khác, tỉ số vận tốc,s, chính là thông số chính có thể tác động đến dự đoán 
vận tốc tới hạn. Mô hình Hery-Fausle (HF) là mô hình tính toán vận tốc tới hạn hiện tại trong các 
phần mềm tính toán nhƣ MARS, RELAP hay TRACE. Tuy nhiên nhƣợc điểm của mô hình này là 
s=1. Thông qua việc thay đổi hệ số s, bài báo này tập trung vào việc đánh giá mô hình HF. Trong tổng 
số các hàm tƣơng quan cho tỉ số vận tốc s, hàm tƣơng quan Smith là lựa chọn tốt nhất để đánh giá vận 
tốc tới hạn. Các kết quả trong báo cáo này chỉ ra rằng, trong khi hàm tƣơng quan của Smith với hệ số 
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Tóm tắt: Nghiên cứu ứng dụng Gd2O3 dạng hạt đã đƣợc thực hiện nhằm nâng cao các đặc trƣng hạt 
nhân của bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000. Các tính toán số đƣợc thực hiện nhằm tối ƣu hóa các 
thông số của hạt hấp thụ sử dụng chƣơng trình MVP và thƣ viện dữ liệu JENDL-3.3. Kết quả cho thất 
bằng việc sử dụng các hạt Gd2O3 với đƣờng kính 60 µm và tỉ lệ thể tích 5% đƣờng cong độ phản ứng 
và phân bố công xuất trên các thanh nhiên liệu là xấp xỉ với thiết kế truyền thống. Để cực tiểu hóa hệ 
số đỉnh công suất (PPF), hai mô hình bó nhiên liệu với 18 thanh chứa hạt BPP đƣợc lựa chọn sao cho 
đƣờng cong độ phản ứng xấp xỉ với thiết kế truyền thống trong khi hệ số đỉnh công suất PPF giảm từ 
1.167 xuống 1.105 và 1.113. 

Từ khóa: Bó nhiên liệu VVER-1000, chất hấp thụ, độ phản ứng cháy, hệ số đỉnh công suất. 

Abstract: Application of Gd2O3 in form of burnable poison particles (BPPs) has been investigated for 
improving neutronics performance of VVER-1000 fuel assembly. Numerical calculations have been 
conducted for optimizing BPP parameters using the MVP code and the JENDL-3.3 data library. The 
results show that by using Gd2O3 particles with the diameter of 60 µm and the packing fraction of 5% 
the burnup reactivity curve and pin-wise power distribution are obtained approximately that of the 
reference design. To minimize power peaking factor (PPF), two models of assembly consisting of 18 
BPP-dispersed rods have been selected so that the burnup reactivity curve is approximate that of the 
reference one, while the PPF decreases from 1.167 to 1.105 and 1.113, respectively. 

Keywords: VVER-1000 assembly, burnable poison, burnup reactivity, power peaking factor. 

ON BURNUP MODELLING ISSUES ASSOCIATED WITH VVER–440 FUEL 

BRANISLAV VRBAN1,2, ŠTEFAN ČERBA1, JAKUB LÜLEY1, FILIP OSUSKÝ1,  
MIKULÁŠ VOROBEĽ1, VLADIMÍR NEČAS1 

1Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering and Information 
Technology, Institute of Nuclear and Physical Engineering, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovakia 

2B&J NUCLEAR Ltd., Alžbetin Dvor 145, 900 42 Miloslavov, Slovakia  
Email: branislav.vrban@stuba.sk, stefan.cerba@stuba.sk, jakub.luley@bjnuclear.eu, 

filip.osusky@stuba.sk, mikulas.vorobel@stuba.sk, vladimir.necas@stuba.sk 

Abstract: The paper investigates various computational modelling issues associated with VVER-440 
fuel depletion, relevant to burnup credit. The well-known SCALE system and the TRITON sequence 
are used for the calculations. The effects of variations in depletion parameters and used calculation 
methods on the isotopic vectors are investigated. The burnup behaviour of Gadolinium, a burnable 
poison in nuclear fuel, is quite important in actual core analysis, but its behaviour is somewhat 
complicated, requiring special treatment in numerical modelling and calculations. Therefore, a special 
part of the paper is devoted to the treatment of Gadolinium-bearing fuels. Moreover, some discussions 
on power normalization, which plays an inevitable role in burnup calculations, are also included. The 
analyses in the paper include determination and ranking of the most important actinides and fission 
products and while emphasis is put on the fuel temperature distribution and its influence on the final 
isotopic vector of depleted fuel. To assess the acquired modelling experience used to predict the 
VVER-440 spent fuel nuclide composition, the measured compositions of Novovoronezh NPP 
irradiated fuel assembly are compared to data calculated by TRITON sequence. The samples of fuel 
assembly with 3.6 wt. % U-235 enrichment underwent 4-cycle campaign of totally 1109 effective full 
power days in the core and cooling period of 1-13 years. Calculated concentrations are compared to 
measured values burdened with their experimental uncertainties for totally 47 nuclides. The calculated 
results show overall a good agreement for all nuclides, differences from measured are pointed out and 
discussed in the paper. 

Keywords: burnup, VVER 440, modelling, SCALE. 

  



Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 6 

Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Từ khóa: Bó nhiên liệu có kích thước ô mạng nhỏ, Lưới giằng dạng dây cuốn, Thông lượng nhiệt tới 
hạn, Tỷ số giữa khoảng cách đường nối tâm và đường kính thanh nhiên liệu, Dòng hai pha. 

Abstract: In order to investigate the coolability of tight rod bundle with wire spacer, the study on 
CHF behavior was conducted by means of experiment for boiling two-phase flow in three-pin tight 
rod bundle with and without wire spacer. The effect of wire spacer and pitch to diameter ratio on CHF 
was considered. The experiment was performed with the mass flux ranged from 250 to 430 kg/m2s, 
the inlet temperature from 70 to 92oC at atmospheric pressure. The results show the enhancement of 
CHF by wire spacer. Besides, the CHF was also increase by decrease the pitch to diameter from 1.18 
to 1.10 under the same flow rate condition. 

Keywords: Tight rod bundle, Wire spacer, Critical heat flux, Pitch to diameter ratio, Two-phase flow. 

PHÂN TÍCH TƢƠNG TÁC CHẤT LƢU – KẾT CẤU (FSI) TRONG TAI NẠN  
RÒ RỈ NATRI TẠI LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN MONJU  

BẰNG CHƢƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN ANSYS 

ANALYSIS OF FLUID – STRUCTURE INTERACTION (FSI) SODIUM LEAKAGE INCIDENT 
AT PROTOTYPE FAST BREEDER REACTOR MONJU BY ANSYS 

HOÀNG TÂN HƢNG, BÙI THỊ HOA, HOÀNG MINH GIANG 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: hoangtanhung1991@gmail.com 

Tóm tắt: Tƣơng tác chất lƣu – kết cấu (FSI) là tƣơng tác giữa sự giữa sự dịch chuyển hoặc biến dạng 
của kết cấu với chất lƣu bao quanh đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Đặc biệt 
trong công nghiệp hạt nhân, nơi các kết cấu phải hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhƣ áp suất và 
nhiệt độ cao thì việc đảm bảo tính toàn vẹn của các kết cấu đóng vai trò quan trọng đối với an toàn của 
lò phản ứng hạt nhân. Mục tiêu của nghiên cứu này là mô phỏng lại tai nạn gãy ống chứa cảm biến 
nhiệt độ do hiện tƣợng FSI xảy ra tại lò phản ứng hạt nhân Monju thông qua chƣơng trình tính toán 
ANSYS. 

Từ khóa: FSI, Monju, ANSYS. 

Abstract: Fluid – structure interaction (FSI) is the interaction of movable or deformable structure with 
surrounding fluid flow has important role in many industries. Especially in nuclear industry, the 
structures are working under high pressure and temperature can cause excessive force or stress to the 
structures resulting in mechanical damages that may eventually threaten the structural integrity. The 
research has focused on simulation sodium leakage incident at prototype fast breeder reactor Monju by 
engineering simulation ANSYS. 

Keyword: FSI, Monju, ANSYS. 

ESTIMATION OF TRITIUM PRODUCTION IN VVER-440 REACTOR CORE 
DURING NORMAL OPERATION 

ŠTEFAN ČERBA1,2, JAKUB LÜLEY1, BRANISLAV VRBAN1, FILIP OSUSKÝ1, VLADIMÍR NEČAS1 
1Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering and Information 

Technology, Institute of Nuclear and Physical Engineering,  
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovakia 

2B&J NUCLEAR Ltd., Alžbetin Dvor 145, 900 42 Miloslavov, Slovakia 
E-mail: stefan.cerba@stuba.sk, stefan.cerba@bjnuclear.eu, jakub.luley@stuba.sk, 

branislav.vrban@stuba.sk, filip.osusky@stuba.sk, vladimir.necas@stuba.sk 

Abstract: Slovakia as one of the world leading countries in the share of nuclear power in electricity 
production and currently operates 2 nuclear power plants, each with 2 VVER-440 units. In addition to 
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k=0.4 là lựa chọn cho các hệ thí nghiệm nằm ngang, hàm tƣơng quan thay đổi của Smith với hệ số 
k=0.2 có thể áp dụng tốt đối với các hệ thực nghiệm thẳng đứng.  

Từ khóa: Void fraction, slip ratio, critical flow. 

Abstract: Critical flow is one of the essential parameters in LOCA accident analysis in which 
pressure different is very high. Void fraction (α), in another term, slip ratio, s, is the key parameter 
that could effect to critical flow prediction. Henry-Fauske (HF) model is the model for critical flow 
calculation existing in current computer codes such as MARS, RELAP, TRACE. However, the 
limitation of this model is slip ratio s=1. By modified the slip ratio correlation, the paper focuses on 
evaluating the HF model. Among the chosen correlations for slip ratio, Smith correlation is the best 
option for this purpose. The results in our paper showed that while original Smith correlation with 
k=0.4 is suggested for horizontal tests, the modified one with k=0.2 could be applied for vertical tests.  

Keywords: Void fraction, slip ratio, critical flow. 

BUBBLE BEHAVIOR IN LIQUID-GAS TWO-PHASE FLOW BEHIND A CROSS-
SHAPED OBSTACLE IN A VERTICAL CIRCULAR DUCT 

K. TAKASE, G. KAWASAKI AND K. UETA 

Department of Nuclear System Safety Engineering, Nagaoka University of Technology, Japan 
E-mail: takase@vos.nagaokaut.ac.jp 

Abstract: Grid spacers installed in subchannels of fuel assemblies for nuclear reactors can promote 
heat transfer. However, the fluid velocity and bubble behavior are greatly affected as the cross-
sectional area of the flow passage changes. Therefore, the void fraction distribution behind the 
obstacle that simulates the grid spacer shape simply was measured by using a wire mesh sensor 
(WMS) system. Moreover, a two-phase flow analysis was performed to investigate the effect of the 
obstacle on the bubble behavior in a vertical duct. 

Keywords: Bubbler, Two-phase flow, Obstacle, Vertical duct, WMS, Experiment, Analysis. 

NGHIÊN CỨU VỀ THÔNG LƢỢNG NHIỆT TỚI HẠN CHO BÓ NHIÊN LIỆU  
CÓ KÍCH THƢỚC Ô MẠNG NHỎ CÓ HOẶC KHÔNG CÓ  

LƢỚI GIẰNG DẠNG DÂY CUỐN 

INVESTIGATION OF CRITICAL HEAT FLUX BEHAVIOR IN TIGHT ROD BUNDLES  
WITH AND WITHOUT WIRE SPACER 

LÊ TRÍ DÂN1,2, MINORU TAKAHASHI1 

1Department of Nuclear Engineering, Tokyo Institute of Technology, Tokyo N-18, 2-12-1, Japan 
2Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 

Email: danbkhn1@gmail.com 

Tóm tắt: Nhằm đánh giá khả năng tải nhiệt của bó nhiên liệu có kích thƣớc ô mạng nhỏ với lƣới giằng 
dạng dây cuốn, nghiên cứu thực nghiệm về thông lƣợng nhiệt tới hạn đã đƣợc triển khai. Thực nghiệm 
về thông lƣợng nhiệt tới hạn cho bó nhiên liệu bao gồm ba thanh đốt nhiệt với kích thƣớc ô mạng nhỏ 
có hoặc không có dây cuốn đƣợc tiến hành dƣới điều kiện dòng chảy sôi hai pha. Tác động của dây 
cuốn và tỷ số giữa khoảng cách đƣờng nối tâm và đƣờng kính thanh nhiên liệu, lên giá trị thông lƣợng 
nhiệt tới hạn cũng đƣợc đề cập đến trong nghiên cứu này. Thí nghiệm đƣợc thực hiện trong môi 
trƣờng áp suất khí quyển với dải giá trị thông lƣợng dòng từ 250 đến 430 kg/m2s, giá trị nhiệt độ đầu 
vào từ 70 đến 92oC. Kết quả thu đƣợc cho thấy giá trị thông lƣợng nhiệt tới hạn tăng khi sử dụng lƣới 
giằng dạng dây cuốn. Bên cạnh đó, giá trị thông lƣợng nhiệt tới hạn cũng tăng khi tỷ số giữa khoảng 
cách đƣờng nối tâm và đƣờng kính thanh nhiên liệu giảm từ 1.18 xuống 1.10 ở cùng điều kiện về tốc 
độ dòng khối. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Từ khóa: Bó nhiên liệu có kích thước ô mạng nhỏ, Lưới giằng dạng dây cuốn, Thông lượng nhiệt tới 
hạn, Tỷ số giữa khoảng cách đường nối tâm và đường kính thanh nhiên liệu, Dòng hai pha. 

Abstract: In order to investigate the coolability of tight rod bundle with wire spacer, the study on 
CHF behavior was conducted by means of experiment for boiling two-phase flow in three-pin tight 
rod bundle with and without wire spacer. The effect of wire spacer and pitch to diameter ratio on CHF 
was considered. The experiment was performed with the mass flux ranged from 250 to 430 kg/m2s, 
the inlet temperature from 70 to 92oC at atmospheric pressure. The results show the enhancement of 
CHF by wire spacer. Besides, the CHF was also increase by decrease the pitch to diameter from 1.18 
to 1.10 under the same flow rate condition. 

Keywords: Tight rod bundle, Wire spacer, Critical heat flux, Pitch to diameter ratio, Two-phase flow. 

PHÂN TÍCH TƢƠNG TÁC CHẤT LƢU – KẾT CẤU (FSI) TRONG TAI NẠN  
RÒ RỈ NATRI TẠI LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN MONJU  

BẰNG CHƢƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN ANSYS 

ANALYSIS OF FLUID – STRUCTURE INTERACTION (FSI) SODIUM LEAKAGE INCIDENT 
AT PROTOTYPE FAST BREEDER REACTOR MONJU BY ANSYS 

HOÀNG TÂN HƢNG, BÙI THỊ HOA, HOÀNG MINH GIANG 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: hoangtanhung1991@gmail.com 

Tóm tắt: Tƣơng tác chất lƣu – kết cấu (FSI) là tƣơng tác giữa sự giữa sự dịch chuyển hoặc biến dạng 
của kết cấu với chất lƣu bao quanh đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Đặc biệt 
trong công nghiệp hạt nhân, nơi các kết cấu phải hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhƣ áp suất và 
nhiệt độ cao thì việc đảm bảo tính toàn vẹn của các kết cấu đóng vai trò quan trọng đối với an toàn của 
lò phản ứng hạt nhân. Mục tiêu của nghiên cứu này là mô phỏng lại tai nạn gãy ống chứa cảm biến 
nhiệt độ do hiện tƣợng FSI xảy ra tại lò phản ứng hạt nhân Monju thông qua chƣơng trình tính toán 
ANSYS. 

Từ khóa: FSI, Monju, ANSYS. 

Abstract: Fluid – structure interaction (FSI) is the interaction of movable or deformable structure with 
surrounding fluid flow has important role in many industries. Especially in nuclear industry, the 
structures are working under high pressure and temperature can cause excessive force or stress to the 
structures resulting in mechanical damages that may eventually threaten the structural integrity. The 
research has focused on simulation sodium leakage incident at prototype fast breeder reactor Monju by 
engineering simulation ANSYS. 

Keyword: FSI, Monju, ANSYS. 

ESTIMATION OF TRITIUM PRODUCTION IN VVER-440 REACTOR CORE 
DURING NORMAL OPERATION 

ŠTEFAN ČERBA1,2, JAKUB LÜLEY1, BRANISLAV VRBAN1, FILIP OSUSKÝ1, VLADIMÍR NEČAS1 
1Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering and Information 

Technology, Institute of Nuclear and Physical Engineering,  
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovakia 

2B&J NUCLEAR Ltd., Alžbetin Dvor 145, 900 42 Miloslavov, Slovakia 
E-mail: stefan.cerba@stuba.sk, stefan.cerba@bjnuclear.eu, jakub.luley@stuba.sk, 

branislav.vrban@stuba.sk, filip.osusky@stuba.sk, vladimir.necas@stuba.sk 

Abstract: Slovakia as one of the world leading countries in the share of nuclear power in electricity 
production and currently operates 2 nuclear power plants, each with 2 VVER-440 units. In addition to 
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k=0.4 là lựa chọn cho các hệ thí nghiệm nằm ngang, hàm tƣơng quan thay đổi của Smith với hệ số 
k=0.2 có thể áp dụng tốt đối với các hệ thực nghiệm thẳng đứng.  

Từ khóa: Void fraction, slip ratio, critical flow. 

Abstract: Critical flow is one of the essential parameters in LOCA accident analysis in which 
pressure different is very high. Void fraction (α), in another term, slip ratio, s, is the key parameter 
that could effect to critical flow prediction. Henry-Fauske (HF) model is the model for critical flow 
calculation existing in current computer codes such as MARS, RELAP, TRACE. However, the 
limitation of this model is slip ratio s=1. By modified the slip ratio correlation, the paper focuses on 
evaluating the HF model. Among the chosen correlations for slip ratio, Smith correlation is the best 
option for this purpose. The results in our paper showed that while original Smith correlation with 
k=0.4 is suggested for horizontal tests, the modified one with k=0.2 could be applied for vertical tests.  

Keywords: Void fraction, slip ratio, critical flow. 

BUBBLE BEHAVIOR IN LIQUID-GAS TWO-PHASE FLOW BEHIND A CROSS-
SHAPED OBSTACLE IN A VERTICAL CIRCULAR DUCT 

K. TAKASE, G. KAWASAKI AND K. UETA 

Department of Nuclear System Safety Engineering, Nagaoka University of Technology, Japan 
E-mail: takase@vos.nagaokaut.ac.jp 

Abstract: Grid spacers installed in subchannels of fuel assemblies for nuclear reactors can promote 
heat transfer. However, the fluid velocity and bubble behavior are greatly affected as the cross-
sectional area of the flow passage changes. Therefore, the void fraction distribution behind the 
obstacle that simulates the grid spacer shape simply was measured by using a wire mesh sensor 
(WMS) system. Moreover, a two-phase flow analysis was performed to investigate the effect of the 
obstacle on the bubble behavior in a vertical duct. 

Keywords: Bubbler, Two-phase flow, Obstacle, Vertical duct, WMS, Experiment, Analysis. 

NGHIÊN CỨU VỀ THÔNG LƢỢNG NHIỆT TỚI HẠN CHO BÓ NHIÊN LIỆU  
CÓ KÍCH THƢỚC Ô MẠNG NHỎ CÓ HOẶC KHÔNG CÓ  

LƢỚI GIẰNG DẠNG DÂY CUỐN 

INVESTIGATION OF CRITICAL HEAT FLUX BEHAVIOR IN TIGHT ROD BUNDLES  
WITH AND WITHOUT WIRE SPACER 

LÊ TRÍ DÂN1,2, MINORU TAKAHASHI1 

1Department of Nuclear Engineering, Tokyo Institute of Technology, Tokyo N-18, 2-12-1, Japan 
2Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 

Email: danbkhn1@gmail.com 

Tóm tắt: Nhằm đánh giá khả năng tải nhiệt của bó nhiên liệu có kích thƣớc ô mạng nhỏ với lƣới giằng 
dạng dây cuốn, nghiên cứu thực nghiệm về thông lƣợng nhiệt tới hạn đã đƣợc triển khai. Thực nghiệm 
về thông lƣợng nhiệt tới hạn cho bó nhiên liệu bao gồm ba thanh đốt nhiệt với kích thƣớc ô mạng nhỏ 
có hoặc không có dây cuốn đƣợc tiến hành dƣới điều kiện dòng chảy sôi hai pha. Tác động của dây 
cuốn và tỷ số giữa khoảng cách đƣờng nối tâm và đƣờng kính thanh nhiên liệu, lên giá trị thông lƣợng 
nhiệt tới hạn cũng đƣợc đề cập đến trong nghiên cứu này. Thí nghiệm đƣợc thực hiện trong môi 
trƣờng áp suất khí quyển với dải giá trị thông lƣợng dòng từ 250 đến 430 kg/m2s, giá trị nhiệt độ đầu 
vào từ 70 đến 92oC. Kết quả thu đƣợc cho thấy giá trị thông lƣợng nhiệt tới hạn tăng khi sử dụng lƣới 
giằng dạng dây cuốn. Bên cạnh đó, giá trị thông lƣợng nhiệt tới hạn cũng tăng khi tỷ số giữa khoảng 
cách đƣờng nối tâm và đƣờng kính thanh nhiên liệu giảm từ 1.18 xuống 1.10 ở cùng điều kiện về tốc 
độ dòng khối. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: The paper focuses on the performance of reflector trap passive safety system incorporated 
in the GFR 2400 reactor design. Multiple studies are raising question about the technical feasibility of 
the GFR 2400 concept, thus the new neutron trap passive system is introduced in the paper to cope 
with abnormal operation of this reactor. The coupled calculation scheme is used in the paper, where 
NESTLE code is used for coupled steady state and transient simulations of the reactor performance. 
The NESTLE code system solves multi-group transient diffusion equation utilizing nodal expansion 
method and is internally coupled with thermal-hydraulic sub-channel code. The SCALE6 software 
package is used for processing of macroscopic multi-group cross-sections that are used in the 
NESTLE code. The performance of the neutron trap passive system is simulated by the developed 
model for typical abnormal transients, such as control rod withdrawal or primary blower shutdown 
during the full power operation. Curie point latch acts as the actuation mechanism of the passive 
system. Temperature distributions are studied and the applicability of the neutron trap passive safety 
system is discussed in the paper. 

Keyword: GFR 2400, passive system, neutron trap, coupled calculation, transient calculation, 
NESTLE. 

PROCESSING OF THE MULTIGROUP CROSS-SECTIONS  
FOR MCNP CALCULATIONS 

JAKUB LÜLEY1,2, BRANISLAV VRBAN1, ŠTEFAN ČERBA1, FILIP OSUSKÝ1, VLADIMÍR NEČAS1 
1Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering and Information 

Technology, Institute of Nuclear and Physical Engineering,  
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovakia 

E-mail: jakub.luley@stuba.sk, stefan.cerba@stuba.sk, filip.osusky@stuba.sk, 
vladimir.necas@stuba.sk 

2B&J NUCLEAR Ltd., Alžbetin Dvor 145, 900 42 Miloslavov, Slovakia 
E-mail: branislav.vrban@bjnuclear.eu 

Abstract: Stochastic Monte Carlo (MC) neutron transport codes are widely used in various reactor 
physics applications, traditionally related to criticality safety analyses, radiation shielding and 
validation of deterministic transport codes. The main advantage of Monte Carlo codes lies in their 
ability to model complex and detail geometries without the need of simplifications. Currently, one of 
the most accurate and developed stochastic MC code for particle transport simulation is MCNP. To 
achieve the best real world approximations, continuous-energy (CE) cross-section (XS) libraries are 
often used. These CE libraries consider the rapid changes of XS in the resonance energy range; 
however, computing-intensive simulations must be performed to utilize this feature. To broaden our 
computation abilities for industrial application and partially to allow the comparison with 
deterministic codes, the CE cross section library of the MCNP code is replaced by the multigroup 
(MG) cross-section data. This paper is devoted to the cross-section processing scheme involving 
modified versions of TRANSX and CRSRD codes. Following this approach, the same data may be 
used in deterministic and stochastic codes. Moreover, using formerly developed and upgraded cross-
section processing scheme, new MG libraries may be tailored to the user specific applications. For 
demonstration of the proposed cross-section processing scheme, the VVER-440 benchmark devoted 
to fuel assembly and pip-by-pin power distribution was selected. The obtained results are compared 
with continues energy MCNP calculation and multigroup KENO-VI calculation. 

Keyword: MCNP, Multigroup calculation, VVER, criticality.  
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these reactors there are 2 VVER-440 units under construction and 2 units in decommissioning. The 
VVER-440 technology features thermal neutron spectrum, low enriched uranium dioxide fuel and 
light-water coolant with diluted boric acid. The reactivity control during normal operation is ensured 
by the system of emergency reactivity control assemblies (ERC), symmetrically arranged in 37 
positions in the reactor core, and by boric acid, homogenously diluted in the moderator. Due to the 
presence of 10B in the coolant/moderator which has high thermal neutron capture cross-section, the 
absorption of neutron on these atoms may lead to tritium production. Tritium as the radioactive isotope 
of hydrogen with half-life of 12.3 years, strongly contributes to the level of radioactivity of the 
primary coolant, therefore the NPP staff must have appropriate knowledge of its production during 
operation. The production rate of tritium may be assessed either by experimental measurement or by 
simulation using state-of-the-art calculation tools. This paper focuses on the estimation of the tritium 
production for a specific scenario of the operation of the 3rd unit of Mochovce NPP. For simulations 
the SCALE6 [1] system is used with the detailed calculation model [2] developed at the B&J 
NUCLEAR ltd. company. The whole-core 3D model of VVER-440 consists of the reactor in-vessel 
components such as fuel assemblies (including fuel rods, upper spacer grid, intermediate spacer grids, 
supporting grid, mixing grid, central tube and fuel endings), emergency reactor control assemblies 
(absorber and fuel part), core basket, barrel and the reactor pressure vessel. The boundaries of the 
created VVER-440 whole-core model are given by the outer surface of the dry shielding, the level of 
hot-leg piping and the basement of filtration mechanism. The calculations presented in the paper are 
performed using self-shielded multi-group cross-section libraries, taking into account the operation 
conditions of Mochovce unit 3 NPP [3] in the first fuel campaign. 

Keyword: Tritium production, VVER-440, activity, criticality, SCALE system, Mochovce NPP. 

DEVELOPING OF MODELING APPROACH OF THE STEAM GENERATOR 
CRACKING OF FLOATING NPP 

VOROBYEV Y.B.1,2, MALYSHEVA A.L.2, KONONOVA A.D.2, TRUONG VAN KHANH NHAT 3 

 1National Research Center “Kurchatov Institute”, 01, Akademika Kurchatova pl., Moscow, Russia 
2National Research University "MPEI", Krasnokazarmennaya 14, Moscow, Russia 

3Vietnam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam 
E-mail: yura3510@gmail.com 

Abstract: In this work a problem of cracking of tubes of a steam generator (SG) of floating NPP 
(FNPP) is considered. Problem of the SG tubes cracking was experimentally investigated on similar to 
the FNPP reactors of nuclear icebreakers. It was concluded that main reason is in anomalously high 
hydrogenation of the titanium alloy of the SG tubing. For solution of this problem general mechanism 
of formation of gas bubbles on exit of the reactor and a transport them to problematic areas of the SG 
was proposed. To prove this hypothesis a multiscale, multi-physical modelling approach is 
developing. In application of this method to current problem a combination of 1D-3D codes is used. 
Features of each model and results of calculations are presented. Analysis of the calculation results 
allows concluding in feasibility of the proposed approach to cracking of the SG tubes. 

Keywords: Floating NPP, SG tubes cracking, multiscale, multi-physical modelling, CFD code.  
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9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
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15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 83 

Abstract: The paper focuses on the performance of reflector trap passive safety system incorporated 
in the GFR 2400 reactor design. Multiple studies are raising question about the technical feasibility of 
the GFR 2400 concept, thus the new neutron trap passive system is introduced in the paper to cope 
with abnormal operation of this reactor. The coupled calculation scheme is used in the paper, where 
NESTLE code is used for coupled steady state and transient simulations of the reactor performance. 
The NESTLE code system solves multi-group transient diffusion equation utilizing nodal expansion 
method and is internally coupled with thermal-hydraulic sub-channel code. The SCALE6 software 
package is used for processing of macroscopic multi-group cross-sections that are used in the 
NESTLE code. The performance of the neutron trap passive system is simulated by the developed 
model for typical abnormal transients, such as control rod withdrawal or primary blower shutdown 
during the full power operation. Curie point latch acts as the actuation mechanism of the passive 
system. Temperature distributions are studied and the applicability of the neutron trap passive safety 
system is discussed in the paper. 

Keyword: GFR 2400, passive system, neutron trap, coupled calculation, transient calculation, 
NESTLE. 
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Abstract: Stochastic Monte Carlo (MC) neutron transport codes are widely used in various reactor 
physics applications, traditionally related to criticality safety analyses, radiation shielding and 
validation of deterministic transport codes. The main advantage of Monte Carlo codes lies in their 
ability to model complex and detail geometries without the need of simplifications. Currently, one of 
the most accurate and developed stochastic MC code for particle transport simulation is MCNP. To 
achieve the best real world approximations, continuous-energy (CE) cross-section (XS) libraries are 
often used. These CE libraries consider the rapid changes of XS in the resonance energy range; 
however, computing-intensive simulations must be performed to utilize this feature. To broaden our 
computation abilities for industrial application and partially to allow the comparison with 
deterministic codes, the CE cross section library of the MCNP code is replaced by the multigroup 
(MG) cross-section data. This paper is devoted to the cross-section processing scheme involving 
modified versions of TRANSX and CRSRD codes. Following this approach, the same data may be 
used in deterministic and stochastic codes. Moreover, using formerly developed and upgraded cross-
section processing scheme, new MG libraries may be tailored to the user specific applications. For 
demonstration of the proposed cross-section processing scheme, the VVER-440 benchmark devoted 
to fuel assembly and pip-by-pin power distribution was selected. The obtained results are compared 
with continues energy MCNP calculation and multigroup KENO-VI calculation. 

Keyword: MCNP, Multigroup calculation, VVER, criticality.  

  

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 82 

these reactors there are 2 VVER-440 units under construction and 2 units in decommissioning. The 
VVER-440 technology features thermal neutron spectrum, low enriched uranium dioxide fuel and 
light-water coolant with diluted boric acid. The reactivity control during normal operation is ensured 
by the system of emergency reactivity control assemblies (ERC), symmetrically arranged in 37 
positions in the reactor core, and by boric acid, homogenously diluted in the moderator. Due to the 
presence of 10B in the coolant/moderator which has high thermal neutron capture cross-section, the 
absorption of neutron on these atoms may lead to tritium production. Tritium as the radioactive isotope 
of hydrogen with half-life of 12.3 years, strongly contributes to the level of radioactivity of the 
primary coolant, therefore the NPP staff must have appropriate knowledge of its production during 
operation. The production rate of tritium may be assessed either by experimental measurement or by 
simulation using state-of-the-art calculation tools. This paper focuses on the estimation of the tritium 
production for a specific scenario of the operation of the 3rd unit of Mochovce NPP. For simulations 
the SCALE6 [1] system is used with the detailed calculation model [2] developed at the B&J 
NUCLEAR ltd. company. The whole-core 3D model of VVER-440 consists of the reactor in-vessel 
components such as fuel assemblies (including fuel rods, upper spacer grid, intermediate spacer grids, 
supporting grid, mixing grid, central tube and fuel endings), emergency reactor control assemblies 
(absorber and fuel part), core basket, barrel and the reactor pressure vessel. The boundaries of the 
created VVER-440 whole-core model are given by the outer surface of the dry shielding, the level of 
hot-leg piping and the basement of filtration mechanism. The calculations presented in the paper are 
performed using self-shielded multi-group cross-section libraries, taking into account the operation 
conditions of Mochovce unit 3 NPP [3] in the first fuel campaign. 

Keyword: Tritium production, VVER-440, activity, criticality, SCALE system, Mochovce NPP. 

DEVELOPING OF MODELING APPROACH OF THE STEAM GENERATOR 
CRACKING OF FLOATING NPP 
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Abstract: In this work a problem of cracking of tubes of a steam generator (SG) of floating NPP 
(FNPP) is considered. Problem of the SG tubes cracking was experimentally investigated on similar to 
the FNPP reactors of nuclear icebreakers. It was concluded that main reason is in anomalously high 
hydrogenation of the titanium alloy of the SG tubing. For solution of this problem general mechanism 
of formation of gas bubbles on exit of the reactor and a transport them to problematic areas of the SG 
was proposed. To prove this hypothesis a multiscale, multi-physical modelling approach is 
developing. In application of this method to current problem a combination of 1D-3D codes is used. 
Features of each model and results of calculations are presented. Analysis of the calculation results 
allows concluding in feasibility of the proposed approach to cracking of the SG tubes. 

Keywords: Floating NPP, SG tubes cracking, multiscale, multi-physical modelling, CFD code.  
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Abstract: U.S.NRC Regulation 10CFR50.65 “Requirement for Monitoring the Effectiveness of 
Maintenance at Nuclear Power Plants” was published and became effective as from 1996 and known 
commonly as the Maintenance Rule. This rule requires all of utilities in U.S. must be satisfy to get 
license for nuclear power plants operation and to provide reasonable assurance that SSCs are capable 
of performing their intended functions. Utilities in other countries are also applying this rule because 
it is required to clear link between effective maintenance and safety as it relates to the number of 
transients and challenges to safety systems and associated need for operability, availability, and 
reliability of safety equipment. This paper presents on APR1400 PZR System Performance Criteria 
that is one of the most parts of the project on “Maintenance Rule Applicaion to APR1400 Pressurizer 
System”. The research on APR1400 Pressurizer System PC applied methods, guidelines by NRC and 
other organizations such as NEI, INPO, EPRI, and Owners Groups. The main contents to establish 
APR1400 Pressurizer System PC cover on identification SSCs to scope of the MR (function analysis 
of APR1400 PZR system, SSCs scope analysis in MR); determining safety significance (using Delphi 
method and probability safety analysis for identification HSS or LSS of SSCs); performance criteria 
establishment (RPC and APC calculation). The research results can consider for reference to apply for 
APR1400 Pressurizer system. 

Keywords: APC, EPRI, INPO, MR, NEI, NRC, PC, PZR, RPC, SSCs, APR1400, Availability, Reliability. 

HIGH-PERFORMANCE AND ULTRA-LONG LIFE MICRO-MODULAR REACTOR 
COOLED BY HEAT PIPES  
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Abstract: This paper introduces a concept of a hybrid micro modular reactor (H-MMR) aimed at 
autonomous operation, which integrates an MMR and renewable energy through a common thermal 
energy storage system (ESS). The reactor power is 12 MWth and the reactor core is comprised of 18 
hexagonal fuel assemblies (FAs) and it is to be designed for continuous operation without refueling 
over 20 years. The H-MMR core is surrounded by a thick PbO radial-reflector and an oxide 
dispersion-strengthened steel (ODS) axial-reflector with a B4C shielding layer in the outer region. 
Reactivity control drums are located in the radial-reflector region and a secondary shutdown system is 
placed in the center of the core. To achieve a good neutron economy over an ultra-long core lifetime, 
the inverted fuel assembly concept using a UN (U nitride) fuel is adopted in this work. A unique 
feature of the H-MMR is that it is cooled by sodium heat pipes without any flowing coolant in the core 
during both normal and transient conditions. All of neutronics analyses and depletions were performed 
by continuous energy Monte Carlo Serpent 2 code with the evaluated nuclear data file ENDF/B-VII.1 
library. It was found that the reactor lifetime can be over 100-years without refueling, while the 
reactivity swing over the whole core lifetime is less than one dollar. These findings imply that 
inherently safe and long-life fast reactor can be realized by utilizing UN-based inverted FA concept 
with proper design parameters, enabling a very efficient autonomous load-following operation without 
any active controls. 

Keywords: Hybrid Micro Modular Reactor (H-MMR), Solid Inverted FAs, Uranium Mono-nitride 
(UN) fuel, Heat Pipe, Fast Reactor. 
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NUCLEAR TRANSMUTATION OF LONG-LIVED FISSION PRODUCT I-129 IN 
RADIAL BLANKET OF SODIUM-COOLED FAST REACTOR 
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Abstract: An investigation on the nuclear transmutation of elemental long-lived fission product 
(LLFP) in a fast reactor is being conducted focusing on the I-129 LLFP (half-life 15.7 million years) 
to reduce the environmental burden. The LLFP assembly is loaded into the radial blanket region of a 
Japanese MONJU class sodium-cooled fast reactor (710 MWth, 148 days/cycle). The iodine element 
containing I-129 LLFP (without isotope separation) is mixed with YD2 and/or YH2 moderator 
material to enhance the nuclear transmutation rate. We studied the optimal moderator volume fraction 
to maximize the transmutation rate (TR, %/year) and the support factor (SF is defined as the ratio of 
transmuted to produced LLFP). We also investigate the effect of LLFP assembly loading against the 
fast reactor core characteristics and severe power peak appeared at the fuel assembly adjacent to the 
LLFP assembly. 

Keywords: Nuclear transmutation, long-lived fission product, I-129, radial blanket, sodium-cooled 
fast reactor. 

TIÊU CHÍ THỰC THI HỆ THỐNG BÌNH ĐIỀU ÁP LÒ PHẢN ỨNG APR1400 

APR1400 PRESSURIZER SYSTEM PERFORMANCE CRETERIA 
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2KEPCO International Nuclear Graduate School,  
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Tóm tắt: Quy định 10CFR50,65 của Ủy ban điều tiết hạt nhân Hoa Kỳ “Yêu cầu giám sát hiệu quả 
việc bảo dƣỡng tại các nhà máy điện hạt nhân” đã đƣợc xuất bản và có hiệu lực từ năm 1996 và 
thƣờng đƣợc gọi là Luật bảo dƣỡng. Luật bảo dƣỡng cho các nhà máy điện hạt nhân ở Hoa Kỳ đƣợc 
yêu cầu thực hiện để có giấy phép hoạt động và để đảm bảo hợp lý cho các cấu trúc, thành phần và hệ 
thống có khả năng thực hiện các chức năng đƣợc mong đợi của chúng. Các nhà máy điện hạt nhân ở 
các quốc gia khác cũng đang áp dụng luật này vì nó liên quan đến số các sự kiện tức thời và những 
thách thức tới các hệ thống an toàn liên quan đến hoạt động, khả năng vận hành, và độ tin cậy của 
thiết bị. Bài báo trình bày về các tiêu chí thực thi hệ thống điều áp bình áp lực lò phản ứng APR1400, 
một trong những nội dung quan trọng trong đề tài “Áp dụng luật bảo dƣỡng cho hệ thống bình điều áp 
lò phản ứng APR1400”. Nghiên cứu tiêu chí thực thi hệ thống bình điều áp lò phản ứng APR1400 đã 
áp dụng các phƣơng pháp, chỉ dẫn của NRC và các tổ chứa khác nhƣ NEI, INPO, EPRI và nhóm chủ 
sở hữu các nhà máy điện có cùng nhà chế tạo hoặc cung cấp thiết bị hạt nhân. Những nội dung chính 
để thiết lập tiêu chí thực thi hệ thống bình điều áp lò phản ứng APR1400 bao gồm nhận diện các 
thành phần, cấu trúc và hệ thống thuộc phạm vi luật bảo dƣỡng (phân tích chức năng của hệ thống, 
phân tích phạm vi các thành phần, cấu trúc và hệ thống); xác định tầm quan trọng của an toàn (sử 
dụng phƣơng pháp Delphi và phân tích an toàn xác suất để xác định tầm quan trọng an toàn cao hay 
thấp cho các thành phần, cấu trúc và hệ thống ); thiết lập tiêu chí thực thi (tính toán tiêu chí thực thi 
độ tin cậy, tiêu chí thực thi khả năng). Các kết quả nghiên cứu có thể xem xét cho tham khảo để áp 
dụng vào hệ thống bình điều áp lò phản ứng APR1400. 

Từ khóa: APC, EPRI, INPO, MR, NEI, NRC, PC, PZR, RPC, SSCs, APR1400, khả năng, độ tin cậy. 
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Abstract: U.S.NRC Regulation 10CFR50.65 “Requirement for Monitoring the Effectiveness of 
Maintenance at Nuclear Power Plants” was published and became effective as from 1996 and known 
commonly as the Maintenance Rule. This rule requires all of utilities in U.S. must be satisfy to get 
license for nuclear power plants operation and to provide reasonable assurance that SSCs are capable 
of performing their intended functions. Utilities in other countries are also applying this rule because 
it is required to clear link between effective maintenance and safety as it relates to the number of 
transients and challenges to safety systems and associated need for operability, availability, and 
reliability of safety equipment. This paper presents on APR1400 PZR System Performance Criteria 
that is one of the most parts of the project on “Maintenance Rule Applicaion to APR1400 Pressurizer 
System”. The research on APR1400 Pressurizer System PC applied methods, guidelines by NRC and 
other organizations such as NEI, INPO, EPRI, and Owners Groups. The main contents to establish 
APR1400 Pressurizer System PC cover on identification SSCs to scope of the MR (function analysis 
of APR1400 PZR system, SSCs scope analysis in MR); determining safety significance (using Delphi 
method and probability safety analysis for identification HSS or LSS of SSCs); performance criteria 
establishment (RPC and APC calculation). The research results can consider for reference to apply for 
APR1400 Pressurizer system. 

Keywords: APC, EPRI, INPO, MR, NEI, NRC, PC, PZR, RPC, SSCs, APR1400, Availability, Reliability. 
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Abstract: This paper introduces a concept of a hybrid micro modular reactor (H-MMR) aimed at 
autonomous operation, which integrates an MMR and renewable energy through a common thermal 
energy storage system (ESS). The reactor power is 12 MWth and the reactor core is comprised of 18 
hexagonal fuel assemblies (FAs) and it is to be designed for continuous operation without refueling 
over 20 years. The H-MMR core is surrounded by a thick PbO radial-reflector and an oxide 
dispersion-strengthened steel (ODS) axial-reflector with a B4C shielding layer in the outer region. 
Reactivity control drums are located in the radial-reflector region and a secondary shutdown system is 
placed in the center of the core. To achieve a good neutron economy over an ultra-long core lifetime, 
the inverted fuel assembly concept using a UN (U nitride) fuel is adopted in this work. A unique 
feature of the H-MMR is that it is cooled by sodium heat pipes without any flowing coolant in the core 
during both normal and transient conditions. All of neutronics analyses and depletions were performed 
by continuous energy Monte Carlo Serpent 2 code with the evaluated nuclear data file ENDF/B-VII.1 
library. It was found that the reactor lifetime can be over 100-years without refueling, while the 
reactivity swing over the whole core lifetime is less than one dollar. These findings imply that 
inherently safe and long-life fast reactor can be realized by utilizing UN-based inverted FA concept 
with proper design parameters, enabling a very efficient autonomous load-following operation without 
any active controls. 

Keywords: Hybrid Micro Modular Reactor (H-MMR), Solid Inverted FAs, Uranium Mono-nitride 
(UN) fuel, Heat Pipe, Fast Reactor. 
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NUCLEAR TRANSMUTATION OF LONG-LIVED FISSION PRODUCT I-129 IN 
RADIAL BLANKET OF SODIUM-COOLED FAST REACTOR 

 
PENG HONG LIEM1,2, DONNY HARTANTO3, YOSHIHISA TAHARA1, NAOYUKI TAKAKI1 

1Tokyo City University (TCU),1-28-1 Tamazutsumi, Setagaya, Tokyo, Japan 
2Nippon Advanced Information Service, 416 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun Ibaraki, Japan 

3University of Sharjah, P.O. BOX 27272, Sharjah, United Arab Emirates 
Email: liemph@nais.ne.jp 

Abstract: An investigation on the nuclear transmutation of elemental long-lived fission product 
(LLFP) in a fast reactor is being conducted focusing on the I-129 LLFP (half-life 15.7 million years) 
to reduce the environmental burden. The LLFP assembly is loaded into the radial blanket region of a 
Japanese MONJU class sodium-cooled fast reactor (710 MWth, 148 days/cycle). The iodine element 
containing I-129 LLFP (without isotope separation) is mixed with YD2 and/or YH2 moderator 
material to enhance the nuclear transmutation rate. We studied the optimal moderator volume fraction 
to maximize the transmutation rate (TR, %/year) and the support factor (SF is defined as the ratio of 
transmuted to produced LLFP). We also investigate the effect of LLFP assembly loading against the 
fast reactor core characteristics and severe power peak appeared at the fuel assembly adjacent to the 
LLFP assembly. 

Keywords: Nuclear transmutation, long-lived fission product, I-129, radial blanket, sodium-cooled 
fast reactor. 

TIÊU CHÍ THỰC THI HỆ THỐNG BÌNH ĐIỀU ÁP LÒ PHẢN ỨNG APR1400 

APR1400 PRESSURIZER SYSTEM PERFORMANCE CRETERIA 
 

PHAM HOAI PHUONG1, LEE YONG KWAN2 

1Nuclear Research Institute, Dalat, Vietnam  
2KEPCO International Nuclear Graduate School,  

658-91 Haemaji-ro, Seosaeng-myeon, Ulju-gun, Ulsan, Korea 
Email: phamphuongnri@yahoo.com 

Tóm tắt: Quy định 10CFR50,65 của Ủy ban điều tiết hạt nhân Hoa Kỳ “Yêu cầu giám sát hiệu quả 
việc bảo dƣỡng tại các nhà máy điện hạt nhân” đã đƣợc xuất bản và có hiệu lực từ năm 1996 và 
thƣờng đƣợc gọi là Luật bảo dƣỡng. Luật bảo dƣỡng cho các nhà máy điện hạt nhân ở Hoa Kỳ đƣợc 
yêu cầu thực hiện để có giấy phép hoạt động và để đảm bảo hợp lý cho các cấu trúc, thành phần và hệ 
thống có khả năng thực hiện các chức năng đƣợc mong đợi của chúng. Các nhà máy điện hạt nhân ở 
các quốc gia khác cũng đang áp dụng luật này vì nó liên quan đến số các sự kiện tức thời và những 
thách thức tới các hệ thống an toàn liên quan đến hoạt động, khả năng vận hành, và độ tin cậy của 
thiết bị. Bài báo trình bày về các tiêu chí thực thi hệ thống điều áp bình áp lực lò phản ứng APR1400, 
một trong những nội dung quan trọng trong đề tài “Áp dụng luật bảo dƣỡng cho hệ thống bình điều áp 
lò phản ứng APR1400”. Nghiên cứu tiêu chí thực thi hệ thống bình điều áp lò phản ứng APR1400 đã 
áp dụng các phƣơng pháp, chỉ dẫn của NRC và các tổ chứa khác nhƣ NEI, INPO, EPRI và nhóm chủ 
sở hữu các nhà máy điện có cùng nhà chế tạo hoặc cung cấp thiết bị hạt nhân. Những nội dung chính 
để thiết lập tiêu chí thực thi hệ thống bình điều áp lò phản ứng APR1400 bao gồm nhận diện các 
thành phần, cấu trúc và hệ thống thuộc phạm vi luật bảo dƣỡng (phân tích chức năng của hệ thống, 
phân tích phạm vi các thành phần, cấu trúc và hệ thống); xác định tầm quan trọng của an toàn (sử 
dụng phƣơng pháp Delphi và phân tích an toàn xác suất để xác định tầm quan trọng an toàn cao hay 
thấp cho các thành phần, cấu trúc và hệ thống ); thiết lập tiêu chí thực thi (tính toán tiêu chí thực thi 
độ tin cậy, tiêu chí thực thi khả năng). Các kết quả nghiên cứu có thể xem xét cho tham khảo để áp 
dụng vào hệ thống bình điều áp lò phản ứng APR1400. 

Từ khóa: APC, EPRI, INPO, MR, NEI, NRC, PC, PZR, RPC, SSCs, APR1400, khả năng, độ tin cậy. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: INSCSP-R7 Standard Problem based on ENTEK BM Test Facility is investigated by 
RELAP5 code for prediction of averaged cross-section void fraction in vertical boiling channel of 7 m 
height. This standard problem also gives a challenge in application of CFD code such as ANSYS CFX 
to predict void fraction along the channel mentioned above due to: (a) only ten measured averaged 
cross-section void fraction given along the channel of 7 meters and (b) CFD simulation of boiling flow 
is mainly appropriate with sub cooled boiling. This study presents prediction of averaged cross-section 
void fraction along the channel of INSCSP-R7 Standard Problem using ANSYS CFX with calibration 
of parameter in boiling model based on experiment measured results.     

Keyword: Boiling Flow, ENTEK BM, CFD, ANSYS CFX, RELAP5. 

KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ ĐIỀU KHIỂN  
LÕ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

INSPECTION AND EVALUATION OF DIGITAL INSTRUMENTATION  
AND CONTROL SYSTEM OF THE DALAT NUCLEAR RESEARCH REACTOR 

VÕ VĂN TÀI, TRỊNH ĐÌNH HẢI, NGUYỄN VĂN KIÊN, LÊ VĂN ĐIỆP 

NuclearResearchInstitute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: taivnchn@gmail.com 

Tóm tắt: Lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (DNRR) đƣợc khôi phục lại từ lò phản ứng 
TRIGA Mark II 250 kW, xây dựng từ những năm 1960. Công việc khôi phục đƣợc bắt đầu vào 
tháng 3 năm 1982 và đạt trạng thái tới hạn đầu tiên vào ngày 1 tháng 11 năm 1983. Lò phản ứng 
đã và đang hoạt động với công suất danh định 500 kW từ tháng 3 năm 1984. Hệ thống điều khiển 
ban đầu của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đƣợc Công ty SNIIP-SYSTEMATOM (SSA) thiết kế và 
chế tạo. Vào tháng 4 năm 2007, thông qua dự án của IAEA và kinh phí trong nƣớc,  SSA đã thay 
thế hệ điều khiển lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt bằng hệ ASUZ-14R. Cho đến nay, mặc dù hệ 
ASUZ-14R đã hoạt động đƣợc gần 12 năm với độ tin cậy cao và tỷ lệ sai hỏng thấp, nhƣng theo 
yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, thời hạn sử dụng của nó đã hết. Mặt khác, hầu hết các thiết bị 
điện tử, đặc biệt là các máy tính đã lỗi thời và không còn đƣợc sản xuất. Do đó, cần phải thực hiện 
các công việc kiểm tra và hiệu chuẩn lại để đánh giá kỹ thuật và có thể kéo dài tuổi thọ quy định. 
Những công việc này đƣợc thực hiện bởi các chuyên gia SSA và nhân viên của Viện Nghiên cứu 
hạt nhân vào tháng 4 năm 2019. Bài viết này tóm tắt các kết quả kiểm tra và đánh giá thu đƣợc từ 
các công việc trên. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến kinh nghiệm vận hành của hệ ASUZ-
14R kể từ khi lắp đặt vào năm 2007 cũng đƣợc trình bày. 

Từ khóa: Lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (DNRR), Thiết bị và điều khiển (I & C), hệ ASUZ-
14R cho DNRR, Hệ thống kiểm soát và bảo vệ (CPS). 

Abstract: The Dalat Nuclear Research Reactor (DNRR) was reconstructed from the 250 kW TRIGA 
Mark II reactor built in early 1960s. The reconstruction work was started in March 1982 and the first 
criticality of the reconstructed reactor was achieved on 1st November 1983. The reactor has been 
operating at a nominal power of 500 kW since March 1984. The original analogue Instrumentation 
and Control (I&C) system of the DNRR was designed and manufactured by the Joint Stock Company 
“Specialized Scientific Research Institute for Instrumentation Engineering” (JSC SNIIP) which from 
1994 re-named as JSC “SNIIP-SYSTEMATOM” (SSA). In April 2007, on the basis of the concluded 
Contracts with the Vietnamese Side and IAEA, SSA has made replacement and commissioning of the 
initiating part of Control and Protection System (CPS) of the reactor by the ASUZ-14R complex 
(Complex of Equipment for Control and Protection System ASUZ-14R for Dalat research reactor). 
Up to now, although the ASUZ-14R complex has been operated for more than 11 years with high 
reliability and low failure rate but according to the manufacturer‟s technical criteria, its appointed 
service lifetime has been expired. Therefore, it is required to carry out works of its inspection and 
re-calibration for purposes of technical evaluation and possible extension of the specified lifetime. 
These works were performed by the SSA specialists and the DNRR staff in April, 2019. This paper 
summarizes the obtained inspection and evaluation results from the above works. In addition, some 
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THIẾT KẾ KHÁI NIỆM LÒ PHẢN ỨNG ÁP LỰC NƢỚC NHẸ CÔNG SUẤT NHỎ 
SỬ DỤNG BÓ NHIÊN LIỆU CỦA LÒ PHẢN ỨNG AP1000 

CONCEPTUAL DESIGN OF A SMALL-PRESSURIZED WATER REACTOR  
USING THE AP1000 FUEL ASSEMBLY DESIGN 

HOÀNG VĂN KHÁNH1, TRẦN VĨNH THÀNH2, VŨ THANH MAI2, TRẦN HOÀI NAM3 
1Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 

2Hanoi University of Science, 334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam 
3Institute of Fundamental and Applied Sciences, Duy Tan University, Ho Chi Minh city, Vietnam 

E-mail: hvkhanh21@gmail.com 

Tóm tắt: Bài cáo này trình bày thiết kế khái niệm của lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) với công suất 
300 MWt sử dụng bó nhiên liệu của lò phản ứng AP1000. Các khảo sát đƣợc thực hiện nhằm tối ƣu 
hóa kích thƣớc vùng hoạt và mô hình nạp tải bằng chƣơng trình SRAC và thƣ viện số liệu JENDL-
4.0. Kết quả phân tích cho thấy các hệ số phản hồi Doppler, nhiệt độ chất tải nhiệt, độ rỗng chất tải 
nhiệt và hệ số phản ứng công suất đều âm trong quá trình vận hành. Kết quả phân tích thủy nhiệt cho 
thấy nhiệt độ theo chiều ngang và chiều dọc của thanh nhiên liệu đều trong ngƣỡng an toàn của nhiên 
liệu và vỏ nhiên liệu. Hệ số MDNBR cũng đƣợc tính toán. Kết quả chỉ ra rằng lò phản ứng có thể vận 
hành lên tới 2,22 năm trong khi đáp ứng vẫn đáp ứng các tiêu chí thiết kế liên quan đến vận hành và 
an toàn của lò phản ứng. 

Từ khóa: Lò phản ứng mô-đun nhỏ, lò phản ứng AP1000, phân tích nơtron, phân tích thủy nhiệt. 

Abstract: This paper presents the conceptual design of a 300 MWt small modular reactor (SMR) 
using fuel assemblies of the AP1000 reactor. Numerical calculations have been performed to evaluate 
a proper active core size and core loading pattern using the SRAC code system and the JENDL-4.0 
data library. The analysis showed that Doppler, moderator temperature, void, and power reactivity 
coefficients are all negative over the core lifetime. Semi-analytical thermal hydraulics analysis reveals 
acceptable radial and axial fuel element temperature profiles with significant safety margin of fuel and 
clad surface temperature. The minimum departure from nucleate boiling ratio (MDNBR) is also 
calculated. The results indicate that a cycle length of 2.22 years is achievable while satisfying the 
operation and safety-related design criteria with sufficient margins. 

Keywords: small modular reactor, AP1000 reactor, neutronic analysis, thermal hydraulics analysis. 

MÔ PHỎNG BÀI TOÁN INSCSP-R7 CỦA THỰC NGHIỆM ENTEK BM DỰA TRÊN 
HIỆU CHỈNH THAM SỐ MÔ HÌNH SÔI BẰNG PHẦN MỀM ANSYS CFX 

ANALYSIS OF INSCSP-R7 STANDARD PROBLEM IN ENTEK BM TEST FACILITY USING 
ANSYS CFX CODE WITH CALIBRATION OF PARAMETER IN BOILING MODEL 

HOÀNG TÂN HƢNG, BÙI THỊ HOA, HOÀNG MINH GIANG 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: hoangtanhung1991@gmail.com 

Tóm tắt: Bài toán chuẩn INSCSP-R7 dựa trên hệ thực nghiệm ENTEK BM về dòng sôi trong kênh 
thẳng đứng chiều dài 7m đã đƣợc phân tích bằng phần mềm hệ thống RELAP5 cho việc dự đoán hệ số 
pha hơi trung bình dọc theo kênh dẫn. Việc sử dụng chƣơng trình CFD nhƣ ANSYS CFX để dự đoán 
hệ số pha hơi dọc theo kênh nêu trên luôn gặp phải thách thức do hai yếu tố sau: (a) chiều dài kênh sôi 
lớn trong khi chỉ có mƣời điểm đo thực nghiệm và (b) bản thân các phần mềm CFD chỉ mô phỏng phù 
hợp với trạng thái sôi dƣới bão hòa (subcooled boiling). Báo cáo trình bày việc mô phỏng và dự đoán 
hệ số pha hơi trung bình dọc theo kênh bài toán INSCSP-R7 bằng phần mềm ANSYS CFX trên cơ sở 
hiệu chỉnh các tham số mô hình sôi sao cho phù hợp với dữ liệu thực nghiệm. 

Từ khóa: Dòng sôi, ENTEK BM, CFD, ANSYS CFX, RELAP5. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: INSCSP-R7 Standard Problem based on ENTEK BM Test Facility is investigated by 
RELAP5 code for prediction of averaged cross-section void fraction in vertical boiling channel of 7 m 
height. This standard problem also gives a challenge in application of CFD code such as ANSYS CFX 
to predict void fraction along the channel mentioned above due to: (a) only ten measured averaged 
cross-section void fraction given along the channel of 7 meters and (b) CFD simulation of boiling flow 
is mainly appropriate with sub cooled boiling. This study presents prediction of averaged cross-section 
void fraction along the channel of INSCSP-R7 Standard Problem using ANSYS CFX with calibration 
of parameter in boiling model based on experiment measured results.     

Keyword: Boiling Flow, ENTEK BM, CFD, ANSYS CFX, RELAP5. 

KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ ĐIỀU KHIỂN  
LÕ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

INSPECTION AND EVALUATION OF DIGITAL INSTRUMENTATION  
AND CONTROL SYSTEM OF THE DALAT NUCLEAR RESEARCH REACTOR 

VÕ VĂN TÀI, TRỊNH ĐÌNH HẢI, NGUYỄN VĂN KIÊN, LÊ VĂN ĐIỆP 

NuclearResearchInstitute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: taivnchn@gmail.com 

Tóm tắt: Lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (DNRR) đƣợc khôi phục lại từ lò phản ứng 
TRIGA Mark II 250 kW, xây dựng từ những năm 1960. Công việc khôi phục đƣợc bắt đầu vào 
tháng 3 năm 1982 và đạt trạng thái tới hạn đầu tiên vào ngày 1 tháng 11 năm 1983. Lò phản ứng 
đã và đang hoạt động với công suất danh định 500 kW từ tháng 3 năm 1984. Hệ thống điều khiển 
ban đầu của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đƣợc Công ty SNIIP-SYSTEMATOM (SSA) thiết kế và 
chế tạo. Vào tháng 4 năm 2007, thông qua dự án của IAEA và kinh phí trong nƣớc,  SSA đã thay 
thế hệ điều khiển lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt bằng hệ ASUZ-14R. Cho đến nay, mặc dù hệ 
ASUZ-14R đã hoạt động đƣợc gần 12 năm với độ tin cậy cao và tỷ lệ sai hỏng thấp, nhƣng theo 
yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, thời hạn sử dụng của nó đã hết. Mặt khác, hầu hết các thiết bị 
điện tử, đặc biệt là các máy tính đã lỗi thời và không còn đƣợc sản xuất. Do đó, cần phải thực hiện 
các công việc kiểm tra và hiệu chuẩn lại để đánh giá kỹ thuật và có thể kéo dài tuổi thọ quy định. 
Những công việc này đƣợc thực hiện bởi các chuyên gia SSA và nhân viên của Viện Nghiên cứu 
hạt nhân vào tháng 4 năm 2019. Bài viết này tóm tắt các kết quả kiểm tra và đánh giá thu đƣợc từ 
các công việc trên. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến kinh nghiệm vận hành của hệ ASUZ-
14R kể từ khi lắp đặt vào năm 2007 cũng đƣợc trình bày. 

Từ khóa: Lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (DNRR), Thiết bị và điều khiển (I & C), hệ ASUZ-
14R cho DNRR, Hệ thống kiểm soát và bảo vệ (CPS). 

Abstract: The Dalat Nuclear Research Reactor (DNRR) was reconstructed from the 250 kW TRIGA 
Mark II reactor built in early 1960s. The reconstruction work was started in March 1982 and the first 
criticality of the reconstructed reactor was achieved on 1st November 1983. The reactor has been 
operating at a nominal power of 500 kW since March 1984. The original analogue Instrumentation 
and Control (I&C) system of the DNRR was designed and manufactured by the Joint Stock Company 
“Specialized Scientific Research Institute for Instrumentation Engineering” (JSC SNIIP) which from 
1994 re-named as JSC “SNIIP-SYSTEMATOM” (SSA). In April 2007, on the basis of the concluded 
Contracts with the Vietnamese Side and IAEA, SSA has made replacement and commissioning of the 
initiating part of Control and Protection System (CPS) of the reactor by the ASUZ-14R complex 
(Complex of Equipment for Control and Protection System ASUZ-14R for Dalat research reactor). 
Up to now, although the ASUZ-14R complex has been operated for more than 11 years with high 
reliability and low failure rate but according to the manufacturer‟s technical criteria, its appointed 
service lifetime has been expired. Therefore, it is required to carry out works of its inspection and 
re-calibration for purposes of technical evaluation and possible extension of the specified lifetime. 
These works were performed by the SSA specialists and the DNRR staff in April, 2019. This paper 
summarizes the obtained inspection and evaluation results from the above works. In addition, some 
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THIẾT KẾ KHÁI NIỆM LÒ PHẢN ỨNG ÁP LỰC NƢỚC NHẸ CÔNG SUẤT NHỎ 
SỬ DỤNG BÓ NHIÊN LIỆU CỦA LÒ PHẢN ỨNG AP1000 

CONCEPTUAL DESIGN OF A SMALL-PRESSURIZED WATER REACTOR  
USING THE AP1000 FUEL ASSEMBLY DESIGN 

HOÀNG VĂN KHÁNH1, TRẦN VĨNH THÀNH2, VŨ THANH MAI2, TRẦN HOÀI NAM3 
1Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 

2Hanoi University of Science, 334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam 
3Institute of Fundamental and Applied Sciences, Duy Tan University, Ho Chi Minh city, Vietnam 

E-mail: hvkhanh21@gmail.com 

Tóm tắt: Bài cáo này trình bày thiết kế khái niệm của lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) với công suất 
300 MWt sử dụng bó nhiên liệu của lò phản ứng AP1000. Các khảo sát đƣợc thực hiện nhằm tối ƣu 
hóa kích thƣớc vùng hoạt và mô hình nạp tải bằng chƣơng trình SRAC và thƣ viện số liệu JENDL-
4.0. Kết quả phân tích cho thấy các hệ số phản hồi Doppler, nhiệt độ chất tải nhiệt, độ rỗng chất tải 
nhiệt và hệ số phản ứng công suất đều âm trong quá trình vận hành. Kết quả phân tích thủy nhiệt cho 
thấy nhiệt độ theo chiều ngang và chiều dọc của thanh nhiên liệu đều trong ngƣỡng an toàn của nhiên 
liệu và vỏ nhiên liệu. Hệ số MDNBR cũng đƣợc tính toán. Kết quả chỉ ra rằng lò phản ứng có thể vận 
hành lên tới 2,22 năm trong khi đáp ứng vẫn đáp ứng các tiêu chí thiết kế liên quan đến vận hành và 
an toàn của lò phản ứng. 

Từ khóa: Lò phản ứng mô-đun nhỏ, lò phản ứng AP1000, phân tích nơtron, phân tích thủy nhiệt. 

Abstract: This paper presents the conceptual design of a 300 MWt small modular reactor (SMR) 
using fuel assemblies of the AP1000 reactor. Numerical calculations have been performed to evaluate 
a proper active core size and core loading pattern using the SRAC code system and the JENDL-4.0 
data library. The analysis showed that Doppler, moderator temperature, void, and power reactivity 
coefficients are all negative over the core lifetime. Semi-analytical thermal hydraulics analysis reveals 
acceptable radial and axial fuel element temperature profiles with significant safety margin of fuel and 
clad surface temperature. The minimum departure from nucleate boiling ratio (MDNBR) is also 
calculated. The results indicate that a cycle length of 2.22 years is achievable while satisfying the 
operation and safety-related design criteria with sufficient margins. 

Keywords: small modular reactor, AP1000 reactor, neutronic analysis, thermal hydraulics analysis. 

MÔ PHỎNG BÀI TOÁN INSCSP-R7 CỦA THỰC NGHIỆM ENTEK BM DỰA TRÊN 
HIỆU CHỈNH THAM SỐ MÔ HÌNH SÔI BẰNG PHẦN MỀM ANSYS CFX 

ANALYSIS OF INSCSP-R7 STANDARD PROBLEM IN ENTEK BM TEST FACILITY USING 
ANSYS CFX CODE WITH CALIBRATION OF PARAMETER IN BOILING MODEL 

HOÀNG TÂN HƢNG, BÙI THỊ HOA, HOÀNG MINH GIANG 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: hoangtanhung1991@gmail.com 

Tóm tắt: Bài toán chuẩn INSCSP-R7 dựa trên hệ thực nghiệm ENTEK BM về dòng sôi trong kênh 
thẳng đứng chiều dài 7m đã đƣợc phân tích bằng phần mềm hệ thống RELAP5 cho việc dự đoán hệ số 
pha hơi trung bình dọc theo kênh dẫn. Việc sử dụng chƣơng trình CFD nhƣ ANSYS CFX để dự đoán 
hệ số pha hơi dọc theo kênh nêu trên luôn gặp phải thách thức do hai yếu tố sau: (a) chiều dài kênh sôi 
lớn trong khi chỉ có mƣời điểm đo thực nghiệm và (b) bản thân các phần mềm CFD chỉ mô phỏng phù 
hợp với trạng thái sôi dƣới bão hòa (subcooled boiling). Báo cáo trình bày việc mô phỏng và dự đoán 
hệ số pha hơi trung bình dọc theo kênh bài toán INSCSP-R7 bằng phần mềm ANSYS CFX trên cơ sở 
hiệu chỉnh các tham số mô hình sôi sao cho phù hợp với dữ liệu thực nghiệm. 

Từ khóa: Dòng sôi, ENTEK BM, CFD, ANSYS CFX, RELAP5. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Tóm tắt: Tối ƣu hoá quản lý nhiên liệu vùng hoạt là một vấn đề rất đƣợc quan tâm trong lĩnh vực kỹ 
thuật hạt nhân. Đây là bài toán tối ƣu đa mục tiêu với không gian lời giải lớn, nhiều hàm mục tiêu ràng 
buộc và không tuyến tính. Bài báo này đề xuất hai cách tiếp cận để giải quyết vấn đề này dựa trên 
thuật toán tiến hoá vi phân và giải thuật di truyền. Mục tiêu đặt ra là đồng thời tối đa hoá thời gian vận 
hành và cực tiểu hoá độ bất đồng đều công suất. Thuật toán đƣợc áp dụng cho trƣờng hợp của lò phản 
ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt. Các phân tích so sánh hai phƣơng pháp này với nhau và với cấu hình 
làm việc thực tế cũng đƣợc trình bày. Kết quả chỉ ra rằng cả hai phƣơng pháp đều đáp ứng tốt, trong 
đó, thuật toán tiến hoá vi phân cho thấy hiệu quả hơn thuật toán di truyền đối với trƣờng hợp lò phản 
ứng hạt nhân Đà Lạt.  
Từ khóa: Tiến hoá vi phân, giải thuật di truyền, tái nạp nhiên liệu, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. 

Abstract: In-core fuel management optimization (ICFMO) is a prominent problem in the nuclear 
engineering field. This is a multi-objective problem with large combinatorial solution space, 
multiple conflicting, nonlinear objective functions. In this paper, two meta-heuristic approaches, 
Differential evolution and Genetic algorithms were proposed to solve this problem. The optimal 
objectives are both the maximization of the length and the minimization of power peaking factor in 
a fuel cycle. The algorithms were applied to the Dalat nuclear research reactor (DNRR). 
Comparative analysis between two methods and with the actual work configuration was conducted. 
The results demonstrate that the performance of both algorithms is satisfactory and the DE is more 
effective than the GA in the DNRR case.  
Keywords: Differential evolution algorithm, genetic algorithm, fuel reloading optimization, nuclear 
reactor, DNRR.  

PHÂN BỐ THÔNG LƢỢNG NƠTRON BÊN TRONG LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 
DƢỚI TỚI HẠN ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY GIA TỐC SỬ DỤNG  

NHIÊN LIỆU HỖN HỢP (TH-233U)O2 VÀ (TH-235U)O2 

CALCULATION OF THE NEUTRON FLUX DISTRIBUTION IN THE ACCELERATOR DRIVEN 
SUBCRITICAL REACTOR WITH (TH-233U)O2 AND (TH-235U)O2 MIXED FUEL 

TRẦN MINH TIẾN1, TRẦN QUỐC DŨNG2 

1Thu Dau Mot University, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: tientm@tdmu.edu.vn; dungtranquoc@gmail.com 

Tóm tắt: Bài viết này trình bày kết quả tính toán phân bố thông lƣợng nơ-tron bên trong một lò phản 
ứng hạt nhân dƣới tới hạn điều khiển bằng máy gia tốc (Accelerator-driven subcritical reactor- ADSR) 
sử dụng hỗn hợp (Th-233U)O2 và (Th-235U)O2 làm nhiên liệu. Một ADSR đƣợc mô phỏng bao gồm 90 
thanh nhiên liệu Thô-ri, và 10 thanh phản xạ làm bằng graphite, tất cả các thanh nhiên liệu và thanh 
phản xạ đặt trong môi trƣờng chì lỏng. Thô-ri đƣợc thay thế bằng hỗn hợp (Th-233U)O2 và (Th-
235U)O2‟  Chƣơng trình MCNP5 đƣợc dùng để mô phỏng cấu trúc cơ bản của một ADSR và tính toán 
phân bố thông lƣợng nơ-tron sinh ra theo bán kính lò, chiều dài của lò, năng lƣợng nơ-tron phát ra từ 
phản ứng (p,n). Kết quả tính toán cho thấy thông lƣợng nơ-tron nhiệt và nơ-tron nhanh theo bán kính 
đều giảm dần từ trong ra ngoài nhƣng tốc độ giảm khác nhau. Thông lƣợng nơ-tron nhiệt giảm dần từ 
0 đến 2.5 cm; giảm nhanh từ 2,5 cm đến 5 cm. So sánh giữa nơ-tron nhiệt và nơ-tron nhanh cho thấy 
thông lƣợng nơ-tron nhiệt lớn hơn nơ-tron nhanh ở bán kính từ 0 đến 4 cm, từ 5 cm trở đi thì thông 
lƣợng đối với nơ-tron nhanh lại lớn hơn. 

Từ khóa: ADSR, dưới tới hạn, thông lượng nơtron, nhiên liệu hỗn hợp tho-ri. 

Abstract: This paper presents results of calculating the neutron flux distribution in an accelerator 
driven subcritical reactor (ADSR) with (Th-233U)O2 and (Th-235U)O2 mixed fuel. An ADSR consists of 
90 fuel rods, and 10 graphite reflector rods. All objects are placed in liquid lead. Thorium is replaced 
by mixture of (Th-233U)O2 and (Th-235U)O2; MCNP5 program has been used to calculate radial 
distribution of the neutron flux, axial distribution and  energy distribution from (p,n) reaction. The 
calculation results show that the axial distribution of the thermal and fast neutron flux reduce from the 
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issues related to the operation experience of the ASUZ-14R Complex since its installation in 2007 are 
also presented. 

Keywords: Dalat Nuclear Research Reactor (DNRR), Instrumentation and Control (I&C), ASUZ-14R 
complexfor DNRR, Control and Protection System (CPS). 

NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ THỦY NHIỆT CƠ BẢN  
CỦA LÒ PHẢN ỨNG CÔNG SUẤT NHỎ FBNR 

RESEARCHING ON BASIC THERMALHYDRAULICS PARAMETERS  
OF FIXED BED NUCLEAR REACTOR 

ĐINH VĂN THÌN, LÊ THỊ PHƢƠNG ANH, NGUYỄN THỊ HẢI LÝ 

Faculty of Nuclear Engineering, Electric Power University, Hanoi, Vietnam 
Email: thindv@epu.edu.vn 

Tóm tắt: Báo cáo này sẽ trình bày về các thông số thủy nhiệt của lò phản ứng công suất nhỏ FBNR 
bằng phƣơng pháp tính toán động lực học chất lƣu (CFD). FBNR là loại lò sử dụng nhiên liệu hình cầu, 
hoạt động nhờ một bơm công suất lớn nhằm đƣa các viên nhiên liệu từ buồng chứa đến vùng hoạt để đạt 
đƣợc trạng thái tới hạn. Cơ chế hoạt động này giúp cho lò phản ứng có độ an toàn thụ động rất cao. Tuy 
nhiên, cơ chế này cũng khiến cho các phƣơng pháp tính toán giải tích gặp khó khăn khi nghiên cứu các 
quá trình nhiệt trong vùng hoạt. Trong báo cáo, nhóm tác giả đã sử dụng phƣơng pháp CFD để phân tích 
các thông số thủy nhiệt cơ bản của FBNR nhƣ nhiệt độ viên nhiên liệu, nhiệt độ, áp suất và vận tốc của 
nƣớc tải nhiệt. Các kết quả thu đƣợc có độ chính xác cao và trực quan, giúp cho chúng ta hiểu rõ ràng 
hơn các quá trình sinh nhiệt, dẫn nhiệt và trao đổi nhiệt của các viên nhiên liệu hình cầu. 

Từ khóa: FBNR, TRISO, CFD, Thủy nhiệt lò phản ứng hạt nhân. 

Abstract: This paper will present the thermalhydraulics parameters of FBNR small reactor by 
Computational Fluid Dynamics (CFD) method. FBNR is a type of spherical fuel reactor, operated by 
a large capacity pump to bring fuel pellets from the storage chamber to the active core to achieve a 
critical state. This mechanism helps the reactor have a very high passive safety. However, this 
mechanism also makes analytical calculation methods difficult to research thermal processes in the 
active core. In the paper, the authors used the CFD method to analyze the basic thermalhydraulics 
parameters of FBNR using TRISO fuel elements such as temperature of spherical fuels, and 
temperature, pressure and velocity of the coolant. The results are highly accurate and intuitive, 
helping us to better understand the processes of heat generation, thermal conductivity and heat 
exchange of spherical fuel pellets. 

Keywords: FBNR, TRISO, CFD, ThermalHydraulics. 
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TÁI NẠP NHIÊN LIỆU LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Tóm tắt: Tối ƣu hoá quản lý nhiên liệu vùng hoạt là một vấn đề rất đƣợc quan tâm trong lĩnh vực kỹ 
thuật hạt nhân. Đây là bài toán tối ƣu đa mục tiêu với không gian lời giải lớn, nhiều hàm mục tiêu ràng 
buộc và không tuyến tính. Bài báo này đề xuất hai cách tiếp cận để giải quyết vấn đề này dựa trên 
thuật toán tiến hoá vi phân và giải thuật di truyền. Mục tiêu đặt ra là đồng thời tối đa hoá thời gian vận 
hành và cực tiểu hoá độ bất đồng đều công suất. Thuật toán đƣợc áp dụng cho trƣờng hợp của lò phản 
ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt. Các phân tích so sánh hai phƣơng pháp này với nhau và với cấu hình 
làm việc thực tế cũng đƣợc trình bày. Kết quả chỉ ra rằng cả hai phƣơng pháp đều đáp ứng tốt, trong 
đó, thuật toán tiến hoá vi phân cho thấy hiệu quả hơn thuật toán di truyền đối với trƣờng hợp lò phản 
ứng hạt nhân Đà Lạt.  
Từ khóa: Tiến hoá vi phân, giải thuật di truyền, tái nạp nhiên liệu, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. 

Abstract: In-core fuel management optimization (ICFMO) is a prominent problem in the nuclear 
engineering field. This is a multi-objective problem with large combinatorial solution space, 
multiple conflicting, nonlinear objective functions. In this paper, two meta-heuristic approaches, 
Differential evolution and Genetic algorithms were proposed to solve this problem. The optimal 
objectives are both the maximization of the length and the minimization of power peaking factor in 
a fuel cycle. The algorithms were applied to the Dalat nuclear research reactor (DNRR). 
Comparative analysis between two methods and with the actual work configuration was conducted. 
The results demonstrate that the performance of both algorithms is satisfactory and the DE is more 
effective than the GA in the DNRR case.  
Keywords: Differential evolution algorithm, genetic algorithm, fuel reloading optimization, nuclear 
reactor, DNRR.  

PHÂN BỐ THÔNG LƢỢNG NƠTRON BÊN TRONG LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 
DƢỚI TỚI HẠN ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY GIA TỐC SỬ DỤNG  

NHIÊN LIỆU HỖN HỢP (TH-233U)O2 VÀ (TH-235U)O2 

CALCULATION OF THE NEUTRON FLUX DISTRIBUTION IN THE ACCELERATOR DRIVEN 
SUBCRITICAL REACTOR WITH (TH-233U)O2 AND (TH-235U)O2 MIXED FUEL 

TRẦN MINH TIẾN1, TRẦN QUỐC DŨNG2 

1Thu Dau Mot University, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: tientm@tdmu.edu.vn; dungtranquoc@gmail.com 

Tóm tắt: Bài viết này trình bày kết quả tính toán phân bố thông lƣợng nơ-tron bên trong một lò phản 
ứng hạt nhân dƣới tới hạn điều khiển bằng máy gia tốc (Accelerator-driven subcritical reactor- ADSR) 
sử dụng hỗn hợp (Th-233U)O2 và (Th-235U)O2 làm nhiên liệu. Một ADSR đƣợc mô phỏng bao gồm 90 
thanh nhiên liệu Thô-ri, và 10 thanh phản xạ làm bằng graphite, tất cả các thanh nhiên liệu và thanh 
phản xạ đặt trong môi trƣờng chì lỏng. Thô-ri đƣợc thay thế bằng hỗn hợp (Th-233U)O2 và (Th-
235U)O2‟  Chƣơng trình MCNP5 đƣợc dùng để mô phỏng cấu trúc cơ bản của một ADSR và tính toán 
phân bố thông lƣợng nơ-tron sinh ra theo bán kính lò, chiều dài của lò, năng lƣợng nơ-tron phát ra từ 
phản ứng (p,n). Kết quả tính toán cho thấy thông lƣợng nơ-tron nhiệt và nơ-tron nhanh theo bán kính 
đều giảm dần từ trong ra ngoài nhƣng tốc độ giảm khác nhau. Thông lƣợng nơ-tron nhiệt giảm dần từ 
0 đến 2.5 cm; giảm nhanh từ 2,5 cm đến 5 cm. So sánh giữa nơ-tron nhiệt và nơ-tron nhanh cho thấy 
thông lƣợng nơ-tron nhiệt lớn hơn nơ-tron nhanh ở bán kính từ 0 đến 4 cm, từ 5 cm trở đi thì thông 
lƣợng đối với nơ-tron nhanh lại lớn hơn. 

Từ khóa: ADSR, dưới tới hạn, thông lượng nơtron, nhiên liệu hỗn hợp tho-ri. 

Abstract: This paper presents results of calculating the neutron flux distribution in an accelerator 
driven subcritical reactor (ADSR) with (Th-233U)O2 and (Th-235U)O2 mixed fuel. An ADSR consists of 
90 fuel rods, and 10 graphite reflector rods. All objects are placed in liquid lead. Thorium is replaced 
by mixture of (Th-233U)O2 and (Th-235U)O2; MCNP5 program has been used to calculate radial 
distribution of the neutron flux, axial distribution and  energy distribution from (p,n) reaction. The 
calculation results show that the axial distribution of the thermal and fast neutron flux reduce from the 
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issues related to the operation experience of the ASUZ-14R Complex since its installation in 2007 are 
also presented. 

Keywords: Dalat Nuclear Research Reactor (DNRR), Instrumentation and Control (I&C), ASUZ-14R 
complexfor DNRR, Control and Protection System (CPS). 

NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ THỦY NHIỆT CƠ BẢN  
CỦA LÒ PHẢN ỨNG CÔNG SUẤT NHỎ FBNR 

RESEARCHING ON BASIC THERMALHYDRAULICS PARAMETERS  
OF FIXED BED NUCLEAR REACTOR 

ĐINH VĂN THÌN, LÊ THỊ PHƢƠNG ANH, NGUYỄN THỊ HẢI LÝ 

Faculty of Nuclear Engineering, Electric Power University, Hanoi, Vietnam 
Email: thindv@epu.edu.vn 

Tóm tắt: Báo cáo này sẽ trình bày về các thông số thủy nhiệt của lò phản ứng công suất nhỏ FBNR 
bằng phƣơng pháp tính toán động lực học chất lƣu (CFD). FBNR là loại lò sử dụng nhiên liệu hình cầu, 
hoạt động nhờ một bơm công suất lớn nhằm đƣa các viên nhiên liệu từ buồng chứa đến vùng hoạt để đạt 
đƣợc trạng thái tới hạn. Cơ chế hoạt động này giúp cho lò phản ứng có độ an toàn thụ động rất cao. Tuy 
nhiên, cơ chế này cũng khiến cho các phƣơng pháp tính toán giải tích gặp khó khăn khi nghiên cứu các 
quá trình nhiệt trong vùng hoạt. Trong báo cáo, nhóm tác giả đã sử dụng phƣơng pháp CFD để phân tích 
các thông số thủy nhiệt cơ bản của FBNR nhƣ nhiệt độ viên nhiên liệu, nhiệt độ, áp suất và vận tốc của 
nƣớc tải nhiệt. Các kết quả thu đƣợc có độ chính xác cao và trực quan, giúp cho chúng ta hiểu rõ ràng 
hơn các quá trình sinh nhiệt, dẫn nhiệt và trao đổi nhiệt của các viên nhiên liệu hình cầu. 

Từ khóa: FBNR, TRISO, CFD, Thủy nhiệt lò phản ứng hạt nhân. 

Abstract: This paper will present the thermalhydraulics parameters of FBNR small reactor by 
Computational Fluid Dynamics (CFD) method. FBNR is a type of spherical fuel reactor, operated by 
a large capacity pump to bring fuel pellets from the storage chamber to the active core to achieve a 
critical state. This mechanism helps the reactor have a very high passive safety. However, this 
mechanism also makes analytical calculation methods difficult to research thermal processes in the 
active core. In the paper, the authors used the CFD method to analyze the basic thermalhydraulics 
parameters of FBNR using TRISO fuel elements such as temperature of spherical fuels, and 
temperature, pressure and velocity of the coolant. The results are highly accurate and intuitive, 
helping us to better understand the processes of heat generation, thermal conductivity and heat 
exchange of spherical fuel pellets. 

Keywords: FBNR, TRISO, CFD, ThermalHydraulics. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Tóm tắt: Báo cáo trình bày việc áp dụng các chƣơng trình SCALE/TRITON (dựa trên phƣơng pháp 
tất định) và Serpent 2 (dựa trên phƣơng pháp Monte Carlo) để tính toán hằng số nhóm của các bó 
nhiên liệu MOX (nhiên liệu dạng hỗn hợp ô xít) nạp tải lò phản ứng PWR phục vụ các tính toán 
chuyển tiếp vùng hoạt lò PWR nạp tải nhiên liệu MOX trong các điều kiện vận hành bình thƣờng và 
sự cố bật thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt. Các bó nhiên liệu MOX nạp tải lò PWR đƣợc mô hình 
hóa với TRITON và Serpent trong đó hệ số nhân neutron vô hạn của các bó MOX phụ thuộc độ sâu 
cháy của nhiên liệu cùng với các tiết diện neutron đƣợc tính toán và so sánh với các giá trị tƣơng ứng 
của bài toán benchmark. Kết quả so sánh nói chung cho thấy sự phù hợp tốt giữa các giá trị tính toán 
dùng TRITON và Serpent với các dữ liệu benchmark. Vì vậy các mô hình bó nhiên liệu MOX nạp tải 
lò PWR đƣợc phát triển ở đây dùng TRITON và Serpent có thể đƣợc áp dụng để tính toán các hằng số 
nhóm phục vụ các tính toán chuyển tiếp vùng hoạt lò PWR nạp tải nhiên liệu MOX. 

Từ khóa: bó nhiên liệu MOX nạp tải lò PWR, hằng số nhóm, SCALE, Serpent. 

Abstract: The SCALE/TRITON code (based on deterministic method) and the Serpent 2 code (based 
on Monte Carlo method) were utilized in this study to prepare the group constants of the pressurized 
water reactor (PWR) mix-oxide (MOX) assemblies for transient analyses of PWR MOX fueled cores 
in normal operation and rod ejection accident condition with 3D reactor kinetics codes. The PWR 
MOX assemblies were modeled with TRITON and Serpent and its infinite multiplication factor versus 
burnup and respective neutron cross sections were calculated and compared with the available 
benchmark data. The comparative results generally show a good agreement between TRITON and 
Serpent with the benchmark data, indicating that the TRITON and Serpent models developed herein 
for the PWR MOX assemblies can be applied to group constant generation to be further used in 
transient analyses of PWR MOX fueled cores. 

Keywords: PWR MOX assembly, group constants, SCALE, Serpent. 

THE HIGH-PERFORMANCE SOLUBLE-BORON-FREE SMALL MODULAR 
REACTOR ATOM 

XUAN HA NGUYEN, YONGHEE KIM 

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST),  
291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34141, Republic of Korea 

Email: Yongheekim@kaist.ac.kr 

Abstract: PWR-type Small modular reactors (SMRs) have gained significant international attention 
after the nuclear accident in Fukushima-Daiichi. These reactors, based on most advanced and 
commonly used technology, are designed to be multi-purpose, compact, simple and less dependence 
on the active control system. In addition, by integrating steam generators, heat exchangers, and/or 
adapting the natural circulation inside the Reactor Pressure Vessel (RPV), the inherent and passive 
safety are enhanced, eliminating the possibility of Loss of Coolant Accident (LOCA). Recently, a 
high-performance PWR-type SMR, named autonomous transportable on-demand reactor module 
(ATOM), has been developed at CASMRR (Center for Autonomous Small Modular Reactor 
Research). The ATOM is designed for autonomous passive frequency and load-follow operations to 
improve both the reactor safety and power maneuvering capacity. This also reduces significantly 
human-induced accidents and personnel. Moreover, the ATOM core adapts a newly proposed 
reactivity control technology, named Centrally-Shielded Burnable Absorber (CSBA). Thank to the 
high neutronic flexibility of CSBA, burnup reactivity swing can be minimized, and therefore simplify 
the control rod design and movement. This makes the soluble-boron-free operation possible and 
enhances significantly inherent safety related to negative moderator temperature coefficient (MTC). 
Furthermore, several heavy reflectors, accident-tolerant-fuel designs, and fuel management schemes 
are introduced in the ATOM core to increase further the core cycle and accident migration. In this 
paper, we will analyze and discuss, in details, the ATOM reactor goals, safety, technical designs, and 
remaining challenges. The core performance is assessed using a well-validated methodology, two-step 
Monte Carlo-diffusion procedure, which combines Monte Carlo Serpent 2 code, ENDF/B-VII.1 
library, and 3D multi-physics nodal code COREDAX. 

Keywords: SMR, ATOM, Soluble Boron Free, CSBA, Heavy Reflector, Accident Tolerant Fuel 
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center of core but reduction rate is different. The thermal neutron flux decreases gradually from 0 to 
2.5 cm; decreases rapidly from 25 cm to 5 cm. In comparison, the thermal neutron flux is smaller than 
fast neutron flux from 0 to 4 cm along the radius but the thermal neutron flux is larger than fast 
neutron flux at distances greater than 5 cm along the radius of the reactor. 

Keywords: ADSR, subcritical, neutron flux, thorium fuel. 

PHÁT TRIỂN HỆ THIẾT BỊ ĐẦU ĐO ĐỘ DẪN VÀ THUẬT TOÁN  
XỬ LÝ TÍN HIỆU PHỤC VỤ ĐO ĐẠC CÁC THÔNG SỐ CỤC BỘ DÕNG HAI PHA 

DEVELOPMENT OF CONDUCTIVITY PROBE AND SIGNAL PROCESSING ALGORITHM 
FOR MEASURING OF LOCAL TWO-PHASE FLOW PARAMETERS 

NGUYỄN VĂN THÁI1, BÙI NGỌC HÀ1 

1Department of Nuclear Engineering and Environmental Physics, School of Engineering Physics, 
 Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam 

Email: thai.nguyenvan@hust.edu.vn 

Tóm tắt: Đo lƣờng chính xác các giá trị thông số cục bộ dòng hai pha có ý nghĩa cực kỳ quan trọng 
trong việc đánh giá các mô hình dòng chảy hai pha cũng nhƣ phát triển các mối quan hệ vật lý mô tả 
động học dòng hai pha trong mô hình hai dòng chảy. Bài báo trình bày các kết quả phát triển nghiên 
cứu thực nghiệm các hiện tƣợng động học dòng chảy hai pha tại Đại học Bách khoa Hà nội, bao gồm 
việc xây dựng hệ thực nghiệm cấu hình ống đứng quy mô nhỏ, cũng nhƣ chế tạo thiết bị hai đầu đo độ 
dẫn nhằm đo đạc các thông số cục bộ dòng hai pha nhƣ tỉ lệ rỗng pha, vận tốc pha và mật độ diện tích 
bề mặt pha. Hệ thống tạo dạng tín hiệu, thu thập và thuật toán xử lý dữ liệu đo đạc cũng đƣợc phát 
triển cùng với thiết bị hai đầu đo để hoàn thiện hệ thống đo đạc. Các kết quả thực nghiệm thực nghiệm 
chuẩn hóa thiết bị đo kết hợp với phƣơng pháp chụp và phân tích hình ảnh đã khẳng định khả năng 
hoạt động tốt của hệ thực nghiệm và thiết bị đo đạc, sẵn sàng phục vụ cho các nghiên cứu thực 
nghiệm chuyên sâu về động học dòng hai pha. 

Từ khóa: Dòng hai pha, đầu đo độ dẫn, thuật toán xử lý tín hiệu. 

Abstract: Accurate measurement of local two-phase flow parameters is important for the evaluation of 
two-phase flow models as well as for the development of closure relations used in the two-fluid 
model. This paper presents the research development on experiments of two-phase flow hydrodynamic 
phenomena at Hanoi University of Science and Technology which include a small-scale test rig in 
vertical round tube configuration as well as the double-sensor conductivity probe for measuring of 
local two-phase flow parameters such as void fraction, phasic velocity, interfacial area concentration. 
Also the Signal conditioner, Data Aquisition and System and Signal processing scheme have been 
developed for the newly designed conductivity probe. Good performance of the measurement system 
is confirmed by benchmark experiments employing the image analysis method. 

Keywords: Two-phase flows, conductivity probe, signal processing scheme. 

TÍNH TOÁN HẰNG SỐ NHÓM CỦA CÁC BÓ NHIÊN LIỆU MOX NẠP TẢI  
LÒ PHẢN ỨNG PWR DÙNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN SCALE VÀ SERPENT 

NEUTRON CROSS SECTION GENERATION OF PWR MOX FUEL ASSEMBLIES  
WITH SCALE AND SERPENT 

VŨ THANH MAI1, TRẦN VIỆT PHÚ2, PHẠM NHƢ VIỆT HÀ2 
1Hanoi University of Science, Vietnam National University, Hanoi, Viet Nam 

2Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Viet Nam 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Tóm tắt: Báo cáo trình bày việc áp dụng các chƣơng trình SCALE/TRITON (dựa trên phƣơng pháp 
tất định) và Serpent 2 (dựa trên phƣơng pháp Monte Carlo) để tính toán hằng số nhóm của các bó 
nhiên liệu MOX (nhiên liệu dạng hỗn hợp ô xít) nạp tải lò phản ứng PWR phục vụ các tính toán 
chuyển tiếp vùng hoạt lò PWR nạp tải nhiên liệu MOX trong các điều kiện vận hành bình thƣờng và 
sự cố bật thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt. Các bó nhiên liệu MOX nạp tải lò PWR đƣợc mô hình 
hóa với TRITON và Serpent trong đó hệ số nhân neutron vô hạn của các bó MOX phụ thuộc độ sâu 
cháy của nhiên liệu cùng với các tiết diện neutron đƣợc tính toán và so sánh với các giá trị tƣơng ứng 
của bài toán benchmark. Kết quả so sánh nói chung cho thấy sự phù hợp tốt giữa các giá trị tính toán 
dùng TRITON và Serpent với các dữ liệu benchmark. Vì vậy các mô hình bó nhiên liệu MOX nạp tải 
lò PWR đƣợc phát triển ở đây dùng TRITON và Serpent có thể đƣợc áp dụng để tính toán các hằng số 
nhóm phục vụ các tính toán chuyển tiếp vùng hoạt lò PWR nạp tải nhiên liệu MOX. 

Từ khóa: bó nhiên liệu MOX nạp tải lò PWR, hằng số nhóm, SCALE, Serpent. 

Abstract: The SCALE/TRITON code (based on deterministic method) and the Serpent 2 code (based 
on Monte Carlo method) were utilized in this study to prepare the group constants of the pressurized 
water reactor (PWR) mix-oxide (MOX) assemblies for transient analyses of PWR MOX fueled cores 
in normal operation and rod ejection accident condition with 3D reactor kinetics codes. The PWR 
MOX assemblies were modeled with TRITON and Serpent and its infinite multiplication factor versus 
burnup and respective neutron cross sections were calculated and compared with the available 
benchmark data. The comparative results generally show a good agreement between TRITON and 
Serpent with the benchmark data, indicating that the TRITON and Serpent models developed herein 
for the PWR MOX assemblies can be applied to group constant generation to be further used in 
transient analyses of PWR MOX fueled cores. 

Keywords: PWR MOX assembly, group constants, SCALE, Serpent. 

THE HIGH-PERFORMANCE SOLUBLE-BORON-FREE SMALL MODULAR 
REACTOR ATOM 

XUAN HA NGUYEN, YONGHEE KIM 

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST),  
291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34141, Republic of Korea 

Email: Yongheekim@kaist.ac.kr 

Abstract: PWR-type Small modular reactors (SMRs) have gained significant international attention 
after the nuclear accident in Fukushima-Daiichi. These reactors, based on most advanced and 
commonly used technology, are designed to be multi-purpose, compact, simple and less dependence 
on the active control system. In addition, by integrating steam generators, heat exchangers, and/or 
adapting the natural circulation inside the Reactor Pressure Vessel (RPV), the inherent and passive 
safety are enhanced, eliminating the possibility of Loss of Coolant Accident (LOCA). Recently, a 
high-performance PWR-type SMR, named autonomous transportable on-demand reactor module 
(ATOM), has been developed at CASMRR (Center for Autonomous Small Modular Reactor 
Research). The ATOM is designed for autonomous passive frequency and load-follow operations to 
improve both the reactor safety and power maneuvering capacity. This also reduces significantly 
human-induced accidents and personnel. Moreover, the ATOM core adapts a newly proposed 
reactivity control technology, named Centrally-Shielded Burnable Absorber (CSBA). Thank to the 
high neutronic flexibility of CSBA, burnup reactivity swing can be minimized, and therefore simplify 
the control rod design and movement. This makes the soluble-boron-free operation possible and 
enhances significantly inherent safety related to negative moderator temperature coefficient (MTC). 
Furthermore, several heavy reflectors, accident-tolerant-fuel designs, and fuel management schemes 
are introduced in the ATOM core to increase further the core cycle and accident migration. In this 
paper, we will analyze and discuss, in details, the ATOM reactor goals, safety, technical designs, and 
remaining challenges. The core performance is assessed using a well-validated methodology, two-step 
Monte Carlo-diffusion procedure, which combines Monte Carlo Serpent 2 code, ENDF/B-VII.1 
library, and 3D multi-physics nodal code COREDAX. 

Keywords: SMR, ATOM, Soluble Boron Free, CSBA, Heavy Reflector, Accident Tolerant Fuel 

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 90 

center of core but reduction rate is different. The thermal neutron flux decreases gradually from 0 to 
2.5 cm; decreases rapidly from 25 cm to 5 cm. In comparison, the thermal neutron flux is smaller than 
fast neutron flux from 0 to 4 cm along the radius but the thermal neutron flux is larger than fast 
neutron flux at distances greater than 5 cm along the radius of the reactor. 

Keywords: ADSR, subcritical, neutron flux, thorium fuel. 

PHÁT TRIỂN HỆ THIẾT BỊ ĐẦU ĐO ĐỘ DẪN VÀ THUẬT TOÁN  
XỬ LÝ TÍN HIỆU PHỤC VỤ ĐO ĐẠC CÁC THÔNG SỐ CỤC BỘ DÕNG HAI PHA 

DEVELOPMENT OF CONDUCTIVITY PROBE AND SIGNAL PROCESSING ALGORITHM 
FOR MEASURING OF LOCAL TWO-PHASE FLOW PARAMETERS 

NGUYỄN VĂN THÁI1, BÙI NGỌC HÀ1 

1Department of Nuclear Engineering and Environmental Physics, School of Engineering Physics, 
 Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam 

Email: thai.nguyenvan@hust.edu.vn 

Tóm tắt: Đo lƣờng chính xác các giá trị thông số cục bộ dòng hai pha có ý nghĩa cực kỳ quan trọng 
trong việc đánh giá các mô hình dòng chảy hai pha cũng nhƣ phát triển các mối quan hệ vật lý mô tả 
động học dòng hai pha trong mô hình hai dòng chảy. Bài báo trình bày các kết quả phát triển nghiên 
cứu thực nghiệm các hiện tƣợng động học dòng chảy hai pha tại Đại học Bách khoa Hà nội, bao gồm 
việc xây dựng hệ thực nghiệm cấu hình ống đứng quy mô nhỏ, cũng nhƣ chế tạo thiết bị hai đầu đo độ 
dẫn nhằm đo đạc các thông số cục bộ dòng hai pha nhƣ tỉ lệ rỗng pha, vận tốc pha và mật độ diện tích 
bề mặt pha. Hệ thống tạo dạng tín hiệu, thu thập và thuật toán xử lý dữ liệu đo đạc cũng đƣợc phát 
triển cùng với thiết bị hai đầu đo để hoàn thiện hệ thống đo đạc. Các kết quả thực nghiệm thực nghiệm 
chuẩn hóa thiết bị đo kết hợp với phƣơng pháp chụp và phân tích hình ảnh đã khẳng định khả năng 
hoạt động tốt của hệ thực nghiệm và thiết bị đo đạc, sẵn sàng phục vụ cho các nghiên cứu thực 
nghiệm chuyên sâu về động học dòng hai pha. 

Từ khóa: Dòng hai pha, đầu đo độ dẫn, thuật toán xử lý tín hiệu. 

Abstract: Accurate measurement of local two-phase flow parameters is important for the evaluation of 
two-phase flow models as well as for the development of closure relations used in the two-fluid 
model. This paper presents the research development on experiments of two-phase flow hydrodynamic 
phenomena at Hanoi University of Science and Technology which include a small-scale test rig in 
vertical round tube configuration as well as the double-sensor conductivity probe for measuring of 
local two-phase flow parameters such as void fraction, phasic velocity, interfacial area concentration. 
Also the Signal conditioner, Data Aquisition and System and Signal processing scheme have been 
developed for the newly designed conductivity probe. Good performance of the measurement system 
is confirmed by benchmark experiments employing the image analysis method. 

Keywords: Two-phase flows, conductivity probe, signal processing scheme. 
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Figure: Fiite Element model for impact analysis (Kjolsing, E. et al. 2017) 
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FUNDAMENTAL STUDY ON MIXED BEHAVIOR OF H2 AND VAPOR IN 
A STORAGE CONTAINER WITH A NEWLY DEVELOPED CATALYST 
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Abstract: On the decommissioning of Fukushima Dai-ichi nuclear power plant, fuel debris is packed 
to radioactive waste long-term storage containers. When the fuel debris includes water, since hydrogen 
(H2) and oxygen are produced by radiolysis of water, H2 concentration in the container increases. 
Passive Autocatalytic Recombiners (PARs) which is high performance on H2 treatment are developed 
to reduce the H2 concentration. The present study was conducted to confirm the effectiveness of H2 
concentration reduction by the presently developed PARs. From the results, it was found that the 
current PAR can effectively reduce the H2 concentration. 

Keywords: Hydrogen, PAR, Storage container, Reduction of concentration, Development. 
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Abstract: As an accepted standard for assessment of aircraft impact, NEI 07-13 provides formulae for 
evaluating missile penetration, backside scabbing, and complete perforation of reinforced concrete 
walls impacted by hard missiles generated from aircraft crash scenarios. In NEI 07-13, the jet engine 
is considered bounding for damage due to hard missile impact, and thus the formulae are based on 
previous testing and research involving turbojet engines, typical of military aircraft, and modified for 
the more crushable turbofan engines typical of large commercial aircraft. The testing results used as 
the bases for these formulae necessarily had some limitations on the range of parameters considered, 
most notably the mass and impact velocity combination (momentum) of the impacting missile and the 
configuration of the reinforced concrete wall including concrete strength and reinforcement density. 
The testing was mainly concerned with as-designed walls and accidental crashes, and thus only 
considered nominally reinforced walls of typical concrete strength. The goal of aircraft impact 
assessments is to identify design enhancements that help protect the plant in case of aircraft impact, 
and one area for improved protection is strengthening concrete walls. Strengthened concrete walls can 
involve higher strength concrete, thicker sections, enhanced reinforcement, or a combination of these. 
These strengthened walls along with the size and velocity of engines under consideration for 
malevolent aircraft impact mean that the parameters of interest may be outside the applicable range of 
the formulae in NEI 07-13. Considering that the formulae for perforation and scabbing are 
independent of reinforcement ratio, which implies that a heavily reinforced wall is no more protective 
against hard missile impact than a lightly reinforced wall. The NEI formulae would be considered 
conservative in this regard, but the intent of NEI 07-13 is to provide methodology for median based, 
best estimate assessments for aircraft impact as a beyond design basis event. 

This paper introduces methodology used to investigate local perforation and scabbing in a 
reinforced concrete wall stemming from impact by a turbofan engine as representative of hard missile 
impact due to aircraft impact, which is outside the applicable range of formulae in NEI 07-13. The 
intent is to better credit the actual resistance of the wall using methods consistent with the NEI 07-13 
methodology for structural assessments.   

The outline of the methodology is as following; 
A model for a representative hard missile is developed and benchmarked to the NEI 07-13 

perforation and residual velocity formulae within the formulae limitations. A reinforced concrete wall 
model for assessing the potential for scabbing is developed and benchmarked to test data. These 
modeling methods are then used to study the resistance of a reinforced concrete wall to scabbing and 
perforation under the conditions of interest. Having developed the finite element representation of the 
impacting engine and the reinforced concrete wall model to determine the extent of concrete scabbing, 
the benchmarked engine is impacted against the design wall. Then, the methodology is validated 
through comparison between past test result and the analysis result. 

An analytical approach is developed and shown in this paper for best estimate assessment of 
scabbing and perforation of reinforced concrete walls when the conditions of interest for scabbing and 
perforation are outside the range of the limitation of NEI 07-13 formulae. 
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Figure: Fiite Element model for impact analysis (Kjolsing, E. et al. 2017) 
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Abstract: On the decommissioning of Fukushima Dai-ichi nuclear power plant, fuel debris is packed 
to radioactive waste long-term storage containers. When the fuel debris includes water, since hydrogen 
(H2) and oxygen are produced by radiolysis of water, H2 concentration in the container increases. 
Passive Autocatalytic Recombiners (PARs) which is high performance on H2 treatment are developed 
to reduce the H2 concentration. The present study was conducted to confirm the effectiveness of H2 
concentration reduction by the presently developed PARs. From the results, it was found that the 
current PAR can effectively reduce the H2 concentration. 
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Abstract: As an accepted standard for assessment of aircraft impact, NEI 07-13 provides formulae for 
evaluating missile penetration, backside scabbing, and complete perforation of reinforced concrete 
walls impacted by hard missiles generated from aircraft crash scenarios. In NEI 07-13, the jet engine 
is considered bounding for damage due to hard missile impact, and thus the formulae are based on 
previous testing and research involving turbojet engines, typical of military aircraft, and modified for 
the more crushable turbofan engines typical of large commercial aircraft. The testing results used as 
the bases for these formulae necessarily had some limitations on the range of parameters considered, 
most notably the mass and impact velocity combination (momentum) of the impacting missile and the 
configuration of the reinforced concrete wall including concrete strength and reinforcement density. 
The testing was mainly concerned with as-designed walls and accidental crashes, and thus only 
considered nominally reinforced walls of typical concrete strength. The goal of aircraft impact 
assessments is to identify design enhancements that help protect the plant in case of aircraft impact, 
and one area for improved protection is strengthening concrete walls. Strengthened concrete walls can 
involve higher strength concrete, thicker sections, enhanced reinforcement, or a combination of these. 
These strengthened walls along with the size and velocity of engines under consideration for 
malevolent aircraft impact mean that the parameters of interest may be outside the applicable range of 
the formulae in NEI 07-13. Considering that the formulae for perforation and scabbing are 
independent of reinforcement ratio, which implies that a heavily reinforced wall is no more protective 
against hard missile impact than a lightly reinforced wall. The NEI formulae would be considered 
conservative in this regard, but the intent of NEI 07-13 is to provide methodology for median based, 
best estimate assessments for aircraft impact as a beyond design basis event. 

This paper introduces methodology used to investigate local perforation and scabbing in a 
reinforced concrete wall stemming from impact by a turbofan engine as representative of hard missile 
impact due to aircraft impact, which is outside the applicable range of formulae in NEI 07-13. The 
intent is to better credit the actual resistance of the wall using methods consistent with the NEI 07-13 
methodology for structural assessments.   

The outline of the methodology is as following; 
A model for a representative hard missile is developed and benchmarked to the NEI 07-13 

perforation and residual velocity formulae within the formulae limitations. A reinforced concrete wall 
model for assessing the potential for scabbing is developed and benchmarked to test data. These 
modeling methods are then used to study the resistance of a reinforced concrete wall to scabbing and 
perforation under the conditions of interest. Having developed the finite element representation of the 
impacting engine and the reinforced concrete wall model to determine the extent of concrete scabbing, 
the benchmarked engine is impacted against the design wall. Then, the methodology is validated 
through comparison between past test result and the analysis result. 

An analytical approach is developed and shown in this paper for best estimate assessment of 
scabbing and perforation of reinforced concrete walls when the conditions of interest for scabbing and 
perforation are outside the range of the limitation of NEI 07-13 formulae. 
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HIGH-RESOLUTION FISSION STUDIES WITH THE PLANNED GBS 
FACILITY AT ELI-NP 
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Abstract: The emerging photo-fission experimental campaigne with the gamma beam system at 
ELI-NP is presented along with the physics cases to be addressed, with emphasis on prepared day-
one experiments. The design of the state-of-the-art detector arrays, which are under construction 
for such experiments, is reported. The results of the performance tests of the constructed 
prototypes are presented. Plans for further extension of the photo-fission experimental programme 
at ELI-NP are discussed. 

Keywords: Photo-fission, fission barrier, transmission resonance, GBS, ELI-NP, fission detectors. 

CÁC PHẢN ỨNG HẠT NHÂN TRONG PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT NEUTRON  
LÕ PHẢN ỨNG 

NUCLEAR REACTIONS IN REACTOR NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS 

HỒ MẠNH DŨNG 

Center for Nuclear Techniques, 217 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: homdung@yahoo.com 

Tóm tắt: Tổng quan về các phản ứng hạt nhân trong phân tích kích hoạt neutron (NAA), đặc biệt là 
NAA trên lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp chuẩn hóa k0 (viết tắt là k0-NAA) 
đƣợc thực hiện và trình bày trong báo cáo. Các phản ứng hạt nhân gây ra bởi các neutron ở những 
vùng năng lƣợng khác nhau: neutron nhiệt, neutron trên nhiệt và neutron nhanh hay neutron phân 
hạch, đóng góp vào tổng hoạt độ phóng xạ tạo thành với những lƣợng khác nhau đƣợc phân tích và 
đánh giá. Phản ứng hạt nhân đƣợc quan tâm chủ yếu trong NAA là phản ứng (n, ), tuy nhiên, những 
phản ứng ảnh hƣởng (nhiễu) nhƣ các phản ứng ngƣỡng (n, p) cũng đƣợc quan tâm. Khi tổng quan các 
phản ứng hạt nhân, tốc độ phản ứng và mối liên hệ của chúng với các số liệu hạt nhân cơ bản cần đƣợc 
xem xét. Ngoài ra, việc đánh giá độ không bảo đảm đo (sai số) của các số liệu hạt nhân, nguồn sai số 
và sự lan truyền sai số đến tốc độ phản ứng cũng đƣợc nhận diện. Sau cùng, việc tổng quan các phản 
ứng hạt nhân trong NAA - phân tích mối liên hệ giữa các phản ứng hạt nhân với các số liệu hạt nhân 
cơ bản (hệ số k0, Q0, năng lƣợng cộng hƣởng hiệu dụng rE  và các số liệu liên quan khác). Vì vậy, 
việc tổng quan về các phản ứng hạt nhân trong NAA là cần thiết và bổ ích nhằm phát triển phƣơng 
pháp luận NAA và xây dựng những phƣơng pháp xác định thực nghiệm phù hợp cho việc hiệu chính 
những phản ứng hạt nhân ảnh hƣởng (nhiễu) từ đó nâng cao độ chính xác của các kết quả phân tích. 

Từ khóa: Phân tích kích hoạt neutron; phương pháp chuẩn hóa k0; phản ứng hạt nhân; tốc độ 
phản ứng. 

Abstract: Overview of nuclear reactions in neutron activation analysis (NAA), especially on research 
reactors using the k0-standardized method (k0-NAA) has been performed and presented in the report. 
Nuclear reactions caused by neutrons in different energy regions: thermal neutrons, epithermal 
neutrons and fast neutrons or fission neutrons, contributing to the total radioactivity formed with 
different amounts have been analyzed and evaluated. The nuclear reaction being of primary interest in 
NAA is the (n, ) reaction, however, the interference reactions such as threshold reaction (n, p) are 
also of interest. Once reviewing nuclear reactions, the reaction rate and their relationship with basic 
nuclear data have also been considered. In addition, the assessment of uncertainty of the nuclear data, 
the source of errors and the uncertainty propagation to the reaction rate have also been identified. 
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HIGH-RESOLUTION FISSION STUDIES WITH THE PLANNED GBS 
FACILITY AT ELI-NP 

D. CHOUDHURY1,2, L. CSIGE3, A.J. KRASZNAHORKAY3, D.L. BALABANSKI2, 
P. CONSTANTIN2, M. CSATLÓS3, J. GULYÁS3, A. OBERSTEDT2 

1Department of Physics, Indian Institute of Technology Ropar, Rupnagar 140001, Punjab, India 
2Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), Bucharest-Magurele 077125, Romania 

3Institute of Nuclear Research, Hungarian Academy of Sciences, Debrecen 4026, Hungary 
Email: deepika.chry@gmail.com 

Abstract: The emerging photo-fission experimental campaigne with the gamma beam system at 
ELI-NP is presented along with the physics cases to be addressed, with emphasis on prepared day-
one experiments. The design of the state-of-the-art detector arrays, which are under construction 
for such experiments, is reported. The results of the performance tests of the constructed 
prototypes are presented. Plans for further extension of the photo-fission experimental programme 
at ELI-NP are discussed. 

Keywords: Photo-fission, fission barrier, transmission resonance, GBS, ELI-NP, fission detectors. 

CÁC PHẢN ỨNG HẠT NHÂN TRONG PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT NEUTRON  
LÕ PHẢN ỨNG 

NUCLEAR REACTIONS IN REACTOR NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS 

HỒ MẠNH DŨNG 

Center for Nuclear Techniques, 217 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: homdung@yahoo.com 

Tóm tắt: Tổng quan về các phản ứng hạt nhân trong phân tích kích hoạt neutron (NAA), đặc biệt là 
NAA trên lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp chuẩn hóa k0 (viết tắt là k0-NAA) 
đƣợc thực hiện và trình bày trong báo cáo. Các phản ứng hạt nhân gây ra bởi các neutron ở những 
vùng năng lƣợng khác nhau: neutron nhiệt, neutron trên nhiệt và neutron nhanh hay neutron phân 
hạch, đóng góp vào tổng hoạt độ phóng xạ tạo thành với những lƣợng khác nhau đƣợc phân tích và 
đánh giá. Phản ứng hạt nhân đƣợc quan tâm chủ yếu trong NAA là phản ứng (n, ), tuy nhiên, những 
phản ứng ảnh hƣởng (nhiễu) nhƣ các phản ứng ngƣỡng (n, p) cũng đƣợc quan tâm. Khi tổng quan các 
phản ứng hạt nhân, tốc độ phản ứng và mối liên hệ của chúng với các số liệu hạt nhân cơ bản cần đƣợc 
xem xét. Ngoài ra, việc đánh giá độ không bảo đảm đo (sai số) của các số liệu hạt nhân, nguồn sai số 
và sự lan truyền sai số đến tốc độ phản ứng cũng đƣợc nhận diện. Sau cùng, việc tổng quan các phản 
ứng hạt nhân trong NAA - phân tích mối liên hệ giữa các phản ứng hạt nhân với các số liệu hạt nhân 
cơ bản (hệ số k0, Q0, năng lƣợng cộng hƣởng hiệu dụng rE  và các số liệu liên quan khác). Vì vậy, 
việc tổng quan về các phản ứng hạt nhân trong NAA là cần thiết và bổ ích nhằm phát triển phƣơng 
pháp luận NAA và xây dựng những phƣơng pháp xác định thực nghiệm phù hợp cho việc hiệu chính 
những phản ứng hạt nhân ảnh hƣởng (nhiễu) từ đó nâng cao độ chính xác của các kết quả phân tích. 

Từ khóa: Phân tích kích hoạt neutron; phương pháp chuẩn hóa k0; phản ứng hạt nhân; tốc độ 
phản ứng. 

Abstract: Overview of nuclear reactions in neutron activation analysis (NAA), especially on research 
reactors using the k0-standardized method (k0-NAA) has been performed and presented in the report. 
Nuclear reactions caused by neutrons in different energy regions: thermal neutrons, epithermal 
neutrons and fast neutrons or fission neutrons, contributing to the total radioactivity formed with 
different amounts have been analyzed and evaluated. The nuclear reaction being of primary interest in 
NAA is the (n, ) reaction, however, the interference reactions such as threshold reaction (n, p) are 
also of interest. Once reviewing nuclear reactions, the reaction rate and their relationship with basic 
nuclear data have also been considered. In addition, the assessment of uncertainty of the nuclear data, 
the source of errors and the uncertainty propagation to the reaction rate have also been identified. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: In this report, we present the results of a mean-field study for the equation of state (EOS) of 
spin polarized nuclear matter. The realistic choices of the effective, density-dependent nucleon-
nucleon (NN) interactions that well behave in different nuclear structure and reaction studies have 
been used within the non-relativistic Hartree-Fock formalism. We examined the density dependence of 
the symmetry energy and its role onto the mass and radius of the neutron star. 

Keywords: Spin-polarized nuclear matter, symmetry energy, neutron star, effective NN interaction. 

THẾ QUANG HỌC NUCLEON PHI ĐỊNH XỨ VÀ KHỐI LƢỢNG HIỆU DỤNG 

THE NONLOCAL NUCLEON OPTICAL POTENTIAL AND NUCLEON EFFECTIVE MASS 

DOÃN THỊ LOAN, ĐÀO TIẾN KHOA, NGUYỄN HOÀNG PHÖC 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: loandoan87@gmail.com 

Tóm tắt: Trƣờng trung bình hạt nhân hay thế đơn hạt là một đại lƣợng quan trọng xác định tính chất 
đơn hạt của proton và neutron trong chất hạt nhân cũng nhƣ trong hạt nhân hữu hạn. Mẫu folding đƣợc 
sử dụng để tính thế quang học nucleon-hạt nhân dựa trên tính toán Hartree-Fock (HF) cho chất hạt 
nhân sử dụng tƣơng tác CDM3Yn. Thành phần trao đổi của thế folding đƣợc xác định chính xác trong 
khuôn khổ tính toán HF là thành phần thế xuyên tâm phi định xứ. Phƣơng pháp R-matrix đƣợc áp 
dụng để giải phƣơng trình tán xạ với thế quang học phức phi định xứ, phân tích tán xạ đàn hồi nucleon 
lên các hạt nhân 40,48Ca, 90Zr, và 208Pb tại các năng lƣợng khác nhau. Dựa trên phép gần đúng định xứ 
đối với thành phần thế trao đổi của thế folding, đại lƣợng khối lƣợng hiệu dụng m* đƣợc xác định 
thông qua sự phụ thuộc xung lƣợng của thế quang học. Kết quả m* thu đƣợc tại mật độ gần bằng mật 
độ bão hòa 0 phù hợp với kết quả tính toàn HF cho CHN sử dụng cùng phiên bản tƣơng tác NN hiệu 
dụng phụ thuộc mật độ.  

Từ khóa: Mẫu folding, thế quang học, phi định xứ, R-matrix, khối lượng hiệu dụng. 

Abstract: The nucleon mean-field potential or single-particle potential is the most important 
quantity determining the single particle properties of protons and neutrons in nuclear matter as well 
as in finite nuclei. In this study, the folding model is used to calculate the nucleon-nucleus optical 
potential (OP) based on Hartree-Fock study of nuclear matter limit using the density dependent 
CDM3Yn interaction. The exchange part of the folded potential is treated exactly in the HF manner, 
leading to a nonlocal central term of the nucleon OP. To solve the optical model (OM) equation with 
a complex nonlocal OP, the calculable R-matrix method has been used in our OM analysis of the 
elastic neutron and proton scattering on 40,48Ca, 90Zr, and 208Pb targets at different energies. The OM 
results given by the complex nonlocal folded OP are also compared with those given by the global 
parametrization of the nonlocal nucleon OP deduced recently using the nonlocal form factor 
suggested by Perey and Buck. Based on a realistic local approximation for the exchange term of the 
folded nucleon OP, a simple method is suggested to determine the nucleon effective mass m* at sub-
saturation densities (0) from the in-medium momentum dependence of the nucleon OP. The 
obtained results for m* agree reasonably with those of the HF calculation of nuclear matter using the 
same density dependent NN interaction. 

Keywords: Folding model, optical potential, nonlocal, R-matrix, effective mass. 
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Finally, the review of nuclear reactions in NAA - analyzing the relationship between nuclear reactions 
and basic nuclear data (k0, Q0, effective resonance energy rE  and related data). Therefore, an 
overview of nuclear reactions in NAA is necessary and useful to develop the NAA methodology and 
to establish the appropriate experimental methods for the correction of interference nuclear reactions, 
thereby improving the accuracy of the analytical results. 

Keywords: Neutron activation analysis; k0-standardized method; nuclear reactions; interference 
reactions; reaction rate. 

DỰ ÁN THỰC NGHIỆM ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG MÁY GIA TỐC PELLETRON CỦA 
HUS TRONG NGHIÊN CỨU VẬT LÝ THIÊN VĂN HẠT NHÂN 

THE FIRST EXPERIMENTAL PROJECT UTILIZING THE HUS PELLETRON IN 
NUCLEARASTROPHYSICS STUDY 

LÊ XUÂN CHUNG 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email:chungxl@yahoo.com 

Tóm tắt: Bài nói trình bày về dự án thực nghiệm đầu tiên, đã đƣợc Bộ Khoa học và Công nghệ 
(MOST) tài trợ thông qua Đề tài Chƣơng trình Phát triển Vật lý đến năm 2020 có mã số 
ĐTĐLCN.25/18, sử dụng máy gia tốc pelletron 5SDH-2 tại trƣờng đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội 
(HUS). Thí nghiệm thuộc dự án nhằm mục đích đo tiết diện phản ứng Thiên văn hạt nhân 10B(α, p)13C 
với năng lƣợng trong cửa sổ Gamov (0.7-3.4 MeV). Phần mở đầu trình bày về các vấn đề vật lý. Sau 
đó là phần chi tiết về Dự án đo các phản ứng Thiên văn hạt nhân. Cuối cùng, chúng tôi sẽ giới thiệu về 
tình hình thực hiện bao gồm việc kiểm tra detector, mô phỏng và các công việc trong thời gian tới.  

Từ khóa: Phản ứng 10B(α, p)13C. 

Abstract: An overview on the first experimental project, which is granted by the Ministry of Science 
and Technlogy (MOST) as part of the project Grant No. ÐTÐLCN.25/18 within the framework of the 
Physics Development Program until 2020, is given. The experiments will utilize the 5SDH-2 pelletron 
at Hanoi University of Science (HUS). This project aims at measuring the cross sections of 10B(α, 
p)13C astrophysical reaction at the Gamov window energies (0.7-3.4 MeV). Firstly, the physics 
motivation is discussed. Then, the details of the project for astrophysics reaction measurements will be 
presented. Finally, we will report on the current status including detector test, simulation, and 
upcoming work.  

Keywords: 10B(α, p)13C reaction. 

NĂNG LƢỢNG ĐỐI XỨNG CỦA VẬT CHẤT HẠT NHÂN PHÂN CỰC SPIN 

SYMMETRY ENERGY OF THE SPIN-POLARIZED NUCLEAR MATTER 

NGÔ HẢI TÂN1, ĐÀO TIẾN KHOA2  
1Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology 

2Institute of Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: haitan87@gmail.com 

Tóm tắt: Báo cáo trình bày kết quả các tính toán trƣờng trung bình cho phƣơng trình trạng thái của 
chất hạt nhân phân cực spin. Trong gần đúng Hartree-Fock phi tƣơng đối tính, chúng tôi sử dụng các 
tƣơng tác hiệu dụng phụ thuộc mật độ đã đƣợc sử dụng thành công trong nhiều công trình mô tả cấu 
trúc và phản ứng hạt nhân. Báo cáo xem xét sự phụ thuộc mật độ của năng lƣợng đối xứng và vai trò 
của đại lƣợng này lên khối lƣợng và bán kính của sao neutron. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: In this report, we present the results of a mean-field study for the equation of state (EOS) of 
spin polarized nuclear matter. The realistic choices of the effective, density-dependent nucleon-
nucleon (NN) interactions that well behave in different nuclear structure and reaction studies have 
been used within the non-relativistic Hartree-Fock formalism. We examined the density dependence of 
the symmetry energy and its role onto the mass and radius of the neutron star. 

Keywords: Spin-polarized nuclear matter, symmetry energy, neutron star, effective NN interaction. 

THẾ QUANG HỌC NUCLEON PHI ĐỊNH XỨ VÀ KHỐI LƢỢNG HIỆU DỤNG 

THE NONLOCAL NUCLEON OPTICAL POTENTIAL AND NUCLEON EFFECTIVE MASS 

DOÃN THỊ LOAN, ĐÀO TIẾN KHOA, NGUYỄN HOÀNG PHÖC 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: loandoan87@gmail.com 

Tóm tắt: Trƣờng trung bình hạt nhân hay thế đơn hạt là một đại lƣợng quan trọng xác định tính chất 
đơn hạt của proton và neutron trong chất hạt nhân cũng nhƣ trong hạt nhân hữu hạn. Mẫu folding đƣợc 
sử dụng để tính thế quang học nucleon-hạt nhân dựa trên tính toán Hartree-Fock (HF) cho chất hạt 
nhân sử dụng tƣơng tác CDM3Yn. Thành phần trao đổi của thế folding đƣợc xác định chính xác trong 
khuôn khổ tính toán HF là thành phần thế xuyên tâm phi định xứ. Phƣơng pháp R-matrix đƣợc áp 
dụng để giải phƣơng trình tán xạ với thế quang học phức phi định xứ, phân tích tán xạ đàn hồi nucleon 
lên các hạt nhân 40,48Ca, 90Zr, và 208Pb tại các năng lƣợng khác nhau. Dựa trên phép gần đúng định xứ 
đối với thành phần thế trao đổi của thế folding, đại lƣợng khối lƣợng hiệu dụng m* đƣợc xác định 
thông qua sự phụ thuộc xung lƣợng của thế quang học. Kết quả m* thu đƣợc tại mật độ gần bằng mật 
độ bão hòa 0 phù hợp với kết quả tính toàn HF cho CHN sử dụng cùng phiên bản tƣơng tác NN hiệu 
dụng phụ thuộc mật độ.  

Từ khóa: Mẫu folding, thế quang học, phi định xứ, R-matrix, khối lượng hiệu dụng. 

Abstract: The nucleon mean-field potential or single-particle potential is the most important 
quantity determining the single particle properties of protons and neutrons in nuclear matter as well 
as in finite nuclei. In this study, the folding model is used to calculate the nucleon-nucleus optical 
potential (OP) based on Hartree-Fock study of nuclear matter limit using the density dependent 
CDM3Yn interaction. The exchange part of the folded potential is treated exactly in the HF manner, 
leading to a nonlocal central term of the nucleon OP. To solve the optical model (OM) equation with 
a complex nonlocal OP, the calculable R-matrix method has been used in our OM analysis of the 
elastic neutron and proton scattering on 40,48Ca, 90Zr, and 208Pb targets at different energies. The OM 
results given by the complex nonlocal folded OP are also compared with those given by the global 
parametrization of the nonlocal nucleon OP deduced recently using the nonlocal form factor 
suggested by Perey and Buck. Based on a realistic local approximation for the exchange term of the 
folded nucleon OP, a simple method is suggested to determine the nucleon effective mass m* at sub-
saturation densities (0) from the in-medium momentum dependence of the nucleon OP. The 
obtained results for m* agree reasonably with those of the HF calculation of nuclear matter using the 
same density dependent NN interaction. 

Keywords: Folding model, optical potential, nonlocal, R-matrix, effective mass. 
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Finally, the review of nuclear reactions in NAA - analyzing the relationship between nuclear reactions 
and basic nuclear data (k0, Q0, effective resonance energy rE  and related data). Therefore, an 
overview of nuclear reactions in NAA is necessary and useful to develop the NAA methodology and 
to establish the appropriate experimental methods for the correction of interference nuclear reactions, 
thereby improving the accuracy of the analytical results. 

Keywords: Neutron activation analysis; k0-standardized method; nuclear reactions; interference 
reactions; reaction rate. 

DỰ ÁN THỰC NGHIỆM ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG MÁY GIA TỐC PELLETRON CỦA 
HUS TRONG NGHIÊN CỨU VẬT LÝ THIÊN VĂN HẠT NHÂN 

THE FIRST EXPERIMENTAL PROJECT UTILIZING THE HUS PELLETRON IN 
NUCLEARASTROPHYSICS STUDY 

LÊ XUÂN CHUNG 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email:chungxl@yahoo.com 

Tóm tắt: Bài nói trình bày về dự án thực nghiệm đầu tiên, đã đƣợc Bộ Khoa học và Công nghệ 
(MOST) tài trợ thông qua Đề tài Chƣơng trình Phát triển Vật lý đến năm 2020 có mã số 
ĐTĐLCN.25/18, sử dụng máy gia tốc pelletron 5SDH-2 tại trƣờng đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội 
(HUS). Thí nghiệm thuộc dự án nhằm mục đích đo tiết diện phản ứng Thiên văn hạt nhân 10B(α, p)13C 
với năng lƣợng trong cửa sổ Gamov (0.7-3.4 MeV). Phần mở đầu trình bày về các vấn đề vật lý. Sau 
đó là phần chi tiết về Dự án đo các phản ứng Thiên văn hạt nhân. Cuối cùng, chúng tôi sẽ giới thiệu về 
tình hình thực hiện bao gồm việc kiểm tra detector, mô phỏng và các công việc trong thời gian tới.  

Từ khóa: Phản ứng 10B(α, p)13C. 

Abstract: An overview on the first experimental project, which is granted by the Ministry of Science 
and Technlogy (MOST) as part of the project Grant No. ÐTÐLCN.25/18 within the framework of the 
Physics Development Program until 2020, is given. The experiments will utilize the 5SDH-2 pelletron 
at Hanoi University of Science (HUS). This project aims at measuring the cross sections of 10B(α, 
p)13C astrophysical reaction at the Gamov window energies (0.7-3.4 MeV). Firstly, the physics 
motivation is discussed. Then, the details of the project for astrophysics reaction measurements will be 
presented. Finally, we will report on the current status including detector test, simulation, and 
upcoming work.  

Keywords: 10B(α, p)13C reaction. 

NĂNG LƢỢNG ĐỐI XỨNG CỦA VẬT CHẤT HẠT NHÂN PHÂN CỰC SPIN 

SYMMETRY ENERGY OF THE SPIN-POLARIZED NUCLEAR MATTER 

NGÔ HẢI TÂN1, ĐÀO TIẾN KHOA2  
1Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology 

2Institute of Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: haitan87@gmail.com 

Tóm tắt: Báo cáo trình bày kết quả các tính toán trƣờng trung bình cho phƣơng trình trạng thái của 
chất hạt nhân phân cực spin. Trong gần đúng Hartree-Fock phi tƣơng đối tính, chúng tôi sử dụng các 
tƣơng tác hiệu dụng phụ thuộc mật độ đã đƣợc sử dụng thành công trong nhiều công trình mô tả cấu 
trúc và phản ứng hạt nhân. Báo cáo xem xét sự phụ thuộc mật độ của năng lƣợng đối xứng và vai trò 
của đại lƣợng này lên khối lƣợng và bán kính của sao neutron. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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2Faculty of Physics and Engineering Physics, VNU-HCMUS, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
3Research Center for Nuclear Physics, Osaka University, Osaka, Japan. 

4Institute Of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi, Vietnam. 
5School of Physics and Nuclear Energy Engineering and IRCNPC,  

 Beihang University, Beijing, China. 
6Department of Physics, Osaka University, Osaka, Japan. 

7Institute for Basic Science, Daejeon, Korea. 
8Department of Physics, Kyoto University, Kyoto, Japan. 

9Kochi University of Technology, Kochi, Japan. 
10IOP, University of Tsukuba, Tsukuba, Japan. 

11Tokyo University of Science, Tokyo, Japan. 
12Institute Of Physics, University of Tsukuba, Tsukuba, Japan. 

13Graduate School of Science and Technology, Niigata University, Niigata, Japan. 
14Cyclotron Institute, Texas A&M University, College Station, Texas, USA. 

15Institute of Modern Physics, Lanzhou, China. 
16Dong Nai University, Dong Nai, Vietnam 

Tóm tắt: Báo cáo sẽ trình bày kết quả sơ bộ của thí nghiệm đo tiết diện thay đổi điện tích (CCCS) của 
các đồng vị bền và đồng vị giàu neutron của hạt nhân bo trên bia cacbon tự nhiên. Thí nghiệm đƣợc 
thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu Vật lý Hạt nhân (RCNP), Đại học Osaka, Nhật Bản. Đồng vị của 
bo đƣợc sản xuất thành từng chùm tia riêng biệt thông qua phản ứng phân mảnh hạt nhân tới của chùm 
tia sơ cấp 22Ne ở năng lƣợng 80 MeV/nucleon trên bia 9Be. Các đồng vị của bo lần lƣợt đƣợc lọc lựa 
bằng hệ phân tách mảnh-hạt nhân tới tại kênh nghiên cứu hạt nhân lạ (EN-course) của RCNP, trƣớc 
khi đƣợc vận chuyển tới khu vực thí nghiệm đã đặt bia các bon và hệ đo. Tiết diện CCCS đƣợc đo 
bằng phƣơng pháp truyền qua. Trong phƣơng pháp này, chúng tôi chỉ đo những hạt không thay đổi 
điện tích sau bia cacbon. Dữ liệu tiết diện thay đổi điện tích của các hạt nhân nhẹ giàu neutron tại năng 
lƣợng thấp kết hợp với dữ liệu đã có tại năng lƣợng 900 MeV/nucleon sẽ đƣợc dùng để rút trích bán 
kích phân bố proton và để hiểu đƣợc sự tiến hóa cấu trúc của những đồng vị này. 

Từ khóa: Tiết diện thay đổi điện tích, chùm tia đồng vị phóng xạ, phản ứng phân mãnh hạt nhân, hệ 
phân tách mảnh-hạt nhân, phương pháp truyền qua. 

Abstract: The preliminary results of the experiment for measuring charge-changing cross sections 
(CCCS) of stable and neutron-rich boron isotopes on a natural carbon target have been reported. The 
experiment was performed at Research Center for Nuclear Physics (RCNP), Osaka University, Japan. 
The boron isotopes with energy of around 50 MeV/nucleon were produced in separate runs via the 
projectile fragmentation reaction of a 22Ne primary beam at an energy of 80 MeV/nucleon incident on 
a 9Be target. The boron isotopes were selected by the RCNP projectile-fragment separator, EN course, 
before being transported to the experimental area where the carbon target and particle detectors were 
placed. The CCCSs were measured by the transmission method. In this method, only unchanged-
charge particles after carbon target were counted. The low-energy data of the charge changing cross-
sections of light neutron rich nuclei, together with existing data at around 900 MeV/nucleon, will be 
used to extract proton-distribution radii, and to understand the structural evolution of these isotopes.  

Keywords: Charge-changing cross sections, neutron-rich isotopes, projectile fragmentation, 
transmission method. 

CẦU VỒNG HẠT NHÂN TRONG TÁN XẠ PHI ĐÀN HỒI HẠT NHÂN-HẠT NHÂN 

NUCLEAR RAINBOW IN THE INELASTIC NUCLEUS-NUCLEUS SCATTERING 

NGUYỄN HOÀNG PHÖC1, ĐÀO TIẾN KHOA1, NGUYỄN TRÍ TOÀN PHÚC1,2, ĐỖ CÔNG CƢƠNG1 

1 Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
2University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tóm tắt: Cầu vồng hạt nhân đƣợc quan sát ở tán xạ đàn hồi α-hạt nhân và các nhân nhẹ ở năng lƣợng 
trung bình do sự hấp thụ yếu của thế quang học và xảy ra hiệu ứng khúc xạ của sóng đến. Các sóng 
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LOW-ENERGY EXPERIMENTS AT THE S3 SPECTROMETER 

SERGE FRANCHOO 

IPN, 91406 Orsay, France 
Email: franchoo@ipno.in2p3.fr 

Abstract: With the advent of the Spiral-2 linear accelerator and the associated S3 spectrometer at the 
Ganil laboratory in France, new realms of intermediate-mass N=Z and very heavy nuclei will soon 
become available for research in nuclear structure. After their production and selection in the 
spectrometer, the ions of interest will be stopped in a buffer gas, neutralised, resonantly re-ionised, 
cooled and bunched. This will bring us in an adequate position to perform laser spectroscopy, mass 
measurements and decay spectroscopy of their ground and isomeric states. In this contribution we 
report on the ongoing commissioning of the detector set-up. 

Keywords: New facilities, laser spectroscopy, mass spectrometry, nuclear structure. 

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CHUYỂN 8Be TRONG TÁN XẠ α+12C ĐÀN HỒI  

STUDY OF 8Be TRANSFER IN THE ELASTIC α+12C SCATTERING 

ĐỒ CÔNG CƢƠNG, NGUYỄN HOÀNG PHÖC, ĐÀO TIẾN KHOA 

Center for Nuclear Physics, Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: dccuong@mail.vinatom.gov.vn; cuong1981us3@gmail.com  

Tóm tắt: Phân bố góc của tiết diện tán xạ α + 12C đàn hồi trong dải năng lƣợng từ 65 đến 240 MeV đã 
đƣợc mô tả tốt bằng mẫu quang học với thế quang học đƣợc tính toán từ tƣơng tác nucleon-nucleon 
hiệu dụng và hàm sóng thực của hai hạt nhân va chạm. Phiên bản tƣơng tác phụ thuộc mật độ 
CDM3Y6 đã đƣợc sử dụng để tính toán thế quang học này. Kết quả phân tích cho thấy mẫu quang học 
chỉ mô tả tốt các điểm thực nghiệm ở những góc θ < 100ο. Sự tăng lên của tiết diện tán xạ đàn hồi ở 
những góc lớn trong các trƣờng hợp năng lƣợng 104 và 110 MeV đƣợc giả thiết là do đóng góp của 
quá trình chuyển 8Be. Chúng tôi đã thực hiện các phân tích liên kênh phản ứng (CRC) để đánh giá sự 
ảnh hƣởng của quá trình chuyển 8Be lên tiết diện tán xạ α + 12C đàn hồi. Các phân tích của chúng tôi 
cho thấy đóng góp quan trọng của cả hai quá trình chuyển trực tiếp 8Be (one-step) và chuyển lần lƣợt α 
(two-step) lên tiết diện tán xạ ở những góc lớn.   

Abstract: Angular distributions of the elastic α + 12C scattering in range of incident energies from 65 
to 240 MeV were described well in optical model with folded potentials calculated from effective 
nucleon-nuclen interaction. The density-dependent interaction CDM3Y6 was used to generate the 
optical potentials. Enhancements of cross section at large angle in 104 and 110 MeV data were 
assumed to be due to contributions of the 8Be transfer process. We had perfromed copuled reaction 
channel (CRC) analyses to estimate the 8Be transfer affects on the elastic α + 12C scattering. Our 
analysis results had shown that the contrinbutions of both one-step and two-step 8Be transfer process 
are important and necessary. 

ĐO TIẾT DIỆN THAY ĐỔI ĐIỆN TÍCH CỦA CÁC ĐỒNG VỊ BO  

MEASUREMENTS OF CHARGE CHANGING CROSS SECTIONS OF BORON ISOTOPES 

T.T. NGUYEN,1, 2 H.J. ONG,3 D.T. TRAN,3, 4 I. TANIHATA,3, 5 N. AOI,3 Y. AYYAD,3 P.Y. CHAN,3  
M. FUKUDA, 6 T.H. HOANG,3, 4 T. HASHIMOTO,7 E. IDEGUCHI,3 A. INOUE,3 T. KAWABATA,8  

L.H. KHIEM,4 T.H.L. TRUONG,2 K. MATSUTA,6 M. MIHARA,6 S. MOMOTA,9 D. NAGAE,10  
D. NISHIMURA,11 A. OZAWA,12 H. SAKAGUCHI,3 J. TANAKA,3 M. TAKECHI,13S. TERASHIMA, 

5 R. WADA,14, 15 W.P. LIN,15 T. YAMAMOTO,3 N.D. NGUYEN,16 AND P.P. REN15 
(RCNP-E372 collaboration) 

1Pham Ngoc Thach University of Medicine, Ho Chi Minh City, Vietnam 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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2Faculty of Physics and Engineering Physics, VNU-HCMUS, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
3Research Center for Nuclear Physics, Osaka University, Osaka, Japan. 

4Institute Of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi, Vietnam. 
5School of Physics and Nuclear Energy Engineering and IRCNPC,  

 Beihang University, Beijing, China. 
6Department of Physics, Osaka University, Osaka, Japan. 

7Institute for Basic Science, Daejeon, Korea. 
8Department of Physics, Kyoto University, Kyoto, Japan. 

9Kochi University of Technology, Kochi, Japan. 
10IOP, University of Tsukuba, Tsukuba, Japan. 

11Tokyo University of Science, Tokyo, Japan. 
12Institute Of Physics, University of Tsukuba, Tsukuba, Japan. 

13Graduate School of Science and Technology, Niigata University, Niigata, Japan. 
14Cyclotron Institute, Texas A&M University, College Station, Texas, USA. 

15Institute of Modern Physics, Lanzhou, China. 
16Dong Nai University, Dong Nai, Vietnam 

Tóm tắt: Báo cáo sẽ trình bày kết quả sơ bộ của thí nghiệm đo tiết diện thay đổi điện tích (CCCS) của 
các đồng vị bền và đồng vị giàu neutron của hạt nhân bo trên bia cacbon tự nhiên. Thí nghiệm đƣợc 
thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu Vật lý Hạt nhân (RCNP), Đại học Osaka, Nhật Bản. Đồng vị của 
bo đƣợc sản xuất thành từng chùm tia riêng biệt thông qua phản ứng phân mảnh hạt nhân tới của chùm 
tia sơ cấp 22Ne ở năng lƣợng 80 MeV/nucleon trên bia 9Be. Các đồng vị của bo lần lƣợt đƣợc lọc lựa 
bằng hệ phân tách mảnh-hạt nhân tới tại kênh nghiên cứu hạt nhân lạ (EN-course) của RCNP, trƣớc 
khi đƣợc vận chuyển tới khu vực thí nghiệm đã đặt bia các bon và hệ đo. Tiết diện CCCS đƣợc đo 
bằng phƣơng pháp truyền qua. Trong phƣơng pháp này, chúng tôi chỉ đo những hạt không thay đổi 
điện tích sau bia cacbon. Dữ liệu tiết diện thay đổi điện tích của các hạt nhân nhẹ giàu neutron tại năng 
lƣợng thấp kết hợp với dữ liệu đã có tại năng lƣợng 900 MeV/nucleon sẽ đƣợc dùng để rút trích bán 
kích phân bố proton và để hiểu đƣợc sự tiến hóa cấu trúc của những đồng vị này. 

Từ khóa: Tiết diện thay đổi điện tích, chùm tia đồng vị phóng xạ, phản ứng phân mãnh hạt nhân, hệ 
phân tách mảnh-hạt nhân, phương pháp truyền qua. 

Abstract: The preliminary results of the experiment for measuring charge-changing cross sections 
(CCCS) of stable and neutron-rich boron isotopes on a natural carbon target have been reported. The 
experiment was performed at Research Center for Nuclear Physics (RCNP), Osaka University, Japan. 
The boron isotopes with energy of around 50 MeV/nucleon were produced in separate runs via the 
projectile fragmentation reaction of a 22Ne primary beam at an energy of 80 MeV/nucleon incident on 
a 9Be target. The boron isotopes were selected by the RCNP projectile-fragment separator, EN course, 
before being transported to the experimental area where the carbon target and particle detectors were 
placed. The CCCSs were measured by the transmission method. In this method, only unchanged-
charge particles after carbon target were counted. The low-energy data of the charge changing cross-
sections of light neutron rich nuclei, together with existing data at around 900 MeV/nucleon, will be 
used to extract proton-distribution radii, and to understand the structural evolution of these isotopes.  

Keywords: Charge-changing cross sections, neutron-rich isotopes, projectile fragmentation, 
transmission method. 

CẦU VỒNG HẠT NHÂN TRONG TÁN XẠ PHI ĐÀN HỒI HẠT NHÂN-HẠT NHÂN 

NUCLEAR RAINBOW IN THE INELASTIC NUCLEUS-NUCLEUS SCATTERING 

NGUYỄN HOÀNG PHÖC1, ĐÀO TIẾN KHOA1, NGUYỄN TRÍ TOÀN PHÚC1,2, ĐỖ CÔNG CƢƠNG1 

1 Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
2University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tóm tắt: Cầu vồng hạt nhân đƣợc quan sát ở tán xạ đàn hồi α-hạt nhân và các nhân nhẹ ở năng lƣợng 
trung bình do sự hấp thụ yếu của thế quang học và xảy ra hiệu ứng khúc xạ của sóng đến. Các sóng 

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 100 

LOW-ENERGY EXPERIMENTS AT THE S3 SPECTROMETER 

SERGE FRANCHOO 

IPN, 91406 Orsay, France 
Email: franchoo@ipno.in2p3.fr 

Abstract: With the advent of the Spiral-2 linear accelerator and the associated S3 spectrometer at the 
Ganil laboratory in France, new realms of intermediate-mass N=Z and very heavy nuclei will soon 
become available for research in nuclear structure. After their production and selection in the 
spectrometer, the ions of interest will be stopped in a buffer gas, neutralised, resonantly re-ionised, 
cooled and bunched. This will bring us in an adequate position to perform laser spectroscopy, mass 
measurements and decay spectroscopy of their ground and isomeric states. In this contribution we 
report on the ongoing commissioning of the detector set-up. 

Keywords: New facilities, laser spectroscopy, mass spectrometry, nuclear structure. 

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CHUYỂN 8Be TRONG TÁN XẠ α+12C ĐÀN HỒI  

STUDY OF 8Be TRANSFER IN THE ELASTIC α+12C SCATTERING 

ĐỒ CÔNG CƢƠNG, NGUYỄN HOÀNG PHÖC, ĐÀO TIẾN KHOA 

Center for Nuclear Physics, Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: dccuong@mail.vinatom.gov.vn; cuong1981us3@gmail.com  

Tóm tắt: Phân bố góc của tiết diện tán xạ α + 12C đàn hồi trong dải năng lƣợng từ 65 đến 240 MeV đã 
đƣợc mô tả tốt bằng mẫu quang học với thế quang học đƣợc tính toán từ tƣơng tác nucleon-nucleon 
hiệu dụng và hàm sóng thực của hai hạt nhân va chạm. Phiên bản tƣơng tác phụ thuộc mật độ 
CDM3Y6 đã đƣợc sử dụng để tính toán thế quang học này. Kết quả phân tích cho thấy mẫu quang học 
chỉ mô tả tốt các điểm thực nghiệm ở những góc θ < 100ο. Sự tăng lên của tiết diện tán xạ đàn hồi ở 
những góc lớn trong các trƣờng hợp năng lƣợng 104 và 110 MeV đƣợc giả thiết là do đóng góp của 
quá trình chuyển 8Be. Chúng tôi đã thực hiện các phân tích liên kênh phản ứng (CRC) để đánh giá sự 
ảnh hƣởng của quá trình chuyển 8Be lên tiết diện tán xạ α + 12C đàn hồi. Các phân tích của chúng tôi 
cho thấy đóng góp quan trọng của cả hai quá trình chuyển trực tiếp 8Be (one-step) và chuyển lần lƣợt α 
(two-step) lên tiết diện tán xạ ở những góc lớn.   

Abstract: Angular distributions of the elastic α + 12C scattering in range of incident energies from 65 
to 240 MeV were described well in optical model with folded potentials calculated from effective 
nucleon-nuclen interaction. The density-dependent interaction CDM3Y6 was used to generate the 
optical potentials. Enhancements of cross section at large angle in 104 and 110 MeV data were 
assumed to be due to contributions of the 8Be transfer process. We had perfromed copuled reaction 
channel (CRC) analyses to estimate the 8Be transfer affects on the elastic α + 12C scattering. Our 
analysis results had shown that the contrinbutions of both one-step and two-step 8Be transfer process 
are important and necessary. 

ĐO TIẾT DIỆN THAY ĐỔI ĐIỆN TÍCH CỦA CÁC ĐỒNG VỊ BO  

MEASUREMENTS OF CHARGE CHANGING CROSS SECTIONS OF BORON ISOTOPES 

T.T. NGUYEN,1, 2 H.J. ONG,3 D.T. TRAN,3, 4 I. TANIHATA,3, 5 N. AOI,3 Y. AYYAD,3 P.Y. CHAN,3  
M. FUKUDA, 6 T.H. HOANG,3, 4 T. HASHIMOTO,7 E. IDEGUCHI,3 A. INOUE,3 T. KAWABATA,8  

L.H. KHIEM,4 T.H.L. TRUONG,2 K. MATSUTA,6 M. MIHARA,6 S. MOMOTA,9 D. NAGAE,10  
D. NISHIMURA,11 A. OZAWA,12 H. SAKAGUCHI,3 J. TANAKA,3 M. TAKECHI,13S. TERASHIMA, 

5 R. WADA,14, 15 W.P. LIN,15 T. YAMAMOTO,3 N.D. NGUYEN,16 AND P.P. REN15 
(RCNP-E372 collaboration) 

1Pham Ngoc Thach University of Medicine, Ho Chi Minh City, Vietnam 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: Radiative capture of proton at astrophysical energies is one of the most important processes 
for nucleosynthesis. In this framework, we study the effect of nucleon-nucleus potential on the two 
first reactions of a CNO cycle and calculate astrophysical quantities such as the astrophysical S-factors 
and the reaction rates. The nucleon-nucleus potential is constructed by the parameterization of Woods-
Saxon potential and the folding model using the CDM3Yn effective nucleon-nucleon interaction based 
on nuclear mean-field study. The result indicates that both potentials described effectively the (p,γ) 
reactions compared with the experimental data, so the microscopic description of radiative capture 
reactions is possible. 

Keywords: Radiative capture, S-factor, folding model. 

NGHIÊN CỨU PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG VÀ HỆ SỐ PHẢN XẠ TRONG  
HỆ CỘNG HƢỞNG RF CỦA MÁY GIA TỐC CYCLOTRON HIC-KOTRON13 

THE STUDY OF IMPEDANCE AND REFLECTION OF RF RESONANCE CAVITY OF 
CYCLOTRON HIC-KOTRON13 

NGUYỄN TUẤN ANH, NGUYỄN TIẾN DŨNG, PHẠM MINH ĐỨC 

Hanoi Irradiation Center, Km12, Road 32, North Tu Lien District, Hanoi, Vietnam 
Email: tuananhbk112@gmail.com; Mobi: 0963213816 

Tóm tắt: Theo thỏa thuận hợp tác giữa bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc và Việt Nam, phía Hàn 
Quốc đã viện trợ cho Việt Nam bao gồm một máy cyclotron HIC-KOTRON13 gia tốc hạt proton tới 
năng lƣợng 13 MeV, hệ bia mẫu tạo đồng vị phóng xạ 18F và hotcell tổng hợp dƣợc chất phóng xạ 
18FDG cùng hệ chia liều. Chức năng chính của hệ thống thiết bị là sản xuất dƣợc chất phóng xạ sử 
dụng cho thiết bị chụp ảnh phóng xạ PET/CT nhƣ 18FDG, 11C,... Hệ cộng hƣởng RF với tần số cố định 
77,3 Mhz có vai trò quan trọng trong quá trình gia tốc hạt proton trong máy HIC-KOTRON13. Một số 
thông số kỹ thuật của hệ cộng hƣởng đƣợc đo đạc và công bố bởi nhà sản xuất SAMYUONG nhƣ: 
Công suất cực đại hệ RF là 20 kW, biên độ điện trƣờng dao động cộng hƣởng tại khe gia tốc đạt tới 45 
kV,… Để đạt đƣợc hai thông số quan trọng trên, cần điều chỉnh trở kháng buồng cộng hƣởng tới giá 
trị 50 Ω tại tần số 77,3 MhZ và hệ số phản xạ từ buồng cộng hƣởng trở lại khối phát công suất RF nhỏ 
hơn 3%. Bài báo này sẽ trình bày các thực nghiệm xác định trở kháng và hệ số phản xạ của buồng gia 
tốc cộng hƣởng trên cơ sở thiết bị Network Analyzer N9912A. Các số liệu thực nghiệm này phục vụ 
trực tiếp cho quá trình lắp đặt các bộ phận của máy gia tốc trong vùng cộng hƣởng nhƣ nguồn ion, hệ 
coupler, hệ làm mát,… 

Từ khóa: HIC-KOTRON13, RF, 18FDG, PET/CT. 

Abstract: According to the agreement between Ministries of Science and Technology of Korea and 
Vietnam, Korea has provided to Vietnam the cyclotron HIC-KOTRON13 with proton beam energy of 
13 MeV, liquid target system for the production of radioisotope 18F, hot cell for synthesis 18FDG and 
radiopharmaceutical dispenser system. The production of 18FDG, 11C,… used for PET/CT are the main 
function of HIC-KOTRON13. RF system with frequency of 77.3 MHz is important for accelerating 
proton beam. Some technical parameters were measured and issued by SAMUONG- manufacturer: 
Maximum power of RF is 20 kW, electrical amplitude of RF is 45 kV,… In order to achieve the above 
parameters, it is neccesary to correctly adjust the cavity impedance of 50 Ω at frequency 77.3 MHz 
and the reflection coefficient of less than 3% from the cavity to RF system. This report presents the 
experiment to determine the impedance and reflection coefficient of RF resonance cavity of HIC-
KOTRON13 based on Network Analyzer N9912A equipment. These parameters will be used in 
process of installation of ion source, coupler, cooling water,… for this cyclotron. 

Keywords: HIC-KOTRON13, RF, 18FDG, PET/CT. 
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khúc xạ này giao thoa dẫn đến xuất hiện hiệu ứng cầu vồng hạt nhân là sự dao động của các cực tiểu 
Airy ở tiết tiết diện tán xạ đàn hồi. Ngƣời ta cũng mong đợi bức tranh tƣơng tự xảy ra ở tán xạ đàn hồi. 
Một vài đặc trƣng của cầu vồng hạt nhân trong tán xạ phi đàn hồi của các ion nhẹ đã đƣợc khảo trong 
thực nghiệm, nhƣ thí nghiệm đo tán xạ phi đàn hồi 16O+ 12C tại vùng năng lƣợng khúc xạ do nhóm 
nghiên cứu của viện Kurchatov thực hiện.  Khác với tán xạ đàn hồi, dữ liệu tán xạ phi phi đàn hồi cho 
thấy hiệu ứng cầu vồng yếu hơn đàn hồi với cấu trúc Airy bị nhòe đi. Để nghiên cứu hiệu ứng này, 
chúng tôi đề xuất kỹ thuật phân tích biên độ tán xạ phi đàn hồi thành các thành phần mô men góc khác 
nhau. Dựa trên kỹ thuật phân tích mới này, các phân tích liên kênh tán xạ đàn hồi và phi đàn hồi của 
tán xạ 12C, 16O+ 12C , and α+ 90Zr tại vùng năng lƣợng khúc xạ đã chỉ ra rằng việc làm nhòe đi cấu trúc 
Airy trong tán xạ đàn hồi là do chồng chập các sóng riêng phần khác nhau. 

Từ khóa: Cầu vồng hạt nhân, khúc xạ, cực tiểu Airy. 

Abstract: The nuclear rainbow, observed in the elastic α-nucleus and light heavy-ion (HI) scattering at 
medium energies, is proven to be due to the weak absorption that allows the refraction of the incident 
wave by the attractive optical potential. The rainbow pattern is associated with a broad oscillation of 
the Airy minima in the elastic scattering cross section, resulted from an interference of the refracted 
far-side trajectories. A similar refractive scattering pattern is naturally expected to be seen also in the 
inelastic scattering channels of the nucleus-nucleus system that exhibits a pronounced rainbow pattern 
in the elastic scattering. Some feature of the nuclear rainbow in the inelastic light HI scattering has 
been observed so far in experiments, like the measurement of the inelastic 16O+ 12C scattering at 
refractive energies by the Kurchatov-institute group. As variance with the elastic channel, the obtained 
data show a much weaker rainbow pattern in the inelastic cross section, with the Airy structure 
suppressed and smeared out. To investigate this effect, a method of the near-far decomposition of the 
inelastic scattering amplitude is proposed in the present work to explicitly reveal the coherent 
contributions by different angular momenta to the inelastic cross section. Based on the new 
decomposition technique, our coupled channel analysis of the elastic and inelastic 12C+ 12C, 16O+ 12C, 
and α+ 90Zr scattering at refractive energies has shown unambiguously that the suppression of the Airy 
structure of the nuclear rainbow in the inelastic scattering is due to the multipole mixing of different 
partial waves that contribute equally to the scattering cross section 

Keywords: Nuclear rainbow, refraction, Airy minima. 

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG BẮT BỨC XẠ 12C(p,γ)13N VÀ 13C(p,γ)14N  
TRÊN CƠ SỞ TRƢỜNG TRUNG BÌNH 

MEAN-FIELD STUDY OF THE RADIATIVE CAPTURE 12C(p,γ)13N AND 13C(p,γ)14N REACTIONS  

NGUYỄN LÊ ANH1, NGUYỄN TRÍ TOÀN PHÖC2, LÊ HOÀNG CHIẾN2, NGUYỄN HOÀNG PHÖC3, 
DOÃN THỊ LOAN3, ĐÀO TIẾN KHOA3 

1University of Education, Ho Chi Minh City, Vietnam 
 2University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam 

3Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: anhnl@hcmue.edu.vn, nguyentritoanphuc@yahoo.com, chienlhphys@gmail.com, 

nguyenhoangphuc.phy@gmail.com, loandoan87@gmail.com, khoa@vinatom.gov.vn 

Tóm tắt: Phản ứng bắt proton bức xạ tại các năng lƣợng vật lý thiên văn là một trong những quá trình 
quan trọng nhất cho sự tổng hợp hạt nhân. Trong khuôn khổ này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hƣởng của 
thế tƣơng tác nucleon-hạt nhân lên hai phản ứng đầu tiên của chu trình CNO và tính toán các đại lƣợng 
vật lý thiên văn nhƣ hệ số thiên văn S và tốc độ của các phản ứng này. Thế tƣơng tác nucleon-hạt nhân 
đƣợc xây dựng bằng bộ tham số thế Woods-Saxon và mẫu folding sử dụng tƣơng tác nucleon-nucleon 
hiệu dụng với các phiên bản tƣơng tác CDM3Yn trên cơ sở trƣờng trung bình hạt nhân. Kết quả chỉ ra 
rằng cả hai thế này đều mô tả phù hợp các phản ứng (p,γ) khi so sánh với dữ liệu thực nghiệm, từ đó 
có thể mô tả vi mô hai phản ứng này. 

Từ khóa: Bắt bức xạ, hệ số thiên văn S, mẫu folding. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: Radiative capture of proton at astrophysical energies is one of the most important processes 
for nucleosynthesis. In this framework, we study the effect of nucleon-nucleus potential on the two 
first reactions of a CNO cycle and calculate astrophysical quantities such as the astrophysical S-factors 
and the reaction rates. The nucleon-nucleus potential is constructed by the parameterization of Woods-
Saxon potential and the folding model using the CDM3Yn effective nucleon-nucleon interaction based 
on nuclear mean-field study. The result indicates that both potentials described effectively the (p,γ) 
reactions compared with the experimental data, so the microscopic description of radiative capture 
reactions is possible. 

Keywords: Radiative capture, S-factor, folding model. 

NGHIÊN CỨU PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG VÀ HỆ SỐ PHẢN XẠ TRONG  
HỆ CỘNG HƢỞNG RF CỦA MÁY GIA TỐC CYCLOTRON HIC-KOTRON13 

THE STUDY OF IMPEDANCE AND REFLECTION OF RF RESONANCE CAVITY OF 
CYCLOTRON HIC-KOTRON13 

NGUYỄN TUẤN ANH, NGUYỄN TIẾN DŨNG, PHẠM MINH ĐỨC 

Hanoi Irradiation Center, Km12, Road 32, North Tu Lien District, Hanoi, Vietnam 
Email: tuananhbk112@gmail.com; Mobi: 0963213816 

Tóm tắt: Theo thỏa thuận hợp tác giữa bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc và Việt Nam, phía Hàn 
Quốc đã viện trợ cho Việt Nam bao gồm một máy cyclotron HIC-KOTRON13 gia tốc hạt proton tới 
năng lƣợng 13 MeV, hệ bia mẫu tạo đồng vị phóng xạ 18F và hotcell tổng hợp dƣợc chất phóng xạ 
18FDG cùng hệ chia liều. Chức năng chính của hệ thống thiết bị là sản xuất dƣợc chất phóng xạ sử 
dụng cho thiết bị chụp ảnh phóng xạ PET/CT nhƣ 18FDG, 11C,... Hệ cộng hƣởng RF với tần số cố định 
77,3 Mhz có vai trò quan trọng trong quá trình gia tốc hạt proton trong máy HIC-KOTRON13. Một số 
thông số kỹ thuật của hệ cộng hƣởng đƣợc đo đạc và công bố bởi nhà sản xuất SAMYUONG nhƣ: 
Công suất cực đại hệ RF là 20 kW, biên độ điện trƣờng dao động cộng hƣởng tại khe gia tốc đạt tới 45 
kV,… Để đạt đƣợc hai thông số quan trọng trên, cần điều chỉnh trở kháng buồng cộng hƣởng tới giá 
trị 50 Ω tại tần số 77,3 MhZ và hệ số phản xạ từ buồng cộng hƣởng trở lại khối phát công suất RF nhỏ 
hơn 3%. Bài báo này sẽ trình bày các thực nghiệm xác định trở kháng và hệ số phản xạ của buồng gia 
tốc cộng hƣởng trên cơ sở thiết bị Network Analyzer N9912A. Các số liệu thực nghiệm này phục vụ 
trực tiếp cho quá trình lắp đặt các bộ phận của máy gia tốc trong vùng cộng hƣởng nhƣ nguồn ion, hệ 
coupler, hệ làm mát,… 

Từ khóa: HIC-KOTRON13, RF, 18FDG, PET/CT. 

Abstract: According to the agreement between Ministries of Science and Technology of Korea and 
Vietnam, Korea has provided to Vietnam the cyclotron HIC-KOTRON13 with proton beam energy of 
13 MeV, liquid target system for the production of radioisotope 18F, hot cell for synthesis 18FDG and 
radiopharmaceutical dispenser system. The production of 18FDG, 11C,… used for PET/CT are the main 
function of HIC-KOTRON13. RF system with frequency of 77.3 MHz is important for accelerating 
proton beam. Some technical parameters were measured and issued by SAMUONG- manufacturer: 
Maximum power of RF is 20 kW, electrical amplitude of RF is 45 kV,… In order to achieve the above 
parameters, it is neccesary to correctly adjust the cavity impedance of 50 Ω at frequency 77.3 MHz 
and the reflection coefficient of less than 3% from the cavity to RF system. This report presents the 
experiment to determine the impedance and reflection coefficient of RF resonance cavity of HIC-
KOTRON13 based on Network Analyzer N9912A equipment. These parameters will be used in 
process of installation of ion source, coupler, cooling water,… for this cyclotron. 

Keywords: HIC-KOTRON13, RF, 18FDG, PET/CT. 
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khúc xạ này giao thoa dẫn đến xuất hiện hiệu ứng cầu vồng hạt nhân là sự dao động của các cực tiểu 
Airy ở tiết tiết diện tán xạ đàn hồi. Ngƣời ta cũng mong đợi bức tranh tƣơng tự xảy ra ở tán xạ đàn hồi. 
Một vài đặc trƣng của cầu vồng hạt nhân trong tán xạ phi đàn hồi của các ion nhẹ đã đƣợc khảo trong 
thực nghiệm, nhƣ thí nghiệm đo tán xạ phi đàn hồi 16O+ 12C tại vùng năng lƣợng khúc xạ do nhóm 
nghiên cứu của viện Kurchatov thực hiện.  Khác với tán xạ đàn hồi, dữ liệu tán xạ phi phi đàn hồi cho 
thấy hiệu ứng cầu vồng yếu hơn đàn hồi với cấu trúc Airy bị nhòe đi. Để nghiên cứu hiệu ứng này, 
chúng tôi đề xuất kỹ thuật phân tích biên độ tán xạ phi đàn hồi thành các thành phần mô men góc khác 
nhau. Dựa trên kỹ thuật phân tích mới này, các phân tích liên kênh tán xạ đàn hồi và phi đàn hồi của 
tán xạ 12C, 16O+ 12C , and α+ 90Zr tại vùng năng lƣợng khúc xạ đã chỉ ra rằng việc làm nhòe đi cấu trúc 
Airy trong tán xạ đàn hồi là do chồng chập các sóng riêng phần khác nhau. 

Từ khóa: Cầu vồng hạt nhân, khúc xạ, cực tiểu Airy. 

Abstract: The nuclear rainbow, observed in the elastic α-nucleus and light heavy-ion (HI) scattering at 
medium energies, is proven to be due to the weak absorption that allows the refraction of the incident 
wave by the attractive optical potential. The rainbow pattern is associated with a broad oscillation of 
the Airy minima in the elastic scattering cross section, resulted from an interference of the refracted 
far-side trajectories. A similar refractive scattering pattern is naturally expected to be seen also in the 
inelastic scattering channels of the nucleus-nucleus system that exhibits a pronounced rainbow pattern 
in the elastic scattering. Some feature of the nuclear rainbow in the inelastic light HI scattering has 
been observed so far in experiments, like the measurement of the inelastic 16O+ 12C scattering at 
refractive energies by the Kurchatov-institute group. As variance with the elastic channel, the obtained 
data show a much weaker rainbow pattern in the inelastic cross section, with the Airy structure 
suppressed and smeared out. To investigate this effect, a method of the near-far decomposition of the 
inelastic scattering amplitude is proposed in the present work to explicitly reveal the coherent 
contributions by different angular momenta to the inelastic cross section. Based on the new 
decomposition technique, our coupled channel analysis of the elastic and inelastic 12C+ 12C, 16O+ 12C, 
and α+ 90Zr scattering at refractive energies has shown unambiguously that the suppression of the Airy 
structure of the nuclear rainbow in the inelastic scattering is due to the multipole mixing of different 
partial waves that contribute equally to the scattering cross section 

Keywords: Nuclear rainbow, refraction, Airy minima. 

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG BẮT BỨC XẠ 12C(p,γ)13N VÀ 13C(p,γ)14N  
TRÊN CƠ SỞ TRƢỜNG TRUNG BÌNH 

MEAN-FIELD STUDY OF THE RADIATIVE CAPTURE 12C(p,γ)13N AND 13C(p,γ)14N REACTIONS  

NGUYỄN LÊ ANH1, NGUYỄN TRÍ TOÀN PHÖC2, LÊ HOÀNG CHIẾN2, NGUYỄN HOÀNG PHÖC3, 
DOÃN THỊ LOAN3, ĐÀO TIẾN KHOA3 

1University of Education, Ho Chi Minh City, Vietnam 
 2University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam 

3Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: anhnl@hcmue.edu.vn, nguyentritoanphuc@yahoo.com, chienlhphys@gmail.com, 

nguyenhoangphuc.phy@gmail.com, loandoan87@gmail.com, khoa@vinatom.gov.vn 

Tóm tắt: Phản ứng bắt proton bức xạ tại các năng lƣợng vật lý thiên văn là một trong những quá trình 
quan trọng nhất cho sự tổng hợp hạt nhân. Trong khuôn khổ này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hƣởng của 
thế tƣơng tác nucleon-hạt nhân lên hai phản ứng đầu tiên của chu trình CNO và tính toán các đại lƣợng 
vật lý thiên văn nhƣ hệ số thiên văn S và tốc độ của các phản ứng này. Thế tƣơng tác nucleon-hạt nhân 
đƣợc xây dựng bằng bộ tham số thế Woods-Saxon và mẫu folding sử dụng tƣơng tác nucleon-nucleon 
hiệu dụng với các phiên bản tƣơng tác CDM3Yn trên cơ sở trƣờng trung bình hạt nhân. Kết quả chỉ ra 
rằng cả hai thế này đều mô tả phù hợp các phản ứng (p,γ) khi so sánh với dữ liệu thực nghiệm, từ đó 
có thể mô tả vi mô hai phản ứng này. 

Từ khóa: Bắt bức xạ, hệ số thiên văn S, mẫu folding. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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MÔ PHỎNG VÀ ĐO ĐẠC MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG VẬT LÝ CỦA CHÙM TIA 
PHOTON 6 MV TRÊN MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH XẠ TRỊ TRUEBEAM STX 

SIMULATION AND MEASUREMENT SOME PHYSICAL CHARACTERISTICS OF 6 MV 
PHOTON BEAM CHARACTERISTICS BY LINEAR ACCELERATOR FOR  

RADIOTHERAPY TRUEBEAM STX 

NGUYỄN ĐỨC TÔN, BÙI DUY LINH, PHẠM QUANG TRUNG 
1 Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 

2 Department of Radiation Oncology and Radiosurgery, 108 Military Central Hospital, Hanoi, Vietnam 
Email:nguyenducton92@gmail.com 

Tóm tắt: Ngày nay, phƣơng pháp mô phỏng Monte Carlo đƣợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau nhƣ trong vật lý, y tế... Công cụ mô phỏng Monte Carlo GEANT4/GATE đã đƣợc phát 
triển để phục vụ bài toán xây dựng, chẩn đoán hỉnh ảnh y học hạt nhân, xạ trị và sinh học bức xạ. 
Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ trình bày kết quả mô phỏng một phần đầu máy gia tốc tuyến tính xạ 
trị TrueBeam STx sử dụng công cụ mô phỏng GEANT4/GATE. Các đặc trƣng vật lý của chùm photon 
6 MV bao gồm liều sâu phần trăm trong nƣớc, liều sâu cách tâm thu đƣợc từ kết quả mô phỏng đƣợc 
so sánh và kiểm chứng với kết quả đo đạc trên máy TrueBeam STx tại Bệnh viện 108. 

Từ khóa: Mô phỏng Monte Carlo, GEANT4/GATE, Xạ trị, TrueBeam STx, PDD, Profile. 

Abstract: Today, Monte Carlo simulation is widely used for many applications in various fields such 
as physics, medical. Monte Carlo GEANT4/GATE software has been developed for the simulation in 
imaging diagnostic, nuclear medicine, radiotherapy, and radiation biology. In this report, we will 
present details about simulation results of the head of TrueBeam STx have been performed using 
Monte Carlo GEANT4/GATE. Physical characteristics of 6 MV photon beam including percentage 
depth dose (PDD), central axis depth dose from simulation will be extracted and compared with 
measurement values in a water phantom by using a TrueBeam STx medical linear accelerator at 
the 108 Military Central Hospital. 

Keywords: Monte Carlo simulation, GEANT4/GATE, radiotherapy ,TrueBeam STx, PDD, Profile. 

PHÁT TRIỂN PHƢƠNG PHÁP CHUẨN NỘI TRONG PHÂN TÍCH  
KÍCH HOẠT TẠI LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

DEVELOPMENT OF THE INTERNAL STANDARD METHOD IN NAA  
AT THE DALAT RESEARCH REACTOR 

TRẦN TUẤN ANH1, HỒ VĂN DOANH1, TRỊNH VĂN CƢỜNG1, NGUYỄN THỊ THỌ1,  
NGUYỄN DUY QUANG1, HỒ MẠNH DŨNG2 

1Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
2Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: ttanhfr@vinatom.gov.vn 

Tóm tắt: Phƣơng pháp chuẩn hóa k0-INAA đã đƣợc phát triển và ứng dụng trong phân tích mẫu địa 
chất, sinh học và môi trƣờng tại lò phản ứng Đà Lạt. Nhằm nâng cao năng lực và đa dạng hóa phân 
tích, phƣơng pháp chuẩn nội INAA (k0-IM-NAA) đã đƣợc nghiên cứu để xác định hàm lƣợng nguyên 
tố trong các mẫu hình học không chuẩn. Phƣơng pháp này sử dụng một nguyên tố hiện diện trong mẫu 
để làm chuẩn nội. Hiệu suất ghi của đầu dò với hình học đo không chuẩn đƣợc xác định tƣơng đối 
bằng cách đo các tia gamma của các hạt nhân có mặt trong mẫu. Phép đo này cho phép hiệu chính hiệu 
ứng tự che chắn gamma trong mẫu và thăng giáng thông lƣợng neutron trong quá trình chiếu mẫu 
trong lò phản ứng. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng 03 mẫu chuẩn SMELS III, Montana II Soil 
(SRM 2711a) và Brick Clay (SRM 679) để tiến hành phân tích hàm lƣợng nhằm kiểm tra tính hiệu lực 
của phƣơng pháp. Độ chính xác của phƣơng pháp đƣợc đánh giá thông qua giá trị u-score tại độ tin 
cậy 95%. Phƣơng pháp k0-IM-NAA bƣớc đầu đƣợc áp dụng trong phân tích hàm lƣợng nguyên tố của 
một số mẫu gạch cổ khu di tích Cát Tiên. 

Từ khóa: Phương pháp chuẩn nội, k0-IM-NAA, hình học không chuẩn, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. 

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 104 

NGHIÊN CỨU PHƢƠNG ÁN NÂNG CẤP MÁY GIA TỐC HIC- KOTRON13  
ĐỂ CÓ HIỆU QUẢ TỐT HƠN SẢN SUẤT ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 18F 

THE STUDY ON UPGRADING THE CYCLOTRON HIC-KOTRON13  
FOR BETTER EFECTIVENESS IN 18F RADIOISOTOPE PRODUCTION 

NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN TUẤN ANH, PHẠM MINH ĐỨC 

Cyclotron Department, Hanoi Irradiation Center 
Km12, Road 32, Minh Khai ward, North Tu liem District, Hanoi. 

Email: ntdung@vinatom.gov.vn 

Tóm tắt: Máy gia tốc cyclotron HIC-KOTRON13 thuộc những thế hệ đầu trong dự án về phát triển 
máy PET cyclotron tại Hàn Quốc, đƣợc sản xuất tại công ty SAMYUONG. Thiết bị thuộc loại 
cyclotron có từ trƣờng và tần số điện trƣờng RF cố định. Từ trƣờng thay đổi theo góc phƣơng vị gồm 
4 sectors. Máy KOTRON13 đƣợc hoàn thiện và phát triển đi theo 2 hƣớng: Thay đổi về cấu trúc các 
bộ phận của cyclotron và phát triển hệ thống điện tử . Nguồn ion đặt tại vùng tâm máy đã phát triển về 
cấu hình của nguồn và về hình dạng Anode. Hình dạng, cấu tạo vùng tâm của máy gia tốc cũng đƣợc 
thay đổi theo thiết kế mới. Bia lỏng và hệ thống làm mát bia đƣợc phát triển theo 3 cấp độ khác nhau 
phụ thuộc vào dòng trên bia. Hệ điện tử cũng có sự phát triển liên tục nhƣ hệ thống điều khiển bia 
nƣớc H2O18 sử dụng kỹ thuật điều khiển logic có thể lập trình (PLC), hệ thống đo dòng chùm tia trên 4 
tấm che chắn xung quanh bia theo nguyên lý Faraday bản phẳng,… Sau khi năng cấp KOTRON13, 
các thế hệ máy PET- Cyclotron thế hệ mới của Hàn Quốc đã đạt đƣợc dòng trên bia tới 120 µA. Trong 
chế độ chạy tiêu chuẩn , dòng trung bình đạt 75 µA, sau 2 giờ bắn bia hoạt độ phóng xạ 18F đạt tới 4 
Ci. Báo cáo này trình bày các thay đổi của KOTRON13 thế hệ hiện nay so với các thế hệ đầu và đề 
xuất phƣơng án hoàn thiện HIC-KOTRON13 nhằm nâng cao hiệu quả quá trình sản xuất đồng vị 
phóng xạ 18F tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. 

Từ khóa: KOTRON13, Bia nước H2O18, PET- Cyclotron, Nguồn ion PIG, Hệ điều khiển PLC, Đồng 
vị phóng xạ 18F. 

Abstract: The cyclotron HIC-KOTRON13, belongs to the first generation of Korean PET-Cyclotron, 
was made by SAMYUONG-manufacturer. Its magnetic field and RF-source frequency are fixed. The 
azimuthal varying magnetic field is created by 4 sectors. The two ways for upgrading KOTRON13 
were applied, namely the changes in structure of cyclotron components and electronic system. The ion 
source installed in central region of cyclotron is developed by changing the configuration and shape of 
anode. The central region of cyclotron was changed for the new design. The liquid target and cooling 
system for target were developed for 3 levels of beam current. The electronic systems were developed 
continuoslly such as the PLC to control liquid H2O18 target system, the plate Faraday cup to measure 
beam current of 4 collimators around target,… After upgrading the KOTRON13, the new version of 
Korean PET-Cyclotron can get the beam current on target up to 120 µA. For routine operation, the 
average beam current on target is 75 µA. After 2 hours of bombarment, the radioactivity of 
radioisotope 18F achieve 4 Ci. This report presents the changes in new version of KOTRON13 in 
comparison to first one and proposes the measures to upgrade HIC-KOTRON13 in order to get better 
effectiveness in 18F radioisotope production. 

Keywords: KOTRON13, Liquid target H2O18, PET- Cyclotron, Ion source PIG, Control system PLC, 
Radioisotope 18F. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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MÔ PHỎNG VÀ ĐO ĐẠC MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG VẬT LÝ CỦA CHÙM TIA 
PHOTON 6 MV TRÊN MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH XẠ TRỊ TRUEBEAM STX 

SIMULATION AND MEASUREMENT SOME PHYSICAL CHARACTERISTICS OF 6 MV 
PHOTON BEAM CHARACTERISTICS BY LINEAR ACCELERATOR FOR  

RADIOTHERAPY TRUEBEAM STX 

NGUYỄN ĐỨC TÔN, BÙI DUY LINH, PHẠM QUANG TRUNG 
1 Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 

2 Department of Radiation Oncology and Radiosurgery, 108 Military Central Hospital, Hanoi, Vietnam 
Email:nguyenducton92@gmail.com 

Tóm tắt: Ngày nay, phƣơng pháp mô phỏng Monte Carlo đƣợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau nhƣ trong vật lý, y tế... Công cụ mô phỏng Monte Carlo GEANT4/GATE đã đƣợc phát 
triển để phục vụ bài toán xây dựng, chẩn đoán hỉnh ảnh y học hạt nhân, xạ trị và sinh học bức xạ. 
Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ trình bày kết quả mô phỏng một phần đầu máy gia tốc tuyến tính xạ 
trị TrueBeam STx sử dụng công cụ mô phỏng GEANT4/GATE. Các đặc trƣng vật lý của chùm photon 
6 MV bao gồm liều sâu phần trăm trong nƣớc, liều sâu cách tâm thu đƣợc từ kết quả mô phỏng đƣợc 
so sánh và kiểm chứng với kết quả đo đạc trên máy TrueBeam STx tại Bệnh viện 108. 

Từ khóa: Mô phỏng Monte Carlo, GEANT4/GATE, Xạ trị, TrueBeam STx, PDD, Profile. 

Abstract: Today, Monte Carlo simulation is widely used for many applications in various fields such 
as physics, medical. Monte Carlo GEANT4/GATE software has been developed for the simulation in 
imaging diagnostic, nuclear medicine, radiotherapy, and radiation biology. In this report, we will 
present details about simulation results of the head of TrueBeam STx have been performed using 
Monte Carlo GEANT4/GATE. Physical characteristics of 6 MV photon beam including percentage 
depth dose (PDD), central axis depth dose from simulation will be extracted and compared with 
measurement values in a water phantom by using a TrueBeam STx medical linear accelerator at 
the 108 Military Central Hospital. 

Keywords: Monte Carlo simulation, GEANT4/GATE, radiotherapy ,TrueBeam STx, PDD, Profile. 

PHÁT TRIỂN PHƢƠNG PHÁP CHUẨN NỘI TRONG PHÂN TÍCH  
KÍCH HOẠT TẠI LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

DEVELOPMENT OF THE INTERNAL STANDARD METHOD IN NAA  
AT THE DALAT RESEARCH REACTOR 

TRẦN TUẤN ANH1, HỒ VĂN DOANH1, TRỊNH VĂN CƢỜNG1, NGUYỄN THỊ THỌ1,  
NGUYỄN DUY QUANG1, HỒ MẠNH DŨNG2 

1Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
2Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: ttanhfr@vinatom.gov.vn 

Tóm tắt: Phƣơng pháp chuẩn hóa k0-INAA đã đƣợc phát triển và ứng dụng trong phân tích mẫu địa 
chất, sinh học và môi trƣờng tại lò phản ứng Đà Lạt. Nhằm nâng cao năng lực và đa dạng hóa phân 
tích, phƣơng pháp chuẩn nội INAA (k0-IM-NAA) đã đƣợc nghiên cứu để xác định hàm lƣợng nguyên 
tố trong các mẫu hình học không chuẩn. Phƣơng pháp này sử dụng một nguyên tố hiện diện trong mẫu 
để làm chuẩn nội. Hiệu suất ghi của đầu dò với hình học đo không chuẩn đƣợc xác định tƣơng đối 
bằng cách đo các tia gamma của các hạt nhân có mặt trong mẫu. Phép đo này cho phép hiệu chính hiệu 
ứng tự che chắn gamma trong mẫu và thăng giáng thông lƣợng neutron trong quá trình chiếu mẫu 
trong lò phản ứng. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng 03 mẫu chuẩn SMELS III, Montana II Soil 
(SRM 2711a) và Brick Clay (SRM 679) để tiến hành phân tích hàm lƣợng nhằm kiểm tra tính hiệu lực 
của phƣơng pháp. Độ chính xác của phƣơng pháp đƣợc đánh giá thông qua giá trị u-score tại độ tin 
cậy 95%. Phƣơng pháp k0-IM-NAA bƣớc đầu đƣợc áp dụng trong phân tích hàm lƣợng nguyên tố của 
một số mẫu gạch cổ khu di tích Cát Tiên. 

Từ khóa: Phương pháp chuẩn nội, k0-IM-NAA, hình học không chuẩn, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. 
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NGHIÊN CỨU PHƢƠNG ÁN NÂNG CẤP MÁY GIA TỐC HIC- KOTRON13  
ĐỂ CÓ HIỆU QUẢ TỐT HƠN SẢN SUẤT ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 18F 

THE STUDY ON UPGRADING THE CYCLOTRON HIC-KOTRON13  
FOR BETTER EFECTIVENESS IN 18F RADIOISOTOPE PRODUCTION 

NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN TUẤN ANH, PHẠM MINH ĐỨC 

Cyclotron Department, Hanoi Irradiation Center 
Km12, Road 32, Minh Khai ward, North Tu liem District, Hanoi. 

Email: ntdung@vinatom.gov.vn 

Tóm tắt: Máy gia tốc cyclotron HIC-KOTRON13 thuộc những thế hệ đầu trong dự án về phát triển 
máy PET cyclotron tại Hàn Quốc, đƣợc sản xuất tại công ty SAMYUONG. Thiết bị thuộc loại 
cyclotron có từ trƣờng và tần số điện trƣờng RF cố định. Từ trƣờng thay đổi theo góc phƣơng vị gồm 
4 sectors. Máy KOTRON13 đƣợc hoàn thiện và phát triển đi theo 2 hƣớng: Thay đổi về cấu trúc các 
bộ phận của cyclotron và phát triển hệ thống điện tử . Nguồn ion đặt tại vùng tâm máy đã phát triển về 
cấu hình của nguồn và về hình dạng Anode. Hình dạng, cấu tạo vùng tâm của máy gia tốc cũng đƣợc 
thay đổi theo thiết kế mới. Bia lỏng và hệ thống làm mát bia đƣợc phát triển theo 3 cấp độ khác nhau 
phụ thuộc vào dòng trên bia. Hệ điện tử cũng có sự phát triển liên tục nhƣ hệ thống điều khiển bia 
nƣớc H2O18 sử dụng kỹ thuật điều khiển logic có thể lập trình (PLC), hệ thống đo dòng chùm tia trên 4 
tấm che chắn xung quanh bia theo nguyên lý Faraday bản phẳng,… Sau khi năng cấp KOTRON13, 
các thế hệ máy PET- Cyclotron thế hệ mới của Hàn Quốc đã đạt đƣợc dòng trên bia tới 120 µA. Trong 
chế độ chạy tiêu chuẩn , dòng trung bình đạt 75 µA, sau 2 giờ bắn bia hoạt độ phóng xạ 18F đạt tới 4 
Ci. Báo cáo này trình bày các thay đổi của KOTRON13 thế hệ hiện nay so với các thế hệ đầu và đề 
xuất phƣơng án hoàn thiện HIC-KOTRON13 nhằm nâng cao hiệu quả quá trình sản xuất đồng vị 
phóng xạ 18F tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. 

Từ khóa: KOTRON13, Bia nước H2O18, PET- Cyclotron, Nguồn ion PIG, Hệ điều khiển PLC, Đồng 
vị phóng xạ 18F. 

Abstract: The cyclotron HIC-KOTRON13, belongs to the first generation of Korean PET-Cyclotron, 
was made by SAMYUONG-manufacturer. Its magnetic field and RF-source frequency are fixed. The 
azimuthal varying magnetic field is created by 4 sectors. The two ways for upgrading KOTRON13 
were applied, namely the changes in structure of cyclotron components and electronic system. The ion 
source installed in central region of cyclotron is developed by changing the configuration and shape of 
anode. The central region of cyclotron was changed for the new design. The liquid target and cooling 
system for target were developed for 3 levels of beam current. The electronic systems were developed 
continuoslly such as the PLC to control liquid H2O18 target system, the plate Faraday cup to measure 
beam current of 4 collimators around target,… After upgrading the KOTRON13, the new version of 
Korean PET-Cyclotron can get the beam current on target up to 120 µA. For routine operation, the 
average beam current on target is 75 µA. After 2 hours of bombarment, the radioactivity of 
radioisotope 18F achieve 4 Ci. This report presents the changes in new version of KOTRON13 in 
comparison to first one and proposes the measures to upgrade HIC-KOTRON13 in order to get better 
effectiveness in 18F radioisotope production. 

Keywords: KOTRON13, Liquid target H2O18, PET- Cyclotron, Ion source PIG, Control system PLC, 
Radioisotope 18F. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ THÔNG LƢỢNG NƠTRON NHIỆT TẠI VỊ TRÍ CHIẾU MẪU 
Ở MÂM QUAY PHỤC VỤ CHO PHÂN TÍCH HÀM LƢỢNG NGUYÊN TỐ  

SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP K0-INAA 

DETERMINATION OF THERMAL NEUTRON FLUX DISTRIBUTION AT ROTARY RACK 
SERVED FOR ELEMENTAL CONCENTRATION ANALYSIS USING THE K0-INAA METHOD 

NGUYỄN THỊ THỌ1, TRẦN TUẤN ANH1, TRỊNH VĂN CƢỜNG1, HỒ VĂN DOANH1, HỒ MẠNH DŨNG2 
1Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 

2Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh city, Vietnam 
Email: nguyenthoqn2002@yahoo.com 

Tóm tắt: Độ chính xác của việc xác định hàm lƣợng nguyên tố bằng phƣơng pháp chuẩn hóa k0 phụ 
thuộc trực tiếp vào những thông số chiếu và đo bao gồm: Độ lệch khỏi qui luật 1/E của phân bố thông 
lƣợng nơtron trên nhiệt  (     

 
  :⁄ ), tỷ số thông lƣợng nơtron nhiệt trên thông lƣợng nơtron trên 

nhiệt f, hiệu suất ghi , diện tích đỉnh…. Trong trƣờng hợp vị trí chiếu mẫu tại mâm quay của lò phản 
ứng hạt nhân Đà Lạt, sự khác nhau của thông lƣợng nơtron nhiệt giữa phần đấy (3.541012 n.cm-2.s-1) 
tại 0.75 cm và phần đầu (1.931012 n.cm-2.s-1) tại 15 cm của container nhôm lên đến 45%. Do vậy, cần 
xác định chính xác những thông số đƣợc đề cập ở trên tại vị trí chiếu mẫu. Bài báo đề cập đến việc xác 
định phân bố thông lƣợng nơtron nhiệt dọc theo container chiếu mẫu sử dụng kỹ thuật kích họat dây 
vàng (0.1%). Thông lƣợng nơtron nhiệt sau đó đƣợc sử dụng để tính toán hàm lƣợng nguyên tố trong 
mẫu tham khảo SRM 2711a và mẫu SMELS III bằng phƣơng pháp chuẩn hóa k0-INAA tại một vài vị 
trí mẫu trong container. Những kết quả đạt đƣợc phù hợp tốt với những giá trị phê chuẩn. Kết luận, kỹ 
thuật đƣợc đề suất có thể đƣợc áp dụng cho phân tích kích họat với độ chính xác chấp nhận đƣợc mà 
không cần những monitor thông lƣợng kèm theo mẫu trong khi chiếu.    

Từ khóa: Phương pháp chuẩn hóa k0, lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt, thông số phổ nơtron. 

Abstract: The accuracy of elements concentration determination using the k0-standardization method 
directly depends on irradiation and measurement parameters including Non-1/E epithermal neutron 
flux distribution shape  (     

 
  :⁄ ), thermal-to-epithermal neutron flux ratio f, efficiency , peak 

area…. In the case of the irradiation position at the rotary rack of the Dalat Nuclear Research Reactor 
(DNRR), the difference of thermal neutron flux between the bottom (3.541012 n.cm-2.s-1) and the top 
(1.931012 n.cm-2.s-1) of the 15 cm aluminum container is up to 45%. Therefore, it is necessary to 
accurately determine above-mentioned parameters in the sample irradiation position. The present 
paper deals with the determination of the distribution of thermal neutron flux along with sample 
irradiation container by using 0.1% Au–Al wire activation technique. The thermal neutron flux was 
then used to calculate the concentration of elements in the Standard Reference Material 2711a and 
SMELS type III using k0-INAA method at different positions in the container. The obtained results 
with the neutron flux correction were found to be in good agreement with the certified values. In 
conclusion, the proposed technique can be applied for activation analyses without sandwiching flux 
monitors between samples during irradiations. 

Keywords: k0-standardization method, Dalat nuclear research reactor, neutron spectrum parameters. 

STATE-OF-THE-ART IN NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS AT THE 
REACTOR IBR-2, FRANK LABORATORY OF NEUTRON PHYSICS, JINR 

MARINA FRONTASYEVA 

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia 
Email: marina@nf.jinr.ru 

Abstract: The history of the development of neutron activation analysis in the Laboratory of Neutron 
Physics at Joint Institute for Nuclear Research is briefly outlined. Created under initiative of 
Academician I.M. Frank in the 1960s, a small group now turned into a large international team 
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Abstract: The k0-standardization INAA method has recently developed and applied for analysis of 
geological, biological and environmental samples at the Dalat research reactor. To enhance the 
analytical capability, a k0-based internal monostandard INAA method (k0-IM-NAA) has been 
investigated for determination of elemental concentration in samples of large size and non-standard 
geometry. In this method, one of the elements present in the sample is used as an internal 
monostandard and the relative efficiency could be obtained by using -rays of the activation products 
in the sample itself in order to correct the -ray self-attenuation and geometrical effects. Three 
Standard Reference Materials of SMELS III, Montana II Soil (SRM 2711a) and Brick Clay (SRM 
679) have been used to validate the method. The accuracy of the method was evaluated using u-score 
and % deviation. The k0-IM-NAA method has been applied to determine the elemental concentrations 
in the clay bricks at Cat Tien archaeological site. 

Keywords: k0-IM-NAA method, non-standard geometry, Dalat research reactor. 

XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT GHI TƢƠNG ĐỐI CHO PHƢƠNG PHÁP 
 PHÂN TÍCH IM-NAA ĐỐI VỚI CÁC MẪU CÓ HÌNH HỌC KHÔNG CHUẨN  

DETERMINATION OF IN SITU DETECTION EFFICIENCY FOR 
 IM-NAA OF NON-STANDARD GEOMETRICAL SAMPLES 

NGUYỄN DUY QUANG1, TRỊNH VĂN CƢỜNG1, TRẦN TUẤN ANH1 
HỒ VĂN DOANH1, NGUYỄN THỊ THỌ1, HỒ MẠNH DŨNG2 

1Nuclear Research Institute, Da Lat, Lam Dong, Vietnam 
2Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: duyquang1691@gmail.com 

Tóm tắt: Phƣơng pháp phân tích chuẩn nội đã đƣợc nghiên cứu phát triển và áp dụng ở nhiều nơi trên 
thế giới. Khi áp dụng trong các kỹ thuật INAA và PGNAA, phƣơng pháp chuẩn nội đặc biệt hiệu quả 
đối với các mẫu lớn, hình học mẫu không chuẩn và mẫu vật liệu hạt nhân. Một trong các ƣu điểm nổi 
bật của phƣơng pháp chuẩn nội là loại bỏ đƣợc các hiệu chỉnh cho hình học mẫu cũng nhƣ hiệu ứng tự 
suy giảm của chùm gamma trong mẫu. Tuy nhiên, độ chính xác của kết quả phân tích phụ thuộc vào 
việc xác định hiệu suất ghi tƣơng đối trong mỗi lần đo. Do đó, việc xây dựng đƣờng cong hiệu suất 
tƣơng đối là một trong các vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu trong phƣơng pháp phân tích chuẩn nội. 
Báo cáo này chỉ ra một phƣơng pháp đơn giản và tự động để xác định hiệu suất ghi tƣơng đối của đầu 
dò, sử dụng các tia gamma đặc trƣng của một hoặc nhiều sản phẩm kích hoạt trên dải năng lƣợng quan 
tâm. Việc xác định hiệu suất ghi tƣơng đối này có thể áp dụng cho kỹ thuật phân tích INAA và 
PGNAA. 

Từ khoá: INAA, PGNAA, phương pháp chuẩn nội, hiệu suất tương đối, mẫu không chuẩn. 

Abstract: The k0-based internal mono-standard (IM) method was first proposed for concentration 
analysis of samples of non-standard geometry in the 2000s. The method has demonstrated several 
advantages such as elimination of gamma-ray self-attenuation and geometrical effects. On the other 
hand, the accuracy of the method principally depends on the in situ relative detection efficiency, which 
requires to be obtained in each measurement. Therefore, the relative detection efficiency is always 
under consideration for improvement of the analysis results. The present paper describes a simple and 
automatic procedure for determination of the relative efficiency using one or more activation products 
emitting gamma rays over a considered range of the spectrum. The procedure can be applied for INAA 
and PGNAA analysis. 

Keywords: INAA, PGNAA, internal mono-standard method, relative efficiency, non-standard 
geometry samples. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ THÔNG LƢỢNG NƠTRON NHIỆT TẠI VỊ TRÍ CHIẾU MẪU 
Ở MÂM QUAY PHỤC VỤ CHO PHÂN TÍCH HÀM LƢỢNG NGUYÊN TỐ  

SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP K0-INAA 

DETERMINATION OF THERMAL NEUTRON FLUX DISTRIBUTION AT ROTARY RACK 
SERVED FOR ELEMENTAL CONCENTRATION ANALYSIS USING THE K0-INAA METHOD 

NGUYỄN THỊ THỌ1, TRẦN TUẤN ANH1, TRỊNH VĂN CƢỜNG1, HỒ VĂN DOANH1, HỒ MẠNH DŨNG2 
1Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 

2Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh city, Vietnam 
Email: nguyenthoqn2002@yahoo.com 

Tóm tắt: Độ chính xác của việc xác định hàm lƣợng nguyên tố bằng phƣơng pháp chuẩn hóa k0 phụ 
thuộc trực tiếp vào những thông số chiếu và đo bao gồm: Độ lệch khỏi qui luật 1/E của phân bố thông 
lƣợng nơtron trên nhiệt  (     

 
  :⁄ ), tỷ số thông lƣợng nơtron nhiệt trên thông lƣợng nơtron trên 

nhiệt f, hiệu suất ghi , diện tích đỉnh…. Trong trƣờng hợp vị trí chiếu mẫu tại mâm quay của lò phản 
ứng hạt nhân Đà Lạt, sự khác nhau của thông lƣợng nơtron nhiệt giữa phần đấy (3.541012 n.cm-2.s-1) 
tại 0.75 cm và phần đầu (1.931012 n.cm-2.s-1) tại 15 cm của container nhôm lên đến 45%. Do vậy, cần 
xác định chính xác những thông số đƣợc đề cập ở trên tại vị trí chiếu mẫu. Bài báo đề cập đến việc xác 
định phân bố thông lƣợng nơtron nhiệt dọc theo container chiếu mẫu sử dụng kỹ thuật kích họat dây 
vàng (0.1%). Thông lƣợng nơtron nhiệt sau đó đƣợc sử dụng để tính toán hàm lƣợng nguyên tố trong 
mẫu tham khảo SRM 2711a và mẫu SMELS III bằng phƣơng pháp chuẩn hóa k0-INAA tại một vài vị 
trí mẫu trong container. Những kết quả đạt đƣợc phù hợp tốt với những giá trị phê chuẩn. Kết luận, kỹ 
thuật đƣợc đề suất có thể đƣợc áp dụng cho phân tích kích họat với độ chính xác chấp nhận đƣợc mà 
không cần những monitor thông lƣợng kèm theo mẫu trong khi chiếu.    

Từ khóa: Phương pháp chuẩn hóa k0, lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt, thông số phổ nơtron. 

Abstract: The accuracy of elements concentration determination using the k0-standardization method 
directly depends on irradiation and measurement parameters including Non-1/E epithermal neutron 
flux distribution shape  (     

 
  :⁄ ), thermal-to-epithermal neutron flux ratio f, efficiency , peak 

area…. In the case of the irradiation position at the rotary rack of the Dalat Nuclear Research Reactor 
(DNRR), the difference of thermal neutron flux between the bottom (3.541012 n.cm-2.s-1) and the top 
(1.931012 n.cm-2.s-1) of the 15 cm aluminum container is up to 45%. Therefore, it is necessary to 
accurately determine above-mentioned parameters in the sample irradiation position. The present 
paper deals with the determination of the distribution of thermal neutron flux along with sample 
irradiation container by using 0.1% Au–Al wire activation technique. The thermal neutron flux was 
then used to calculate the concentration of elements in the Standard Reference Material 2711a and 
SMELS type III using k0-INAA method at different positions in the container. The obtained results 
with the neutron flux correction were found to be in good agreement with the certified values. In 
conclusion, the proposed technique can be applied for activation analyses without sandwiching flux 
monitors between samples during irradiations. 

Keywords: k0-standardization method, Dalat nuclear research reactor, neutron spectrum parameters. 

STATE-OF-THE-ART IN NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS AT THE 
REACTOR IBR-2, FRANK LABORATORY OF NEUTRON PHYSICS, JINR 

MARINA FRONTASYEVA 

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia 
Email: marina@nf.jinr.ru 

Abstract: The history of the development of neutron activation analysis in the Laboratory of Neutron 
Physics at Joint Institute for Nuclear Research is briefly outlined. Created under initiative of 
Academician I.M. Frank in the 1960s, a small group now turned into a large international team 
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Abstract: The k0-standardization INAA method has recently developed and applied for analysis of 
geological, biological and environmental samples at the Dalat research reactor. To enhance the 
analytical capability, a k0-based internal monostandard INAA method (k0-IM-NAA) has been 
investigated for determination of elemental concentration in samples of large size and non-standard 
geometry. In this method, one of the elements present in the sample is used as an internal 
monostandard and the relative efficiency could be obtained by using -rays of the activation products 
in the sample itself in order to correct the -ray self-attenuation and geometrical effects. Three 
Standard Reference Materials of SMELS III, Montana II Soil (SRM 2711a) and Brick Clay (SRM 
679) have been used to validate the method. The accuracy of the method was evaluated using u-score 
and % deviation. The k0-IM-NAA method has been applied to determine the elemental concentrations 
in the clay bricks at Cat Tien archaeological site. 

Keywords: k0-IM-NAA method, non-standard geometry, Dalat research reactor. 

XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT GHI TƢƠNG ĐỐI CHO PHƢƠNG PHÁP 
 PHÂN TÍCH IM-NAA ĐỐI VỚI CÁC MẪU CÓ HÌNH HỌC KHÔNG CHUẨN  

DETERMINATION OF IN SITU DETECTION EFFICIENCY FOR 
 IM-NAA OF NON-STANDARD GEOMETRICAL SAMPLES 

NGUYỄN DUY QUANG1, TRỊNH VĂN CƢỜNG1, TRẦN TUẤN ANH1 
HỒ VĂN DOANH1, NGUYỄN THỊ THỌ1, HỒ MẠNH DŨNG2 

1Nuclear Research Institute, Da Lat, Lam Dong, Vietnam 
2Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: duyquang1691@gmail.com 

Tóm tắt: Phƣơng pháp phân tích chuẩn nội đã đƣợc nghiên cứu phát triển và áp dụng ở nhiều nơi trên 
thế giới. Khi áp dụng trong các kỹ thuật INAA và PGNAA, phƣơng pháp chuẩn nội đặc biệt hiệu quả 
đối với các mẫu lớn, hình học mẫu không chuẩn và mẫu vật liệu hạt nhân. Một trong các ƣu điểm nổi 
bật của phƣơng pháp chuẩn nội là loại bỏ đƣợc các hiệu chỉnh cho hình học mẫu cũng nhƣ hiệu ứng tự 
suy giảm của chùm gamma trong mẫu. Tuy nhiên, độ chính xác của kết quả phân tích phụ thuộc vào 
việc xác định hiệu suất ghi tƣơng đối trong mỗi lần đo. Do đó, việc xây dựng đƣờng cong hiệu suất 
tƣơng đối là một trong các vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu trong phƣơng pháp phân tích chuẩn nội. 
Báo cáo này chỉ ra một phƣơng pháp đơn giản và tự động để xác định hiệu suất ghi tƣơng đối của đầu 
dò, sử dụng các tia gamma đặc trƣng của một hoặc nhiều sản phẩm kích hoạt trên dải năng lƣợng quan 
tâm. Việc xác định hiệu suất ghi tƣơng đối này có thể áp dụng cho kỹ thuật phân tích INAA và 
PGNAA. 

Từ khoá: INAA, PGNAA, phương pháp chuẩn nội, hiệu suất tương đối, mẫu không chuẩn. 

Abstract: The k0-based internal mono-standard (IM) method was first proposed for concentration 
analysis of samples of non-standard geometry in the 2000s. The method has demonstrated several 
advantages such as elimination of gamma-ray self-attenuation and geometrical effects. On the other 
hand, the accuracy of the method principally depends on the in situ relative detection efficiency, which 
requires to be obtained in each measurement. Therefore, the relative detection efficiency is always 
under consideration for improvement of the analysis results. The present paper describes a simple and 
automatic procedure for determination of the relative efficiency using one or more activation products 
emitting gamma rays over a considered range of the spectrum. The procedure can be applied for INAA 
and PGNAA analysis. 

Keywords: INAA, PGNAA, internal mono-standard method, relative efficiency, non-standard 
geometry samples. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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ASTM standards, the computed results show that the imaging facility achieves the beam quality 
classification of IA. 

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KÊNH NƠTRON NHIỆT TẠI KÊNH NGANG SỐ 1  
LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT  

CALCULATION AND DESIGN OF A THERMAL NEUTRON BEAM AT THE CHANNEL No.1 
OF DALAT RESEARCH REACTOR 

PHẠM NGỌC SƠN, TRẦN TUẤN ANH, PHAN BẢO QUỐC HIẾU 

Nuclear Research Institute, Dalat, Lam dong, Vietnam 
Email: tuongthuong@yahoo.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu tính toán và thiết kế phát triển mới kênh nơtron nhiệt đã đƣợc thực hiện tại kênh 
ngang số No.1 lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt, phục vụ các nghiên cứu cơ bản và đào đạo về vật lý hạt 
nhân thực nghiệm. Các nghiên cứu thiết kế cải tiến và mô phỏng Monte Carlo đã đƣợc thực hiện nhằm 
thu đƣợc kênh nơtron nhiệt có chất lƣợng tốt nhất về thông lƣợng nơtron và an toàn bức xạ. Các mô 
hình thiết kế, số liệu tính toán mô phỏng đƣợc trình bày trong báo cáo này.   

Từ khóa: Thermal neutron beam, Dalat nuclear research reactor. 

Abstract: Calculations and design for development of a new thermal neutron beam have been carried 
out at the horizontal channel No.1 of the Dalat research reactor. This thermal neutron beam is expected 
tobe open for research and education on experimental neutron physics at the Dalat Nuclear Research 
Institute. The results of optimal beam design and Monte Carlo simulations are presented in this report. 

Keywords: Thermal neutron beam, Dalat nuclear research reactor. 

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA HIỆU ỨNG THỜI GIAN CHẾT  
TRONG PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT NEUTRON LẶP VÕNG 

CORRECTION OF DEAD TIME AFFECTS FOR CYCLIC NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS 

HỒ VĂN DOANH1, HỒ MẠNH DŨNG2 

1Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
2Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: hovandoanh@gmail.com 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, ảnh hƣởng của hiệu ứng thời gian chết trong phân tích kích hoạt 
neutron lặp vòng (CNAA) đã đƣợc đánh giá bằng phƣơng pháp thực nghiệm trên Lò phản ứng hạt 
nhân Đà Lạt. Các hệ số hiệu chính sau khi đƣợc xác định, đã đƣợc sử dụng trong việc xác định một số 
nguyên tố thông qua các hạt nhân sống ngắn nhƣ 46mSc (18,75 giây), 179mHf (18,67 giây), 165mDy (75,42 
giây), 52V (3,74 phút) và 51Ti (5,76 phút). Sau hiệu chỉnh, kết quả phân tích đã đƣợc cải thiện đáng kể 
khi so sánh trƣớc và sau khi hiệu chính cũng nhƣ giữa giá trị hàm lƣợng xác định và giá trị phê chuẩn 
của vật liệu chuẩn tham khảo NIST-SRM-2711A. Kết quả cho thấy phƣơng pháp hiệu chính thực hiện 
trong nghiên cứu này có thể áp dụng trong những trƣờng hợp thời gian chết lên đến 50% trong phân 
tích kích hoạt neutron lặp vòng tại Kênh 13-2 và Cột nhiệt Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. 

Từ khóa: Thời gian chết, Phân tích kích hoạt neutron, Kích hoạt lặp vòng, CNAA. 

Abstract: In this work, corrections of dead-time affects have been determined by experimental 
method for cyclic neutron activation analysis (CNAA) method at Dalat research reactor. The 
correction factors were applied for determination of short-lived nuclides such as 46mSc (18.75 sec.), 
179mHf (18.67 sec.), 165mDy (75.42 sec.), 52V (3.74 min.), 51Ti (5.76 min.). After correction of dead-
time, the analytical results were significantly improved in terms of accuracy by comparison with 
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involved in projects in the framework of programs coordinated and supported by IAEA, the European 
Union, the Russian Fund for Basic Research (RFBR), as well as grants of Plenipotentiaries of JINR 
member states. Modernization of the pneumatic system equipped with three automatic sample 
changers and created NAA database to automate the measurement and processing of gamma spectra of 
induced radionuclides are described. Experience in the Life Sciences and Materials Science is 
summarized [1, 2]. Examples are given of projects related to the monitoring of atmospheric deposition 
of heavy metals and radionuclides carried out in the framework of the United Nations Program on 
Long-Range Transboundary Air Pollution in Europe (UNECE ICP Vegetation) [3], a project to assess 
the state of the environment in Egypt, based on the analysis of soil and the sediment basin of the river 
Nile, as well as project on monitoring trace elements in aquatic ecosystem in the Western Cape, South 
Africa («Mussel Watch Program»), etc. In combination with microscopy, the synthesis of 
nanoparticles of various metals via biotechnology is studied. Our investigations on applying NAA to 
solve the problem of industrial wastewater treatment were awarded Gold Medals by the European 
Union, in 2013 and 2015. New areas of research – study of natural medicinal plants and search for 
cosmic dust in natural planchettes (Arctic and Antarctic mosses, Siberian peat bog cores, etc) – reflect 
the public and scientific interest in these topics. Future extensions of th sector´s research is connected 
with the radioecological studies using precision gamma-spectrometry and a low-background 
laboratory for carrying out measurements of natural and anthropogenic radioactivity. Perspective of 
creating the Centre of Collective Useage at the planned Dubna Neutron Source of the fourth 
generation (DNS-4) to be put into operation in 2035-2036 is mentioned. 

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHO THIỀT BỊ CHỤP ẢNH NƠTRON  
TẠI LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

THE PROPOSAL FOR A NEW NEUTRON IMAGING FACILITY  
AT DALAT RESEARCH REACTOR 

NGUYỄN CẢNH HẢI1, NGUYỄN NHỊ ĐIỀN1, NGUYỄN KIÊN CƢỜNG1,  
TRẦN TUẤN ANH1, PHẠM NGỌC SON1, HỒ HỮU THẮNG1, NGUYỄN AN SƠN2 

1Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
2Department of Nuclear Engineering, Dalat University, Dalat, Lam Dong, Vietnam 

Email: nchai@hcm.vnn.vn 

Tóm tắt: Trong bài báo này chúng tôi trình bày kết quả tình toán thiết kế cho thiết bị hình ảnh nơtron 
mới đặt tại kênh số 3 của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Bản thiết kế gồm có hai phần, gồm ống chuẩn 
trực dòng nơtron và phần bảo vệ an toàn bức xạ. Đối với ống chuẩn trực dòng nơtron, các kết quả tính 
toán các tham số nhƣ thông lƣợng nơtron, tỷ số thông lƣợng nơtron toàn phần trên nơtron nhiệt và tỷ 
số liều nơtron trên liều bức xạ gamma đƣợc trình bày. Chúng tôi cũng trình bày kết quả tính toán về 
kích thƣớc hình học, lựa chọn vật liệu sử dụng để xây dựng ống chuấn trực, tỷ số L/D, trong đó L là 
chiều dài ống chuấn trực và D là đƣờng kính lối vào của ống chuẩn trực. Đối với thiết bị che chắn an 
toàn bức xạ, chúng tôi trình bày kết quả tính toán mô phỏng để tìm ra kích thƣớc hình học và vật liệu 
sử dụng để xây dựng, phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn bức xạ. Các phần mềm MCNP-4C2 và 
ORIGEN đã đƣợc sử dụng để tính toán mô phỏng. Dựa theo các chuẩn của ASTM, kết quả tính toán 
cho thấy thiết bị đề nghị đạt đƣợc loại IA. 

Từ khóa: Hình ảnh nơtron, ống chuẩn trực dòng nơtron, tỷ thông lượng nơtron toàn phần /nơtron 
nhiệt gamma, tỷ số liều nơtron/liều bứcxạ gamma, tỷ số L/D. 

Abstract: In this paper, we present the results of computation for design of a new neutron imaging 
facility located at channel No. 3 of the Dalat Reactor. The design has two main parts: the neutron 
beam collimator and the radiation safety system. For the neutron beam collimator, the computational 
parameters such as neutron flux, cadmium ratio as well as ratio of neutron dose/gamma dose are 
reported. The geometry sizes and the used materials to make of the neutron beam collimator, the L/D 
ratio, in which L is the length of the collimator, and D is the inlet aperture diameter of the collimator, 
are also reported. For the radiation safety system of the facility, the sizes and the chosen materials 
were simulated, based on radiation safety criteria. The code MCNP - 4C2 was used to simulate. Using 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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ASTM standards, the computed results show that the imaging facility achieves the beam quality 
classification of IA. 

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KÊNH NƠTRON NHIỆT TẠI KÊNH NGANG SỐ 1  
LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT  

CALCULATION AND DESIGN OF A THERMAL NEUTRON BEAM AT THE CHANNEL No.1 
OF DALAT RESEARCH REACTOR 

PHẠM NGỌC SƠN, TRẦN TUẤN ANH, PHAN BẢO QUỐC HIẾU 

Nuclear Research Institute, Dalat, Lam dong, Vietnam 
Email: tuongthuong@yahoo.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu tính toán và thiết kế phát triển mới kênh nơtron nhiệt đã đƣợc thực hiện tại kênh 
ngang số No.1 lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt, phục vụ các nghiên cứu cơ bản và đào đạo về vật lý hạt 
nhân thực nghiệm. Các nghiên cứu thiết kế cải tiến và mô phỏng Monte Carlo đã đƣợc thực hiện nhằm 
thu đƣợc kênh nơtron nhiệt có chất lƣợng tốt nhất về thông lƣợng nơtron và an toàn bức xạ. Các mô 
hình thiết kế, số liệu tính toán mô phỏng đƣợc trình bày trong báo cáo này.   

Từ khóa: Thermal neutron beam, Dalat nuclear research reactor. 

Abstract: Calculations and design for development of a new thermal neutron beam have been carried 
out at the horizontal channel No.1 of the Dalat research reactor. This thermal neutron beam is expected 
tobe open for research and education on experimental neutron physics at the Dalat Nuclear Research 
Institute. The results of optimal beam design and Monte Carlo simulations are presented in this report. 

Keywords: Thermal neutron beam, Dalat nuclear research reactor. 

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA HIỆU ỨNG THỜI GIAN CHẾT  
TRONG PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT NEUTRON LẶP VÕNG 

CORRECTION OF DEAD TIME AFFECTS FOR CYCLIC NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS 

HỒ VĂN DOANH1, HỒ MẠNH DŨNG2 

1Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
2Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: hovandoanh@gmail.com 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, ảnh hƣởng của hiệu ứng thời gian chết trong phân tích kích hoạt 
neutron lặp vòng (CNAA) đã đƣợc đánh giá bằng phƣơng pháp thực nghiệm trên Lò phản ứng hạt 
nhân Đà Lạt. Các hệ số hiệu chính sau khi đƣợc xác định, đã đƣợc sử dụng trong việc xác định một số 
nguyên tố thông qua các hạt nhân sống ngắn nhƣ 46mSc (18,75 giây), 179mHf (18,67 giây), 165mDy (75,42 
giây), 52V (3,74 phút) và 51Ti (5,76 phút). Sau hiệu chỉnh, kết quả phân tích đã đƣợc cải thiện đáng kể 
khi so sánh trƣớc và sau khi hiệu chính cũng nhƣ giữa giá trị hàm lƣợng xác định và giá trị phê chuẩn 
của vật liệu chuẩn tham khảo NIST-SRM-2711A. Kết quả cho thấy phƣơng pháp hiệu chính thực hiện 
trong nghiên cứu này có thể áp dụng trong những trƣờng hợp thời gian chết lên đến 50% trong phân 
tích kích hoạt neutron lặp vòng tại Kênh 13-2 và Cột nhiệt Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. 

Từ khóa: Thời gian chết, Phân tích kích hoạt neutron, Kích hoạt lặp vòng, CNAA. 

Abstract: In this work, corrections of dead-time affects have been determined by experimental 
method for cyclic neutron activation analysis (CNAA) method at Dalat research reactor. The 
correction factors were applied for determination of short-lived nuclides such as 46mSc (18.75 sec.), 
179mHf (18.67 sec.), 165mDy (75.42 sec.), 52V (3.74 min.), 51Ti (5.76 min.). After correction of dead-
time, the analytical results were significantly improved in terms of accuracy by comparison with 
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involved in projects in the framework of programs coordinated and supported by IAEA, the European 
Union, the Russian Fund for Basic Research (RFBR), as well as grants of Plenipotentiaries of JINR 
member states. Modernization of the pneumatic system equipped with three automatic sample 
changers and created NAA database to automate the measurement and processing of gamma spectra of 
induced radionuclides are described. Experience in the Life Sciences and Materials Science is 
summarized [1, 2]. Examples are given of projects related to the monitoring of atmospheric deposition 
of heavy metals and radionuclides carried out in the framework of the United Nations Program on 
Long-Range Transboundary Air Pollution in Europe (UNECE ICP Vegetation) [3], a project to assess 
the state of the environment in Egypt, based on the analysis of soil and the sediment basin of the river 
Nile, as well as project on monitoring trace elements in aquatic ecosystem in the Western Cape, South 
Africa («Mussel Watch Program»), etc. In combination with microscopy, the synthesis of 
nanoparticles of various metals via biotechnology is studied. Our investigations on applying NAA to 
solve the problem of industrial wastewater treatment were awarded Gold Medals by the European 
Union, in 2013 and 2015. New areas of research – study of natural medicinal plants and search for 
cosmic dust in natural planchettes (Arctic and Antarctic mosses, Siberian peat bog cores, etc) – reflect 
the public and scientific interest in these topics. Future extensions of th sector´s research is connected 
with the radioecological studies using precision gamma-spectrometry and a low-background 
laboratory for carrying out measurements of natural and anthropogenic radioactivity. Perspective of 
creating the Centre of Collective Useage at the planned Dubna Neutron Source of the fourth 
generation (DNS-4) to be put into operation in 2035-2036 is mentioned. 

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHO THIỀT BỊ CHỤP ẢNH NƠTRON  
TẠI LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

THE PROPOSAL FOR A NEW NEUTRON IMAGING FACILITY  
AT DALAT RESEARCH REACTOR 

NGUYỄN CẢNH HẢI1, NGUYỄN NHỊ ĐIỀN1, NGUYỄN KIÊN CƢỜNG1,  
TRẦN TUẤN ANH1, PHẠM NGỌC SON1, HỒ HỮU THẮNG1, NGUYỄN AN SƠN2 

1Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
2Department of Nuclear Engineering, Dalat University, Dalat, Lam Dong, Vietnam 

Email: nchai@hcm.vnn.vn 

Tóm tắt: Trong bài báo này chúng tôi trình bày kết quả tình toán thiết kế cho thiết bị hình ảnh nơtron 
mới đặt tại kênh số 3 của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Bản thiết kế gồm có hai phần, gồm ống chuẩn 
trực dòng nơtron và phần bảo vệ an toàn bức xạ. Đối với ống chuẩn trực dòng nơtron, các kết quả tính 
toán các tham số nhƣ thông lƣợng nơtron, tỷ số thông lƣợng nơtron toàn phần trên nơtron nhiệt và tỷ 
số liều nơtron trên liều bức xạ gamma đƣợc trình bày. Chúng tôi cũng trình bày kết quả tính toán về 
kích thƣớc hình học, lựa chọn vật liệu sử dụng để xây dựng ống chuấn trực, tỷ số L/D, trong đó L là 
chiều dài ống chuấn trực và D là đƣờng kính lối vào của ống chuẩn trực. Đối với thiết bị che chắn an 
toàn bức xạ, chúng tôi trình bày kết quả tính toán mô phỏng để tìm ra kích thƣớc hình học và vật liệu 
sử dụng để xây dựng, phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn bức xạ. Các phần mềm MCNP-4C2 và 
ORIGEN đã đƣợc sử dụng để tính toán mô phỏng. Dựa theo các chuẩn của ASTM, kết quả tính toán 
cho thấy thiết bị đề nghị đạt đƣợc loại IA. 

Từ khóa: Hình ảnh nơtron, ống chuẩn trực dòng nơtron, tỷ thông lượng nơtron toàn phần /nơtron 
nhiệt gamma, tỷ số liều nơtron/liều bứcxạ gamma, tỷ số L/D. 

Abstract: In this paper, we present the results of computation for design of a new neutron imaging 
facility located at channel No. 3 of the Dalat Reactor. The design has two main parts: the neutron 
beam collimator and the radiation safety system. For the neutron beam collimator, the computational 
parameters such as neutron flux, cadmium ratio as well as ratio of neutron dose/gamma dose are 
reported. The geometry sizes and the used materials to make of the neutron beam collimator, the L/D 
ratio, in which L is the length of the collimator, and D is the inlet aperture diameter of the collimator, 
are also reported. For the radiation safety system of the facility, the sizes and the chosen materials 
were simulated, based on radiation safety criteria. The code MCNP - 4C2 was used to simulate. Using 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Tóm tắt: Hủy positron là phƣơng pháp rất đƣợc quan tâm trong ứng dụng nghiên cứu cấu trúc vật liệu 
ở thang kích thƣớc từ vài Ǻ cho đến vài trăm nm. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày về một mô 
hình vật lý mới cho tính toán kích thƣớc lỗ rỗng trong vật liệu xốp từ thời gian sống thực nghiệm của 
ortho-Positronium (o-Ps) đƣợc công bố và cập nhật hơn bốn thập kỷ qua bằng cách kết hợp mô hình 
vật lý lƣợng tử và bán cổ điển. Qua việc đề xuất mới thông số xác suất khuếch tán của o-Ps (D) từ lỗ 
rỗng vào lớp màng electron ảo (ΔR) của vật liệu và xem xét đến hiệu ứng đồng thời của diện tích bề 
mặt và quãng đƣờng di chuyển tự do trung bình của o-Ps trong lỗ rỗng tới giá trị của D, chúng tôi đã 
xây dựng thành công mô hình đơn giản cho các cấu hình rỗng bao gồm dạng kênh (channel), cầu 
(sphere) và elip (ellipsoid). Hơn nữa, lần đầu tiên chúng tôi đã phát hiện và làm sáng tỏ nguồn gốc thời 
gian sống thấp của o-Ps trong các lỗ rỗng lớn bằng tiên đoán cấu hình elip cho các lỗ rỗng trong vật 
liệu, điều chƣa đƣợc hiểu rõ trong hơn hai thập kỷ qua. Điểm nổi bật trong mô hình vật lý của nghiên 
cứu này so với các công bố trƣớc đó là giá trị ΔR = 0.166 nm có thể sử dụng để tính toán kích thƣớc lỗ 
rỗng (không phụ thuộc vào quá trình hiệu chuẩn bán thực nghiệm) trong khoảng rộng từ 0.2 – 400 nm 
cho hầu hết các vật liệu xốp.        

Từ khóa: Positron, thời gian sống o-Ps vật liệu xốp, mô hình vật lý. 

Abstract: Positron annihilation is of great interest for applications in evaluating material structures in 
range from a few angstroms to hundreds of nanometers. Here, we report on a new model for 
calculating the free volume size in porous materials from the experimental ortho-Positronium (o-Ps) 
lifetimes reported and updated over than past four decades by the combination of the quantum and 
semi-classical physics models. By proposing the o-Ps diffusion probability parameter (D) from the 
pore to the virtual electron layer (ΔR) of material and considering the simultaneous effect of the pore 
surface area and the mean free path of o-Ps in the pore for the average value of D, we have 
successfully built the simply model for the different pore geometries including channels, spheres and 
ellipsoids. Moreover, we have found and elucidated for the first time the origin of the low lifetimes of 
o-Ps in the large pores by forecasting the elliptic geometry which were not well understood in past two 
decades. The present model‟ salient features in comparison with the previously different models is the 
value of ΔR = 0.166 nm can be utilized to calculate the pore size in the universal range of 0.2 - 400 nm 
for almost all porous materials.  

Keywords: Positron, o-Ps lifetime , porous material, physiscal model. 

ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÁN XẠ TIA X GÓC NHỎ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG 
THĂNG GIÁNG MẬT ĐỘ ĐIỆN TỬ LÊN CÁC CẤU TRÖC VI MÔ CỦA  

MÀNG DẪN PROTON TRONG PIN NHIÊN LIỆU 
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certificate values of NIST-2711A reference material. Moreover, these results can be applied for 
correction of dead-time up to 50% in CNAA method. 

Keywords: Dead-time, CNAA, CNAA. 

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM HỆ ĐO TÁN XẠ NEUTRON  
TRÊN KÊNH NGANG SỐ 4, LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

DEVELOPMENT OF A FUNDAMENTAL MEASURING SYSTEM FOR NEUTRON 
SCATTERING AT CHANNEL No. 4, DALAT REACTOR 

TƢỞNG THỊ THU HƢỜNG, PHẠM NGỌC SƠN, TRẦN TUẤN ANH,            
NGUYỄN DUY QUANG, PHAN BẢO QUỐC HIẾU 

Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: tuongthuong@yahoo.com 

Tóm tắt: Tán xạ neutron là một trong những kỹ thuật hàng đầu đƣợc sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc 
gia trong việc khảo sát cũng nhƣ đánh giá tính chất và cấu trúc ở thang nguyên tử của các loại vật liệu. 
Ở Việt Nam, kỹ thuật tán xạ neutron hiện nay chƣa đƣợc phát triển. Để nghiên cứu bƣớc đầu cho việc 
phát triển một hệ đo neutron tán xạ đặt tại kênh ngang số 1 sắp sửa đƣợc khai thác ở lò phản ứng hạt 
nhân Đà Lạt, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu thiết kế thử nghiệm một hệ đo phân bố tán xạ neutron 
theo góc và đo thử nghiệm với dòng neutron phin lọc 148 keV trên kênh ngang số 4. Trong báo cáo 
này, nhóm nghiên cứu sẽ trình bày phƣơng pháp đo và một số kết quả đo neutron tán xạ trên bia mẫu 
181Ta tại các góc 450, 600, 900, 1200, và 1350 Các giá trị thực nghiệm đƣợc so sánh với kết quả tính toán 
mô phỏng sử dụng chƣơng trình MCNP5. 

Từ khóa: Tán xạ đàn hồi, phin lọc neutron, MCNP5. 

Abstract: Neutron scattering is one of the leading techniques that is widely used in many 
different scientific fields in the world. It can be applied for research and evaluation of structure 
characterization of materials on the atomic scale. The neutron scattering technique will be established 
in the RCNEST in the near future. In this work, we have designed and fabricated a system for 
measuring of the neutron scattering in the horizontal channel No. 4 at the Dalat research reactor. The 
experimental measurements were carried out on 181Ta target at the 148 keV filtered neutron energy 
with angles of 450, 600, 900, 1200 and 1350, respectively. The obtained results were compared with the 
simutated values by MCNP5. 

Keywords: Neutron scattering, filtered neutron, Dalat research reactor, MCNP5. 
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TỪ MÔ HÌNH KẾT HỢP VẬT LÝ LƢỢNG TỬ VÀ BÁN CỔ ĐIỂN 

ORIGIN OF THE LOW LIFETIMES FOR THE LOCALIZED o-PS IN THE LARGE PORES OF 
POROUS MATERIALS: A NEW FINDING BY THE COMBINATION MODEL OF QUANTUM 

AND SEMI-CLASSICAL PHYSICS 

L. A. TUYÊN1,5, N. Q. HƢNG2, N. D. THÀNH3, L. C. CƢƠNG4, H. A. T. KIỆT2, P. T. PHÚC1, T. D. TẬP5,  
D. V. PHÚC2, L. L. NGUYÊN1,5, N. T. N. HUỆ1,5, P. T. HUỆ1, L. T. SƠN1,5, D. V. HOÀNG1,  

N. H. LONG1, P. C. THÀNH1 
1Center for Nuclear Techniques, Vietnam Atomic Energy Institute, Ho Chi Minh City, Vietnam 

2Institute of Fundamental and Applied Sciences, Duy Tan University, Ho Chi Minh City, Vietnam 
3Research and Development Center for Advanced Technology, Hanoi, Vietnam 

 4University of Technical Education, 1 Vo Van Ngan, Thu Duc D., Ho Chi Minh City, Vietnam 
5 VNUHCM-University of Science, 227 Nguyen Van Cu, D. 5, Ho Chi Minh City, Vietnam 

6Joint Institute for Nuclear Research, 6 Joliot Curie, 141980 Dubna, Russia 
Email: tuyenluuanh@gmail.com 



Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 6 

Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Tóm tắt: Hủy positron là phƣơng pháp rất đƣợc quan tâm trong ứng dụng nghiên cứu cấu trúc vật liệu 
ở thang kích thƣớc từ vài Ǻ cho đến vài trăm nm. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày về một mô 
hình vật lý mới cho tính toán kích thƣớc lỗ rỗng trong vật liệu xốp từ thời gian sống thực nghiệm của 
ortho-Positronium (o-Ps) đƣợc công bố và cập nhật hơn bốn thập kỷ qua bằng cách kết hợp mô hình 
vật lý lƣợng tử và bán cổ điển. Qua việc đề xuất mới thông số xác suất khuếch tán của o-Ps (D) từ lỗ 
rỗng vào lớp màng electron ảo (ΔR) của vật liệu và xem xét đến hiệu ứng đồng thời của diện tích bề 
mặt và quãng đƣờng di chuyển tự do trung bình của o-Ps trong lỗ rỗng tới giá trị của D, chúng tôi đã 
xây dựng thành công mô hình đơn giản cho các cấu hình rỗng bao gồm dạng kênh (channel), cầu 
(sphere) và elip (ellipsoid). Hơn nữa, lần đầu tiên chúng tôi đã phát hiện và làm sáng tỏ nguồn gốc thời 
gian sống thấp của o-Ps trong các lỗ rỗng lớn bằng tiên đoán cấu hình elip cho các lỗ rỗng trong vật 
liệu, điều chƣa đƣợc hiểu rõ trong hơn hai thập kỷ qua. Điểm nổi bật trong mô hình vật lý của nghiên 
cứu này so với các công bố trƣớc đó là giá trị ΔR = 0.166 nm có thể sử dụng để tính toán kích thƣớc lỗ 
rỗng (không phụ thuộc vào quá trình hiệu chuẩn bán thực nghiệm) trong khoảng rộng từ 0.2 – 400 nm 
cho hầu hết các vật liệu xốp.        

Từ khóa: Positron, thời gian sống o-Ps vật liệu xốp, mô hình vật lý. 

Abstract: Positron annihilation is of great interest for applications in evaluating material structures in 
range from a few angstroms to hundreds of nanometers. Here, we report on a new model for 
calculating the free volume size in porous materials from the experimental ortho-Positronium (o-Ps) 
lifetimes reported and updated over than past four decades by the combination of the quantum and 
semi-classical physics models. By proposing the o-Ps diffusion probability parameter (D) from the 
pore to the virtual electron layer (ΔR) of material and considering the simultaneous effect of the pore 
surface area and the mean free path of o-Ps in the pore for the average value of D, we have 
successfully built the simply model for the different pore geometries including channels, spheres and 
ellipsoids. Moreover, we have found and elucidated for the first time the origin of the low lifetimes of 
o-Ps in the large pores by forecasting the elliptic geometry which were not well understood in past two 
decades. The present model‟ salient features in comparison with the previously different models is the 
value of ΔR = 0.166 nm can be utilized to calculate the pore size in the universal range of 0.2 - 400 nm 
for almost all porous materials.  

Keywords: Positron, o-Ps lifetime , porous material, physiscal model. 
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certificate values of NIST-2711A reference material. Moreover, these results can be applied for 
correction of dead-time up to 50% in CNAA method. 

Keywords: Dead-time, CNAA, CNAA. 

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM HỆ ĐO TÁN XẠ NEUTRON  
TRÊN KÊNH NGANG SỐ 4, LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

DEVELOPMENT OF A FUNDAMENTAL MEASURING SYSTEM FOR NEUTRON 
SCATTERING AT CHANNEL No. 4, DALAT REACTOR 

TƢỞNG THỊ THU HƢỜNG, PHẠM NGỌC SƠN, TRẦN TUẤN ANH,            
NGUYỄN DUY QUANG, PHAN BẢO QUỐC HIẾU 

Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: tuongthuong@yahoo.com 

Tóm tắt: Tán xạ neutron là một trong những kỹ thuật hàng đầu đƣợc sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc 
gia trong việc khảo sát cũng nhƣ đánh giá tính chất và cấu trúc ở thang nguyên tử của các loại vật liệu. 
Ở Việt Nam, kỹ thuật tán xạ neutron hiện nay chƣa đƣợc phát triển. Để nghiên cứu bƣớc đầu cho việc 
phát triển một hệ đo neutron tán xạ đặt tại kênh ngang số 1 sắp sửa đƣợc khai thác ở lò phản ứng hạt 
nhân Đà Lạt, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu thiết kế thử nghiệm một hệ đo phân bố tán xạ neutron 
theo góc và đo thử nghiệm với dòng neutron phin lọc 148 keV trên kênh ngang số 4. Trong báo cáo 
này, nhóm nghiên cứu sẽ trình bày phƣơng pháp đo và một số kết quả đo neutron tán xạ trên bia mẫu 
181Ta tại các góc 450, 600, 900, 1200, và 1350 Các giá trị thực nghiệm đƣợc so sánh với kết quả tính toán 
mô phỏng sử dụng chƣơng trình MCNP5. 

Từ khóa: Tán xạ đàn hồi, phin lọc neutron, MCNP5. 

Abstract: Neutron scattering is one of the leading techniques that is widely used in many 
different scientific fields in the world. It can be applied for research and evaluation of structure 
characterization of materials on the atomic scale. The neutron scattering technique will be established 
in the RCNEST in the near future. In this work, we have designed and fabricated a system for 
measuring of the neutron scattering in the horizontal channel No. 4 at the Dalat research reactor. The 
experimental measurements were carried out on 181Ta target at the 148 keV filtered neutron energy 
with angles of 450, 600, 900, 1200 and 1350, respectively. The obtained results were compared with the 
simutated values by MCNP5. 

Keywords: Neutron scattering, filtered neutron, Dalat research reactor, MCNP5. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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KIỂM TRA DETECTOR Si PIN DIODE: NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI CHO  
THÍ NGHIỆM VẬT LÝ THIÊN VĂN TRÊN MÁY GIA TỐC TĨNH ĐIỆN KÉP  

5SDH-2 TẠI HUS 

TEST Si PIN DIODE DETECTORS: A FEASIBILITY STUDY FOR THE NUCLEAR 
ASTROPHYSICAL EXPERIMENTS PROPOSED USING THE 5SDH-2 TANDEM PELLETRON 

ACCELERATOR AT HUS 

1LE XUAN CHUNG, 1MAI VAN DIEN, 1DAO TIEN KHOA, 1PHAM DUC KHUE, 1NGUYEN DUC TON, 
2BUI THI HOA, 2VI HO PHONG, 2NGUYEN THE NGHIA, 2TRAN THE ANH, 3PHAN VIET CUONG,  

4LE TUAN ANH, 5S. KUBONO, 6NGUYEN HOANG HA, 6HO THI THAO 
1Institute for Nuclear Science and Technology, VINATOM, P.O. Box 5T-160, Nghia Do, Hanoi, Vietnam 

2Hanoi University of Science, 334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam 
3Research and Development Center for Radiation Technology, Thu Duc, Ho Chi Minh, Vietnam 

4Vietnam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam 
5Center for Nuclear Study, University of Tokyo, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198 Japan 

6Institute of Physics, VAST, Hanoi, Vietnam 

Tóm tắt: Báo cáo trình bày các kết quả kiểm tra detector Si PIN diode S3590-09. Đây là loại detector 
sẽ đƣợc sử dụng trong thí nghiệm vật lý thiên văn trên hệ máy gia tốc 5SDH-2 pelletron tại trƣờng Đại 
học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Các thí nghiệm đƣợc tiến hành khi đo chùm hạt 
Alpha phát ra từ nguồn hổn hợp 239,240Pu-241Am và đo chùm hạt proton với các năng lƣợng 1, 1.5, 
2.0 và 2.5 MeV tán xạ ngƣợc trên mẫu vàng trên kính. Kết quả cho thấy độ phân giải năng lƣợng của 
detector nhỏ hơn 0.4% và hoàn toàn đủ điều kiện để tiến hành thí nghiệm trong tƣơng lai.  

Từ khóa:  detector Si PIN diode 

Abstract: Test experiments for the Silicon PIN diode S3590-09 bare detector which will be used in the 
first experiments for nuclear astrophysics study using the 5SDH-2 pelletron accelerator at Hanoi 
University of Science is reported. The experiments were performed with alphas from a mixed 
239,240Pu-241Am source and proton beams of 1, 1.5, 2.0 and 2.5 MeV from the pelletron as the first 
feasibility study. The results show that the detector FWHM is less than 0.4% energy of charge particle 
which satisfies the foreseen requirement for the upcoming experiments 

Keywords: Si PIN photodiode. 

XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP ỔN ĐỊNH PHỔ VÀ THUẬT TOÁN NHẬN DIỆN  
ĐỈNH NĂNG LƢỢNG ĐỐI VỚI DETECTOR NHẤP NHÁY NaI(Tl) 

DEVELOPING A NEW METHOD FOR GAMMA SPECTRUM STABILIZATION AND  
THE ALGORITHM FOR AUTOMATIC PEAKS IDENTIFICATION FOR NaI(Tl) DETECTOR 

ĐINH TIẾN HÙNG1, CAO VĂN HIỆP1, ĐINH KIM CHIẾN1, PHẠM ĐÌNH KHANG2, NGUYỄN XUÂN HẢI3 

1Military Institute of Chemical and Environmental Engineering (MICEE), Hoai Duc, Hanoi, Vietnam 
2Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam 

3Dalat Nuclear Research Institute 
Email: dinhtienhungnbc@gmail.com 

Tóm tắt: Các trạm quan trắc môi trƣờng phóng xạ sử dụng detector nhấp nháy NaI(Tl) có độ nhạy cao 
hơn và cung cấp giá trị liều bức xạ chính xác hơn so với việc sử dụng các ống đếm Geiger-Muller. Tuy 
nhiên, khi nhiệt độ môi trƣờng vùng đặt trạm quan trắc thay đổi thì số liệu hệ đo lại thay đổi (do độ ra 
sáng của tinh thể và hiệu suất lƣợng tử của ống nhân quang điện thay đổi mạnh theo nhiệt độ). Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng vị trí đỉnh phổ có sự dịch chuyển tƣơng đối lớn phụ thuộc vào nhiệt độ môi 
trƣờng đo đạc. Do vậy, rất cần thiết hiệu chỉnh các phổ ở các nhiệt độ khác nhau về phổ đo ở điều kiện 
chuẩn (25℃). Ngoài ra, để phân tích phổ gamma thu nhận, một thao tác quan trọng trong quá trình xử 
lý phổ là tự động nhận diện vị trí đỉnh cũng nhƣ hình dạng và cƣờng độ đỉnh năng lƣợng. Báo cáo này 
trình bày một phƣơng pháp mới để ổn định phổ gamma và tự động nhận diện đỉnh phổ - dữ liệu quan 
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Tóm tắt: Thăng giáng mật độ điện tử hiện diện khắp nơi trong dữ liệu cƣờng độ tán xạ tia X góc nhỏ 
(SAXS) nhƣng ảnh hƣởng rất lớn và nghiêm trọng đối với các cấu trúc đƣợc ghi nhận ở vùng vector 
tán xạ góc lớn bởi vì đóng góp của thăng giáng mật độ điện tử tại vùng này lớn hơn 90% trong tổng 
cƣờng độ tán xạ. Vật liệu màng dẫn proton poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) ghép mạch 
poly(styrene sulfonic acid) (ETFE-PEM) chứa các cấu trúc vi mô với các kích thƣớc khác nhau gồm 
cấu trúc lamellar, cấu trúc vùng chuyển tiếp pha và cấu trúc vùng dẫn proton. Các cấu trúc này có mối 
quan hệ chặt chẽ với các tính chất của màng nhƣ tính dẫn proton, tính hấp thụ nƣớc, độ bền cơ lý, độ 
bền hóa học, độ bền nhiệt và các tính chất khác nên có liên hệ với hiệu quả hoạt động và hiệu suất của 
pin nhiên liệu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng mô hình Vonk bậc 6 (Vonk 6) để đánh giá 
thăng giáng mật độ điện tử ảnh hƣởng lên các cấu trúc vừa nêu bằng phƣơng pháp SAXS. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy thăng giáng mật độ điện tử ảnh hƣởng mạnh mẽ lên bề dày vùng chuyển tiếp và 
cấu trúc vùng dẫn ion nhƣng không đáng kể lên cấu trúc lamellar. 

Từ khóa: ETFE-PEM, Tán xạ tia X góc nhỏ (SAXS), thăng giáng mật độ điện tử, pin nhiên liệu. 

Abstract: The electron density fluctuation is present at everywhere in the small-angle X-ray scattering 
(SAXS) profiles but affect more strongly on the structures located in the high q-range because of its 
contribution more than 90% of total scattering intensity. Poly(styrenesulfonic acid)-grafted 
poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) polymer electrolyte membranes (ETFE-PEMs) with hierarchical 
structures at different scale ranges including lamellar structure, the interfacial boundary,and 
conducting layer. These structures have a close relationship with the properties that membranes 
express such as proton conductivity, water uptake, mechanical strength, chemical strength, thermal 
stability and other properties that related to the efficiency and performance of the fuel cell. In this 
article, we used the Vonk grade 6 model (Vonk 6) to estimate the effection of electron density 
fluctuation on the structures that mentioned above. The result of the electron density fluctuation show 
that it affects strongly on the sizes of interfacial thickness and the conducting layer but not 
significantly on the lamellar structure and not effect on the size value of the conducting layer.  

Keywords: ETFE-PEM, Small-angle X-ray scattering (SAXS), electron density fluctuation, fuel cell. 

THIẾT KẾ NGUYÊN TẮC HỆ THỐNG CHÙM POSITRON CHẬM BẰNG  
CHƢƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG SIMION 

CONCEPTUAL DESIGNING OF A SLOW POSITRON BEAM SYSTEM USING  
SIMION SIMULATION PROGRAM 

CAO THANH LONG, HUỲNH ĐÔNG PHƢƠNG, NGUYỄN TRUNG HIẾU, TRẦN QUỐC DŨNG 

Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: ctlong26051993@gmail.com, huynhdp60@gmail.com, hieunth1712@gmail.com, 

dungtranquoc@gmail.com,  

Tóm tắt: Hệ thống chùm positron chậm là một thiết bị quan trọng trong nghiên cứu vật lý và kỹ thuật 
positron, đặc biệt đƣợc ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu. Báo cáo của chúng tôi trình bày các kết 
quả nghiên cứu và áp dụng chƣơng trình mô phỏng quỹ đạo hạt mang điện Simion để xây dựng các 
mô hình thiết kế khả thi cho hệ thống. Một số tính toán mô phỏng thử nghiệm quỹ đạo chuyển động 
của chùm hạt positron đã đƣợc tiến hành nhằm mục đích so sánh giữa các mô hình. Từ đó, một mô 
hình thiết kế nguyên tắc đã đƣợc đề xuất để làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống chùm positron 
chậm thực tế trong tƣơng lai ở Việt Nam.  

Từ khoá: Hệ thống chùm positron chậm, chương trình mô phỏng, Simion, thiết kế nguyên tắc. 

Abstract: The slow positron beam system is an important device in the study of positron physics and 
techniques, especially in materials research. Our report presents the obtained results in studying and 
applying a charged particles trajectory simulation program – Simion for building feasible design 
models for the system. Some positron beam trajectory calculation tests have been performed for 
comparison between the models. From that, a conceptual design model has been proposed as a basis 
for building a real slow positron beam system in the future in Vietnam.  

Keywords: Slow positron beam system, simulation program, Simion, conceptual design. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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KIỂM TRA DETECTOR Si PIN DIODE: NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI CHO  
THÍ NGHIỆM VẬT LÝ THIÊN VĂN TRÊN MÁY GIA TỐC TĨNH ĐIỆN KÉP  

5SDH-2 TẠI HUS 

TEST Si PIN DIODE DETECTORS: A FEASIBILITY STUDY FOR THE NUCLEAR 
ASTROPHYSICAL EXPERIMENTS PROPOSED USING THE 5SDH-2 TANDEM PELLETRON 

ACCELERATOR AT HUS 

1LE XUAN CHUNG, 1MAI VAN DIEN, 1DAO TIEN KHOA, 1PHAM DUC KHUE, 1NGUYEN DUC TON, 
2BUI THI HOA, 2VI HO PHONG, 2NGUYEN THE NGHIA, 2TRAN THE ANH, 3PHAN VIET CUONG,  

4LE TUAN ANH, 5S. KUBONO, 6NGUYEN HOANG HA, 6HO THI THAO 
1Institute for Nuclear Science and Technology, VINATOM, P.O. Box 5T-160, Nghia Do, Hanoi, Vietnam 

2Hanoi University of Science, 334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam 
3Research and Development Center for Radiation Technology, Thu Duc, Ho Chi Minh, Vietnam 

4Vietnam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam 
5Center for Nuclear Study, University of Tokyo, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198 Japan 

6Institute of Physics, VAST, Hanoi, Vietnam 

Tóm tắt: Báo cáo trình bày các kết quả kiểm tra detector Si PIN diode S3590-09. Đây là loại detector 
sẽ đƣợc sử dụng trong thí nghiệm vật lý thiên văn trên hệ máy gia tốc 5SDH-2 pelletron tại trƣờng Đại 
học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Các thí nghiệm đƣợc tiến hành khi đo chùm hạt 
Alpha phát ra từ nguồn hổn hợp 239,240Pu-241Am và đo chùm hạt proton với các năng lƣợng 1, 1.5, 
2.0 và 2.5 MeV tán xạ ngƣợc trên mẫu vàng trên kính. Kết quả cho thấy độ phân giải năng lƣợng của 
detector nhỏ hơn 0.4% và hoàn toàn đủ điều kiện để tiến hành thí nghiệm trong tƣơng lai.  

Từ khóa:  detector Si PIN diode 

Abstract: Test experiments for the Silicon PIN diode S3590-09 bare detector which will be used in the 
first experiments for nuclear astrophysics study using the 5SDH-2 pelletron accelerator at Hanoi 
University of Science is reported. The experiments were performed with alphas from a mixed 
239,240Pu-241Am source and proton beams of 1, 1.5, 2.0 and 2.5 MeV from the pelletron as the first 
feasibility study. The results show that the detector FWHM is less than 0.4% energy of charge particle 
which satisfies the foreseen requirement for the upcoming experiments 

Keywords: Si PIN photodiode. 

XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP ỔN ĐỊNH PHỔ VÀ THUẬT TOÁN NHẬN DIỆN  
ĐỈNH NĂNG LƢỢNG ĐỐI VỚI DETECTOR NHẤP NHÁY NaI(Tl) 

DEVELOPING A NEW METHOD FOR GAMMA SPECTRUM STABILIZATION AND  
THE ALGORITHM FOR AUTOMATIC PEAKS IDENTIFICATION FOR NaI(Tl) DETECTOR 

ĐINH TIẾN HÙNG1, CAO VĂN HIỆP1, ĐINH KIM CHIẾN1, PHẠM ĐÌNH KHANG2, NGUYỄN XUÂN HẢI3 

1Military Institute of Chemical and Environmental Engineering (MICEE), Hoai Duc, Hanoi, Vietnam 
2Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam 

3Dalat Nuclear Research Institute 
Email: dinhtienhungnbc@gmail.com 

Tóm tắt: Các trạm quan trắc môi trƣờng phóng xạ sử dụng detector nhấp nháy NaI(Tl) có độ nhạy cao 
hơn và cung cấp giá trị liều bức xạ chính xác hơn so với việc sử dụng các ống đếm Geiger-Muller. Tuy 
nhiên, khi nhiệt độ môi trƣờng vùng đặt trạm quan trắc thay đổi thì số liệu hệ đo lại thay đổi (do độ ra 
sáng của tinh thể và hiệu suất lƣợng tử của ống nhân quang điện thay đổi mạnh theo nhiệt độ). Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng vị trí đỉnh phổ có sự dịch chuyển tƣơng đối lớn phụ thuộc vào nhiệt độ môi 
trƣờng đo đạc. Do vậy, rất cần thiết hiệu chỉnh các phổ ở các nhiệt độ khác nhau về phổ đo ở điều kiện 
chuẩn (25℃). Ngoài ra, để phân tích phổ gamma thu nhận, một thao tác quan trọng trong quá trình xử 
lý phổ là tự động nhận diện vị trí đỉnh cũng nhƣ hình dạng và cƣờng độ đỉnh năng lƣợng. Báo cáo này 
trình bày một phƣơng pháp mới để ổn định phổ gamma và tự động nhận diện đỉnh phổ - dữ liệu quan 
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Tóm tắt: Thăng giáng mật độ điện tử hiện diện khắp nơi trong dữ liệu cƣờng độ tán xạ tia X góc nhỏ 
(SAXS) nhƣng ảnh hƣởng rất lớn và nghiêm trọng đối với các cấu trúc đƣợc ghi nhận ở vùng vector 
tán xạ góc lớn bởi vì đóng góp của thăng giáng mật độ điện tử tại vùng này lớn hơn 90% trong tổng 
cƣờng độ tán xạ. Vật liệu màng dẫn proton poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) ghép mạch 
poly(styrene sulfonic acid) (ETFE-PEM) chứa các cấu trúc vi mô với các kích thƣớc khác nhau gồm 
cấu trúc lamellar, cấu trúc vùng chuyển tiếp pha và cấu trúc vùng dẫn proton. Các cấu trúc này có mối 
quan hệ chặt chẽ với các tính chất của màng nhƣ tính dẫn proton, tính hấp thụ nƣớc, độ bền cơ lý, độ 
bền hóa học, độ bền nhiệt và các tính chất khác nên có liên hệ với hiệu quả hoạt động và hiệu suất của 
pin nhiên liệu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng mô hình Vonk bậc 6 (Vonk 6) để đánh giá 
thăng giáng mật độ điện tử ảnh hƣởng lên các cấu trúc vừa nêu bằng phƣơng pháp SAXS. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy thăng giáng mật độ điện tử ảnh hƣởng mạnh mẽ lên bề dày vùng chuyển tiếp và 
cấu trúc vùng dẫn ion nhƣng không đáng kể lên cấu trúc lamellar. 

Từ khóa: ETFE-PEM, Tán xạ tia X góc nhỏ (SAXS), thăng giáng mật độ điện tử, pin nhiên liệu. 

Abstract: The electron density fluctuation is present at everywhere in the small-angle X-ray scattering 
(SAXS) profiles but affect more strongly on the structures located in the high q-range because of its 
contribution more than 90% of total scattering intensity. Poly(styrenesulfonic acid)-grafted 
poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) polymer electrolyte membranes (ETFE-PEMs) with hierarchical 
structures at different scale ranges including lamellar structure, the interfacial boundary,and 
conducting layer. These structures have a close relationship with the properties that membranes 
express such as proton conductivity, water uptake, mechanical strength, chemical strength, thermal 
stability and other properties that related to the efficiency and performance of the fuel cell. In this 
article, we used the Vonk grade 6 model (Vonk 6) to estimate the effection of electron density 
fluctuation on the structures that mentioned above. The result of the electron density fluctuation show 
that it affects strongly on the sizes of interfacial thickness and the conducting layer but not 
significantly on the lamellar structure and not effect on the size value of the conducting layer.  

Keywords: ETFE-PEM, Small-angle X-ray scattering (SAXS), electron density fluctuation, fuel cell. 

THIẾT KẾ NGUYÊN TẮC HỆ THỐNG CHÙM POSITRON CHẬM BẰNG  
CHƢƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG SIMION 

CONCEPTUAL DESIGNING OF A SLOW POSITRON BEAM SYSTEM USING  
SIMION SIMULATION PROGRAM 

CAO THANH LONG, HUỲNH ĐÔNG PHƢƠNG, NGUYỄN TRUNG HIẾU, TRẦN QUỐC DŨNG 

Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: ctlong26051993@gmail.com, huynhdp60@gmail.com, hieunth1712@gmail.com, 

dungtranquoc@gmail.com,  

Tóm tắt: Hệ thống chùm positron chậm là một thiết bị quan trọng trong nghiên cứu vật lý và kỹ thuật 
positron, đặc biệt đƣợc ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu. Báo cáo của chúng tôi trình bày các kết 
quả nghiên cứu và áp dụng chƣơng trình mô phỏng quỹ đạo hạt mang điện Simion để xây dựng các 
mô hình thiết kế khả thi cho hệ thống. Một số tính toán mô phỏng thử nghiệm quỹ đạo chuyển động 
của chùm hạt positron đã đƣợc tiến hành nhằm mục đích so sánh giữa các mô hình. Từ đó, một mô 
hình thiết kế nguyên tắc đã đƣợc đề xuất để làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống chùm positron 
chậm thực tế trong tƣơng lai ở Việt Nam.  

Từ khoá: Hệ thống chùm positron chậm, chương trình mô phỏng, Simion, thiết kế nguyên tắc. 

Abstract: The slow positron beam system is an important device in the study of positron physics and 
techniques, especially in materials research. Our report presents the obtained results in studying and 
applying a charged particles trajectory simulation program – Simion for building feasible design 
models for the system. Some positron beam trajectory calculation tests have been performed for 
comparison between the models. From that, a conceptual design model has been proposed as a basis 
for building a real slow positron beam system in the future in Vietnam.  

Keywords: Slow positron beam system, simulation program, Simion, conceptual design. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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a large angular- and momentum- acceptance, multi-particle detection in coincidence. 49Cl isotope was 
a product of knockout reactions on a hydrogen target. 

Keywords: SEASTAR experiment, SAMURAI spectrometer, momentum distribution. 

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ VÀ KÍCH THƢỚC LỖ RỖNG TRONG BÊ TÔNG 
BẰNG KỸ THUẬT GAMMA TÁN XẠ NGƢỢC 

STUDY TO EVALUATION POSITION AND SIZE OF VOIDS IN CONCRETE BY 
BACKSCATTERED GAMMA TECHNIQUE 

L. T. SƠN1,2, C. V. TẠO2, T. T. THANH2, V. H. NGUYÊN2, P. T. PHÖC1, O. Q. SƠN1,  
L. A. TUYÊN1,2, P. C. THÀNH1, D. V. HOÀNG1 

1Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2University of Science, VNU-HCM, 227 Nguyen Van Cu, D. 5, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: lothaison@gmail.com, cvtao@hcmus.edu.vn, ttthanh@hcmus.edu.vn, 
vhnguyen@hcmus.edu.vn, vecol18@yahoo.com, quangsoncnt@gmail.com, tuyenluuanh@gmail.com   

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, phƣơng pháp gamma tán xạ sử dụng nguồn phóng xạ 137Cs (5mCi) và 
đầu dò Na(Tl) với góc tán xạ 1200 đã đƣợc áp dụng để xác định vị trí và kích thƣớc của lỗ rỗng trong 
bê tông. Mẫu bê tông mật độ 2.3 g/cm3 bề dày 10 cm với các lỗ rỗng có đƣờng kính thay đổi từ 1cm 
đến 3 cm theo mặt phẳng đo đạc đã đƣợc chế tạo cho các thí nghiệm. Phƣơng pháp mô phỏng Monte-
Carlo cũng đƣợc sử dụng để tính toán bề dày bão hòa và tối ƣu một số thông số thực nghiệm. Các kết 
quả thu đƣợc chỉ ra rằng vị trí của các lỗ rỗng đã đƣợc xác định tƣơng đối chính xác, trong khi kích 
thƣớc của các lỗ rỗng có sự khác biệt so với giá trị thực tế. Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy kỹ 
thuật gamma tán xạ ngƣợc có thể đƣợc áp dụng để xác định tốt vị trí, kích thƣớc của các khuyết tật 
dạng lỗ rỗng bên trong vật liệu bê tông sau khi tối ƣu các điều kiện khảo sát. 

Từ khóa: Tán xạ ngược gamma, tán xạ Compton. 

Abstract: In this study, the scattering gamma method used radioactive sources of 137Cs (5 mCi) and 
NaI (Tl) detector with 1200 scattering angles to determine the position and size of voids in concrete. 
Concrete samples having the density of 2.3g/cm3 thickness of 10 cm with voids diameter varying from 
1 cm to 3cm in the measurement plane have been made for experimental measurements. The obtained 
results indicate that the position of the voids has been determined relatively accurately, while the size 
of the voids is different from the actual value. This result shows that backscatter gamma technique can 
be applied to determine the position and size of defects inside concrete materials after optimizing 
investigating conditions. 

Keywords: Gamma backscattering, Compton scattering. 

CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT NƠTRON GAMMA 
TỨC THỜI MỚI TẠI LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

CHARACTERISTICS OF THE NEW PROMPT GAMMA NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS 
FACILITY AT THE DALAT RESEARCH REACTOR 

NGUYỄN CẢNH HẢI1, NGUYỄN NHỊ ĐIỀN1, VƢƠNG HỮU TẤN2, TRẦN TUẤN ANH1,  
PHẠM NGỌC SƠN1, HỒ HỮU THẮNG 

1Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
2Vietnam Atomic Energy Society 

Email:nchai@hcm.vnn.vn 

Tóm tắt: Thiết bị phân tích kích hoạt nơtron gamma tức thời đã đƣợc xây dựng tại kênh ngang số 4 
của lò phản ứng hạt nhân Đà lạt. Thiết bị gồm các phần: ống chuẩn trực nơtron, chặn dòng, bàn đặt 
mẫu, bắt dòng, và che chắn bức xạ. Cấu trúc của thiết bị đã tính đến các tham số cơ bản liên quan nhƣ 
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trọng để tính liều bức xạ và xác định thành phần các đồng vị tạo nên trƣờng gamma - theo nhiệt độ đối 
vớidetector NaI(Tl). Phƣơng pháp này sử dụng thuật toán hiệu chỉnh phổ theo nhiệt độ của detector 
mà không cần thay đổi hệ số khuếch đại của hệ thống điện tử đi kèm.Việc sử dụng phƣơng pháp ổn 
định phổ do nhóm nghiên cứu đề xuất cho sai số tƣơng đối giữa vị trí đỉnh sau khi hiệu chỉnh và vị trí 
đỉnh tại nhiệt độ tham chiếu là nhỏ hơn 2% trong toàn bộ dải nhiệt độ khảo sát từ 0.4℃ đến 45℃. 

Từ khóa: Detector nhấp nháy NaI(Tl); ổn định phổ; nhận diện đỉnh; phân tích phổ. 

Abstract: Environmental radiation monitoring stations using the NaI(Tl) scintillation detector have 
higher sensitivity and provide more accurate radiation dose values than using Geiger-Muller counters. 
However, when the temperature of the environment changes, the measuring data changes (due to the 
temperature dependence on the NaI(Tl) light yield and the quantum efficiency of the PMT). The 
results show that the peak positions have a relatively large shift depending on the temperature of the 
environment. It is necessary to correct gamma spectrum at different measured temperature to the 
reference temperature (e.g. 25℃). In order to analyze gamma-ray spectra, one of the important 
operations of the processing procedure is searching for photopeaks, determine peak shape and 
intensity. Environmental radiation monitoring stations using the NaI(Tl) scintillation detector have 
higher sensitivity and provide more accurate radiation dose values than using Geiger-Muller counters. 
However, when the temperature of the environment changes, the measuring data changes (due to the 
temperature dependence of the NaI(Tl) light yield and the quantum efficiency of the PMT). The results 
show that the peak positions have a relatively large shift depending on the temperature of the 
environment. It is necessary to correct gamma spectrum at different measured temperature to the 
reference temperature (e.g. 25℃). In order to analyze gamma-ray spectra, one of the important 
operations of the processing procedure is searching for photopeaks, determine peak shape and 
intensity. This study presents a new method for stabilizing gamma spectrum and automatic peaks 
identification-important data to calculate the radiation dose and identify isotopes. This method corrects 
the peak-shift according to the temperature of NaI(Tl) scintillation detector, without continuously 
adjusting the gain of the electronic. The relative deviation between the peak position after calibration 
and the peak position at the reference temperature is less than 2% in the temperature range of 0.4℃ 
and 45℃.  

Keywords: NaI(Tl) scintillation detector; Spectrum stabilization; Peak detection; Spectrum analysis. 

PHÂN BỐ XUNG LƢỢNG CỦA ĐỒNG VỊ GIÀU NEUTRON 49Cl 

MOMENTUM DISTRIBUTION OF NEUTRON-RICH 49Cl ISOTOPE 

BÙI DUY LINH, LÊ XUÂN CHUNG VÀ NHÓM THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM SEASTAR3 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: buiduylinh97@gmail.com 

Tóm tắt: Phân bố xung lƣợng của các mảnh hạt nhân từ phản ứng loại bỏ nucleon cung cấp thông tin 
về hàm sóng của hạt nhân tới. Đây là dữ liệu quan trọng để nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân này. 
Báo cáo sẽ trình bày chi tiết về bố trí thí nghiệm và kết quả phân tích phân bố xung lƣợng của 49Cl từ 
thí nghiệm SEASTAR (“Nghiên cứu sự tiến hóa lớp vỏ và tìm kiếm hệ thống các trạng thái năng 
lượng 2+

1”) đƣợc thực hiện tại RIKEN, Nhật Bản. Thí nghiệm sử dụng hệ phổ kế từ SAMURAI có 
khả năng thu nhận góc và xung lƣợng lớn, ghi đo trùng phùng nhiều hạt. Đồng vị 49Cl là một sản phẩm 
thu đƣợc từ các phản ứng loại bỏ nucleon trên bia hydro.  

Từ khóa: SEASTAR, SAMURAI, phân bố xung lượng. 

Abstract: The momentum distribution of residual fragments from knockout reactions provides 
information on the wave function of incident nuclei. This is important data to study nuclear structure. 
This report presents details of the experimental set-up and momentum distribution analysis results of 
49Cl from SEASTAR (“Shell Evolution and Systematic Search for 2+

1 Energies”) experiments, 
performed at RIKEN, Japan. The experiment used SAMURAI spectrometer, which is characterized by 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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a large angular- and momentum- acceptance, multi-particle detection in coincidence. 49Cl isotope was 
a product of knockout reactions on a hydrogen target. 

Keywords: SEASTAR experiment, SAMURAI spectrometer, momentum distribution. 

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ VÀ KÍCH THƢỚC LỖ RỖNG TRONG BÊ TÔNG 
BẰNG KỸ THUẬT GAMMA TÁN XẠ NGƢỢC 

STUDY TO EVALUATION POSITION AND SIZE OF VOIDS IN CONCRETE BY 
BACKSCATTERED GAMMA TECHNIQUE 

L. T. SƠN1,2, C. V. TẠO2, T. T. THANH2, V. H. NGUYÊN2, P. T. PHÖC1, O. Q. SƠN1,  
L. A. TUYÊN1,2, P. C. THÀNH1, D. V. HOÀNG1 

1Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2University of Science, VNU-HCM, 227 Nguyen Van Cu, D. 5, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: lothaison@gmail.com, cvtao@hcmus.edu.vn, ttthanh@hcmus.edu.vn, 
vhnguyen@hcmus.edu.vn, vecol18@yahoo.com, quangsoncnt@gmail.com, tuyenluuanh@gmail.com   

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, phƣơng pháp gamma tán xạ sử dụng nguồn phóng xạ 137Cs (5mCi) và 
đầu dò Na(Tl) với góc tán xạ 1200 đã đƣợc áp dụng để xác định vị trí và kích thƣớc của lỗ rỗng trong 
bê tông. Mẫu bê tông mật độ 2.3 g/cm3 bề dày 10 cm với các lỗ rỗng có đƣờng kính thay đổi từ 1cm 
đến 3 cm theo mặt phẳng đo đạc đã đƣợc chế tạo cho các thí nghiệm. Phƣơng pháp mô phỏng Monte-
Carlo cũng đƣợc sử dụng để tính toán bề dày bão hòa và tối ƣu một số thông số thực nghiệm. Các kết 
quả thu đƣợc chỉ ra rằng vị trí của các lỗ rỗng đã đƣợc xác định tƣơng đối chính xác, trong khi kích 
thƣớc của các lỗ rỗng có sự khác biệt so với giá trị thực tế. Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy kỹ 
thuật gamma tán xạ ngƣợc có thể đƣợc áp dụng để xác định tốt vị trí, kích thƣớc của các khuyết tật 
dạng lỗ rỗng bên trong vật liệu bê tông sau khi tối ƣu các điều kiện khảo sát. 

Từ khóa: Tán xạ ngược gamma, tán xạ Compton. 

Abstract: In this study, the scattering gamma method used radioactive sources of 137Cs (5 mCi) and 
NaI (Tl) detector with 1200 scattering angles to determine the position and size of voids in concrete. 
Concrete samples having the density of 2.3g/cm3 thickness of 10 cm with voids diameter varying from 
1 cm to 3cm in the measurement plane have been made for experimental measurements. The obtained 
results indicate that the position of the voids has been determined relatively accurately, while the size 
of the voids is different from the actual value. This result shows that backscatter gamma technique can 
be applied to determine the position and size of defects inside concrete materials after optimizing 
investigating conditions. 

Keywords: Gamma backscattering, Compton scattering. 

CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT NƠTRON GAMMA 
TỨC THỜI MỚI TẠI LÕ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT 

CHARACTERISTICS OF THE NEW PROMPT GAMMA NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS 
FACILITY AT THE DALAT RESEARCH REACTOR 

NGUYỄN CẢNH HẢI1, NGUYỄN NHỊ ĐIỀN1, VƢƠNG HỮU TẤN2, TRẦN TUẤN ANH1,  
PHẠM NGỌC SƠN1, HỒ HỮU THẮNG 

1Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
2Vietnam Atomic Energy Society 

Email:nchai@hcm.vnn.vn 

Tóm tắt: Thiết bị phân tích kích hoạt nơtron gamma tức thời đã đƣợc xây dựng tại kênh ngang số 4 
của lò phản ứng hạt nhân Đà lạt. Thiết bị gồm các phần: ống chuẩn trực nơtron, chặn dòng, bàn đặt 
mẫu, bắt dòng, và che chắn bức xạ. Cấu trúc của thiết bị đã tính đến các tham số cơ bản liên quan nhƣ 
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trọng để tính liều bức xạ và xác định thành phần các đồng vị tạo nên trƣờng gamma - theo nhiệt độ đối 
vớidetector NaI(Tl). Phƣơng pháp này sử dụng thuật toán hiệu chỉnh phổ theo nhiệt độ của detector 
mà không cần thay đổi hệ số khuếch đại của hệ thống điện tử đi kèm.Việc sử dụng phƣơng pháp ổn 
định phổ do nhóm nghiên cứu đề xuất cho sai số tƣơng đối giữa vị trí đỉnh sau khi hiệu chỉnh và vị trí 
đỉnh tại nhiệt độ tham chiếu là nhỏ hơn 2% trong toàn bộ dải nhiệt độ khảo sát từ 0.4℃ đến 45℃. 

Từ khóa: Detector nhấp nháy NaI(Tl); ổn định phổ; nhận diện đỉnh; phân tích phổ. 

Abstract: Environmental radiation monitoring stations using the NaI(Tl) scintillation detector have 
higher sensitivity and provide more accurate radiation dose values than using Geiger-Muller counters. 
However, when the temperature of the environment changes, the measuring data changes (due to the 
temperature dependence on the NaI(Tl) light yield and the quantum efficiency of the PMT). The 
results show that the peak positions have a relatively large shift depending on the temperature of the 
environment. It is necessary to correct gamma spectrum at different measured temperature to the 
reference temperature (e.g. 25℃). In order to analyze gamma-ray spectra, one of the important 
operations of the processing procedure is searching for photopeaks, determine peak shape and 
intensity. Environmental radiation monitoring stations using the NaI(Tl) scintillation detector have 
higher sensitivity and provide more accurate radiation dose values than using Geiger-Muller counters. 
However, when the temperature of the environment changes, the measuring data changes (due to the 
temperature dependence of the NaI(Tl) light yield and the quantum efficiency of the PMT). The results 
show that the peak positions have a relatively large shift depending on the temperature of the 
environment. It is necessary to correct gamma spectrum at different measured temperature to the 
reference temperature (e.g. 25℃). In order to analyze gamma-ray spectra, one of the important 
operations of the processing procedure is searching for photopeaks, determine peak shape and 
intensity. This study presents a new method for stabilizing gamma spectrum and automatic peaks 
identification-important data to calculate the radiation dose and identify isotopes. This method corrects 
the peak-shift according to the temperature of NaI(Tl) scintillation detector, without continuously 
adjusting the gain of the electronic. The relative deviation between the peak position after calibration 
and the peak position at the reference temperature is less than 2% in the temperature range of 0.4℃ 
and 45℃.  

Keywords: NaI(Tl) scintillation detector; Spectrum stabilization; Peak detection; Spectrum analysis. 

PHÂN BỐ XUNG LƢỢNG CỦA ĐỒNG VỊ GIÀU NEUTRON 49Cl 

MOMENTUM DISTRIBUTION OF NEUTRON-RICH 49Cl ISOTOPE 

BÙI DUY LINH, LÊ XUÂN CHUNG VÀ NHÓM THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM SEASTAR3 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: buiduylinh97@gmail.com 

Tóm tắt: Phân bố xung lƣợng của các mảnh hạt nhân từ phản ứng loại bỏ nucleon cung cấp thông tin 
về hàm sóng của hạt nhân tới. Đây là dữ liệu quan trọng để nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân này. 
Báo cáo sẽ trình bày chi tiết về bố trí thí nghiệm và kết quả phân tích phân bố xung lƣợng của 49Cl từ 
thí nghiệm SEASTAR (“Nghiên cứu sự tiến hóa lớp vỏ và tìm kiếm hệ thống các trạng thái năng 
lượng 2+

1”) đƣợc thực hiện tại RIKEN, Nhật Bản. Thí nghiệm sử dụng hệ phổ kế từ SAMURAI có 
khả năng thu nhận góc và xung lƣợng lớn, ghi đo trùng phùng nhiều hạt. Đồng vị 49Cl là một sản phẩm 
thu đƣợc từ các phản ứng loại bỏ nucleon trên bia hydro.  

Từ khóa: SEASTAR, SAMURAI, phân bố xung lượng. 

Abstract: The momentum distribution of residual fragments from knockout reactions provides 
information on the wave function of incident nuclei. This is important data to study nuclear structure. 
This report presents details of the experimental set-up and momentum distribution analysis results of 
49Cl from SEASTAR (“Shell Evolution and Systematic Search for 2+

1 Energies”) experiments, 
performed at RIKEN, Japan. The experiment used SAMURAI spectrometer, which is characterized by 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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neutron nhiệt đƣợc tạo ra bằng cách sử dụng tổ hợp phin lọc tinh thể Sapphire và Bismuth. Để nâng 
cao sự chính xác cho các tính toán mô phỏng, thƣ viện số liệu tiết diện tán xạ neutron nhiệt của các vật 
liệu tinh thể Sapphire và Bismuth đã đƣợc tính toán bằng chƣơng trình NJOY2016 và cập nhật vào thƣ 
viện số liệu phản ứng hạt nhân theo định dạng của chƣơng trình MCNP6. Ngoài ra, hình học của hệ 
chuẩn trực neutron đƣợc thiết kế cải tiến từ dạng hình trụ sang dạng hình cone nhằm tăng thông lƣợng 
neutron tại vị trí chiếu mẫu thực nghiệm. Trong quá trình tính toán mô phỏng, bề dày của các phin lọc 
đƣợc thay đổi để tìm ra giá trị tối ƣu của thông lƣợng neutron nhiệt, tỉ số R giữa thông lƣợng neutron 
nhiệt với thông lƣợng neutron năng lƣợng cao, và đồng thời giảm phông gamma. Kết quả mô phỏng 
cho thấy với cùng bề dày, tổ hợp phin lọc Sapphire và Bismuth cho thông lƣợng neutron nhiệt cũng 
nhƣ tỉ số R cao hơn đáng kể so với tổ hợp phin lọc Sillicon và Bismuth. Cấu hình tổ hợp phin lọc mới 
thu đƣợc từ kết quả mô phỏng sẽ đƣợc thiết kế chế tạo và lắp đặt để phục vụ các thí nghiệm.       

Từ khóa: MCNP6, NJOY2016, quy luật tán xạ neutron nhiệt, phin lọc neutron, sapphire. 

Abstract: This paper presents a new design of a thermal neutron beam at the horizontal channel No.1 
of the Dalat Nuclear Research Reactor by using the MCNP6 code. The thermal neutron beam is the 
result of installing a combination of Sapphire and Bismuth crystal filters. Due to lacking the thermal 
neutron cross-section data of crystalline filters, we used NJOY2016 code to generate the cross-section 
files for Sapphire and Bismuth, then updated the compatible library files into MCNP6 library. The 
filter configurations having different thickness were investigated for obtaining the optimal value of 
thermal neutron flux and thermal neutron flux to high-energy neutron flux ratio R-value. In addition, 
we changed the beam guide structure from cylindrical collimator to conical collimator for increasing 
the neutron flux at the sample position. The comparison of simulation results using a different 
combination of filters at the same thickness showed the advantages of Sapphire crystal in the aspect of 
producing higher thermal neutron flux and R-value. 

Keywords: MCNP6, NJOY2016, thermal scattering law, neutron filter. 

TỔNG QUAN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BỨC XẠ CHÙM TIA ĐIỆN TỬ TRONG 
XỬ LÍ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI  

OVERVIEW OF ELECTRON BEAM TECHNOLOGY APPLICATION IN HAZARDOUS 
INDUSTRIAL WASTE TREATMENT  

NGUYỄN HỮU ĐỨC, ĐOÀN THỊ THU HIỀN, ĐOÀN THANH SƠN, NGUYỄN THANH THỦY,  
NGUYỄN AN THÁI, NGUYỄN NHO LÂN, NGUYỄN VĂN TÙNG, HOÀNG VĂN ĐỨC, HOÀNG NHUẬN 

 Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 Lang Ha - Dong Da - Hanoi, Vietnam 
Email: nghuuduc2001@yahoo.com 

Tóm tắt: Bài báo này trình bày tổng quan tài liệu về ứng dụng công nghệ bức xạ chùm tia điện tử 
(Electron Beam Technology - EBT) trong xử lí chất thải công nghiệp nguy hại (tập trung về chất thải 
khí và lỏng, đặc biệt là xử lí SOx và NOx trong khí thải của nhà máy nhiệt điện đốt than). Việc này 
nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học; tiếp cận công nghệ và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực 
ứng dụng EBT xử lí chất thải công nghiệp nguy hại. Qua đó, đề xuất một phƣơng án xử lí chất thải 
công nghiệp nguy hại sử dụng EBT ở Việt Nam. Để thực hiện công việc này chúng tôi đã: tìm, đọc, 
nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu về ứng dụng của EBT trong xử lí chất thải công nghiệp 
nguy hại; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình sử dụng một số máy gia tốc điện tử ở Việt Nam; phân tích và 
tổng kết kinh nghiệm để xem xét lại những thành quả trong quá khứ của ứng dụng nhằm rút ra những 
kết luận bổ ích cho thực tiễn và khoa học; khai thác ý kiến đánh giá của các chuyên gia để xem xét, 
phân tích nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề. Bài báo đã trình bày về cơ sở khoa học, sơ đồ khối, cách 
thức tiến hành, đánh giá hiệu suất xử lí và khía cạnh kinh tế... của việc ứng dụng EBT để xử lí chất 
thải công nghiệp nguy hại dạng lỏng và khí; đã phân tích để cho thấy tiềm năng ứng dụng EBT để xử 
lí chất thải công nghiệp nguy hại ở Việt Nam là lớn. Năng lực nghiên cứu khoa học và hiểu biết cơ bản 
trong lĩnh vực ứng dụng EBT xử lí chất thải công nghiệp nguy hại của các thành viên trong nhóm 
nghiên cứu đã đƣợc nâng cao. Với các kết quả này, phƣơng án xử lí chất thải công nghiệp nguy hại sử 
dụng EBT ở Việt Nam cũng đã đƣợc đề xuất.  

Từ khóa: công nghệ bức xạ chùm tia điện tử, chất thải công nghiệp nguy hại, xử lí chất thải. 
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thông lƣợng nơtron nhiệt và tỷ số cadmi thích hợp, tỷ số tín hiệu trên phông tốt, bức xạ gamma lẫn 
trong dòng nơtron nhỏ, và suất liều bức xạ ảnh hƣởng tới nhân viên làm việc thấp ở mức hợp lý. Vật 
liệu sử dụng để xây dựng gồm chì, lithium florin (LiF), cadmium, Teflon, sắt. Các đặc trƣng của thiết 
bị PGNAA nhƣ thông lƣợng nơtron, tỷ số cadmi, suất liều gamma tại vị trí chiếu mẫu, đƣờng cong 
hiệu suất tuyệt đối, phổ phông bức xạ gamma, độ nhạy phân tích và giới hạn ghi nhận của vài nguyên 
tố đã đƣợc xác định, và cho thấy chúng tốt hơn nhiều so với các tham số của thiết bị cũ. 

Abstract: A new PGNAA facility has been installed at horizontal channel No.4 of the Dalat research 
reactor. The facility consists of the following parts: collimators, beam stopper, sample holder table, 
beam catcher, and biological shielding. The construction takes into account the basic parameters 
associated with the facility, such as adequate thermal neutron flux and cadmium ratio, good signal-to-
background condition, small gamma-ray contamination in the beam and appropriately low dose-rate to 
the operating personnel. The materials used in the construction are lead, lithium florin, cadmium, 
Teflon, and ion. The characteristics of the new PGNAA facility, such as neutron flux, gamma dose and 
cadmium ratio at sample position, absolute efficiency curve, background gamma-ray spectrum, 
analytical sensitivities and detection limits for some elements were determined, and proven to be much 
better than those of the old one. 

Keywords: PGNAA facility, Dalat research reactor, characteristics of the PGNAA facility 
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CALCULATIONS OF THERMAL NEUTRON SCATTERING CROSS SECTIONS  
FOR BISMUTH AND SAPPHIRE CRYSTALS 
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Tóm tắt: Bài báo này trình bày các kết quả tính toán tiết diện tán xạ nơtron nhiệt không đàn hồi đối 
với tinh thể bismuth và sapphire. Trong tính toán này các ảnh hƣởng của tán xạ nơtron lên dao động 
phonon trong các tinh thể và các tham số tinh thể nhận đƣợc thông qua sử dụng chƣơng trình NJOY. 
Kết quả tính toán đƣợc định dạng theo cơ sở dữ liệu ACE và đƣợc bổ sung vào file số liệu input phục 
vụ mô phỏng MCNP chùm nơtron  nhiệt phin lọc tại lò phản ứng Đà Lạt. 

Từ khóa: Tán xạ nơtron nhiệt, nơtron phin lọc, NJOY. 

Abstract: This paper presents the calculated results of the thermal neutron inelastic scattering cross 
sections of Bismuth and Sapphire crystals. In these calculations, the effects of thermal neutron 
scattering on crystal‟s phonon vibration and lattice parameters were taken into account by using the 
NJOY code. These calculated results were updated into the related ACE format data file for MCNP 
simulation of thermal neutron beams filtered at the Dalat research reactor.  

Keywords: Thermal neutron scattering, neutron filters, NJOY code. 
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Tóm tắt: Bài báo này trình bày kết quả mô phỏng thiết kế chùm neutron nhiệt mới tại kênh ngang số 1 
của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt sử dụng chƣơng trình mô phỏng Monte Carlo MCNP6. Chùm 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 
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GS. Mai Trọng Khoa 
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neutron nhiệt đƣợc tạo ra bằng cách sử dụng tổ hợp phin lọc tinh thể Sapphire và Bismuth. Để nâng 
cao sự chính xác cho các tính toán mô phỏng, thƣ viện số liệu tiết diện tán xạ neutron nhiệt của các vật 
liệu tinh thể Sapphire và Bismuth đã đƣợc tính toán bằng chƣơng trình NJOY2016 và cập nhật vào thƣ 
viện số liệu phản ứng hạt nhân theo định dạng của chƣơng trình MCNP6. Ngoài ra, hình học của hệ 
chuẩn trực neutron đƣợc thiết kế cải tiến từ dạng hình trụ sang dạng hình cone nhằm tăng thông lƣợng 
neutron tại vị trí chiếu mẫu thực nghiệm. Trong quá trình tính toán mô phỏng, bề dày của các phin lọc 
đƣợc thay đổi để tìm ra giá trị tối ƣu của thông lƣợng neutron nhiệt, tỉ số R giữa thông lƣợng neutron 
nhiệt với thông lƣợng neutron năng lƣợng cao, và đồng thời giảm phông gamma. Kết quả mô phỏng 
cho thấy với cùng bề dày, tổ hợp phin lọc Sapphire và Bismuth cho thông lƣợng neutron nhiệt cũng 
nhƣ tỉ số R cao hơn đáng kể so với tổ hợp phin lọc Sillicon và Bismuth. Cấu hình tổ hợp phin lọc mới 
thu đƣợc từ kết quả mô phỏng sẽ đƣợc thiết kế chế tạo và lắp đặt để phục vụ các thí nghiệm.       

Từ khóa: MCNP6, NJOY2016, quy luật tán xạ neutron nhiệt, phin lọc neutron, sapphire. 

Abstract: This paper presents a new design of a thermal neutron beam at the horizontal channel No.1 
of the Dalat Nuclear Research Reactor by using the MCNP6 code. The thermal neutron beam is the 
result of installing a combination of Sapphire and Bismuth crystal filters. Due to lacking the thermal 
neutron cross-section data of crystalline filters, we used NJOY2016 code to generate the cross-section 
files for Sapphire and Bismuth, then updated the compatible library files into MCNP6 library. The 
filter configurations having different thickness were investigated for obtaining the optimal value of 
thermal neutron flux and thermal neutron flux to high-energy neutron flux ratio R-value. In addition, 
we changed the beam guide structure from cylindrical collimator to conical collimator for increasing 
the neutron flux at the sample position. The comparison of simulation results using a different 
combination of filters at the same thickness showed the advantages of Sapphire crystal in the aspect of 
producing higher thermal neutron flux and R-value. 

Keywords: MCNP6, NJOY2016, thermal scattering law, neutron filter. 

TỔNG QUAN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BỨC XẠ CHÙM TIA ĐIỆN TỬ TRONG 
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OVERVIEW OF ELECTRON BEAM TECHNOLOGY APPLICATION IN HAZARDOUS 
INDUSTRIAL WASTE TREATMENT  

NGUYỄN HỮU ĐỨC, ĐOÀN THỊ THU HIỀN, ĐOÀN THANH SƠN, NGUYỄN THANH THỦY,  
NGUYỄN AN THÁI, NGUYỄN NHO LÂN, NGUYỄN VĂN TÙNG, HOÀNG VĂN ĐỨC, HOÀNG NHUẬN 

 Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 Lang Ha - Dong Da - Hanoi, Vietnam 
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Tóm tắt: Bài báo này trình bày tổng quan tài liệu về ứng dụng công nghệ bức xạ chùm tia điện tử 
(Electron Beam Technology - EBT) trong xử lí chất thải công nghiệp nguy hại (tập trung về chất thải 
khí và lỏng, đặc biệt là xử lí SOx và NOx trong khí thải của nhà máy nhiệt điện đốt than). Việc này 
nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học; tiếp cận công nghệ và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực 
ứng dụng EBT xử lí chất thải công nghiệp nguy hại. Qua đó, đề xuất một phƣơng án xử lí chất thải 
công nghiệp nguy hại sử dụng EBT ở Việt Nam. Để thực hiện công việc này chúng tôi đã: tìm, đọc, 
nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu về ứng dụng của EBT trong xử lí chất thải công nghiệp 
nguy hại; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình sử dụng một số máy gia tốc điện tử ở Việt Nam; phân tích và 
tổng kết kinh nghiệm để xem xét lại những thành quả trong quá khứ của ứng dụng nhằm rút ra những 
kết luận bổ ích cho thực tiễn và khoa học; khai thác ý kiến đánh giá của các chuyên gia để xem xét, 
phân tích nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề. Bài báo đã trình bày về cơ sở khoa học, sơ đồ khối, cách 
thức tiến hành, đánh giá hiệu suất xử lí và khía cạnh kinh tế... của việc ứng dụng EBT để xử lí chất 
thải công nghiệp nguy hại dạng lỏng và khí; đã phân tích để cho thấy tiềm năng ứng dụng EBT để xử 
lí chất thải công nghiệp nguy hại ở Việt Nam là lớn. Năng lực nghiên cứu khoa học và hiểu biết cơ bản 
trong lĩnh vực ứng dụng EBT xử lí chất thải công nghiệp nguy hại của các thành viên trong nhóm 
nghiên cứu đã đƣợc nâng cao. Với các kết quả này, phƣơng án xử lí chất thải công nghiệp nguy hại sử 
dụng EBT ở Việt Nam cũng đã đƣợc đề xuất.  

Từ khóa: công nghệ bức xạ chùm tia điện tử, chất thải công nghiệp nguy hại, xử lí chất thải. 
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thông lƣợng nơtron nhiệt và tỷ số cadmi thích hợp, tỷ số tín hiệu trên phông tốt, bức xạ gamma lẫn 
trong dòng nơtron nhỏ, và suất liều bức xạ ảnh hƣởng tới nhân viên làm việc thấp ở mức hợp lý. Vật 
liệu sử dụng để xây dựng gồm chì, lithium florin (LiF), cadmium, Teflon, sắt. Các đặc trƣng của thiết 
bị PGNAA nhƣ thông lƣợng nơtron, tỷ số cadmi, suất liều gamma tại vị trí chiếu mẫu, đƣờng cong 
hiệu suất tuyệt đối, phổ phông bức xạ gamma, độ nhạy phân tích và giới hạn ghi nhận của vài nguyên 
tố đã đƣợc xác định, và cho thấy chúng tốt hơn nhiều so với các tham số của thiết bị cũ. 

Abstract: A new PGNAA facility has been installed at horizontal channel No.4 of the Dalat research 
reactor. The facility consists of the following parts: collimators, beam stopper, sample holder table, 
beam catcher, and biological shielding. The construction takes into account the basic parameters 
associated with the facility, such as adequate thermal neutron flux and cadmium ratio, good signal-to-
background condition, small gamma-ray contamination in the beam and appropriately low dose-rate to 
the operating personnel. The materials used in the construction are lead, lithium florin, cadmium, 
Teflon, and ion. The characteristics of the new PGNAA facility, such as neutron flux, gamma dose and 
cadmium ratio at sample position, absolute efficiency curve, background gamma-ray spectrum, 
analytical sensitivities and detection limits for some elements were determined, and proven to be much 
better than those of the old one. 

Keywords: PGNAA facility, Dalat research reactor, characteristics of the PGNAA facility 
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Tóm tắt: Bài báo này trình bày các kết quả tính toán tiết diện tán xạ nơtron nhiệt không đàn hồi đối 
với tinh thể bismuth và sapphire. Trong tính toán này các ảnh hƣởng của tán xạ nơtron lên dao động 
phonon trong các tinh thể và các tham số tinh thể nhận đƣợc thông qua sử dụng chƣơng trình NJOY. 
Kết quả tính toán đƣợc định dạng theo cơ sở dữ liệu ACE và đƣợc bổ sung vào file số liệu input phục 
vụ mô phỏng MCNP chùm nơtron  nhiệt phin lọc tại lò phản ứng Đà Lạt. 

Từ khóa: Tán xạ nơtron nhiệt, nơtron phin lọc, NJOY. 

Abstract: This paper presents the calculated results of the thermal neutron inelastic scattering cross 
sections of Bismuth and Sapphire crystals. In these calculations, the effects of thermal neutron 
scattering on crystal‟s phonon vibration and lattice parameters were taken into account by using the 
NJOY code. These calculated results were updated into the related ACE format data file for MCNP 
simulation of thermal neutron beams filtered at the Dalat research reactor.  

Keywords: Thermal neutron scattering, neutron filters, NJOY code. 
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Tóm tắt: Bài báo này trình bày kết quả mô phỏng thiết kế chùm neutron nhiệt mới tại kênh ngang số 1 
của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt sử dụng chƣơng trình mô phỏng Monte Carlo MCNP6. Chùm 
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khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  
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sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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GEANT4 SIMULATION OF POSITRON LIFETIME IN MATERIALS 

NGUYỄN TRUNG HIẾU1, TRỊNH HOA LĂNG2 
1Center for Nuclear Techniques, 217 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

2University of Science – Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Vietnam, 
227 Nguyen Van Cu, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: hieunth1712@gmail.com, thlang@hcmus.edu.vn 

Abstract: GEANT4 (GEometry ANd Tracking) is an object-oriented Monte Carlo simulation toolkit 
to simulate the passage of particles through matter. This research was carried out to model a system 
for measuring positron lifetime in materials by GEANT4 whereby the nature of positron annihilation 
in material was understood clearly. The specific details of 22Na source which emitted positrons with its 
energy in a 0-545 keV range was reproduced by GEANT4. Based on the positron annihilation in the 
sample, the penetration and the lifetime of positron were investigated. Besides, the experimental 
measurements of the lifetime positron in some metals, such as Cu, Al, Fe and Ni, were also conducted 
at Center for Nuclear Techniques. After all, the GEANT4 simulation results have been compared to 
that of experiments. The results show that the positron energy distribution of 22Na source in GEANT4 
is compatible with the published articles. The positron penetration in the samples, in simulation and 
experiment, have also the same results. The spectrum form of the positron lifetime in Cu, Al, Fe and 
Ni simulated in GEANT4 have a remarkable agreement with those of measured results. The system 
measuring directly positron lifetime, which has been simulated successfully, shows that using 
GEANT4 to evaluate the differences between experiment and theory of positron annihilation is 
essential for the material science field in particular and the physics in general. 

Keywords: positron annihilation, GEANT4. 

PHÊ CHUẨN GIAO THỨC MCSTAS-MCNPX TRONG TÍNH TOÁN CHE CHẮN VÀ 
PHÔNG NỀN GAMMA VÀ NƠTRON 

VALIDATION OF THE MCSTAS-MCNPX INTERFACE FEATURES IN CALCULATION OF 
SHIELDING AND GAMMA/NEUTRON BACKGROUNDS  

HOÀNG SỸ MINH TUẤN1*, GWANG-MIN SUN2, TRẦN HOÀI NAM1 VÀ LÊ NGỌC THIỆM3 

1Institute of Fundamental and Applied Sciences, Duy Tan University, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI),  

111, Daedeok-Daero, 989 Beon-Gil, Yuseong-gu, Daejeon 34057, Republic of KOREA 
3Institute for Nuclear Science and Technology - VINATOM, 179 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam 

E-mail: hsmtuan@gmail.com 

Tóm tắt: Giao thức McStas và MCNPX (Virtual_mcnp_ss_Guide) đƣợc phát triển từ năm 2012 nhằm 
giải quyết những hạn chế khi kết nối hai chƣơng trình mô phổng là McStas và MCNPX trong việc tính 
toán các hình học phức tạp, phông nền bức xạ và ảnh hƣởng qua lại giữa các chùm tia và thiết bị che 
chắn dọc theo ống dẫn chùm nơtron. Hiện nay chƣa có một nghiên cứu nào về việc chuẩn hóa giao 
thức này vì vậy mục tiêu của nghiên cứu này là để phê chuẩn giao thức này thông qua việc so sánh 
giữa kết quả tính toán bằng chƣơng trình MCNPX với thực nghiệm. Dựa vào việc phê chuẩn này, việc 
tính toán che chắn và phông nền gamma/nơtron xung quanh các thiết bị nơtron đƣợc thực hiện trong 
nghiên cứu này.      

Từ khóa: McStas-MCNPX, CONAS, HANARO, Thiết bị nơtron, Mô phỏng. 

Abstract: The interfacing McStas and MCNPX (Virtual_mcnp_ss_Guide component) have been 
developed since 2012 for overcoming the limitations of the gap between McStas and MCNPX such as 
complex moderator geometries, backgrounds, and interference between beam-lines as well as 
shielding requirements along with the neutron guides. In the present, there is no study about the 
validation of this feature. The aim of this study is to validate the McStas-MCNPX interface by 
comparison between the calculated results of the McStas-MCNPX interface with the other codes 
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Abstract: This article presented overview documents of the application of Electronic Beam 
Technology (EBT) in the field of hazardous industrial waste treatment (focus on gas and liquid waste, 
especially treatment of SOx and NOx in the emissions of coal-fired thermal power plants). This work 
aims at improving scientific research capacity; accessing to technology and technical services in the 
field of using EBT application to treat hazardous industrial waste. Thereby proposing a plan to treat 
hazardous industrial waste using EBT in Vietnam. To do this, we have: found, read, researched 
standards, regulations and documents on EBT application in the treatment of hazardous industrial 
waste; researched and learned about the use of some electron accelerators in Vietnam; analyzed and 
summarized the experience to reconsider the past achievements of the application in order to draw 
useful conclusions for reality and science; exploited the evaluation of experts to consider, analyze to 
find out the solutions to the problem. The article presented the scientific basis, block diagram, how to 
proceed, evaluate the process efficiency and economic aspect... of EBT application in treating 
hazardous industrial waste in liquid and gas form; analyzed to show that the potential of EBT 
application in treating hazardous industrial waste in Vietnam is large. The capacity of scientific 
research and basic knowledge in the field of using EBT application to treat hazardous industrial waste 
of the research team members have been enhanced. With these results, hazardous industrial waste 
treatment plan using EBT in Vietnam has also been proposed. 

Keywords: electron beam technology, hazardous industrial waste, waste treatment. 

MÔ PHỎNG MCNP ĐỂ THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM CHIẾU XẠ CHÙM 
ELECTRON TRÊN ZEOLITE ZSM-5 VÀ MORDENITE 

MCNP SIMULATION FOR SETTING UP EXPERIMENTS OF ELECTRON BEAM 
IRRADIATION ON ZEOLITE ZSM-5 AND MORDENITE 

PHAN TRỌNG PHÚC1, LƢU ANH TUYÊN1, LA LÝ NGUYÊN1, NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ1,  
PHẠM THỊ HUỆ1, LỖ THÁI SƠN1, ÔNG QUANG SƠN1, CAO VĂN CHUNG2 

1Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2Research and development center for radiation technology, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã mô phỏng sự tƣơng tác của chùm electron với zeolite 
Mordenite & ZSM-5 trong các cấu hình thí nghiệm khác nhau để tối ƣu hóa tính đồng nhất của thí 
nghiệm chiếu xạ để giảm sai số trong nghiên cứu sửa đổi cấu trúc của zeolit bằng chùm electron. Mô 
phỏng này giúp điều tra và kiểm soát một số vấn đề nhƣ khả năng giảm tốc electron 10MeV của một 
số vật liệu phổ biến, phổ năng lƣợng của điện tử để chiếu xạ mẫu, tính đồng nhất của năng lƣợng 
truyền của electron trong mẫu, nhiệt sinh ra thời gian chiếu xạ, thời gian chiếu xạ tƣơng ứng với mức 
liều. Với thông tin thu đƣợc từ quá trình mô phỏng, chúng ta có thể thiết lập thí nghiệm chiếu xạ cho 
các mẫu zeolite với những mức liều dự kiến. Ngoài ra, dữ liệu mô phỏng cung cấp cho chúng tôi thông 
tin về năng lƣợng hấp thụ trong mẫu zeolite. Điều này sẽ hỗ trợ việc giải thích các kết quả thực 
nghiệm một cách có hệ thống trong tƣơng lai 

Từ khóa: chiếu xạ electron, ZSM-5, mordenite, mô phỏng MCNP. 

Abstract: In this work, we have simulated the interaction of electron beam with zeolite Mordenite & 
ZSM-5 in different experimental configurations to optimize the uniformity of the irradiating 
experiment for reducing errors in the study modifying structures of the zeolites by the electron beam. 
This simulation helps to investigate and control a number of problems such as the possibility of 
decelerating electron 10 MeV of some common materials, the energy spectrum of electrons for 
irradiating the sample, the uniformity of the imparted energy of electrons in the sample, the heat 
generated during irradiation, irradiation time corresponding to dose levels. With the information 
obtained from the simulation process, we can set up the irradiation experiment for zeolite samples with 
the expected doses. In addition, the simulation data gives us information about the absorbed energy in 
the zeolite sample. This will support the interpretation of experimental results in a systematic way in future. 

Keywords: Electron irradiation, ZSM-5, mordenite, MCNP. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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GEANT4 SIMULATION OF POSITRON LIFETIME IN MATERIALS 

NGUYỄN TRUNG HIẾU1, TRỊNH HOA LĂNG2 
1Center for Nuclear Techniques, 217 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

2University of Science – Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Vietnam, 
227 Nguyen Van Cu, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: hieunth1712@gmail.com, thlang@hcmus.edu.vn 

Abstract: GEANT4 (GEometry ANd Tracking) is an object-oriented Monte Carlo simulation toolkit 
to simulate the passage of particles through matter. This research was carried out to model a system 
for measuring positron lifetime in materials by GEANT4 whereby the nature of positron annihilation 
in material was understood clearly. The specific details of 22Na source which emitted positrons with its 
energy in a 0-545 keV range was reproduced by GEANT4. Based on the positron annihilation in the 
sample, the penetration and the lifetime of positron were investigated. Besides, the experimental 
measurements of the lifetime positron in some metals, such as Cu, Al, Fe and Ni, were also conducted 
at Center for Nuclear Techniques. After all, the GEANT4 simulation results have been compared to 
that of experiments. The results show that the positron energy distribution of 22Na source in GEANT4 
is compatible with the published articles. The positron penetration in the samples, in simulation and 
experiment, have also the same results. The spectrum form of the positron lifetime in Cu, Al, Fe and 
Ni simulated in GEANT4 have a remarkable agreement with those of measured results. The system 
measuring directly positron lifetime, which has been simulated successfully, shows that using 
GEANT4 to evaluate the differences between experiment and theory of positron annihilation is 
essential for the material science field in particular and the physics in general. 

Keywords: positron annihilation, GEANT4. 

PHÊ CHUẨN GIAO THỨC MCSTAS-MCNPX TRONG TÍNH TOÁN CHE CHẮN VÀ 
PHÔNG NỀN GAMMA VÀ NƠTRON 

VALIDATION OF THE MCSTAS-MCNPX INTERFACE FEATURES IN CALCULATION OF 
SHIELDING AND GAMMA/NEUTRON BACKGROUNDS  

HOÀNG SỸ MINH TUẤN1*, GWANG-MIN SUN2, TRẦN HOÀI NAM1 VÀ LÊ NGỌC THIỆM3 

1Institute of Fundamental and Applied Sciences, Duy Tan University, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI),  

111, Daedeok-Daero, 989 Beon-Gil, Yuseong-gu, Daejeon 34057, Republic of KOREA 
3Institute for Nuclear Science and Technology - VINATOM, 179 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam 

E-mail: hsmtuan@gmail.com 

Tóm tắt: Giao thức McStas và MCNPX (Virtual_mcnp_ss_Guide) đƣợc phát triển từ năm 2012 nhằm 
giải quyết những hạn chế khi kết nối hai chƣơng trình mô phổng là McStas và MCNPX trong việc tính 
toán các hình học phức tạp, phông nền bức xạ và ảnh hƣởng qua lại giữa các chùm tia và thiết bị che 
chắn dọc theo ống dẫn chùm nơtron. Hiện nay chƣa có một nghiên cứu nào về việc chuẩn hóa giao 
thức này vì vậy mục tiêu của nghiên cứu này là để phê chuẩn giao thức này thông qua việc so sánh 
giữa kết quả tính toán bằng chƣơng trình MCNPX với thực nghiệm. Dựa vào việc phê chuẩn này, việc 
tính toán che chắn và phông nền gamma/nơtron xung quanh các thiết bị nơtron đƣợc thực hiện trong 
nghiên cứu này.      

Từ khóa: McStas-MCNPX, CONAS, HANARO, Thiết bị nơtron, Mô phỏng. 

Abstract: The interfacing McStas and MCNPX (Virtual_mcnp_ss_Guide component) have been 
developed since 2012 for overcoming the limitations of the gap between McStas and MCNPX such as 
complex moderator geometries, backgrounds, and interference between beam-lines as well as 
shielding requirements along with the neutron guides. In the present, there is no study about the 
validation of this feature. The aim of this study is to validate the McStas-MCNPX interface by 
comparison between the calculated results of the McStas-MCNPX interface with the other codes 
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Abstract: This article presented overview documents of the application of Electronic Beam 
Technology (EBT) in the field of hazardous industrial waste treatment (focus on gas and liquid waste, 
especially treatment of SOx and NOx in the emissions of coal-fired thermal power plants). This work 
aims at improving scientific research capacity; accessing to technology and technical services in the 
field of using EBT application to treat hazardous industrial waste. Thereby proposing a plan to treat 
hazardous industrial waste using EBT in Vietnam. To do this, we have: found, read, researched 
standards, regulations and documents on EBT application in the treatment of hazardous industrial 
waste; researched and learned about the use of some electron accelerators in Vietnam; analyzed and 
summarized the experience to reconsider the past achievements of the application in order to draw 
useful conclusions for reality and science; exploited the evaluation of experts to consider, analyze to 
find out the solutions to the problem. The article presented the scientific basis, block diagram, how to 
proceed, evaluate the process efficiency and economic aspect... of EBT application in treating 
hazardous industrial waste in liquid and gas form; analyzed to show that the potential of EBT 
application in treating hazardous industrial waste in Vietnam is large. The capacity of scientific 
research and basic knowledge in the field of using EBT application to treat hazardous industrial waste 
of the research team members have been enhanced. With these results, hazardous industrial waste 
treatment plan using EBT in Vietnam has also been proposed. 

Keywords: electron beam technology, hazardous industrial waste, waste treatment. 

MÔ PHỎNG MCNP ĐỂ THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM CHIẾU XẠ CHÙM 
ELECTRON TRÊN ZEOLITE ZSM-5 VÀ MORDENITE 

MCNP SIMULATION FOR SETTING UP EXPERIMENTS OF ELECTRON BEAM 
IRRADIATION ON ZEOLITE ZSM-5 AND MORDENITE 

PHAN TRỌNG PHÚC1, LƢU ANH TUYÊN1, LA LÝ NGUYÊN1, NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ1,  
PHẠM THỊ HUỆ1, LỖ THÁI SƠN1, ÔNG QUANG SƠN1, CAO VĂN CHUNG2 

1Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2Research and development center for radiation technology, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã mô phỏng sự tƣơng tác của chùm electron với zeolite 
Mordenite & ZSM-5 trong các cấu hình thí nghiệm khác nhau để tối ƣu hóa tính đồng nhất của thí 
nghiệm chiếu xạ để giảm sai số trong nghiên cứu sửa đổi cấu trúc của zeolit bằng chùm electron. Mô 
phỏng này giúp điều tra và kiểm soát một số vấn đề nhƣ khả năng giảm tốc electron 10MeV của một 
số vật liệu phổ biến, phổ năng lƣợng của điện tử để chiếu xạ mẫu, tính đồng nhất của năng lƣợng 
truyền của electron trong mẫu, nhiệt sinh ra thời gian chiếu xạ, thời gian chiếu xạ tƣơng ứng với mức 
liều. Với thông tin thu đƣợc từ quá trình mô phỏng, chúng ta có thể thiết lập thí nghiệm chiếu xạ cho 
các mẫu zeolite với những mức liều dự kiến. Ngoài ra, dữ liệu mô phỏng cung cấp cho chúng tôi thông 
tin về năng lƣợng hấp thụ trong mẫu zeolite. Điều này sẽ hỗ trợ việc giải thích các kết quả thực 
nghiệm một cách có hệ thống trong tƣơng lai 

Từ khóa: chiếu xạ electron, ZSM-5, mordenite, mô phỏng MCNP. 

Abstract: In this work, we have simulated the interaction of electron beam with zeolite Mordenite & 
ZSM-5 in different experimental configurations to optimize the uniformity of the irradiating 
experiment for reducing errors in the study modifying structures of the zeolites by the electron beam. 
This simulation helps to investigate and control a number of problems such as the possibility of 
decelerating electron 10 MeV of some common materials, the energy spectrum of electrons for 
irradiating the sample, the uniformity of the imparted energy of electrons in the sample, the heat 
generated during irradiation, irradiation time corresponding to dose levels. With the information 
obtained from the simulation process, we can set up the irradiation experiment for zeolite samples with 
the expected doses. In addition, the simulation data gives us information about the absorbed energy in 
the zeolite sample. This will support the interpretation of experimental results in a systematic way in future. 

Keywords: Electron irradiation, ZSM-5, mordenite, MCNP. 
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(VITESS, PHITS) and experiments. Based on the validation, the calculation of the shielding and 
gamma/neutron background along the neutron instruments can be easy by using the interfaces. 

Keywords: McStas-MCNPX interface, CONAS, HANARO, Neutron instrument, Simulation. 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP LÊN CẤU TRÖC 
CỦA VẬT LIỆU ZEOLITE 4A SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP NHIỄU XẠ TIA X KẾT 

HỢP VỚI PHỔ KẾ THỜI GIAN SỐNG POSITRON  

EFFECTS OF SYNTHETIC CONDITIONS ON INTERNAL STRUCTURE OF ZEOLITE 4A 
USING X-RAY DIFFRACTION METHOD IN COMBINATION WITH POSITRON 

ANNIHILATION LIFETIME SPECTROSCOPY 

PHẠM THỊ HUỆ1, LƢU ANH TUYÊN1,2*, NGUYỄN QUANG HƢNG3, NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ1,  
PHAN TRỌNG PHÖC1, LA LÝ NGUYÊN1, LỖ THÁI SƠN1

, ĐÀO VĂN HOÀNG1 

1 Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2University of Science – Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Vietnam, 

3Duy Tan University, Ho Chi Minh City, Vietnam, 
Email: phamhue.vl@gmail.com, tuyenluuanh@gmail.com  

Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về sự ảnh hƣởng của tỷ lệ Si/Al và thời gian kết 
tinh lên cấu trúc cũng nhƣ quá trình tinh thể hoá của vật liệu Zeolite 4A. Bằng cách sử dụng phƣơng 
pháp nhiễu xạ tia X (XRD) kết hợp với phổ kế thời gian sống positron (PALS), chúng tôi đã chứng 
minh đƣợc rằng sự thay đổi tỷ lệ Si/Al trong khoảng giữa 1/2 và 1/1 thực tế không ảnh hƣởng tới quá 
trình hình thành khung cấu trúc cơ bản của Zeolite 4A sau khi tổng hợp. Tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ ảnh 
hƣởng trực tiếp lên quá trình kết tinh, cụ thể là kích thƣớc và phân bố kích thƣớc của các tinh thể hình 
thành trong mẫu. Ngoài ra, các kết quả phân tích trên PALS đã chỉ ra rằng phổ thời gian sống của 
positron khá nhạy với sự thay đổi của vật liệu Zeolite 4A từ trạng thái có cấu trúc vô định hình sang 
trạng thái có cấu trúc tinh thể. Đặc biệt, nhờ việc sử dụng kết hợp giữa XRD và PALS, chúng tôi đã 
phát hiện ra sự xuất hiện của các sai hỏng mạng và các lỗ rỗng trung bình có bán kính lớn hơn 2 nm 
trong vật liệu Zeolite 4A này. Phát hiện về sự tồn tại của lỗ rỗng trung bình trong vật liệu Zeolite 4A 
này chƣa đƣợc công bố trong các nghiên cứu trƣớc đó. 

Từ khóa: Positron, nhiễu xạ tia X, Zeolite 4A, lỗ rỗng trung bình. 

Abstract: The present paper studies the effects of the systhetic conditions such as Si/Al ratio and 
crystalization time on the internal structure of Zeolite 4A by using the X-ray diffraction method 
(XRD) in combination with the positron lifetime annihilation spectroscopy (PALS). It has been found 
that the variation of the Si/Al ratio from 1/2 to 1/1 does not affect the basic framework structure of the 
synthetic Zeolite 4A. However, this variation affects the crystallization process, namely the size as 
well asthe size distribution of the crystals formed in the material. Moreover, the analysis of the PALS 
has indicated that the lifetime spetra of the positronare very sensitive to the internal change of Zeolite 
4A from its amorphous to crystaline structure. In particular, by simultaneously applying the XRD and 
PALS, we have observed the existence of defects and mesopores, whose average size is above 2 nm, 
in Zeolite 4A. This finding in Zeolite 4A has not been reported prevously in any research works. 

Keywords: Positron, X-ray diffraction, Zeolite 4A, mesopores.  
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(VITESS, PHITS) and experiments. Based on the validation, the calculation of the shielding and 
gamma/neutron background along the neutron instruments can be easy by using the interfaces. 

Keywords: McStas-MCNPX interface, CONAS, HANARO, Neutron instrument, Simulation. 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP LÊN CẤU TRÖC 
CỦA VẬT LIỆU ZEOLITE 4A SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP NHIỄU XẠ TIA X KẾT 

HỢP VỚI PHỔ KẾ THỜI GIAN SỐNG POSITRON  

EFFECTS OF SYNTHETIC CONDITIONS ON INTERNAL STRUCTURE OF ZEOLITE 4A 
USING X-RAY DIFFRACTION METHOD IN COMBINATION WITH POSITRON 

ANNIHILATION LIFETIME SPECTROSCOPY 

PHẠM THỊ HUỆ1, LƢU ANH TUYÊN1,2*, NGUYỄN QUANG HƢNG3, NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ1,  
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Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về sự ảnh hƣởng của tỷ lệ Si/Al và thời gian kết 
tinh lên cấu trúc cũng nhƣ quá trình tinh thể hoá của vật liệu Zeolite 4A. Bằng cách sử dụng phƣơng 
pháp nhiễu xạ tia X (XRD) kết hợp với phổ kế thời gian sống positron (PALS), chúng tôi đã chứng 
minh đƣợc rằng sự thay đổi tỷ lệ Si/Al trong khoảng giữa 1/2 và 1/1 thực tế không ảnh hƣởng tới quá 
trình hình thành khung cấu trúc cơ bản của Zeolite 4A sau khi tổng hợp. Tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ ảnh 
hƣởng trực tiếp lên quá trình kết tinh, cụ thể là kích thƣớc và phân bố kích thƣớc của các tinh thể hình 
thành trong mẫu. Ngoài ra, các kết quả phân tích trên PALS đã chỉ ra rằng phổ thời gian sống của 
positron khá nhạy với sự thay đổi của vật liệu Zeolite 4A từ trạng thái có cấu trúc vô định hình sang 
trạng thái có cấu trúc tinh thể. Đặc biệt, nhờ việc sử dụng kết hợp giữa XRD và PALS, chúng tôi đã 
phát hiện ra sự xuất hiện của các sai hỏng mạng và các lỗ rỗng trung bình có bán kính lớn hơn 2 nm 
trong vật liệu Zeolite 4A này. Phát hiện về sự tồn tại của lỗ rỗng trung bình trong vật liệu Zeolite 4A 
này chƣa đƣợc công bố trong các nghiên cứu trƣớc đó. 

Từ khóa: Positron, nhiễu xạ tia X, Zeolite 4A, lỗ rỗng trung bình. 

Abstract: The present paper studies the effects of the systhetic conditions such as Si/Al ratio and 
crystalization time on the internal structure of Zeolite 4A by using the X-ray diffraction method 
(XRD) in combination with the positron lifetime annihilation spectroscopy (PALS). It has been found 
that the variation of the Si/Al ratio from 1/2 to 1/1 does not affect the basic framework structure of the 
synthetic Zeolite 4A. However, this variation affects the crystallization process, namely the size as 
well asthe size distribution of the crystals formed in the material. Moreover, the analysis of the PALS 
has indicated that the lifetime spetra of the positronare very sensitive to the internal change of Zeolite 
4A from its amorphous to crystaline structure. In particular, by simultaneously applying the XRD and 
PALS, we have observed the existence of defects and mesopores, whose average size is above 2 nm, 
in Zeolite 4A. This finding in Zeolite 4A has not been reported prevously in any research works. 

Keywords: Positron, X-ray diffraction, Zeolite 4A, mesopores.  
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phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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ẢNH HƢỞNG CỦA SỐ HẠT MÔ PHỎNG ĐẾN ĐỘ BẤT ĐỊNH TRONG MÔ PHỎNG 
PHÁT TÁN PHÓNG XẠ SỬ DỤNG CHƢƠNG TRÌNH FLEXPART 

EFFECTS OF NUMBER OF SIMULATED PARTICLES ON THE UNCERTAINTY IN SIMULATION 
OF DISPERSION OF RADIOACTIVE MATERIAL USING FLEXPART PROGRAM 

NGUYỄN HÀO QUANG1, HOÀNG SỸ THÂN1, DƢƠNG ĐỨC THẮNG2, PHẠM KIM LONG1 
1Vietnam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet, Hanoi, Vietnam  

2Institute of Nuclear Science and Technology, 179 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam 

Tóm tắt: Phần mềm FLEXPART mô phỏng phát tán phóng xạ trong khí quyển dựa trên các chuyển 
động theo trƣờng gió và các nhiễu loạn ngẫu nhiên. Để mô phỏng các quá trình ngẫu nhiên chƣơng 
trình FLEXPART sử dụng một số lƣợng các hạt mô phỏng nhất định. Thay đổi số lƣợng các hạt mô 
phỏng dẫn đến sự thay đổi kết quả mô phỏng nồng độ phát tán của các nhân phóng xạ. Số hạt mô 
phỏng càng lớn kết quả mô phỏng càng chính xác. Tuy nhiên khi tăng số hạt mô phỏng chi phí tính 
toán cũng tăng. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định số hạt mô phỏng để có thể đƣa ra kết quả 
mô phỏng chấp nhận đƣợc. Báo cáo trình bày kết quả đánh giá độ bất định về nồng độ các nhân phóng 
xạ trong mô phỏng phát tán nhân phóng xạ 137Cs và 131I khi sử dụng phần mềm FLEXPART theo số 
hạt mô phỏng. Số hạt mô phỏng đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này là 100, 1000, 5000, 7500, 10000, 
15000, 20000, 25000 và 30000 hạt/giờ. Sử dụng phần mềm xử lý ảnh OpenCV để đánh giá độ sai lệch 
về kết quả mô phỏng theo số hạt mô phỏng đƣợc sử dụng. Kết quả đánh giá cho thấy với số hạt mô 
phỏng lớn hơn 10000 hạt/giờ kết quả mô phỏng là chấp nhận đƣợc. 

Từ khóa: FLEXPART, độ bất định, hạt mô phỏng, OpenCV. 

Abstract: FLEXPART software simulates atmospheric emissions based on wind-field movements and 
random disturbances. To simulate random processes, FLEXPART uses a certain number of simulation 
particles. Changing the number of simulation particles causes a change in the simulated results of the 
dispersion concentration of the radionuclides. The larger number of simulated particles results in the 
more accurate simulated results. However, increasing the number of simulated particles results in the 
increasing of the computational cost. The report presents an assessment of the uncertainty in the 
concentration of radionuclides in simulating dispersion of 137Cs and 131I nuclides using FLEXPART 
software according to the number of simulation particles. The number of simulation particles used in this 
study are 100, 1000, 5000, 7500, 10000, 15000, 20000, 25000 and 30000 particles/hour. Using the image 
processing software OpenCV to evaluate the uncertainties of simulated results according to the number 
of simulated particles used. Evaluation results show that the simulated results are acceptable with the 
number of simulated particles being of 20000 particles/hour. 

Keywords: FLEXPART, uncertainty, simulation particle, OpenCV. 

ATMOSPHERIC DISPERSION BENCHMARK PROBLEM OF THE ASEAN 
NETWORK ON NUCLEAR POWER SAFETY RESEARCH 

KAMPANART SILVA 

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization), Nakhon Nayok, Thailand 
Email:kampanarts@tint.or.th 

Abstract: ASEAN Network on Nuclear Power Safety Research (ASEAN NPSR) has been working 
since 2017 on the atmospheric dispersion benchmark problem to support capacity building in emergency 
preparedness and response (EPR) in ASEAN. Its project named Enhancing ASEAN Research 
Competency in Nuclear Emergency Preparedness and Response is being funded under the ASEAN 
Science, Technology and Innovation Funds (ASTIF). Atmospheric dispersion characteristics of a 
hypothetical release from nuclear power plants (NPP) are assessed with different meteorological 
conditions, calculation codes and assessors, and the results are compared and discussed. The project 
started with the assessment of the proposed Ninh Thuan 1 Nuclear Power Plant, and later shifted to 
Fangchenggang Nuclear Power Plant. Source term data is adopted from the station blackout scenario in 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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ẢNH HƢỞNG CỦA SỐ HẠT MÔ PHỎNG ĐẾN ĐỘ BẤT ĐỊNH TRONG MÔ PHỎNG 
PHÁT TÁN PHÓNG XẠ SỬ DỤNG CHƢƠNG TRÌNH FLEXPART 

EFFECTS OF NUMBER OF SIMULATED PARTICLES ON THE UNCERTAINTY IN SIMULATION 
OF DISPERSION OF RADIOACTIVE MATERIAL USING FLEXPART PROGRAM 

NGUYỄN HÀO QUANG1, HOÀNG SỸ THÂN1, DƢƠNG ĐỨC THẮNG2, PHẠM KIM LONG1 
1Vietnam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet, Hanoi, Vietnam  

2Institute of Nuclear Science and Technology, 179 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam 

Tóm tắt: Phần mềm FLEXPART mô phỏng phát tán phóng xạ trong khí quyển dựa trên các chuyển 
động theo trƣờng gió và các nhiễu loạn ngẫu nhiên. Để mô phỏng các quá trình ngẫu nhiên chƣơng 
trình FLEXPART sử dụng một số lƣợng các hạt mô phỏng nhất định. Thay đổi số lƣợng các hạt mô 
phỏng dẫn đến sự thay đổi kết quả mô phỏng nồng độ phát tán của các nhân phóng xạ. Số hạt mô 
phỏng càng lớn kết quả mô phỏng càng chính xác. Tuy nhiên khi tăng số hạt mô phỏng chi phí tính 
toán cũng tăng. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định số hạt mô phỏng để có thể đƣa ra kết quả 
mô phỏng chấp nhận đƣợc. Báo cáo trình bày kết quả đánh giá độ bất định về nồng độ các nhân phóng 
xạ trong mô phỏng phát tán nhân phóng xạ 137Cs và 131I khi sử dụng phần mềm FLEXPART theo số 
hạt mô phỏng. Số hạt mô phỏng đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này là 100, 1000, 5000, 7500, 10000, 
15000, 20000, 25000 và 30000 hạt/giờ. Sử dụng phần mềm xử lý ảnh OpenCV để đánh giá độ sai lệch 
về kết quả mô phỏng theo số hạt mô phỏng đƣợc sử dụng. Kết quả đánh giá cho thấy với số hạt mô 
phỏng lớn hơn 10000 hạt/giờ kết quả mô phỏng là chấp nhận đƣợc. 

Từ khóa: FLEXPART, độ bất định, hạt mô phỏng, OpenCV. 

Abstract: FLEXPART software simulates atmospheric emissions based on wind-field movements and 
random disturbances. To simulate random processes, FLEXPART uses a certain number of simulation 
particles. Changing the number of simulation particles causes a change in the simulated results of the 
dispersion concentration of the radionuclides. The larger number of simulated particles results in the 
more accurate simulated results. However, increasing the number of simulated particles results in the 
increasing of the computational cost. The report presents an assessment of the uncertainty in the 
concentration of radionuclides in simulating dispersion of 137Cs and 131I nuclides using FLEXPART 
software according to the number of simulation particles. The number of simulation particles used in this 
study are 100, 1000, 5000, 7500, 10000, 15000, 20000, 25000 and 30000 particles/hour. Using the image 
processing software OpenCV to evaluate the uncertainties of simulated results according to the number 
of simulated particles used. Evaluation results show that the simulated results are acceptable with the 
number of simulated particles being of 20000 particles/hour. 

Keywords: FLEXPART, uncertainty, simulation particle, OpenCV. 

ATMOSPHERIC DISPERSION BENCHMARK PROBLEM OF THE ASEAN 
NETWORK ON NUCLEAR POWER SAFETY RESEARCH 

KAMPANART SILVA 

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization), Nakhon Nayok, Thailand 
Email:kampanarts@tint.or.th 

Abstract: ASEAN Network on Nuclear Power Safety Research (ASEAN NPSR) has been working 
since 2017 on the atmospheric dispersion benchmark problem to support capacity building in emergency 
preparedness and response (EPR) in ASEAN. Its project named Enhancing ASEAN Research 
Competency in Nuclear Emergency Preparedness and Response is being funded under the ASEAN 
Science, Technology and Innovation Funds (ASTIF). Atmospheric dispersion characteristics of a 
hypothetical release from nuclear power plants (NPP) are assessed with different meteorological 
conditions, calculation codes and assessors, and the results are compared and discussed. The project 
started with the assessment of the proposed Ninh Thuan 1 Nuclear Power Plant, and later shifted to 
Fangchenggang Nuclear Power Plant. Source term data is adopted from the station blackout scenario in 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Vietnam, Changjiang and Fangchenggang Nuclear Power Plants. The WRF model results were first 
compared with observation data for model verification. Other than data in normal meteorological 
conditions, data in the extreme meteorological events are also conducted. Results showed that WRF 
model is capable of providing reasonable quality data for radioactive dispersion model for Changjiang 
and Fangchenggang Nuclear Power Plant cases. It is suggested that if a nuclear power plant accidents 
occur in strong northeast monsoon conditions, the entire areas of North Vietnam, including Hanoi have 
high risk of radioactive effect from the nuclear power plant accidents. 

Keywords: WRF model, radioactive model. 

ĐẶC TRƢNG CỦA CÁC TRƢỜNG CHUẨN LIỀU NEUTRON  
MÔ PHỎNG THỰC TẾ 

CHARACTERISTICS OF SIMULATED WORKPLACE NEUTRON STANDARD FIELDS 

LÊ NGỌC THIỆM1, NGUYỄN NGỌC QUỲNH1, ĐẶNG THỊ MỸ LINH1 
1Institute for Nuclear Science and Technology, VINATOM, 179 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam 

Email: LNThiem@vinatom.gov.vn 

Abstract: This paper presents the development of simulated workplace neutron standard fields at 
the Institute for Nuclear Science and Technology with the 241Am-Be source moderated by 
polyethylene spheres with diameters of 15 cm and 30 cm. The characterization of the standard fields 
(in terms of neutron fluence rates and neutron ambient dose equivalent rates) was performed using 
Bonner sphere spectrometer system together with MAXED and FRUIT unfolding codes. The related 
quantities such as neutron dose equivalent-averaged energies and fluence-to-ambient dose 
equivalent conversion coefficients were also determined. The discrepancies of values are satisfied 
the standard uncertainty criteria as recommended by the International Standard Organization 12789 
series. It implies that the simulated workplace neutron standard fields can be applied in the practical 
works for calibration purposes. 

Keywords: Neutron fluence, ambient dose equivalent, simulated workplace neutron standard field, 
conversion coefficients. 

THIẾT LẬP HỆ THỐNG THỰC NGHIỆM TRONG VIỆC QUẢN LÝ AN TOÀN  
BỨC XẠ KHI SỬ DỤNG ỐNG CROOKES TRONG GIẢNG DẠY KHOA HỌC  

TẠI NHẬT BẢN 

ESTABLISHMENT OF EXPERIMENTAL SYSTEM FOR RADIATION SAFETY 
MANAGEMENT IN TEACHING OF SCIENCE USING CROOKES TUBES 

ĐỖ DUY KHIÊM1,2, YAMAMOTO KENJI1, MASAYA YASHIKI1,  
HIROTO MATSUURA1, MASAFUMI AKIYOSHI1 

1Graduate School of Engineering, Osaka Prefecture University, Japan  
1-1 Gakuen-cho, Naka-ku, Sakai, Osaka 599-8531, Japan  

2Center for Nuclear Techniques in Ho Chi Minh City – VINATOM  
217 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tóm tắt: Tại Nhật Bản, các ống Crookes đã đƣợc sử dụng trong giảng dạy khoa học cho học sinh 
trung học cơ sở và phổ thông, với mục đích ban đầu là tìm hiểu các đặc trƣng của điện tử và dòng 
điện. Trong quá trình thí nghiệm, tia X phát ra từ ống Crookes gây ra liều cao (Hp (0,07) lên tới 250 
mSv/h ở 5 cm) có thể ảnh hƣởng lên những ngƣời tham gia thí nghiệm1,2. 

Tuy nhiên, tia X năng lƣợng thấp rất khó đo bằng các máy đo khảo sát thông thƣờng. Từ tháng 
3 năm 2017, một dự án mang tên “Thiết lập hệ thống quản lý an toàn bức xạ cho tia X năng lƣợng thấp 
tại các địa điểm giáo dục” đã đƣợc khởi động tại Nhật Bản. Dự án này nhằm mục đích thiết lập bộ tài 
liệu hƣớng dẫn về quản lý an toàn bức xạ tại các địa điểm giáo dục. Trong nghiên cứu này, nhƣ là một 
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the SOARCA report. Three different sets of meteorological data are used for the calculation to cover dry 
and wet conditions. The benchmark problem is assessed by three member states: Singapore, Vietnam 
and Thailand, using four calculation codes: ARGOS, Flexpart, JRODOS and NACAC. The dispersion 
patterns of ARGOS and JRODOS are almost identical, while those of Flexpart and NACAC are quite 
different. It was found that air concentration and ground concentration calculated by ARGOS and 
JRODOS are within the same ranges (differences are less than an order of magnitude), though ARGOS 
delivers much smaller total effective dose equivalents (TEDEs) for dry deposition, and much larger 
TEDEs for wet deposition. The results are being investigated to find the root causes to these differences, 
and to summarize recommendations to the users of these calculation codes when the codes are applied to 
transboundary atmospheric dispersion calculation. 

Keywords: Atmospheric dispersion, benchmark problem, ASEAN NPSR, transboundary. 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ TƢỢNG KHU VỰC ĐỘ PHÂN GIẢI CAO TẠO  
SỐ LIỆU ĐẦU VÀO CHO MÔ HÌNH TÍNH TOÁN PHÁT TÁN CHẤT PHÓNG XẠ 

KHU VỰC VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN 

APPLICATION OF HIGH RESOLUTION METEOROLOGICAL MODEL FOR GENERATION OF 
INPUT DATA FOR RADIOACTIVE DISPERSION MODEL SIMULATION OVER VIETNAM 

AND ADJACENT AREAS 

TS. NGUYỄN VĂN HIỆP1, CN. NGUYỄN ĐỨC NAM1, TS. NGUYỄN XUÂN ANH1,  
TS. NGUYỄN HÀO QUANG2, TS. HOÀNG SỸ THÂN2, TS. TRẦN ĐỨC TRỨ3 

1Institute of Geophysics, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)  
2Vietnam Atomic Energy Institute (VINATOM)  

3Vietnam Institute of Seas and Islands (VISI) 
E-mail: hiepwork@gmail.com 

Tóm tắt: Hiện nay vấn đề an toàn phóng xạ đang đƣợc quan tâm ở các quốc gia trên thế giới, trong đó 
có Việt Nam, đặc biệt là khi phía Trung Quốc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Xƣơng Giang và 
Cảng Phòng Thành gần Việt Nam. Do đó yêu cầu xây dựng kịch bản lan truyền chất phóng xạ từ các 
nhà máy điện hạt nhận trên đến Việt Nam đƣợc đặt ra. Để xây dựng các kịch bản lan truyền chất 
phóng xạ trong không khí bằng các mô hình lan truyền chất phóng xạ thì chất lƣợng số liệu đầu vào, 
trong đó số liệu khí tƣợng rất quan trọng. Nghiên cứu này sẽ tiến hành sử dụng mô hình WRF 
(Weather Research and Forecasting) mô phỏng các điều kiện khí tƣợng làm đầu vào cho mô hình phát 
tán phóng xạ. Mô hình WRF đƣợc sử dụng với ba miền tính với độ phân giải lần lƣợt là 54 km, 18 km, 
6 km bao phủ trên khu vực Việt Nam và các nhà máy điện hạt nhân Cảng Phòng Thành và Xƣơng 
Giang của Trung Quốc. Các kết quả của mô hình WRF sẽ đƣợc đánh giá với số liệu quan trắc. Nghiên 
cứu cũng tiến hành tạo số liệu khí tƣợng cho một số điều kiện khí tƣợng cực đoan đặc trƣng. Kết quả 
ban đầu cho thấy mô hình WRF có khả năng tạo số liệu với chất lƣợng tốt cho bài toán mô phỏng 
nguy cơ lan truyền chất phóng xạ từ phía các nhà máy điện hạt nhân Xƣơng Giang và Cảng Phòng 
Thành sang Việt Nam. Mô phỏng cho thấy trong điều kiện gió mùa đông bắc mạnh, nếu sự cố hạt 
nhân xảy ra, hầu hết toàn bộ khu vực Miền bắc Việt Nam, trong đó có thủ đô Hà Nội có nguy cơ cao 
chịu ảnh hƣởng chất phóng xạ từ sự cố. Kết quả của nghiên cứu có thể là nguồn thông tin quan trọng 
để xây dựng kịch bản ứng phó với sự cố hạt nhân nếu xảy ra ở một trong hai nhà máy điện hạt nhân 
Xƣơng Giang hoặc Cảng Phòng Thành của Trung Quốc. 

Từ khóa: Mô hình WRF, Mô hình phát tán phóng xạ. 

Abstract: Today, nuclear accidents are concerned by many countries around the world, including 
Vietnam, especially when the China has been installed the Changjiang and Fangchenggang Nuclear 
Power Plants close to Vietnam boundary. Therefore, it is required to construct pollutant radioactive 
scenario maps from accident scenarios from the nuclear power plants affecting Vietnam. The 
meteorologycal data are crucial to build scenarios of by dispersion models. This study used Weather 
Research and Forecasting (WRF) model to simulate the meteorological conditions as input data for the 
dispersion model. The WRF model configuration includes: three nested domains with horizontal 
resolution resolution of of 54 km, 18 km, 6 km, respectively. The 6-km domain covers North of 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Vietnam, Changjiang and Fangchenggang Nuclear Power Plants. The WRF model results were first 
compared with observation data for model verification. Other than data in normal meteorological 
conditions, data in the extreme meteorological events are also conducted. Results showed that WRF 
model is capable of providing reasonable quality data for radioactive dispersion model for Changjiang 
and Fangchenggang Nuclear Power Plant cases. It is suggested that if a nuclear power plant accidents 
occur in strong northeast monsoon conditions, the entire areas of North Vietnam, including Hanoi have 
high risk of radioactive effect from the nuclear power plant accidents. 

Keywords: WRF model, radioactive model. 

ĐẶC TRƢNG CỦA CÁC TRƢỜNG CHUẨN LIỀU NEUTRON  
MÔ PHỎNG THỰC TẾ 

CHARACTERISTICS OF SIMULATED WORKPLACE NEUTRON STANDARD FIELDS 

LÊ NGỌC THIỆM1, NGUYỄN NGỌC QUỲNH1, ĐẶNG THỊ MỸ LINH1 
1Institute for Nuclear Science and Technology, VINATOM, 179 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam 

Email: LNThiem@vinatom.gov.vn 

Abstract: This paper presents the development of simulated workplace neutron standard fields at 
the Institute for Nuclear Science and Technology with the 241Am-Be source moderated by 
polyethylene spheres with diameters of 15 cm and 30 cm. The characterization of the standard fields 
(in terms of neutron fluence rates and neutron ambient dose equivalent rates) was performed using 
Bonner sphere spectrometer system together with MAXED and FRUIT unfolding codes. The related 
quantities such as neutron dose equivalent-averaged energies and fluence-to-ambient dose 
equivalent conversion coefficients were also determined. The discrepancies of values are satisfied 
the standard uncertainty criteria as recommended by the International Standard Organization 12789 
series. It implies that the simulated workplace neutron standard fields can be applied in the practical 
works for calibration purposes. 

Keywords: Neutron fluence, ambient dose equivalent, simulated workplace neutron standard field, 
conversion coefficients. 

THIẾT LẬP HỆ THỐNG THỰC NGHIỆM TRONG VIỆC QUẢN LÝ AN TOÀN  
BỨC XẠ KHI SỬ DỤNG ỐNG CROOKES TRONG GIẢNG DẠY KHOA HỌC  

TẠI NHẬT BẢN 

ESTABLISHMENT OF EXPERIMENTAL SYSTEM FOR RADIATION SAFETY 
MANAGEMENT IN TEACHING OF SCIENCE USING CROOKES TUBES 

ĐỖ DUY KHIÊM1,2, YAMAMOTO KENJI1, MASAYA YASHIKI1,  
HIROTO MATSUURA1, MASAFUMI AKIYOSHI1 

1Graduate School of Engineering, Osaka Prefecture University, Japan  
1-1 Gakuen-cho, Naka-ku, Sakai, Osaka 599-8531, Japan  

2Center for Nuclear Techniques in Ho Chi Minh City – VINATOM  
217 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tóm tắt: Tại Nhật Bản, các ống Crookes đã đƣợc sử dụng trong giảng dạy khoa học cho học sinh 
trung học cơ sở và phổ thông, với mục đích ban đầu là tìm hiểu các đặc trƣng của điện tử và dòng 
điện. Trong quá trình thí nghiệm, tia X phát ra từ ống Crookes gây ra liều cao (Hp (0,07) lên tới 250 
mSv/h ở 5 cm) có thể ảnh hƣởng lên những ngƣời tham gia thí nghiệm1,2. 

Tuy nhiên, tia X năng lƣợng thấp rất khó đo bằng các máy đo khảo sát thông thƣờng. Từ tháng 
3 năm 2017, một dự án mang tên “Thiết lập hệ thống quản lý an toàn bức xạ cho tia X năng lƣợng thấp 
tại các địa điểm giáo dục” đã đƣợc khởi động tại Nhật Bản. Dự án này nhằm mục đích thiết lập bộ tài 
liệu hƣớng dẫn về quản lý an toàn bức xạ tại các địa điểm giáo dục. Trong nghiên cứu này, nhƣ là một 
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the SOARCA report. Three different sets of meteorological data are used for the calculation to cover dry 
and wet conditions. The benchmark problem is assessed by three member states: Singapore, Vietnam 
and Thailand, using four calculation codes: ARGOS, Flexpart, JRODOS and NACAC. The dispersion 
patterns of ARGOS and JRODOS are almost identical, while those of Flexpart and NACAC are quite 
different. It was found that air concentration and ground concentration calculated by ARGOS and 
JRODOS are within the same ranges (differences are less than an order of magnitude), though ARGOS 
delivers much smaller total effective dose equivalents (TEDEs) for dry deposition, and much larger 
TEDEs for wet deposition. The results are being investigated to find the root causes to these differences, 
and to summarize recommendations to the users of these calculation codes when the codes are applied to 
transboundary atmospheric dispersion calculation. 

Keywords: Atmospheric dispersion, benchmark problem, ASEAN NPSR, transboundary. 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KHÍ TƢỢNG KHU VỰC ĐỘ PHÂN GIẢI CAO TẠO  
SỐ LIỆU ĐẦU VÀO CHO MÔ HÌNH TÍNH TOÁN PHÁT TÁN CHẤT PHÓNG XẠ 

KHU VỰC VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN 

APPLICATION OF HIGH RESOLUTION METEOROLOGICAL MODEL FOR GENERATION OF 
INPUT DATA FOR RADIOACTIVE DISPERSION MODEL SIMULATION OVER VIETNAM 

AND ADJACENT AREAS 

TS. NGUYỄN VĂN HIỆP1, CN. NGUYỄN ĐỨC NAM1, TS. NGUYỄN XUÂN ANH1,  
TS. NGUYỄN HÀO QUANG2, TS. HOÀNG SỸ THÂN2, TS. TRẦN ĐỨC TRỨ3 

1Institute of Geophysics, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)  
2Vietnam Atomic Energy Institute (VINATOM)  

3Vietnam Institute of Seas and Islands (VISI) 
E-mail: hiepwork@gmail.com 

Tóm tắt: Hiện nay vấn đề an toàn phóng xạ đang đƣợc quan tâm ở các quốc gia trên thế giới, trong đó 
có Việt Nam, đặc biệt là khi phía Trung Quốc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Xƣơng Giang và 
Cảng Phòng Thành gần Việt Nam. Do đó yêu cầu xây dựng kịch bản lan truyền chất phóng xạ từ các 
nhà máy điện hạt nhận trên đến Việt Nam đƣợc đặt ra. Để xây dựng các kịch bản lan truyền chất 
phóng xạ trong không khí bằng các mô hình lan truyền chất phóng xạ thì chất lƣợng số liệu đầu vào, 
trong đó số liệu khí tƣợng rất quan trọng. Nghiên cứu này sẽ tiến hành sử dụng mô hình WRF 
(Weather Research and Forecasting) mô phỏng các điều kiện khí tƣợng làm đầu vào cho mô hình phát 
tán phóng xạ. Mô hình WRF đƣợc sử dụng với ba miền tính với độ phân giải lần lƣợt là 54 km, 18 km, 
6 km bao phủ trên khu vực Việt Nam và các nhà máy điện hạt nhân Cảng Phòng Thành và Xƣơng 
Giang của Trung Quốc. Các kết quả của mô hình WRF sẽ đƣợc đánh giá với số liệu quan trắc. Nghiên 
cứu cũng tiến hành tạo số liệu khí tƣợng cho một số điều kiện khí tƣợng cực đoan đặc trƣng. Kết quả 
ban đầu cho thấy mô hình WRF có khả năng tạo số liệu với chất lƣợng tốt cho bài toán mô phỏng 
nguy cơ lan truyền chất phóng xạ từ phía các nhà máy điện hạt nhân Xƣơng Giang và Cảng Phòng 
Thành sang Việt Nam. Mô phỏng cho thấy trong điều kiện gió mùa đông bắc mạnh, nếu sự cố hạt 
nhân xảy ra, hầu hết toàn bộ khu vực Miền bắc Việt Nam, trong đó có thủ đô Hà Nội có nguy cơ cao 
chịu ảnh hƣởng chất phóng xạ từ sự cố. Kết quả của nghiên cứu có thể là nguồn thông tin quan trọng 
để xây dựng kịch bản ứng phó với sự cố hạt nhân nếu xảy ra ở một trong hai nhà máy điện hạt nhân 
Xƣơng Giang hoặc Cảng Phòng Thành của Trung Quốc. 

Từ khóa: Mô hình WRF, Mô hình phát tán phóng xạ. 

Abstract: Today, nuclear accidents are concerned by many countries around the world, including 
Vietnam, especially when the China has been installed the Changjiang and Fangchenggang Nuclear 
Power Plants close to Vietnam boundary. Therefore, it is required to construct pollutant radioactive 
scenario maps from accident scenarios from the nuclear power plants affecting Vietnam. The 
meteorologycal data are crucial to build scenarios of by dispersion models. This study used Weather 
Research and Forecasting (WRF) model to simulate the meteorological conditions as input data for the 
dispersion model. The WRF model configuration includes: three nested domains with horizontal 
resolution resolution of of 54 km, 18 km, 6 km, respectively. The 6-km domain covers North of 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 
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characteristics of X-rays emitted by Crookes tubes, the relevance of operational factors and the effects of 
electrical setting on leakage dose from Crookes tube. 

A variable applied voltage (HV) from a power supply (an induction coil) to a Crookes tube 
created inhomogeneous energy of X-rays radiated from a Crookes tube. In a conventional Crookes tube, 
the maximum applied voltage was about 25 – 40 kV, and the tube emits X-rays at the low energy of 
approximately 16 – 20 keV. By increasing the applied voltage, the X-ray energy peak was shifted to a 
higher region in the X-ray energy spectrum. As a result, the X-ray energy spectrum and applied voltage 
were changed by HV equipment setting that gives a large change in leakage dose. The results also 
indicated that the dose depended on a change of current in the Crookes tube, and changed with a distance 
as a square of distance3 (Fig. 1). However, the correlation between applied voltage and current is 
different from each tube, and some products showed a large current at low voltage gives very low 
leakage dose. 
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Figure 1. The dose rate was changed with the current (a) and measurement distance (b) 

In addition, cloud chamber devices were developed to support radiological education. The visualized 
length of radiation track helps students to understand radiation energy. Recently, we initially applied 
cloud chamber to simulate the X-ray energy spectrum from the Crookes tube. It showed a correlation of 
X-ray track length and X-ray energy. With a low energy X-ray of 19 keV, the length was observed at 
3~4 mm by the cloud chamber (Fig. 2). 

 

 

 

 
Figure 2. Application of cloud chamber in tracking of radiation path. 

Keywords: Crookes tube, CZT detector, radiation education, radiation protection, X-ray spectrum. 
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phần của dự án, chúng tôi đã nghiên cứu các đặc trƣng của tia X phát ra từ các ống Crookes, sự liên 
quan của các yếu tố vận hành và ảnh hƣởng của thông số cài đặt điện tử đối với liều rò rỉ từ ống 
Crookes. 

Khi áp một cao thế biến đổi (HV) từ nguồn cấp (cuộn dây cảm ứng) lên ống Crookes, nó sẽ tạo 
ra tia X có năng lƣợng không đồng nhất. Trong các ống Crookes thông thƣờng, cao thế sử dụng là 
khoảng 25 - 40 kV và tia X phát ra ở mức năng lƣợng thấp khoảng 16 - 20 keV. Bằng cách tăng cao 
thế, đỉnh năng lƣợng tia X sẽ dịch chuyển sang vùng năng lƣợng cao hơn. Điều này dẫn đến, khi thay 
đổi năng lƣợng tia X và cao thế bởi các cài đặt sẽ gây ra sự thay đổi lớn về liều. Các kết quả cũng chỉ 
ra rằng liều phụ thuộc vào sự thay đổi dòng điện trong ống Crookes và thay đổi theo bình phƣơng 
khoảng cách từ ống Crookes3 (Hình 1). Tuy nhiên, mối tƣơng quan giữa điện áp và dòng điện là khác 
nhau đối với mỗi ống Crookes và một số sản phẩm cho thấy dòng điện lớn ở mức điện áp thấp sẽ cho 
liều rò rỉ rất thấp. 
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Hình 1. Suất liều thay đổi theo dòng điện (a) và khoảng cách đo (b) 

Ngoài ra, chúng tôi đã chế tạo và phát triển thiết bị buồng mây (cloud chamber) để hỗ trợ trong 
việc đào tạo bức xạ cho các trƣờng trung học. Quãng chạy của bức xạ đƣợc nhìn thấy trực quan giúp 
học sinh hiểu đƣợc năng lƣợng bức xạ. Gần đây, chúng tôi đã tiến hành những nghiên cứu ban đầu 
trong việc áp dụng buồng mây để mô phỏng phổ năng lƣợng tia X từ ống Crookes. Nó cho thấy mối 
tƣơng quan giữa quãng chạy và năng lƣợng tia X. Với tia X năng lƣợng thấp khoảng 19 keV, quãng 
chạy đƣợc quan sát ở mức 3 ~ 4 mm khi dùng buồng mây (Hình 2). 

 

 

 

 
Hình 2. Ứng dụng của buồng mây trong việc quan sát vết bức xạ  

Từ khóa: Ống Crookes, đầu dò CZT, đào tạo bức xạ, an toàn bức xạ, phổ tia X. 

Abstract: In Japan, Crookes tube has been used in the teaching of science for junior-high school 
students where the first purpose is to learn characters of electron and current. During experiments, the X-
rays radiated from a Crookes tube caused a high dose (Hp(0.07) up to 250 mSv/h at 5 cm) that may 
expose to the participants1,2. 

However, a low energy X-ray is hard to measure using conventional survey meters. From March 
2017, a project named “Establishment of radiation safety management system for low energy X-rays at 
education sites” was started in Japan. Its scope aims to establish a guideline on radiation safety 
management at the educational sites. In this study, as the partials of the project, we investigated 
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characteristics of X-rays emitted by Crookes tubes, the relevance of operational factors and the effects of 
electrical setting on leakage dose from Crookes tube. 

A variable applied voltage (HV) from a power supply (an induction coil) to a Crookes tube 
created inhomogeneous energy of X-rays radiated from a Crookes tube. In a conventional Crookes tube, 
the maximum applied voltage was about 25 – 40 kV, and the tube emits X-rays at the low energy of 
approximately 16 – 20 keV. By increasing the applied voltage, the X-ray energy peak was shifted to a 
higher region in the X-ray energy spectrum. As a result, the X-ray energy spectrum and applied voltage 
were changed by HV equipment setting that gives a large change in leakage dose. The results also 
indicated that the dose depended on a change of current in the Crookes tube, and changed with a distance 
as a square of distance3 (Fig. 1). However, the correlation between applied voltage and current is 
different from each tube, and some products showed a large current at low voltage gives very low 
leakage dose. 
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Figure 1. The dose rate was changed with the current (a) and measurement distance (b) 

In addition, cloud chamber devices were developed to support radiological education. The visualized 
length of radiation track helps students to understand radiation energy. Recently, we initially applied 
cloud chamber to simulate the X-ray energy spectrum from the Crookes tube. It showed a correlation of 
X-ray track length and X-ray energy. With a low energy X-ray of 19 keV, the length was observed at 
3~4 mm by the cloud chamber (Fig. 2). 

 

 

 

 
Figure 2. Application of cloud chamber in tracking of radiation path. 

Keywords: Crookes tube, CZT detector, radiation education, radiation protection, X-ray spectrum. 
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phần của dự án, chúng tôi đã nghiên cứu các đặc trƣng của tia X phát ra từ các ống Crookes, sự liên 
quan của các yếu tố vận hành và ảnh hƣởng của thông số cài đặt điện tử đối với liều rò rỉ từ ống 
Crookes. 

Khi áp một cao thế biến đổi (HV) từ nguồn cấp (cuộn dây cảm ứng) lên ống Crookes, nó sẽ tạo 
ra tia X có năng lƣợng không đồng nhất. Trong các ống Crookes thông thƣờng, cao thế sử dụng là 
khoảng 25 - 40 kV và tia X phát ra ở mức năng lƣợng thấp khoảng 16 - 20 keV. Bằng cách tăng cao 
thế, đỉnh năng lƣợng tia X sẽ dịch chuyển sang vùng năng lƣợng cao hơn. Điều này dẫn đến, khi thay 
đổi năng lƣợng tia X và cao thế bởi các cài đặt sẽ gây ra sự thay đổi lớn về liều. Các kết quả cũng chỉ 
ra rằng liều phụ thuộc vào sự thay đổi dòng điện trong ống Crookes và thay đổi theo bình phƣơng 
khoảng cách từ ống Crookes3 (Hình 1). Tuy nhiên, mối tƣơng quan giữa điện áp và dòng điện là khác 
nhau đối với mỗi ống Crookes và một số sản phẩm cho thấy dòng điện lớn ở mức điện áp thấp sẽ cho 
liều rò rỉ rất thấp. 
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Hình 1. Suất liều thay đổi theo dòng điện (a) và khoảng cách đo (b) 

Ngoài ra, chúng tôi đã chế tạo và phát triển thiết bị buồng mây (cloud chamber) để hỗ trợ trong 
việc đào tạo bức xạ cho các trƣờng trung học. Quãng chạy của bức xạ đƣợc nhìn thấy trực quan giúp 
học sinh hiểu đƣợc năng lƣợng bức xạ. Gần đây, chúng tôi đã tiến hành những nghiên cứu ban đầu 
trong việc áp dụng buồng mây để mô phỏng phổ năng lƣợng tia X từ ống Crookes. Nó cho thấy mối 
tƣơng quan giữa quãng chạy và năng lƣợng tia X. Với tia X năng lƣợng thấp khoảng 19 keV, quãng 
chạy đƣợc quan sát ở mức 3 ~ 4 mm khi dùng buồng mây (Hình 2). 

 

 

 

 
Hình 2. Ứng dụng của buồng mây trong việc quan sát vết bức xạ  

Từ khóa: Ống Crookes, đầu dò CZT, đào tạo bức xạ, an toàn bức xạ, phổ tia X. 

Abstract: In Japan, Crookes tube has been used in the teaching of science for junior-high school 
students where the first purpose is to learn characters of electron and current. During experiments, the X-
rays radiated from a Crookes tube caused a high dose (Hp(0.07) up to 250 mSv/h at 5 cm) that may 
expose to the participants1,2. 

However, a low energy X-ray is hard to measure using conventional survey meters. From March 
2017, a project named “Establishment of radiation safety management system for low energy X-rays at 
education sites” was started in Japan. Its scope aims to establish a guideline on radiation safety 
management at the educational sites. In this study, as the partials of the project, we investigated 
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Abstract: In this work, the nanoDot (Nagase, Landauer) optically stimulated luminescence dosimeters 
are used for determining the distribution in X-ray generator SOFTEX M-60W (SOFTEX Corp., Ebina-
shi, Kanagawa, JAPAN). The arrangement of 361 nanoDots on the 45×45 cm plate which has a 
standardized size with the X-ray inner chamber section is carried out to measure the dose after exposing 
by X-ray generator with 50 kV, 2.5 mA. The experiments are performed at three different plates 
designed with separated distance and available on the X-ray chamber in the same measurement 
conditions. The result shows that there is a drift of high dose values to the left of all of three X-ray dose 
graphs in the different distances from X-ray tube. Furthermore, the information of X-ray dose 
distribution is very useful to locate the position and appropriate dose on the plate. However, performing 
the experiment in multiple different measurement conditions to estimate the X-ray dose distribution is 
necessary and more sufficient for future experiments. 

Keywords: X-ray, nanoDot, OSL, microStar, radiation dose. 
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VINZ MICHAEL C. CALIJA, AND KRISTINE MARIE D. ROMALLOSA 

Philippine Nuclear Research Institute – Department of Science and Technology  
Commonwealth Ave., Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines  
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Abstract: The Secondary Standards Dosimetry Laboratory of the Philippine Nuclear Research 
Institute establishes and maintains the standard for protection level of ionizing radiation in the 
Philippines. The laboratory utilizes Cesium-137 as standard sources for calibrating gamma radiation 
monitoring instruments. Recently, the laboratory has acquired two (2) neutron sources, namely a 
bare Californium-252, and Americium-241/Beryllium inside an irradiator. The laboratory will use 
these as standard sources for calibrating neutron radiation monitoring instruments and is expected to 
acquire a new neutron source with the support of the International Atomic Energy Agency. The 
Institute plans to transfer the SSDL to a new location at the Radioactive Waste Management 
Facility, which is connected to the new Radiation Protection Services Building. As such, the design 
and safety considerations for the new laboratory were assessed to ensure the facility complies with 
international standards. The results of the design and safety considerations are presented in this 
study, in particular: (a) the layout of the irradiation rooms to comply with international standards, 
(b) the facility shielding calculation and (c) the results of the simulations to determine the dose rates 
at certain points around and inside the facility to ensure that levels of radiation are within the 
acceptable limits without compromising the activities of the laboratory. 

Keywords: safety, gamma, Cesium-137, neutron, Californium-252, Americium-241/Beryllium, 
shielding, irradiation, dosimetry, activity, dose rate, simulation, Monte Carlo N-Particle 
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CARLO ĐỐI VỚI PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ GAMMA PHÔNG THẤP 

STUDY ON THE OPTIMAL OF CYLINDER SAMPLE GEOMETRIES USING MONTE CARLO 
SIMULATION FOR LOW BACKGROUND GAMMA SPECTRUM ANALYSIS METHOD 
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NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN, NGUYỄN VĂN PHÖC 

Center for Environment Research and Monitoring, Nuclear Research Institute,  
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Tóm tắt: Hiệu suất ghi của hệ phổ gamma phông thấp là một yếu tố quan trọng trong việc xác định 
hoạt độ phóng xạ của các mẫu môi trƣờng. Do tính đa dạng về loại mẫu, hình học và mật độ của các 
mẫu môi trƣờng là rất khác nhau. Do đó các nguồn chuẩn gamma không đủ để đáp ứng các yếu tố này 
trong việc xây dựng các đƣờng chuẩn  hiệu suất. Chính vì vậy, phƣơng pháp mô phỏng Monte Carlo là 
một lựa chọn phù hợp cho mục đích này. Trong nghiên cứu này, phần mềm GEANT4 và MCNP đƣợc 
sử dụng để mô phỏng và tối ƣu hóa mẫu đo hình trụ của các mẫu môi trƣờng thƣờng dùng để đo trên 
hệ phổ kế gamma phông thấp. 
Từ khóa: Phổ Gamma, hiệu suất ghi, mẫu môi trường, mô phỏng Geant4, Monte Carlo. 

Abstract: The efficiency of a low background gamma HPGe spectrometer is a significant factor in the 
determination of the specific radioactivity of environmental samples. Since the diversity of geometry and 
density of environmental samples, the gamma standard sources insufficient for the efficiency calibration. 
Hence, the Monte Carlo simulation method is a suitable choice for this purpose. In this study, GEANT4 
and MCNP software are used to simulate and optimization cylindrical container geometries of 
environmental samples for measurement on low background gamma spectrometry system. 

Keywords: Gamma spectrometry, efficiency calibration, environmental samples, Geant4, Monte 
Carlo simulation. 

PHÂN BỐ LIỀU BỨC XẠ TRONG BUỒNG ĐO MÁY PHÁT TIA X SỬ DỤNG  
LIỀU KẾ QUANG PHÁT QUANG NANODOT 

MEASURING X-RAY DOSE DISTRIBUTION USING NANODOT OPTICALLY STIMULATED 
LUMINESCENCE DOSIMETER 
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Tóm tắt: Trong thí nghiệm này, chúng tôi sử dụng liều kế quang phát quang nanoDot (Nagase, 
Landauer) đánh giá sự phân bố liều bức xạ trong máy phát tia X SOFTEX M-60W (SOFTEX Corp., 
Ebina-shi, Kanagawa, JAPAN). Sắp xếp và đánh giá mức liều của 361 liều kế nanoDot trên tấm kim loại 
kích thƣớc 45×45 cm cùng kích thƣớc với tiết diện mặt đáy bên trong buồng phát tia X sau khi chiếu xạ 
chúng bởi máy phát tia X ở điều kiện 50kV, 2.5 mA. Thí nghiệm đƣợc thực hiện với cùng điều kiện đo 
chỉ vị trí tấm kim loại thay đổi ở ba nấc có sẵn trong buồng phát tia X tƣơng ứng ba khoảng cách khác 
nhau tính từ ống phát tia X. Kết quả cho thấy có sự lệch trái của các mức liều cao của cả ba phân bố. Các 
thông tin về sự phân bố mức liều bức xạ tia X trong thiết bị này rất hữu ích trong việc xác định vị trí và 
mức liều nhận đƣợc tƣơng ứng trên tấm kim loại khi đặt trong buồng phát tia X. Tuy nhiên, thực hiện thí 
nghiệm này với nhiều điều kiện đo đạc nhằm đánh giá sự phân bố liều bức xạ trong máy phát tia X một 
cách đầy đủ hơn và cần thiết đối với các thí nghiệm khác trong tƣơng lai. 
Từ khóa: Tia X, nanoDot, OSL, microStar, liều bức xạ. 
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Abstract: In this work, the nanoDot (Nagase, Landauer) optically stimulated luminescence dosimeters 
are used for determining the distribution in X-ray generator SOFTEX M-60W (SOFTEX Corp., Ebina-
shi, Kanagawa, JAPAN). The arrangement of 361 nanoDots on the 45×45 cm plate which has a 
standardized size with the X-ray inner chamber section is carried out to measure the dose after exposing 
by X-ray generator with 50 kV, 2.5 mA. The experiments are performed at three different plates 
designed with separated distance and available on the X-ray chamber in the same measurement 
conditions. The result shows that there is a drift of high dose values to the left of all of three X-ray dose 
graphs in the different distances from X-ray tube. Furthermore, the information of X-ray dose 
distribution is very useful to locate the position and appropriate dose on the plate. However, performing 
the experiment in multiple different measurement conditions to estimate the X-ray dose distribution is 
necessary and more sufficient for future experiments. 

Keywords: X-ray, nanoDot, OSL, microStar, radiation dose. 
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Commonwealth Ave., Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines  

Email: ave.garalde@gmail.com 

Abstract: The Secondary Standards Dosimetry Laboratory of the Philippine Nuclear Research 
Institute establishes and maintains the standard for protection level of ionizing radiation in the 
Philippines. The laboratory utilizes Cesium-137 as standard sources for calibrating gamma radiation 
monitoring instruments. Recently, the laboratory has acquired two (2) neutron sources, namely a 
bare Californium-252, and Americium-241/Beryllium inside an irradiator. The laboratory will use 
these as standard sources for calibrating neutron radiation monitoring instruments and is expected to 
acquire a new neutron source with the support of the International Atomic Energy Agency. The 
Institute plans to transfer the SSDL to a new location at the Radioactive Waste Management 
Facility, which is connected to the new Radiation Protection Services Building. As such, the design 
and safety considerations for the new laboratory were assessed to ensure the facility complies with 
international standards. The results of the design and safety considerations are presented in this 
study, in particular: (a) the layout of the irradiation rooms to comply with international standards, 
(b) the facility shielding calculation and (c) the results of the simulations to determine the dose rates 
at certain points around and inside the facility to ensure that levels of radiation are within the 
acceptable limits without compromising the activities of the laboratory. 

Keywords: safety, gamma, Cesium-137, neutron, Californium-252, Americium-241/Beryllium, 
shielding, irradiation, dosimetry, activity, dose rate, simulation, Monte Carlo N-Particle 
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CARLO ĐỐI VỚI PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ GAMMA PHÔNG THẤP 

STUDY ON THE OPTIMAL OF CYLINDER SAMPLE GEOMETRIES USING MONTE CARLO 
SIMULATION FOR LOW BACKGROUND GAMMA SPECTRUM ANALYSIS METHOD 
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Tóm tắt: Hiệu suất ghi của hệ phổ gamma phông thấp là một yếu tố quan trọng trong việc xác định 
hoạt độ phóng xạ của các mẫu môi trƣờng. Do tính đa dạng về loại mẫu, hình học và mật độ của các 
mẫu môi trƣờng là rất khác nhau. Do đó các nguồn chuẩn gamma không đủ để đáp ứng các yếu tố này 
trong việc xây dựng các đƣờng chuẩn  hiệu suất. Chính vì vậy, phƣơng pháp mô phỏng Monte Carlo là 
một lựa chọn phù hợp cho mục đích này. Trong nghiên cứu này, phần mềm GEANT4 và MCNP đƣợc 
sử dụng để mô phỏng và tối ƣu hóa mẫu đo hình trụ của các mẫu môi trƣờng thƣờng dùng để đo trên 
hệ phổ kế gamma phông thấp. 
Từ khóa: Phổ Gamma, hiệu suất ghi, mẫu môi trường, mô phỏng Geant4, Monte Carlo. 

Abstract: The efficiency of a low background gamma HPGe spectrometer is a significant factor in the 
determination of the specific radioactivity of environmental samples. Since the diversity of geometry and 
density of environmental samples, the gamma standard sources insufficient for the efficiency calibration. 
Hence, the Monte Carlo simulation method is a suitable choice for this purpose. In this study, GEANT4 
and MCNP software are used to simulate and optimization cylindrical container geometries of 
environmental samples for measurement on low background gamma spectrometry system. 

Keywords: Gamma spectrometry, efficiency calibration, environmental samples, Geant4, Monte 
Carlo simulation. 
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Email: mangosteen1112@gmail.com, nanda.nagara@gmail.com,  

chochochosan@gmail.com, nakahiro.yasuda@gmail.com 

Tóm tắt: Trong thí nghiệm này, chúng tôi sử dụng liều kế quang phát quang nanoDot (Nagase, 
Landauer) đánh giá sự phân bố liều bức xạ trong máy phát tia X SOFTEX M-60W (SOFTEX Corp., 
Ebina-shi, Kanagawa, JAPAN). Sắp xếp và đánh giá mức liều của 361 liều kế nanoDot trên tấm kim loại 
kích thƣớc 45×45 cm cùng kích thƣớc với tiết diện mặt đáy bên trong buồng phát tia X sau khi chiếu xạ 
chúng bởi máy phát tia X ở điều kiện 50kV, 2.5 mA. Thí nghiệm đƣợc thực hiện với cùng điều kiện đo 
chỉ vị trí tấm kim loại thay đổi ở ba nấc có sẵn trong buồng phát tia X tƣơng ứng ba khoảng cách khác 
nhau tính từ ống phát tia X. Kết quả cho thấy có sự lệch trái của các mức liều cao của cả ba phân bố. Các 
thông tin về sự phân bố mức liều bức xạ tia X trong thiết bị này rất hữu ích trong việc xác định vị trí và 
mức liều nhận đƣợc tƣơng ứng trên tấm kim loại khi đặt trong buồng phát tia X. Tuy nhiên, thực hiện thí 
nghiệm này với nhiều điều kiện đo đạc nhằm đánh giá sự phân bố liều bức xạ trong máy phát tia X một 
cách đầy đủ hơn và cần thiết đối với các thí nghiệm khác trong tƣơng lai. 
Từ khóa: Tia X, nanoDot, OSL, microStar, liều bức xạ. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: Radioactivity of some natural (226Ra, 232Th, 238U, 210Po) and artificial (137Cs, 90Sr and 
239,240Pu) radioisotopes in coastal seawater in Ninh Thuan, Ba Ria - Vung Tau and Ca Mau provinces 
were analyzed on months 2, 5, 8 and 11 in 2018. Radioactivity of isotopes 226Ra, 232Th, 238U and 137Cs 
have been determined by simultaneous precipitation method and measured on Low Background 
Gamma Spectrometry; the radioactivity of 210Po and 239,240Pu have been determined by radiochemical 
separation method and measured on alpha spectrometry; the radioactivity of 90Sr has been determined 
by radiochemical separation technique and measured on Low Background Beta Counting System. The 
activity ranges of 226Ra, 232Th, 238U, 210Po, 137Cs, 90Sr and 239,240Pu were 2.71 ÷ 15.91; 3.45 ÷ 35.93; 
3.02 ÷ 21.47; 1.51÷ 6.74; 0.88 ÷ 1.68; 1.08 ÷ 1.86 and 0.0026 ÷ 0.0062 mBq/L and the average values 
of the above isotopes were 6.37; 12.67; 8.34; 3.29; 1.36; 1.46 and 0.0043 mBq/L, respectively. The 
results show that the radioactivity of isotopes varies between the seawaters of Ninh Thuan, Ba Ria - 
Vung Tau and Ca Mau seawater. In addition, physicochemical parameters in seawater are also 
surveyed to assess their impact on the fluctuations of the above isotopes. 

Keywords: 226Ra; 232Th; 238U; 210Po; 137Cs; 90Sr; 239,240Pu; Radioactivity in seawater; Low Background 
Gamma Spectrometry; Radiochemical Separation Method. 

NỒNG ĐỘ 226Ra TRONG NƢỚC GIẾNG, CÁC TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC 
KHỎE NGƢỜI DÂN VÀ SỰ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN TRONG ĐẤT NÔNG 

NGHIỆP: TRƢỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở HUYỆN TUY AN, PHÚ YÊN, VIỆT NAM 

CONTAMINATION OF 226Ra RADIONUCLIDE IN WELL WATER, ASSOCIATED HEALTH 
RISKS AND LONG-TERM BEHAVIORS IN AGRICULTURAL SOILS: A CASE STUDY  

IN PHU YEN PROVINCE, VIETNAM 

NGUYỄN VĂN THẮNG1*, PHAN THỊ NGỌC HÂN2, HUỲNH NGUYỄN PHONG THU1,2, LÊ CÔNG HẢO1,2 

1Nuclear Technique Laboratory, VNUHCM-University of Science,  
227 Nguyen Van Cu street, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam  

2Department of Nuclear Physics and Nuclear Engineering, Faculty of Physics and Engineering 
Physics, VNUHCM-University of Science,  

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam  
*Corresponding author‟s email: nvthang@hcmus.edu.vn  

Co-author‟s email: pngochan1197@gmail.com, hnpthu@hcmus.edu.vn, lchao@hcmus.edu.vn 

Tóm tắt: Tổng cộng có 60 mẫu nƣớc giếng đƣợc thu thập ở khu vực ven biển của huyện Tuy An, Phú 
Yên đƣợc sự dụng để phân tích hoạt độ 226Ra. Hoạt độ 226Ra đo đƣợc trong khoảng từ 1,7 đến 159 
mBq L-1, với giá trị trung bình là 5,44 mBq L-1. Kết quả cho thấy, hoạt độ 226Ra trong nƣớc giếng phụ 
thuộc vào địa hình tại các điểm lấy mẫu và loại giếng nƣớc. Hoạt độ 226Ra, liều hiệu dụng và nguy cơ 
gây ung thƣ từ các mẫu nƣớc giếng nằm trong các giới han an toàn của thế giới. Sự thay đổi hoạt độ 
226Ra trong đất nông nghiệp theo thời gian dài do tƣới nƣớc giếng đƣợc đánh giá bằng chƣơng trình 
mô phỏng. Kết quả cho thấy hoạt độ hoạt độ 226Ra tăng liên tục trong lớp đất bề mặt dƣới tác động của 
các quá trình tƣới tiêu và bón phân. Tuy nhiên, hoạt độ này đạt giá trị bão hòa sau một thời gian canh 
tác nhất định. Thời gian này phụ thuộc vào hoạt độ 226Ra trong nƣớc tƣới và hoạt độ 226Ra mất do các 
quá trình bay hơi, khuếch tán, phân rã phóng xạ và hấp thu của cây trồng.  
Từ khóa: Đồng vị 226Ra, nước giếng, mô hình mô phỏng, liều hiệu dụng, hệ sinh thái đất - cây trồng. 

Abstract: Flexpart Sixty samples of well water were collected in a coastal area of Phu Yen province, 
Vietnam for 226Ra analysis. Activity concentrations of 226Ra (A-226Ra) were found from 1.7 to 159 
mBq L-1 with the average value of 5.44 mBq L-1. The results showed that A-226Ra in well water 
samples related to the topographical conditions of sampling locations and types of well. The values of 
A-226Ra, effective dose and excess lifetime cancer risk did not exceed their recommended values. 
Long-term change of A-226Ra in agricultural soils due to well water irrigation was based on model 
assessment. The results showed that A-226Ra increased continuously under the cultivation process 
including water irrigation and fertilizer application. However, it got an equilibrium value after a 
certain period of the agricultural cultivation. This period correlated with A-226Ra in irrigation water 
and A-226Ra partition lost by processes of volatilization, leaching, radioactive decay and plant uptake. 

Keywords: 226Ra radionuclide, well water, soil model, soil-plant ecosystem. 
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Tóm tắt: Hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong nƣớc biển ở đảo Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh đã đƣợc 
khảo sát. 37 mẫu nƣớc biển, mỗi mẫu 100 lít đã đƣợc thu góp và xử lý sơ bộ ngay tại hiện trƣờng theo 
phƣơng pháp đồng kết tủa và sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm của Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân. Hoạt độ của các đồng vị phóng xạ trong nƣớc biển nhƣ Cs-137, Ra-226, K-40 và H-3 đã 
đƣợc xác định. Hoạt độ phóng xạ của Cs-137 nằm trong dải từ 0.91 đến 1.91 Bq/m3 (giá trị trung bình 
là 1.29 ± 0.22 Bq/m3), Ra-226 từ 1.09 đến 4.92 Bq/m3 (2.95 ± 0.89 Bq/m3), K-40 từ 11465 đến 11806 
Bq/m3 (11612 ± 153 Bq/m3) và H-3 từ 1.00 đến 2.80 TU (1.48 ± 0.46 TU; 1 TU=118 Bq/m3). Trong 
đó, hoạt độ của đồng vị phóng xạ nhân tạo Cs-137 là rất nhỏ và chỉ ngang với mức phông tự nhiên do 
rơi lắng toàn cầu gây ra. Kết quả khảo sát có thể đƣợc xem là số liệu nền phông phóng xạ trong nƣớc 
biển khu vực đảo Cô Tô, là căn cứ để đánh giá sự ảnh hƣởng của các hoạt động hạt nhân đối với môi 
trƣờng biển trong tƣơng lại. 

Từ khóa: Nước biển đảo Cô Tô; Phương pháp đồng kết tủa, Hoạt độ phóng xạ, phổ kế gamma bán 
dẫn HPGe, Cs-137, Ra-226, K-40 và H-3. 

Abstract: The activity of radioactive isotopes in sea water in CoTo Island in Quang Ninh province was 
surveyed. 37 samples of seawater with each sample of 100 liters were collected and preliminarily 
processed in the field by co-precipitation method and then analysed in the laboratory of the Nuclear 
Science and Technology Institute. The activity of radioactive isotopes in seawater such as Cs-137, Ra-
226, K-40 and H-3 has been determined. Radioactivity of Cs-137 is in the range of (0.91 - 1.91) Bq/m3 
with average value of (1.29 ± 0.22) Bq/m3; radioactivity of Ra-226 - (1.09 - 4.92) Bq/m3 with average 
value of (2.95 ± 0.89) Bq/m3; radioactivity of K-40 - (11465 - 11806) Bq/m3 with average value of 
(11612 ± 153) Bq/m3 and H-3 - (1.00–2.80) TU with average value of (1.48 ± 0.46) TU (1 TU=118 
Bq/m3). In which, the radioactivity of Cs-137 artifical radionuclide is very small and only equal to the 
natural radioactive background level caused by global fallout. The surveyed results can be considered as 
background radiation data in the seawater of CoTo island area, which is the basis for assessing the 
influence of nuclear activities on the marine environment in the future. 

Keywords: CoTo island seawater; Co-precipitation method, Radioactivity, HPGe semiconductor 
gamma spectrometer, Cs-137, Ra-226, K-40 and H-3. 

HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA MỘT SỐ ĐỒNG VỊ 226Ra, 232Th, 238U, 210Po, 137Cs, 90Sr 
VÀ 239,240Pu TRONG NƢỚC BIỂN VEN BỜ PHÍA NAM CỦA VIỆT NAM 

RADIOACTIVITY OF 40K, 226Ra, 232Th, 238U, 210Po, 137Cs, 90Sr AND 239,240Pu ISOTOPES IN THE 
SOUTHERN COASTAL SEAWATER OF VIETNAM 

NGUYỄN ĐÌNH TÙNG, LÊ NHƢ SIÊU, NGUYỄN VĂN PHÖC, NGUYỄN VĂN PHÖ,  
TRẦN ĐÌNH KHOA, VƢƠNG THỊ THU HẰNG, NGUYỄN THỊ THANH NGA, LÊ THỊ MINH TUYỀN 

Nuclear Research Institute  
01 Nguyen Tu Luc Str., Dalat City, Lamdong Province, Vietnam  

Email: ndtung79@gmail.com 

Tóm tắt: Hoạt độ của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên (226Ra, 232Th, 238U, 210Po) và nhân tạo (137Cs, 
90Sr và 239,240Pu) trong nƣớc biển ven bờ tại các tỉnh Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và Cà Mau đƣợc 
phân tích vào các tháng 2, 5, 8 và 11 trong năm 2018. Các đồng vị 226Ra, 232Th, 238U và 137Cs đƣợc xác 
định bằng phƣơng pháp tủa đồng thời và đo trên hệ phổ kế gamma phông thấp; các đồng vị 210Po và 
239,240Pu đƣợc xác định bằng phƣơng pháp tách hóa phóng xạ và đo trên hệ phổ kế alpha; đồng vị 90Sr 
đƣợc xác định bằng kỹ thuật tách hóa và đo trên hệ đếm tổng beta phông thấp. Dải hoạt độ của các 
đồng vị 226Ra, 232Th, 238U, 210Po, 137Cs, 90Sr và 239,240Pu lần lƣợt là 2,71 ÷ 15,91; 3,45 ÷ 35,93; 3,02 ÷ 
21,47; 1,51 ÷ 6,74; 0,88 ÷ 1,68; 1,08 ÷ 1,86 và 0,0026 ÷ 0,0062 mBq/L với các giá trị trung bình là 
6,37; 12,67; 8,34; 3,29; 1,36; 1,46 và 0,0043 mBq/L, tƣơng ứng. Kết quả cho thấy rằng, có sự khác 
nhau về mức hoạt độ của các đồng vị giữa vùng biển Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu với vùng biển 
Cà Mau. Ngoài ra, các chỉ tiêu hóa lý trong nƣớc biển cũng đƣợc khảo sát để đánh giá ảnh hƣởng của 
chúng đến sự thăng giáng của các đồng vị nêu trên. 

Từ khóa: 226Ra; 232Th; 238U; 210Po; 137Cs; 90Sr; 239,240Pu; Phóng xạ trong nước biển; phổ gamma phông 
thấp; tách hóa phóng xạ. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 131 

Abstract: Radioactivity of some natural (226Ra, 232Th, 238U, 210Po) and artificial (137Cs, 90Sr and 
239,240Pu) radioisotopes in coastal seawater in Ninh Thuan, Ba Ria - Vung Tau and Ca Mau provinces 
were analyzed on months 2, 5, 8 and 11 in 2018. Radioactivity of isotopes 226Ra, 232Th, 238U and 137Cs 
have been determined by simultaneous precipitation method and measured on Low Background 
Gamma Spectrometry; the radioactivity of 210Po and 239,240Pu have been determined by radiochemical 
separation method and measured on alpha spectrometry; the radioactivity of 90Sr has been determined 
by radiochemical separation technique and measured on Low Background Beta Counting System. The 
activity ranges of 226Ra, 232Th, 238U, 210Po, 137Cs, 90Sr and 239,240Pu were 2.71 ÷ 15.91; 3.45 ÷ 35.93; 
3.02 ÷ 21.47; 1.51÷ 6.74; 0.88 ÷ 1.68; 1.08 ÷ 1.86 and 0.0026 ÷ 0.0062 mBq/L and the average values 
of the above isotopes were 6.37; 12.67; 8.34; 3.29; 1.36; 1.46 and 0.0043 mBq/L, respectively. The 
results show that the radioactivity of isotopes varies between the seawaters of Ninh Thuan, Ba Ria - 
Vung Tau and Ca Mau seawater. In addition, physicochemical parameters in seawater are also 
surveyed to assess their impact on the fluctuations of the above isotopes. 

Keywords: 226Ra; 232Th; 238U; 210Po; 137Cs; 90Sr; 239,240Pu; Radioactivity in seawater; Low Background 
Gamma Spectrometry; Radiochemical Separation Method. 

NỒNG ĐỘ 226Ra TRONG NƢỚC GIẾNG, CÁC TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC 
KHỎE NGƢỜI DÂN VÀ SỰ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN TRONG ĐẤT NÔNG 

NGHIỆP: TRƢỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở HUYỆN TUY AN, PHÚ YÊN, VIỆT NAM 

CONTAMINATION OF 226Ra RADIONUCLIDE IN WELL WATER, ASSOCIATED HEALTH 
RISKS AND LONG-TERM BEHAVIORS IN AGRICULTURAL SOILS: A CASE STUDY  

IN PHU YEN PROVINCE, VIETNAM 

NGUYỄN VĂN THẮNG1*, PHAN THỊ NGỌC HÂN2, HUỲNH NGUYỄN PHONG THU1,2, LÊ CÔNG HẢO1,2 

1Nuclear Technique Laboratory, VNUHCM-University of Science,  
227 Nguyen Van Cu street, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam  

2Department of Nuclear Physics and Nuclear Engineering, Faculty of Physics and Engineering 
Physics, VNUHCM-University of Science,  

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam  
*Corresponding author‟s email: nvthang@hcmus.edu.vn  

Co-author‟s email: pngochan1197@gmail.com, hnpthu@hcmus.edu.vn, lchao@hcmus.edu.vn 

Tóm tắt: Tổng cộng có 60 mẫu nƣớc giếng đƣợc thu thập ở khu vực ven biển của huyện Tuy An, Phú 
Yên đƣợc sự dụng để phân tích hoạt độ 226Ra. Hoạt độ 226Ra đo đƣợc trong khoảng từ 1,7 đến 159 
mBq L-1, với giá trị trung bình là 5,44 mBq L-1. Kết quả cho thấy, hoạt độ 226Ra trong nƣớc giếng phụ 
thuộc vào địa hình tại các điểm lấy mẫu và loại giếng nƣớc. Hoạt độ 226Ra, liều hiệu dụng và nguy cơ 
gây ung thƣ từ các mẫu nƣớc giếng nằm trong các giới han an toàn của thế giới. Sự thay đổi hoạt độ 
226Ra trong đất nông nghiệp theo thời gian dài do tƣới nƣớc giếng đƣợc đánh giá bằng chƣơng trình 
mô phỏng. Kết quả cho thấy hoạt độ hoạt độ 226Ra tăng liên tục trong lớp đất bề mặt dƣới tác động của 
các quá trình tƣới tiêu và bón phân. Tuy nhiên, hoạt độ này đạt giá trị bão hòa sau một thời gian canh 
tác nhất định. Thời gian này phụ thuộc vào hoạt độ 226Ra trong nƣớc tƣới và hoạt độ 226Ra mất do các 
quá trình bay hơi, khuếch tán, phân rã phóng xạ và hấp thu của cây trồng.  
Từ khóa: Đồng vị 226Ra, nước giếng, mô hình mô phỏng, liều hiệu dụng, hệ sinh thái đất - cây trồng. 

Abstract: Flexpart Sixty samples of well water were collected in a coastal area of Phu Yen province, 
Vietnam for 226Ra analysis. Activity concentrations of 226Ra (A-226Ra) were found from 1.7 to 159 
mBq L-1 with the average value of 5.44 mBq L-1. The results showed that A-226Ra in well water 
samples related to the topographical conditions of sampling locations and types of well. The values of 
A-226Ra, effective dose and excess lifetime cancer risk did not exceed their recommended values. 
Long-term change of A-226Ra in agricultural soils due to well water irrigation was based on model 
assessment. The results showed that A-226Ra increased continuously under the cultivation process 
including water irrigation and fertilizer application. However, it got an equilibrium value after a 
certain period of the agricultural cultivation. This period correlated with A-226Ra in irrigation water 
and A-226Ra partition lost by processes of volatilization, leaching, radioactive decay and plant uptake. 

Keywords: 226Ra radionuclide, well water, soil model, soil-plant ecosystem. 
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Tóm tắt: Hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong nƣớc biển ở đảo Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh đã đƣợc 
khảo sát. 37 mẫu nƣớc biển, mỗi mẫu 100 lít đã đƣợc thu góp và xử lý sơ bộ ngay tại hiện trƣờng theo 
phƣơng pháp đồng kết tủa và sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm của Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân. Hoạt độ của các đồng vị phóng xạ trong nƣớc biển nhƣ Cs-137, Ra-226, K-40 và H-3 đã 
đƣợc xác định. Hoạt độ phóng xạ của Cs-137 nằm trong dải từ 0.91 đến 1.91 Bq/m3 (giá trị trung bình 
là 1.29 ± 0.22 Bq/m3), Ra-226 từ 1.09 đến 4.92 Bq/m3 (2.95 ± 0.89 Bq/m3), K-40 từ 11465 đến 11806 
Bq/m3 (11612 ± 153 Bq/m3) và H-3 từ 1.00 đến 2.80 TU (1.48 ± 0.46 TU; 1 TU=118 Bq/m3). Trong 
đó, hoạt độ của đồng vị phóng xạ nhân tạo Cs-137 là rất nhỏ và chỉ ngang với mức phông tự nhiên do 
rơi lắng toàn cầu gây ra. Kết quả khảo sát có thể đƣợc xem là số liệu nền phông phóng xạ trong nƣớc 
biển khu vực đảo Cô Tô, là căn cứ để đánh giá sự ảnh hƣởng của các hoạt động hạt nhân đối với môi 
trƣờng biển trong tƣơng lại. 

Từ khóa: Nước biển đảo Cô Tô; Phương pháp đồng kết tủa, Hoạt độ phóng xạ, phổ kế gamma bán 
dẫn HPGe, Cs-137, Ra-226, K-40 và H-3. 

Abstract: The activity of radioactive isotopes in sea water in CoTo Island in Quang Ninh province was 
surveyed. 37 samples of seawater with each sample of 100 liters were collected and preliminarily 
processed in the field by co-precipitation method and then analysed in the laboratory of the Nuclear 
Science and Technology Institute. The activity of radioactive isotopes in seawater such as Cs-137, Ra-
226, K-40 and H-3 has been determined. Radioactivity of Cs-137 is in the range of (0.91 - 1.91) Bq/m3 
with average value of (1.29 ± 0.22) Bq/m3; radioactivity of Ra-226 - (1.09 - 4.92) Bq/m3 with average 
value of (2.95 ± 0.89) Bq/m3; radioactivity of K-40 - (11465 - 11806) Bq/m3 with average value of 
(11612 ± 153) Bq/m3 and H-3 - (1.00–2.80) TU with average value of (1.48 ± 0.46) TU (1 TU=118 
Bq/m3). In which, the radioactivity of Cs-137 artifical radionuclide is very small and only equal to the 
natural radioactive background level caused by global fallout. The surveyed results can be considered as 
background radiation data in the seawater of CoTo island area, which is the basis for assessing the 
influence of nuclear activities on the marine environment in the future. 

Keywords: CoTo island seawater; Co-precipitation method, Radioactivity, HPGe semiconductor 
gamma spectrometer, Cs-137, Ra-226, K-40 and H-3. 

HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA MỘT SỐ ĐỒNG VỊ 226Ra, 232Th, 238U, 210Po, 137Cs, 90Sr 
VÀ 239,240Pu TRONG NƢỚC BIỂN VEN BỜ PHÍA NAM CỦA VIỆT NAM 

RADIOACTIVITY OF 40K, 226Ra, 232Th, 238U, 210Po, 137Cs, 90Sr AND 239,240Pu ISOTOPES IN THE 
SOUTHERN COASTAL SEAWATER OF VIETNAM 

NGUYỄN ĐÌNH TÙNG, LÊ NHƢ SIÊU, NGUYỄN VĂN PHÖC, NGUYỄN VĂN PHÖ,  
TRẦN ĐÌNH KHOA, VƢƠNG THỊ THU HẰNG, NGUYỄN THỊ THANH NGA, LÊ THỊ MINH TUYỀN 

Nuclear Research Institute  
01 Nguyen Tu Luc Str., Dalat City, Lamdong Province, Vietnam  

Email: ndtung79@gmail.com 

Tóm tắt: Hoạt độ của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên (226Ra, 232Th, 238U, 210Po) và nhân tạo (137Cs, 
90Sr và 239,240Pu) trong nƣớc biển ven bờ tại các tỉnh Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và Cà Mau đƣợc 
phân tích vào các tháng 2, 5, 8 và 11 trong năm 2018. Các đồng vị 226Ra, 232Th, 238U và 137Cs đƣợc xác 
định bằng phƣơng pháp tủa đồng thời và đo trên hệ phổ kế gamma phông thấp; các đồng vị 210Po và 
239,240Pu đƣợc xác định bằng phƣơng pháp tách hóa phóng xạ và đo trên hệ phổ kế alpha; đồng vị 90Sr 
đƣợc xác định bằng kỹ thuật tách hóa và đo trên hệ đếm tổng beta phông thấp. Dải hoạt độ của các 
đồng vị 226Ra, 232Th, 238U, 210Po, 137Cs, 90Sr và 239,240Pu lần lƣợt là 2,71 ÷ 15,91; 3,45 ÷ 35,93; 3,02 ÷ 
21,47; 1,51 ÷ 6,74; 0,88 ÷ 1,68; 1,08 ÷ 1,86 và 0,0026 ÷ 0,0062 mBq/L với các giá trị trung bình là 
6,37; 12,67; 8,34; 3,29; 1,36; 1,46 và 0,0043 mBq/L, tƣơng ứng. Kết quả cho thấy rằng, có sự khác 
nhau về mức hoạt độ của các đồng vị giữa vùng biển Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu với vùng biển 
Cà Mau. Ngoài ra, các chỉ tiêu hóa lý trong nƣớc biển cũng đƣợc khảo sát để đánh giá ảnh hƣởng của 
chúng đến sự thăng giáng của các đồng vị nêu trên. 

Từ khóa: 226Ra; 232Th; 238U; 210Po; 137Cs; 90Sr; 239,240Pu; Phóng xạ trong nước biển; phổ gamma phông 
thấp; tách hóa phóng xạ. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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KHKTHN thông qua chiếu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 4037-1. Bài báo miêu tả các kết quả cụ thể đạt 
đƣợc về phƣơng pháp và thuật toán, thiết kế phần cứng và các đặc trƣng kỹ thuật của liều kế 
VinaDOSE-01 cũng nhƣ các kết quả thực nghiệm về khảo sát đánh giá thiết bị này trong trƣờng chuẩn 
bức xạ. 

Từ khóa: Liều kế cá nhân điện tử, EPD. 

Abstract: Today, to enhance the effective personal radiation dose monitoring, electronic personal 
dosimeters (EPD) have been used more and more, based on the use of silicon diode detector with the 
capability of measuring and displaying directly the exposure results of gamma, beta, neutron radiation in 
real time. They are mainly considered as good complement to passive dosimeters to satisfy ALARA 
principle in the radiation protection. Based on the measurement method and algorithm for evaluating 
personal dose equivalents such as Hp(10) and Hp(0.07) from air kerma were studied and developed 
before, in the framework of the project, we have successfully researched and manufactured the electronic 
personal dosimeter named VinaDOSE-01 complying with IEC-61256 standard. The manufactured 
device has been calibrated and certified at Secondary Standards Dosimetry Laboratory (SSDL) of INST 
by the beam of radiation defined in ISO 4037-1. The paper describes the specific results achieved on 
method and algorithm, hardware design, and technical specifications of VinaDOSE-01 as well as its 
experimental results on test and evaluation in radiation reference field. 

Keywords: Electronic Personal Dosimeter, EPD. 

ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO BẰNG PHƢƠNG PHÁP MONTE CARLO 
TRONG CÁC PHÉP ĐO BỨC XẠ HẠT NHÂN 

EVALUATING MEASUREMENT UNCERTAINTY USING MONTE CARLO METHOD IN 
IONIZATION RADIATION MEASUREMENTS 

BÙI ĐỨC KỲ*, NGUYỄN NGỌC QUỲNH, DƢƠNG ĐỨC THẮNG, LÊ NGỌC THIỆM, NGUYỄN HỮU 
QUYẾT, TRẦN THANH HÀ, BÙI THỊ ÁNH DƢƠNG, HỒ QUANG TUẤN, DƢƠNG VĂN TRIỆU 

Institute for Nuclear Science and Technology. 179, Hoang Quoc Viet Street, Hanoi  
*Email: Duckyb2@gmail.com 

Tóm tắt: Đánh giá độ không đảm bảo đo của các phép đo một đại lƣợng vật lý nói chung cũng nhƣ 
các phép đo lƣờng bức xạ ion hóa nói riêng là yêu cầu bắt buộc đối với các phòng thí nghiệm đạt 
chứng nhận ISO:IEC 17025. Ủy ban quốc tế về hƣớng dẫn đo lƣờng (JCGM) đã công bố các tài liệu 
hƣớng dẫn về đánh giá độ không đảm bảo đo lần đầu tiên vào năm 1993 và phiên bản sửa đổi, bổ sung 
vào năm 2008. Các tài liệu hƣớng dẫn này rất có giá trị và đạt đƣợc nhiều thành công trong việc đánh 
giá độ không đảm bảo đo của các kết quả đo đạc, tuy nhiên nó vẫn còn bộc lộ những khiếm khuyết về 
mô hình đánh giá lan truyền sai số, độ chính xác và tin cậy của các hàm phân bố xác suất và không dự 
báo trƣớc đƣợc khả năng tính toán của máy tính. Để khắc phục những khiếm khuyết này phƣơng pháp 
đánh giá độ không đảm bảo đo bằng Monte Carlo đã đƣợc đề xuất. Phƣơng pháp này mô phỏng các 
đại lƣợng đầu vào dựa trên các hàm phân bố xác xuất ban đầu bất kỳ, do đó hàm phân bố xác xuất của 
đại lƣợng đầu ra đƣợc xác định một cách tin cậy khi số lƣợng mô phỏng đủ lớn. Phƣơng pháp Monte 
Carlo cũng giúp cho việc đánh giá độ không đảm bảo đo do truyền sai số với các mô hình tính toán 
không phải là tuyến tính chính xác hơn. Trong nghiên cứu này, độ không đảm bảo đo của các đại 
lƣợng đo lƣờng bức xạ ion hóa nhƣ tƣơng đƣơng liều cá nhân Hp(d), Air kerma đã đƣợc đánh giá dựa 
trên phƣơng pháp Monte Carlo. Chƣơng trình phần mềm GUM-MC cũng đã đƣợc xây dựng để giúp 
cho việc đánh giá độ không đảm bảo đo đƣợc thuận tiện hơn. 

Từ khóa: Độ không đảm bảo đo, phương pháp Monte Carlo. 

Abstract: Evaluating measurement uncertainty of a physical quantity as well as measurement of 
ionizing radiation is a mandatory requirement for laboratories which are obtained ISO/IEC 17025 
certification to access reliability of measured results. The Joint Committee for Guides in Metrology 
(JCGM) published the first “Guide to the expression of uncertainty in measurement” documentation in 
1993 and revised version in 2008. These guidelines are very valuable and have achieved great success 
in assessing the uncertainty of measurement results, but it still reveals deficiencies in the propagation 
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HIỆN TRẠNG QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƢỜNG  
TRỰC TUYẾN CỦA VIỆT NAM 

STATUS QUO MONITORING AND WARNING OF ENVIROMENTAL RADIATION ONLINE 
OF VIET NAM 

CAO ĐỨC VIỆT1, VƢƠNG THU BẮC1, BÙI ĐẮC DŨNG1, NGUYỄN VĂN KHÁNH1 
1Institute for NuclearScience and Technology, 179 Hoang Quoc Viet St, Cau Giay Dist, Hanoi  

Email: cdviet.inst@gmail.com 

Tóm tắt: Hiện nay, một số nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đã đƣợc xây dựng và đang vận 
hành ở gần biên giới Việt Nam nhƣ nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành, Xƣơng Giang, Trƣờng 
Giang. Vì thế việc xây dựng và tiến hành quan trắc thƣờng xuyên, liên tục và trực tuyến mọi diễn biến 
về tình trạng bức xạ trong môi trƣờng, từng bƣớc xây dựng cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trƣờng là rất 
quan trọng và cần thiết. Đặc biệt là ở các vùng có khả năng chịu ảnh hƣởng sớm khi có sự cố hạt nhân 
xảy ra. Mạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trƣờng trực tuyến của Việt Nam đã bắt đầu đi vào 
hoạt động từ cuối năm 2015. Số trạm quan trắc ngày càng tăng dần thông qua các dự án đầu tƣ, viện 
trợ và qua các đề tài nghiên cứu trong nƣớc. Hiện nay, các thiết bị này đã đƣợc lắp đặt và thử nghiệm 
tại một số tỉnh nhƣ: Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn và Hải Phòng. Các thiết bị này đã truyền các dữ 
liệu phóng xạ về Trung tâm điều hành đặt tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân. Bƣớc đầu các dữ 
liệu này đang đƣợc nghiên cứu, xử lý và đánh giá. 

Từ khóa: Mạng lưới Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, Trung tâm điều hành 
mạng lưới, dữ liệu phóng xạ môi trường trực tuyến. 

Abstract: Currently, Some Chinese nuclear power plants have been built and operating near the 
Vietnamese border such as the Fangchenggang, Yangjiang, and Changjiang nuclear power plants. 
Therefore, the building and conduct regular monitoring, continuity and online all developments in the 
radiation situation in the environment, step by step building the environmental radiation database is 
important and necessary. Especially in regions that are likely to be affected early when a nuclear incident 
occurs. Việt Nam online monitoring network and warning of environmental radiation has started 
operation since the end of 2015. The number of monitoring stations is gradually increasing through 
investment projects, aid and through domestic research topics. Currently, these devices have been 
installed and tested in some provinces: Quang Ninh, Lao Cai, Lang Son and Hai Phong. These devices 
have provided data on the Operations Center located at the Institute for Nuclear Science and Technology. 
Initially these data are being studied processing and evaluation. 

Keywords: Monitoring network and warning of environmental radiation national, network operating 
center, radiation environmental data online. 

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CHẾ TẠO LIỀU KẾ CÁ NHÂN ĐIỆN TỬ 

STUDY ON DESIGN AND CONSTRUCTION OF ELECTRONIC PERSONAL DOSIMETER 

NGUYỄN ĐỨC TUẤN, MAI VĂN DIỆN, BÙI ĐỨC KỲ, CHU VŨ LONG,  
VŨ VĂN TIẾN, NGUYỄN THỊ THÚY MAI 

Institute for Nuclear Science and Technology, 179 Hoang Quoc Viet, Ha Noi 

Tóm tắt: Ngày nay, để tăng cƣờng cho việc kiểm soát liều bức xạ cá nhân một cách hiệu quả, các liều 
kế cá nhân điện tử (EPD) đã đƣợc sử dụng ngày càng nhiều, trên cơ sở sử dụng đầu dò bán dẫn Silicon 
Diode với khả năng ghi đo và hiển thị kết quả trực tiếp theo thời gian thực liều của bức xạ chiếu ngoài 
gamma, beta, nơtron. Chúng đƣợc xem nhƣ là sự bổ sung tích cực cho các liều kế thụ động (TLD, 
OSLD) nhằm đáp ứng nguyên lý ALARA trong an toàn bức xạ. Dựa vào phƣơng pháp đo đạc và thuật 
toán để xác định các đại lƣợng tƣơng đƣơng liều cá nhân Hp(10) và Hp(0,07) từ kerma không khí đã 
đƣợc nghiên cứu phát triển trƣớc đây, trong khuôn khổ của dự án, chúng tôi đã nghiên cứu và chế tạo 
thành công liều kế cá nhân điện tử với tên gọi VinaDOSE-01 đạt chuẩn IEC-61256. Thiết bị chế tạo 
đƣợc đã đƣợc kiểm định và cấp chứng chỉ tại Phòng thí nghiệm chuẩn liều cấp II (SSDL) thuộc Viện 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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KHKTHN thông qua chiếu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 4037-1. Bài báo miêu tả các kết quả cụ thể đạt 
đƣợc về phƣơng pháp và thuật toán, thiết kế phần cứng và các đặc trƣng kỹ thuật của liều kế 
VinaDOSE-01 cũng nhƣ các kết quả thực nghiệm về khảo sát đánh giá thiết bị này trong trƣờng chuẩn 
bức xạ. 

Từ khóa: Liều kế cá nhân điện tử, EPD. 

Abstract: Today, to enhance the effective personal radiation dose monitoring, electronic personal 
dosimeters (EPD) have been used more and more, based on the use of silicon diode detector with the 
capability of measuring and displaying directly the exposure results of gamma, beta, neutron radiation in 
real time. They are mainly considered as good complement to passive dosimeters to satisfy ALARA 
principle in the radiation protection. Based on the measurement method and algorithm for evaluating 
personal dose equivalents such as Hp(10) and Hp(0.07) from air kerma were studied and developed 
before, in the framework of the project, we have successfully researched and manufactured the electronic 
personal dosimeter named VinaDOSE-01 complying with IEC-61256 standard. The manufactured 
device has been calibrated and certified at Secondary Standards Dosimetry Laboratory (SSDL) of INST 
by the beam of radiation defined in ISO 4037-1. The paper describes the specific results achieved on 
method and algorithm, hardware design, and technical specifications of VinaDOSE-01 as well as its 
experimental results on test and evaluation in radiation reference field. 

Keywords: Electronic Personal Dosimeter, EPD. 

ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO BẰNG PHƢƠNG PHÁP MONTE CARLO 
TRONG CÁC PHÉP ĐO BỨC XẠ HẠT NHÂN 

EVALUATING MEASUREMENT UNCERTAINTY USING MONTE CARLO METHOD IN 
IONIZATION RADIATION MEASUREMENTS 

BÙI ĐỨC KỲ*, NGUYỄN NGỌC QUỲNH, DƢƠNG ĐỨC THẮNG, LÊ NGỌC THIỆM, NGUYỄN HỮU 
QUYẾT, TRẦN THANH HÀ, BÙI THỊ ÁNH DƢƠNG, HỒ QUANG TUẤN, DƢƠNG VĂN TRIỆU 

Institute for Nuclear Science and Technology. 179, Hoang Quoc Viet Street, Hanoi  
*Email: Duckyb2@gmail.com 

Tóm tắt: Đánh giá độ không đảm bảo đo của các phép đo một đại lƣợng vật lý nói chung cũng nhƣ 
các phép đo lƣờng bức xạ ion hóa nói riêng là yêu cầu bắt buộc đối với các phòng thí nghiệm đạt 
chứng nhận ISO:IEC 17025. Ủy ban quốc tế về hƣớng dẫn đo lƣờng (JCGM) đã công bố các tài liệu 
hƣớng dẫn về đánh giá độ không đảm bảo đo lần đầu tiên vào năm 1993 và phiên bản sửa đổi, bổ sung 
vào năm 2008. Các tài liệu hƣớng dẫn này rất có giá trị và đạt đƣợc nhiều thành công trong việc đánh 
giá độ không đảm bảo đo của các kết quả đo đạc, tuy nhiên nó vẫn còn bộc lộ những khiếm khuyết về 
mô hình đánh giá lan truyền sai số, độ chính xác và tin cậy của các hàm phân bố xác suất và không dự 
báo trƣớc đƣợc khả năng tính toán của máy tính. Để khắc phục những khiếm khuyết này phƣơng pháp 
đánh giá độ không đảm bảo đo bằng Monte Carlo đã đƣợc đề xuất. Phƣơng pháp này mô phỏng các 
đại lƣợng đầu vào dựa trên các hàm phân bố xác xuất ban đầu bất kỳ, do đó hàm phân bố xác xuất của 
đại lƣợng đầu ra đƣợc xác định một cách tin cậy khi số lƣợng mô phỏng đủ lớn. Phƣơng pháp Monte 
Carlo cũng giúp cho việc đánh giá độ không đảm bảo đo do truyền sai số với các mô hình tính toán 
không phải là tuyến tính chính xác hơn. Trong nghiên cứu này, độ không đảm bảo đo của các đại 
lƣợng đo lƣờng bức xạ ion hóa nhƣ tƣơng đƣơng liều cá nhân Hp(d), Air kerma đã đƣợc đánh giá dựa 
trên phƣơng pháp Monte Carlo. Chƣơng trình phần mềm GUM-MC cũng đã đƣợc xây dựng để giúp 
cho việc đánh giá độ không đảm bảo đo đƣợc thuận tiện hơn. 

Từ khóa: Độ không đảm bảo đo, phương pháp Monte Carlo. 

Abstract: Evaluating measurement uncertainty of a physical quantity as well as measurement of 
ionizing radiation is a mandatory requirement for laboratories which are obtained ISO/IEC 17025 
certification to access reliability of measured results. The Joint Committee for Guides in Metrology 
(JCGM) published the first “Guide to the expression of uncertainty in measurement” documentation in 
1993 and revised version in 2008. These guidelines are very valuable and have achieved great success 
in assessing the uncertainty of measurement results, but it still reveals deficiencies in the propagation 
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HIỆN TRẠNG QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƢỜNG  
TRỰC TUYẾN CỦA VIỆT NAM 

STATUS QUO MONITORING AND WARNING OF ENVIROMENTAL RADIATION ONLINE 
OF VIET NAM 

CAO ĐỨC VIỆT1, VƢƠNG THU BẮC1, BÙI ĐẮC DŨNG1, NGUYỄN VĂN KHÁNH1 
1Institute for NuclearScience and Technology, 179 Hoang Quoc Viet St, Cau Giay Dist, Hanoi  

Email: cdviet.inst@gmail.com 

Tóm tắt: Hiện nay, một số nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đã đƣợc xây dựng và đang vận 
hành ở gần biên giới Việt Nam nhƣ nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành, Xƣơng Giang, Trƣờng 
Giang. Vì thế việc xây dựng và tiến hành quan trắc thƣờng xuyên, liên tục và trực tuyến mọi diễn biến 
về tình trạng bức xạ trong môi trƣờng, từng bƣớc xây dựng cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trƣờng là rất 
quan trọng và cần thiết. Đặc biệt là ở các vùng có khả năng chịu ảnh hƣởng sớm khi có sự cố hạt nhân 
xảy ra. Mạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trƣờng trực tuyến của Việt Nam đã bắt đầu đi vào 
hoạt động từ cuối năm 2015. Số trạm quan trắc ngày càng tăng dần thông qua các dự án đầu tƣ, viện 
trợ và qua các đề tài nghiên cứu trong nƣớc. Hiện nay, các thiết bị này đã đƣợc lắp đặt và thử nghiệm 
tại một số tỉnh nhƣ: Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn và Hải Phòng. Các thiết bị này đã truyền các dữ 
liệu phóng xạ về Trung tâm điều hành đặt tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân. Bƣớc đầu các dữ 
liệu này đang đƣợc nghiên cứu, xử lý và đánh giá. 

Từ khóa: Mạng lưới Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, Trung tâm điều hành 
mạng lưới, dữ liệu phóng xạ môi trường trực tuyến. 

Abstract: Currently, Some Chinese nuclear power plants have been built and operating near the 
Vietnamese border such as the Fangchenggang, Yangjiang, and Changjiang nuclear power plants. 
Therefore, the building and conduct regular monitoring, continuity and online all developments in the 
radiation situation in the environment, step by step building the environmental radiation database is 
important and necessary. Especially in regions that are likely to be affected early when a nuclear incident 
occurs. Việt Nam online monitoring network and warning of environmental radiation has started 
operation since the end of 2015. The number of monitoring stations is gradually increasing through 
investment projects, aid and through domestic research topics. Currently, these devices have been 
installed and tested in some provinces: Quang Ninh, Lao Cai, Lang Son and Hai Phong. These devices 
have provided data on the Operations Center located at the Institute for Nuclear Science and Technology. 
Initially these data are being studied processing and evaluation. 

Keywords: Monitoring network and warning of environmental radiation national, network operating 
center, radiation environmental data online. 

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CHẾ TẠO LIỀU KẾ CÁ NHÂN ĐIỆN TỬ 

STUDY ON DESIGN AND CONSTRUCTION OF ELECTRONIC PERSONAL DOSIMETER 

NGUYỄN ĐỨC TUẤN, MAI VĂN DIỆN, BÙI ĐỨC KỲ, CHU VŨ LONG,  
VŨ VĂN TIẾN, NGUYỄN THỊ THÚY MAI 

Institute for Nuclear Science and Technology, 179 Hoang Quoc Viet, Ha Noi 

Tóm tắt: Ngày nay, để tăng cƣờng cho việc kiểm soát liều bức xạ cá nhân một cách hiệu quả, các liều 
kế cá nhân điện tử (EPD) đã đƣợc sử dụng ngày càng nhiều, trên cơ sở sử dụng đầu dò bán dẫn Silicon 
Diode với khả năng ghi đo và hiển thị kết quả trực tiếp theo thời gian thực liều của bức xạ chiếu ngoài 
gamma, beta, nơtron. Chúng đƣợc xem nhƣ là sự bổ sung tích cực cho các liều kế thụ động (TLD, 
OSLD) nhằm đáp ứng nguyên lý ALARA trong an toàn bức xạ. Dựa vào phƣơng pháp đo đạc và thuật 
toán để xác định các đại lƣợng tƣơng đƣơng liều cá nhân Hp(10) và Hp(0,07) từ kerma không khí đã 
đƣợc nghiên cứu phát triển trƣớc đây, trong khuôn khổ của dự án, chúng tôi đã nghiên cứu và chế tạo 
thành công liều kế cá nhân điện tử với tên gọi VinaDOSE-01 đạt chuẩn IEC-61256. Thiết bị chế tạo 
đƣợc đã đƣợc kiểm định và cấp chứng chỉ tại Phòng thí nghiệm chuẩn liều cấp II (SSDL) thuộc Viện 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

134

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 135 

secondary standard dosimetry laboratory. Initially, the research team has built a complete neutron 
survey meter with built-in basic applications: measuring neutron dose rate and cumulative dose with 
high sensitivity, accuracy and response wide range (from thermal neutron to fast neutron) structured in 
compact portable form. This paper presents a summary of the initial results in the research and 
manufacture of experimental neutron survey meter using Prescila structure probe in the framework of 
implementing the project: "Research and manufacture equipment testing Measuring neutron dose to 
control neutron radiation dose used in industry". 

Keywords: Neutron survey meter, Prescila neutron probe, radiation safety. 

TRITIUM VÀ ĐỒNG VỊ BỀN TRONG HƠI ẨM KHÔNG KHÍ  
KHU VỰC PHÍA NAM VIỆT NAM 

TRITIUM AND STABLE ISOTOPE IN ATMOSPHERE WATER VAPOUR  
IN SOUTHERN VIET NAM 

NGUYỄN VĂN PHỨC*, NGUYỄN KIÊN CHÍNH, HUỲNH LONG, TRẦN THỊ BÍCH LIÊN 

Email: phucnvphys@gmail.com 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, với mục đích xây dựng nền phông phóng xạ tritium hơi ẩm không 
khí, đặc trƣng thành phần đồng vị bền, nguồn gốc và tính chất hơi ẩm không khí trong khu vực Phía 
Nam. Hơi ẩm không khí tại 10 địa điểm trong khu vực Phía Nam vào hai thời điểm mùa khô và mùa 
mƣa đƣợc thu thập và phân tích hàm lƣợng tritium, thành phần đồng vị bền. Kết quả cho thấy hàm 
lƣợng tritium hơi ẩm không khí dao động từ 2,64 ± 0,55 pCi/L đến 7,34 ± 0,55 pCi/L, giá trị tritium 
này tƣơng đƣơng với hàm lƣợng tritium trong nƣớc mƣa quan trắc trong khu vực; thành phần đồng vị 
bền hơi ẩm không khí có quan hệ tốt với đƣờng nƣớc khí tƣợng và cho biết nguồn hơi ẩm mang lại 
khu vực Phía Nam chủ yếu là từ biển. 

Từ khóa: Tritium, đồng vị bền, hơi ẩm không khí, đường nước khí tượng. 

Abstract: The purpose of this study establish background tritium concentration in atmospheric water 
vapour; Characteristics of stable isotope composition, source and properties of atmospheric water 
vapour in the Southern Viet Nam. The atmospheric water vapour at 10 locations in the Southern area 
during the dry and rainy seasons were collected and analyzed for tritium content, stable isotope 
composition. The results showed that tritium level ranged from 2.64 ± 0.55 pCi/L to 7.34 ± 0.55 pCi/L, 
this tritium value is equivalent to tritium content of rainwater in region; the stable isotope composition 
of atmospheric water vapour has a good relationship with meteoric water line and indicates the 
moisture source that comes mainly from the sea. 

Keywords: Tritium, stable isotope, atmospheric water vapour, meteoric water line. 

TỐC ĐỘ RƠI LẮNG CỦA MỘT SỐ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG 
KHÔNG KHÍ TẠI NINH THUẬN VÀ ĐỒNG NAI 

THE FALLOUT RATE OF SOME NATURAL RADIOISOTOPES IN THE AIR  
AT NINH THUAN DONG NAI PROVINCE 

NGUYỄN VĂN PHÖ, LÊ NHƢ SIÊU, TRẦN ĐÌNH KHOA, NGUYỄN ĐÌNH TÙNG,  
NGUYỄN THỊ THANH NGA, TRƢƠNG Ý 

Dalat Nuclear Research Institute,  01 Nguyen Tu Luc Street, Dalat City, LamDong Province 

Email: phunguyen.nutech@gmail.com    

Tóm tắt: Thông số vận chuyển của một số đồng vị phóng xạ trong môi trƣờng không khí là số liệu 
đầu vào của mô hình phát tán thải phóng xạ và đánh giá liều công chúng xung quanh cơ sở hạt nhân có 
lò phản ứng nghiên cứu. Tốc độ rơi lắng của các đồng vị 7Be, 40K, 232Th, 238U và  210Pb trong không khí 
đã đƣợc khảo sát tại Ninh Thuận và Đồng Nai. Tốc độ rơi lắng của các nhân phóng xạ trong không khí 
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of uncertainty model, the accuracy and reliability of probability distribution functions. To overcome 
these shortcomings, a Monte Carlo method has been proposed. This method simulates the input 
quantities independently based on the initial probability distribution functions so the probability 
distribution function of the output quantity is determined reliably when the number of simulations is 
large enough. In addition, it helps to assess the measurement uncertainty due to propagation of errors 
with full-scale models that are not only linear model. In this work, the measurement uncertainty of 
ionizing radiation measurements such as dose equivalent Hp (d), Air Kerma was evaluated based on 
Monte Carlo method. A measurement uncertainty software program has been developed to make the 
measurement of uncertainty more convenient. 

Keywords: Uncertainty measurement, Monte Carlo method. 

KẾT QUẢ BƢỚC ĐẦU TRONG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ 
ĐO LIỀU NƠTRON SỬ DỤNG ĐẦU DÒ CẤU TRÚC PRESCILA 

THE FIRST RESULT IN RESEACHCHING, MANUFACTURING NEUTRON SURVEY METER 
USING PRESCILA PROBE 

LƢƠNG THỊ HỒNG1, NGUYỄN TIẾN PHONG1, NGUYỄN ĐỨC HUYỀN1,  
PHẠM THỊ BÍCH1, NGUYỄN ĐỨC TUẤN2 

1Center for Non-Destructive Evaluation, Vietnam Atomic Energy Institute,  
140 Nguyen Tuan Street, Thanh Xuan District, Hanoi  

2Institute of nuclear science and technique, Hoang Quoc Viet Str., Cau Giay Dist., Ha Noi City 
Email: Lahong@gmail.com  

Tóm tắt: Kỹ thuật đo và định liều nơtron sử dụng cấu trúc đầu dò PRESCILA đƣợc nghiên cứu và đề 
xuất bởi phòng thí nghiệm Los Alamos (Hoa Kỳ) đã cho thấy khả năng đáp ứng của thiết bị đo liều 
nơtron có thể đáp ứng đƣợc đo dải năng lƣợng rộng từ nhiệt đến 100 MeV và ít phụ thuộc vào năng 
lƣợng. Cấu trúc đầu dò là kết hợp giữa Tinh thể nhấp nháy ZnS(Ag) đo nơtron nhanh và ZnS(Ag) liên 
kết 6LiF huỳnh quang đo nơtron nhiệt, cấu trúc đầu dò nhƣ trên có thể đáp ứng khả năng ghi nhận 
năng lƣợng cao  nhƣng lại có khối lƣợng và thể tích nhỏ, khả năng loại trừ can nhiễu do gamma gây ra 
lên tới 2 mSv/h. Trên cơ sở đặc điểm nổi trội của đầu dò Prescila nhóm thực hiện đã tìm hiểu, nghiên 
cứu cấu trúc của đầu dò prescila, đồng thời thiết kế chế tạo khối điện tử thu nhận, xử lý tín hiệu đầu dò 
và các khối điện tử chức năng số và chức năng đáp ứng của thiết bị. Sử dụng các phƣơng pháp tính 
tóan về ghi đo bức xạ nơtron, phƣơng pháp chuẩn liều sử dụng nguồn biết trƣớc thông số (241Am – 
9Be) xây dựng đƣờng chuẩn cho thiết bị tại phòng thí nghiệm và chuẩn thiết bị tại phòng chuẩn cấp II . 
Bƣớc đầu nhóm nghiên cứu đã chế tạo đƣợc một thiết bị đo liều nơtron hoàn thiện có sẵn các chức 
năng ứng dụng cơ bản tích hợp là: đo suất liều nơtron và liều tích lũy với độ nhạy, độ chính xác cao, 
đáp ứng năng lƣợng dải rộng (dải nơtron nhiệt đến dải nơtron năng lƣợng cao) có cấu trúc dƣới dạng 
xách tay nhỏ gọn. Bài báo này trình bày tóm tắt các kết quả ban đầu trong việc nghiên cứu chế tạo thử 
nghiệm thiết bị đo liều nơtron sử dụng đầu dò cấu trúc Prescila trong khuôn khổ thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm thiết bị đo liều nơtron nhằm kiểm soát liều lƣợng bức xạ nơtron sử 
dụng trong công nghiệp”. 

Từ khóa: Thiết bị đo liều nơtron, đầu dò cấu trúc Prescila, An toàn bức xạ. 

Abstract: The technique of measuring and dosing neutrons using the PRESCILA probe structure 
studied and proposed by Los Alamos National Laboratory (USA) has shown that the ability of the 
neutron dosimeter to meet the measuring range energy is wide from thermal energy to 100 MeV and 
less dependent on energy. The structure of detector is a dual-scintillator ZnS(Ag) + 6LiF and ZnS(Ag) 
+ plastic, using both fast and thermal types, with a structure of detector Prescila like that It also 
measuring high energy but has small volume and volume, directional response, gamma rejection up to 
2 mSv/h. Based on the outstanding features of the Prescila detector, the research team has studied the 
structure of Prescila detector,  designed and manufactured A block of analog electronic to receive and 
process transducer signals and electronic blocks, Digital function and function response of the device. 
We also used the theory in measurement radiation detection for neutron, the calibration dose method 
using the 241Am -9Be bare source build the calibration curve at laboratory and calibrated at the 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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secondary standard dosimetry laboratory. Initially, the research team has built a complete neutron 
survey meter with built-in basic applications: measuring neutron dose rate and cumulative dose with 
high sensitivity, accuracy and response wide range (from thermal neutron to fast neutron) structured in 
compact portable form. This paper presents a summary of the initial results in the research and 
manufacture of experimental neutron survey meter using Prescila structure probe in the framework of 
implementing the project: "Research and manufacture equipment testing Measuring neutron dose to 
control neutron radiation dose used in industry". 

Keywords: Neutron survey meter, Prescila neutron probe, radiation safety. 

TRITIUM VÀ ĐỒNG VỊ BỀN TRONG HƠI ẨM KHÔNG KHÍ  
KHU VỰC PHÍA NAM VIỆT NAM 

TRITIUM AND STABLE ISOTOPE IN ATMOSPHERE WATER VAPOUR  
IN SOUTHERN VIET NAM 

NGUYỄN VĂN PHỨC*, NGUYỄN KIÊN CHÍNH, HUỲNH LONG, TRẦN THỊ BÍCH LIÊN 

Email: phucnvphys@gmail.com 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, với mục đích xây dựng nền phông phóng xạ tritium hơi ẩm không 
khí, đặc trƣng thành phần đồng vị bền, nguồn gốc và tính chất hơi ẩm không khí trong khu vực Phía 
Nam. Hơi ẩm không khí tại 10 địa điểm trong khu vực Phía Nam vào hai thời điểm mùa khô và mùa 
mƣa đƣợc thu thập và phân tích hàm lƣợng tritium, thành phần đồng vị bền. Kết quả cho thấy hàm 
lƣợng tritium hơi ẩm không khí dao động từ 2,64 ± 0,55 pCi/L đến 7,34 ± 0,55 pCi/L, giá trị tritium 
này tƣơng đƣơng với hàm lƣợng tritium trong nƣớc mƣa quan trắc trong khu vực; thành phần đồng vị 
bền hơi ẩm không khí có quan hệ tốt với đƣờng nƣớc khí tƣợng và cho biết nguồn hơi ẩm mang lại 
khu vực Phía Nam chủ yếu là từ biển. 

Từ khóa: Tritium, đồng vị bền, hơi ẩm không khí, đường nước khí tượng. 

Abstract: The purpose of this study establish background tritium concentration in atmospheric water 
vapour; Characteristics of stable isotope composition, source and properties of atmospheric water 
vapour in the Southern Viet Nam. The atmospheric water vapour at 10 locations in the Southern area 
during the dry and rainy seasons were collected and analyzed for tritium content, stable isotope 
composition. The results showed that tritium level ranged from 2.64 ± 0.55 pCi/L to 7.34 ± 0.55 pCi/L, 
this tritium value is equivalent to tritium content of rainwater in region; the stable isotope composition 
of atmospheric water vapour has a good relationship with meteoric water line and indicates the 
moisture source that comes mainly from the sea. 

Keywords: Tritium, stable isotope, atmospheric water vapour, meteoric water line. 

TỐC ĐỘ RƠI LẮNG CỦA MỘT SỐ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG 
KHÔNG KHÍ TẠI NINH THUẬN VÀ ĐỒNG NAI 

THE FALLOUT RATE OF SOME NATURAL RADIOISOTOPES IN THE AIR  
AT NINH THUAN DONG NAI PROVINCE 

NGUYỄN VĂN PHÖ, LÊ NHƢ SIÊU, TRẦN ĐÌNH KHOA, NGUYỄN ĐÌNH TÙNG,  
NGUYỄN THỊ THANH NGA, TRƢƠNG Ý 

Dalat Nuclear Research Institute,  01 Nguyen Tu Luc Street, Dalat City, LamDong Province 

Email: phunguyen.nutech@gmail.com    

Tóm tắt: Thông số vận chuyển của một số đồng vị phóng xạ trong môi trƣờng không khí là số liệu 
đầu vào của mô hình phát tán thải phóng xạ và đánh giá liều công chúng xung quanh cơ sở hạt nhân có 
lò phản ứng nghiên cứu. Tốc độ rơi lắng của các đồng vị 7Be, 40K, 232Th, 238U và  210Pb trong không khí 
đã đƣợc khảo sát tại Ninh Thuận và Đồng Nai. Tốc độ rơi lắng của các nhân phóng xạ trong không khí 
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of uncertainty model, the accuracy and reliability of probability distribution functions. To overcome 
these shortcomings, a Monte Carlo method has been proposed. This method simulates the input 
quantities independently based on the initial probability distribution functions so the probability 
distribution function of the output quantity is determined reliably when the number of simulations is 
large enough. In addition, it helps to assess the measurement uncertainty due to propagation of errors 
with full-scale models that are not only linear model. In this work, the measurement uncertainty of 
ionizing radiation measurements such as dose equivalent Hp (d), Air Kerma was evaluated based on 
Monte Carlo method. A measurement uncertainty software program has been developed to make the 
measurement of uncertainty more convenient. 

Keywords: Uncertainty measurement, Monte Carlo method. 

KẾT QUẢ BƢỚC ĐẦU TRONG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ 
ĐO LIỀU NƠTRON SỬ DỤNG ĐẦU DÒ CẤU TRÚC PRESCILA 

THE FIRST RESULT IN RESEACHCHING, MANUFACTURING NEUTRON SURVEY METER 
USING PRESCILA PROBE 

LƢƠNG THỊ HỒNG1, NGUYỄN TIẾN PHONG1, NGUYỄN ĐỨC HUYỀN1,  
PHẠM THỊ BÍCH1, NGUYỄN ĐỨC TUẤN2 

1Center for Non-Destructive Evaluation, Vietnam Atomic Energy Institute,  
140 Nguyen Tuan Street, Thanh Xuan District, Hanoi  

2Institute of nuclear science and technique, Hoang Quoc Viet Str., Cau Giay Dist., Ha Noi City 
Email: Lahong@gmail.com  

Tóm tắt: Kỹ thuật đo và định liều nơtron sử dụng cấu trúc đầu dò PRESCILA đƣợc nghiên cứu và đề 
xuất bởi phòng thí nghiệm Los Alamos (Hoa Kỳ) đã cho thấy khả năng đáp ứng của thiết bị đo liều 
nơtron có thể đáp ứng đƣợc đo dải năng lƣợng rộng từ nhiệt đến 100 MeV và ít phụ thuộc vào năng 
lƣợng. Cấu trúc đầu dò là kết hợp giữa Tinh thể nhấp nháy ZnS(Ag) đo nơtron nhanh và ZnS(Ag) liên 
kết 6LiF huỳnh quang đo nơtron nhiệt, cấu trúc đầu dò nhƣ trên có thể đáp ứng khả năng ghi nhận 
năng lƣợng cao  nhƣng lại có khối lƣợng và thể tích nhỏ, khả năng loại trừ can nhiễu do gamma gây ra 
lên tới 2 mSv/h. Trên cơ sở đặc điểm nổi trội của đầu dò Prescila nhóm thực hiện đã tìm hiểu, nghiên 
cứu cấu trúc của đầu dò prescila, đồng thời thiết kế chế tạo khối điện tử thu nhận, xử lý tín hiệu đầu dò 
và các khối điện tử chức năng số và chức năng đáp ứng của thiết bị. Sử dụng các phƣơng pháp tính 
tóan về ghi đo bức xạ nơtron, phƣơng pháp chuẩn liều sử dụng nguồn biết trƣớc thông số (241Am – 
9Be) xây dựng đƣờng chuẩn cho thiết bị tại phòng thí nghiệm và chuẩn thiết bị tại phòng chuẩn cấp II . 
Bƣớc đầu nhóm nghiên cứu đã chế tạo đƣợc một thiết bị đo liều nơtron hoàn thiện có sẵn các chức 
năng ứng dụng cơ bản tích hợp là: đo suất liều nơtron và liều tích lũy với độ nhạy, độ chính xác cao, 
đáp ứng năng lƣợng dải rộng (dải nơtron nhiệt đến dải nơtron năng lƣợng cao) có cấu trúc dƣới dạng 
xách tay nhỏ gọn. Bài báo này trình bày tóm tắt các kết quả ban đầu trong việc nghiên cứu chế tạo thử 
nghiệm thiết bị đo liều nơtron sử dụng đầu dò cấu trúc Prescila trong khuôn khổ thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm thiết bị đo liều nơtron nhằm kiểm soát liều lƣợng bức xạ nơtron sử 
dụng trong công nghiệp”. 

Từ khóa: Thiết bị đo liều nơtron, đầu dò cấu trúc Prescila, An toàn bức xạ. 

Abstract: The technique of measuring and dosing neutrons using the PRESCILA probe structure 
studied and proposed by Los Alamos National Laboratory (USA) has shown that the ability of the 
neutron dosimeter to meet the measuring range energy is wide from thermal energy to 100 MeV and 
less dependent on energy. The structure of detector is a dual-scintillator ZnS(Ag) + 6LiF and ZnS(Ag) 
+ plastic, using both fast and thermal types, with a structure of detector Prescila like that It also 
measuring high energy but has small volume and volume, directional response, gamma rejection up to 
2 mSv/h. Based on the outstanding features of the Prescila detector, the research team has studied the 
structure of Prescila detector,  designed and manufactured A block of analog electronic to receive and 
process transducer signals and electronic blocks, Digital function and function response of the device. 
We also used the theory in measurement radiation detection for neutron, the calibration dose method 
using the 241Am -9Be bare source build the calibration curve at laboratory and calibrated at the 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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HOẠT ĐỘ CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG THAN, TRO BAY VÀ  
XỈ THAN CỦA MỘT VÀI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN Ở VIỆT NAM 

NATURAL RADIOACTIVITY IN COAL, FLY ASH AND ASSOCIATED COAL COMBUSTION 
RESIDUES FROM SOME COAL – FIRED POWER PLANTS IN VIETNAM 

TRƢƠNG THỊ HỒNG LOAN1,2, VŨ NGỌC BA1, PHAN THỊ XUÂN MAI 2,  
TRƢƠNG THỊ XUÂN TRƢỜNG2, NGUYỄN QUANG ĐẠO2, LÊ XUÂN THUYÊN3, TRẦN VĂN LUYẾN4 

1Nuclear Technique Laboratory, VNUHCM - University of Science,  
Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam  

2Faculty of Physics and Engineering Physics, VNUHCM - University of Science,  
227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam  

3Faculty of Biology and Biotechnology, VNUHCM - University of Science,  
227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam  

4Radiation Protection and Environment Monitoring,  
Center for Nuclear Techniques Ho Chi Minh City, Viet Nam. 

Tóm tắt: Trong công trình này chúng tôi đánh giá hoạt độ phóng xạ trong than nguyên liệu, tro bay và 
xỉ than (viết chung là tro xỉ) trong lò, cũng nhƣ tro xỉ thu thập ở bãi thải của một số nhà máy nhiệt điện 
than (NMNĐT) ở miền Trung Việt Nam. Kết quả phân tích các mẫu đã thu thập cho thấy có sự tăng 
cƣờng hàm lƣợng các nhân phóng xạ tự nhiên U-238, Ra-226, Th-232 và K-40 trong mẫu tro bay, xỉ 
than đã phân tích so với than nguyên liệu đầu vào. Kết quả tính toán hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong 
các mẫu thu thập tại bãi thải tro xỉ cho giá trị nằm trong khoảng giá trị thống kê bởi UNSCEAR 2000 
đối với tro bay ngoại trừ một số mẫu có hoạt độ K-40 cao hơn giá trị trung bình thế giới. Kết quả đánh 
giá cho thấy các chỉ số nguy hiểm bức xạ từ sự phơi chiếu bức xạ ngoài do các đồng vị U-238, Ra-
226, Th-232, K-40 với nồng độ phóng xạ tăng cƣờng trong tro xỉ nằm trong giới hạn cho phép theo 
TCVN đối với VLXD. 

Từ khóa: CFPP, Tro xỉ, Phóng xạ tự nhiên, Chỉ số nguy hiểm bức xạ. 

Abstract: In this work, the natural radioactivity in coal, fly ash and coal slag samples of some coal-
fired power plants (CFPPs) in Vietnam were evaluated. Analysis results of the collected samples 
showed that there is an enhancement in the concentration of natural radioactivity of U-238, Ra-226, 
Th-232 and K-40 in fly ash, coal slag samples compared with the concentrations of natural 
radioactivity in input raw coal. The natural radioactivity of in the fly ash samples collected at the 
landfill area are in the range of the world average, except for K-40 radionuclide in some samples 
which have larger concentrations of radioactivity than world average value. The radiological hazard 
indexes from external exposure such as the gamma index I, the radioactivity Aeff are within the limits 
allowed by Vietnamese standards for construction materials. 

Keywords: CFPP, Fly ash, Natural radioactivity, Radiological hazard index. 

XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT THU HỒI 137Cs TRONG NƢỚC BIỂN  
BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA 

DETERMINATION OF EFFICIENCY RECOVERY OF 137Cs IN SEAWATER  
USING CO-PRECIPITATION METHOD 

DƢƠNG ĐỨC THẮNG*, VƢƠNG THU BẮC, BÙI ĐẮC DŨNG, DƢƠNG VĂN THẮNG,  
ĐOÀN THÖY HẬU, LÊ ĐÌNH CƢỜNG, NGUYỄN VĂN KHÁNH, NGUYỄN THỊ THU HÀ,  

CAO ĐỨC VIỆT, NGUYỄN HUYỀN TRANG 

Institute for Nuclear Science and Technology, 179 Hoang Quoc Viet - Cau Giay - Hanoi  
*Email: ducthangb2k52@gmail.com 

Tóm tắt: Hiệu suất thu hồi 137Cs bằng phƣơng pháp đồng kết tủa trong các mẫu nƣớc biển với thể tích 
khác nhau 200, 100 và 50 lít đã đƣợc xác định. Đồng vị 134Cs đƣợc sử dụng làm chất đánh dấu để xác 
định hiệu suất thu hồi. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu suất thu hồi 134Cs nằm trong khoảng từ 86.80 
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nói trên đã đƣợc tính toán thông qua hoạt độ của chúng trong son khí và rơi lắng. Hoạt độ các đồng vị 
phóng xạ 7Be, 210Pb, 232Th, 238U và 40K trong rơi lắng và son khí đƣợc phân tích bằng phƣơng pháp phổ 
kế gamma phông thấp với độ phân giải cao. Kết quả cho thấy dải tốc độ rơi lắng của các đồng vị 
phóng xạ  7Be, 210Pb, 232Th, 238U và 40K trong không khí là 0,02 ÷ 1,71; 1,48 ÷ 27,46; 0,28 ÷ 23,63; 
0,77 ÷ 26,13 và 0,03 ÷ 1,53cm/s với các giá trị trung bình là 0,48; 12,08; 7,43; 7,48 và 0,51cm/s tƣơng 
ứng. Kết quả cho thấy tốc độ rơi lắng vùng khảo sát là phù hợp cho vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới và 
có thể đóng góp vào cơ sở dữ liệu về thông số vận chuyển của thế giới. 

Từ khóa: Tốc độ rơi lắng, son khí, phóng xạ, thông số vận chuyển. 

Abstract: The transport parameters of some radioisotopes in the air are the important input data for 
radioactive-emission models and public dose assessments surround nuclear research reactors. In this 
study, we investigated the fallout rate of the isotopes 7Be, 210Pb, 232Th, 238U, and 40K in the air at 
Ninhthuan and Dongnai province. By calculating the activity of these isotopes in aerosols and fallout, 
the fallout rate were determined. The activity of these radioisotopes in collected samples was analyzed 
by a low background gamma spectroscopy having high resolution. The measured results show the 
fallout rate of 7Be, 40K, 232Th, 238U, and 210Pb radioisotopes in the air are 0.02 ÷ 1.71, 1.48 ÷ 27.46, 
0.28 ÷ 23.63, 0.77 ÷ 26.13, and 0.03 ÷ 1.53cm/s with average values of 0.48, 12.08, 7.43, 7.48, and 
0.51cm/s, respectively. According to the results, the fallout rate at the investigated area are acceptable 
for tropical and subtropical regions, and then the results can contribute to the transport parameters 
database of the world. 

Keywords: Fallout rate, aerosol, radioactivity, transport parameters. 

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TỰ HẤP THỤ CHO PHÉP ĐO TỔNG HOẠT ĐỘ BETA  
TRONG MẪU NƢỚC 

DETERMINATION OF THE SELF-ABSORPTION FOR THE MEASUREMENT  
OF GROSS BETA ACTIVITIES IN WATER SAMPLES 

NGUYỄN ĐOÀN THÖY HẬU, NGUYỄN HUYỀN TRANG*, LÊ ĐÌNH CƢỜNG,  
VƢƠNG THU BẮC, DƢƠNG ĐỨC THẮNG 

Institute for Nuclear Science and Technology (INST), 179 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi 
*Email:nguyenhuyentrang_t59@hus.edu.vn 

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi xây dựng hệ số hiệu chỉnh sự tự hấp thụ cho phƣơng pháp đo 
tổng hoạt độ beta trong mẫu nƣớc. Sử dụng dung dịch KCl với nồng độ 0.1 M. Cô cạn các thể tích 
khác nhau của dung dịch KCl để đƣợc các mẫu có mật độ khối khác nhau, qua đó xây đƣợc đƣờng 
cong hệ số hiệu chỉnh sự tự hấp thụ cho phƣơng pháp đo tổng hoạt độ beta trong mẫu nƣớc. Sử dụng 
kết quả này để đánh giá cho một số mẫu nƣớc khu vực Hà Nội. 

Từ khóa: Beta, hiệu chỉnh sự tự hấp thụ, KCl... 

Abstract: In this report, we develop a determination of the self-absorption correction for the 
measurement of gross beta activities in water samples. Using the KCl solution with the concentration 
of 0.1 M. The contention by evaporation different volumes of KCl solution to get samples have 
different mass density, thereby building a self-absorption correction coefficient curve for the 
measurement of gross beta activities in water samples. Using this result to evaluate some water 
samples in the Ha Noi area. 

Keywords: Beta, self-absorption correction, KCl... 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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HOẠT ĐỘ CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG THAN, TRO BAY VÀ  
XỈ THAN CỦA MỘT VÀI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN Ở VIỆT NAM 

NATURAL RADIOACTIVITY IN COAL, FLY ASH AND ASSOCIATED COAL COMBUSTION 
RESIDUES FROM SOME COAL – FIRED POWER PLANTS IN VIETNAM 

TRƢƠNG THỊ HỒNG LOAN1,2, VŨ NGỌC BA1, PHAN THỊ XUÂN MAI 2,  
TRƢƠNG THỊ XUÂN TRƢỜNG2, NGUYỄN QUANG ĐẠO2, LÊ XUÂN THUYÊN3, TRẦN VĂN LUYẾN4 

1Nuclear Technique Laboratory, VNUHCM - University of Science,  
Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam  

2Faculty of Physics and Engineering Physics, VNUHCM - University of Science,  
227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam  

3Faculty of Biology and Biotechnology, VNUHCM - University of Science,  
227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam  

4Radiation Protection and Environment Monitoring,  
Center for Nuclear Techniques Ho Chi Minh City, Viet Nam. 

Tóm tắt: Trong công trình này chúng tôi đánh giá hoạt độ phóng xạ trong than nguyên liệu, tro bay và 
xỉ than (viết chung là tro xỉ) trong lò, cũng nhƣ tro xỉ thu thập ở bãi thải của một số nhà máy nhiệt điện 
than (NMNĐT) ở miền Trung Việt Nam. Kết quả phân tích các mẫu đã thu thập cho thấy có sự tăng 
cƣờng hàm lƣợng các nhân phóng xạ tự nhiên U-238, Ra-226, Th-232 và K-40 trong mẫu tro bay, xỉ 
than đã phân tích so với than nguyên liệu đầu vào. Kết quả tính toán hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong 
các mẫu thu thập tại bãi thải tro xỉ cho giá trị nằm trong khoảng giá trị thống kê bởi UNSCEAR 2000 
đối với tro bay ngoại trừ một số mẫu có hoạt độ K-40 cao hơn giá trị trung bình thế giới. Kết quả đánh 
giá cho thấy các chỉ số nguy hiểm bức xạ từ sự phơi chiếu bức xạ ngoài do các đồng vị U-238, Ra-
226, Th-232, K-40 với nồng độ phóng xạ tăng cƣờng trong tro xỉ nằm trong giới hạn cho phép theo 
TCVN đối với VLXD. 

Từ khóa: CFPP, Tro xỉ, Phóng xạ tự nhiên, Chỉ số nguy hiểm bức xạ. 

Abstract: In this work, the natural radioactivity in coal, fly ash and coal slag samples of some coal-
fired power plants (CFPPs) in Vietnam were evaluated. Analysis results of the collected samples 
showed that there is an enhancement in the concentration of natural radioactivity of U-238, Ra-226, 
Th-232 and K-40 in fly ash, coal slag samples compared with the concentrations of natural 
radioactivity in input raw coal. The natural radioactivity of in the fly ash samples collected at the 
landfill area are in the range of the world average, except for K-40 radionuclide in some samples 
which have larger concentrations of radioactivity than world average value. The radiological hazard 
indexes from external exposure such as the gamma index I, the radioactivity Aeff are within the limits 
allowed by Vietnamese standards for construction materials. 

Keywords: CFPP, Fly ash, Natural radioactivity, Radiological hazard index. 

XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT THU HỒI 137Cs TRONG NƢỚC BIỂN  
BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA 

DETERMINATION OF EFFICIENCY RECOVERY OF 137Cs IN SEAWATER  
USING CO-PRECIPITATION METHOD 

DƢƠNG ĐỨC THẮNG*, VƢƠNG THU BẮC, BÙI ĐẮC DŨNG, DƢƠNG VĂN THẮNG,  
ĐOÀN THÖY HẬU, LÊ ĐÌNH CƢỜNG, NGUYỄN VĂN KHÁNH, NGUYỄN THỊ THU HÀ,  

CAO ĐỨC VIỆT, NGUYỄN HUYỀN TRANG 

Institute for Nuclear Science and Technology, 179 Hoang Quoc Viet - Cau Giay - Hanoi  
*Email: ducthangb2k52@gmail.com 

Tóm tắt: Hiệu suất thu hồi 137Cs bằng phƣơng pháp đồng kết tủa trong các mẫu nƣớc biển với thể tích 
khác nhau 200, 100 và 50 lít đã đƣợc xác định. Đồng vị 134Cs đƣợc sử dụng làm chất đánh dấu để xác 
định hiệu suất thu hồi. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu suất thu hồi 134Cs nằm trong khoảng từ 86.80 
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nói trên đã đƣợc tính toán thông qua hoạt độ của chúng trong son khí và rơi lắng. Hoạt độ các đồng vị 
phóng xạ 7Be, 210Pb, 232Th, 238U và 40K trong rơi lắng và son khí đƣợc phân tích bằng phƣơng pháp phổ 
kế gamma phông thấp với độ phân giải cao. Kết quả cho thấy dải tốc độ rơi lắng của các đồng vị 
phóng xạ  7Be, 210Pb, 232Th, 238U và 40K trong không khí là 0,02 ÷ 1,71; 1,48 ÷ 27,46; 0,28 ÷ 23,63; 
0,77 ÷ 26,13 và 0,03 ÷ 1,53cm/s với các giá trị trung bình là 0,48; 12,08; 7,43; 7,48 và 0,51cm/s tƣơng 
ứng. Kết quả cho thấy tốc độ rơi lắng vùng khảo sát là phù hợp cho vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới và 
có thể đóng góp vào cơ sở dữ liệu về thông số vận chuyển của thế giới. 

Từ khóa: Tốc độ rơi lắng, son khí, phóng xạ, thông số vận chuyển. 

Abstract: The transport parameters of some radioisotopes in the air are the important input data for 
radioactive-emission models and public dose assessments surround nuclear research reactors. In this 
study, we investigated the fallout rate of the isotopes 7Be, 210Pb, 232Th, 238U, and 40K in the air at 
Ninhthuan and Dongnai province. By calculating the activity of these isotopes in aerosols and fallout, 
the fallout rate were determined. The activity of these radioisotopes in collected samples was analyzed 
by a low background gamma spectroscopy having high resolution. The measured results show the 
fallout rate of 7Be, 40K, 232Th, 238U, and 210Pb radioisotopes in the air are 0.02 ÷ 1.71, 1.48 ÷ 27.46, 
0.28 ÷ 23.63, 0.77 ÷ 26.13, and 0.03 ÷ 1.53cm/s with average values of 0.48, 12.08, 7.43, 7.48, and 
0.51cm/s, respectively. According to the results, the fallout rate at the investigated area are acceptable 
for tropical and subtropical regions, and then the results can contribute to the transport parameters 
database of the world. 

Keywords: Fallout rate, aerosol, radioactivity, transport parameters. 

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TỰ HẤP THỤ CHO PHÉP ĐO TỔNG HOẠT ĐỘ BETA  
TRONG MẪU NƢỚC 

DETERMINATION OF THE SELF-ABSORPTION FOR THE MEASUREMENT  
OF GROSS BETA ACTIVITIES IN WATER SAMPLES 

NGUYỄN ĐOÀN THÖY HẬU, NGUYỄN HUYỀN TRANG*, LÊ ĐÌNH CƢỜNG,  
VƢƠNG THU BẮC, DƢƠNG ĐỨC THẮNG 

Institute for Nuclear Science and Technology (INST), 179 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi 
*Email:nguyenhuyentrang_t59@hus.edu.vn 

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi xây dựng hệ số hiệu chỉnh sự tự hấp thụ cho phƣơng pháp đo 
tổng hoạt độ beta trong mẫu nƣớc. Sử dụng dung dịch KCl với nồng độ 0.1 M. Cô cạn các thể tích 
khác nhau của dung dịch KCl để đƣợc các mẫu có mật độ khối khác nhau, qua đó xây đƣợc đƣờng 
cong hệ số hiệu chỉnh sự tự hấp thụ cho phƣơng pháp đo tổng hoạt độ beta trong mẫu nƣớc. Sử dụng 
kết quả này để đánh giá cho một số mẫu nƣớc khu vực Hà Nội. 

Từ khóa: Beta, hiệu chỉnh sự tự hấp thụ, KCl... 

Abstract: In this report, we develop a determination of the self-absorption correction for the 
measurement of gross beta activities in water samples. Using the KCl solution with the concentration 
of 0.1 M. The contention by evaporation different volumes of KCl solution to get samples have 
different mass density, thereby building a self-absorption correction coefficient curve for the 
measurement of gross beta activities in water samples. Using this result to evaluate some water 
samples in the Ha Noi area. 

Keywords: Beta, self-absorption correction, KCl... 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG K2FeO4 ĐỂ LOẠI BỎ URANIUM  
TRONG DUNG DỊCH CHUẨN 

STUDY ON USING K2FeO4 FOR REMOVING URANIUM FROM STANDARD SAMPLES 

1NGUYỄN PHẠM TƢỜNG MINH, 1HUỲNH UYÊN CHI, 1TÔ XUÂN PHƢƠNG,  
1LÊ THÙY NHI, 1VÕ THỊ TỐ VY, 1NGUYỄN LÂM THÙY LINH, 1TRẦN THỊ THÙY LINH,  

1,2HUỲNH NGUYỄN PHONG THU, 1NGUYỄN VĂN THẮNG, 1,2LÊ CÔNG HẢO 
1VNUHCM-University of Science, Faculty of Physics and Engineering Physics, Ho Chi Minh City.  

2VNUHCM-University of Science, Nuclear Technique Laboratory, Ho Chi Minh City.  
227 Nguyen Van Cu Street, District 5 - Ho Chi Minh City. 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng K2FeO4 (kali ferrat) để loại bỏ nhân phóng xạ 
uranium có trong dung dịch chuẩn. Thông qua kết tủa tạo ra trong phản ứng hóa học với chất oxy hóa 
K2FeO4, uranium bị loại khỏi dung dịch kèm theo sản phẩm sau phản ứng là oxit sắt (Fe2O3) – một chất 
không gây ô nhiễm môi trƣờng và an toàn với ngƣời sử dụng. Các kết quả cho thấy hơn 80% nồng độ 
uranium ban đầu đã đƣợc loại bỏ khỏi dung dịch. Kết quả đạt đƣợc sẽ tạo tiền đề cho nghiên cứu 
K2FeO4 mở rộng hơn và khả năng ứng dụng thực tế trong tƣơng lai là rất lớn. 

Từ khóa: Kali ferrat, uranium, hóa phóng xạ. 

Abstract: In this study, we conducted to use K2FeO4 (potassium ferrate) to remove uranium in the 
standard samples. Through precipitation produced in the chemical reaction with K2FeO4, uranium is 
removed from the solution attached to the product after the reaction is iron oxide (Fe2O3) - a non-toxic, 
non-mutant substance. When using experimental nuclear physics combined with radioactive chemical 
methods, the results showed that the percentage of radioactive substances was lower than the original 
by more than 80%. The results have created a chance for research K2FeO4 to expand and the 
possibility of future application. 

Keywords: Potassium ferrates, uranium, radioactive chemicals. 

HIỆU SUẤT TÁCH URANIUM TRONG MẪU DUNG DỊCH SỬ DỤNG NHỰA  
TRAO ĐỔI CATION C100 

SEPARATION EFFICIENCY OF URANIUM FROM STANDARD URANIUM SOLUTION  
USING CATION EXCHANGE RESIN 

HUỲNH NGUYỄN PHONG THU2, NGÔ MỸ HẠNH1, HUỲNH UYÊN CHI2,  
VÕ THỊ TỐ VY2, NGUYỄN PHẠM TƢỜNG MINH2, TÔ XUÂN PHƢƠNG2, LÊ THÙY NHI2,  

NGUYỄN LÂM THÙY LINH2, NGUYỄN VĂN THẮNG2, TRẦN THỊ THÙY LINH2, LÊ CÔNG HẢO2 
1Ho Chi Minh City University of Pedagogy, 280 An Dương Vương street, District 5, HCM City  

2University of Science, VNU-HCM, 227 Nguyen Van Cu street, District 5, HCM City  
Email: lchao@hcmus.edu.vn 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày phƣơng pháp tách uranium trong dung dịch 
uranium chuẩn bằng nhựa trao đổi cation C100 có giá thành thấp. Các thông số ảnh hƣởng đến quá 
trình tách nhƣ độ pH, thời gian chảy, nồng độ axít rửa giải đƣợc khảo sát nhằm tối ƣu hoá việc hấp 
phụ uranium của nhựa C100. Với các điều kiện đã điều chỉnh, hiệu suất quá trình hấp phụ uranium 
trên nhựa là khá cao và dao động trong khoảng 97-98%, trong khi đó hiệu suất quá trình rửa giải có 
thể đạt trên 83%. 

Từ khóa: Tách uranium, hấp phụ uranium, nhựa trao đổi cation C100. 

Abstract: In this study, we present a method for separating uranium from standard uranium solution 
using low-cost cation exchange resin C100. Effects of some parameters on the separating such as pH, 
flow rate, acid concentration were investigated to give best conditions for the adsorption of uranium on 

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 138 

đến 96.95 % với giá trị trung bình là 91.86 ± 3.36 % đối với các thể tích khác nhau. Hiệu suất thu hồi 
đối với mẫu có thể tích 50 lít là 88.87 ±1.47 % và sai số thống kê khi xác định 137Cs vẫn nhỏ hơn 15%. 
Do đó có thể giảm thể tích mẫu xuống 50 lít vẫn đảm bảo độ tin cậy khi xác định 137Cs trong mẫu 
nƣớc biển bằng phƣơng pháp đồng kết tủa, từ đó giảm đƣợc chi phí vật tƣ hóa chất và thời gian khi 
phân tích với số lƣợng mẫu lớn. 

Từ khóa: Hiệu suất thu hồi 137Cs, phương pháp đồng kết tủa, HPGe. 

Abstract: Recovery efficiency of 137Cs using co-precipitation method in seawater samples with 
different volumes of 200, 100 and 50 liters have been determined. 134Cs isotope was used as a tracer to 
determine recovery efficiency.The results showed that the recovery efficiency of 134Cs ranged from 
86.80 to 96.95% with mean values of 91.86 ± 3.36% for different volumes. Recovery efficiency for 
samples with a volume of 50 liters was 88.87 ± 1.47% and statistical errors when determining 137Cs 
were still less than 15%. Therefore, reducing the volume of sample to 50 liters still ensures reliability 
when determining 137Cs in seawater samples by co-precipitation method, thereby reducing the cost of 
chemical and time when analysis of plural samples. 

Keywords: Recovery efficiency of 137Cs, co-precipitation method, HPGe. 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT LITHIUM ALUMINATE  
BẰNG PHƢƠNG PHÁP SOL-GEL 

RESEARCH TO MAKE LITHIUM ALUMINATE POWDER BY SOL-GEL METHOD APPLIED 
IN RADIATION DOSIMETRY 

NGUYỄN THỊ THU HÀ1, TRỊNH VĂN GIÁP1, NGUYỄN TRỌNG THÀNH2,  
BÙI DỨC KỲ1, VŨ HOÀI1, NGUYỄN HUYỀN TRANG1 

1Institute for Nuclear Science and Technology (INST), Vietnam Atomic Energy Institute (VINATOM), 
Hanoi, Vietnam.  

2Institute of Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology 
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Tóm tắt: Mục đích của báo cáo là nghiên cứu và phát triển vật liệu LiAlO2 ứng dụng trong đo liều 
bức xạ photon và notron. Trong bài báo này, chúng tôi phát triển qui trình tổng hợp vật liệu lithium 
aluminate bằng phƣơng pháp sol-gel. Các bƣớc chính liên quan đến quá trình tổng hợp đƣợc thực hiện 
lần lƣợt nhƣ sau: (1) chuẩn bị một dung dịch sol từ lithium và aluminum nitrate làm nguyên liệu ban 
đầu; (2) tạo dạng gel và (3) thiêu kết gel thành dạng bột. Các đặc trƣng của bột lithium aluminate đƣợc 
xác định bằng phƣơng pháp đo nhiễu xạ tia X (XRD) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Các kết quả 
đã chỉ ra bột LiAlO2 có cấu trúc tinh thể ở dạng pha gamma phụ thuộc mạnh vào quá trình xử lý nhiệt. 
Kết quả ban đầu cũng chỉ ra vật liệu đã chế tạo nhạy với bức xạ photon với liều chiếu 2mSv. Chúng tôi 
kết luận rằng, kỹ thuật tổng hợp LiAlO2 bằng phƣơng pháp sol-gel là đáng tin cậy. 

Từ khóa: Lithium aluminate (LiAlO2), sol-gel, XRD, SEM. 

Abstract: The purpose of the paper is to research and create LiAlO2 powder applied in measuring 
photon and neutron dosimetry. In this work, we developed of process for the synthesis of lithium 
aluminate powder using sol-gel method. The key steps involved in the synthesis of powders were: (1) 
preparation a sol from lithium and aluminum nitrate as starting materials; (2) formation of gel powders 
and (3) calcination of gel powders to the oxide powders. The lithium aluminate was characterized by 
X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The results showed that LiAlO2 
powder has a crystalline structure in the form of gamma phase depends strongly on the thermal 
treatment. The initial results also indicated that the powder was sensitive to photon radiation when it 
exposed 2mGy. We conclude that the technique of synthesizing LiAlO2 by sol-gel method is reliable. 

Keywords: Lithium aluminate (LiAlO2), sol-gel, XRD, SEM. 
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG K2FeO4 ĐỂ LOẠI BỎ URANIUM  
TRONG DUNG DỊCH CHUẨN 

STUDY ON USING K2FeO4 FOR REMOVING URANIUM FROM STANDARD SAMPLES 

1NGUYỄN PHẠM TƢỜNG MINH, 1HUỲNH UYÊN CHI, 1TÔ XUÂN PHƢƠNG,  
1LÊ THÙY NHI, 1VÕ THỊ TỐ VY, 1NGUYỄN LÂM THÙY LINH, 1TRẦN THỊ THÙY LINH,  

1,2HUỲNH NGUYỄN PHONG THU, 1NGUYỄN VĂN THẮNG, 1,2LÊ CÔNG HẢO 
1VNUHCM-University of Science, Faculty of Physics and Engineering Physics, Ho Chi Minh City.  

2VNUHCM-University of Science, Nuclear Technique Laboratory, Ho Chi Minh City.  
227 Nguyen Van Cu Street, District 5 - Ho Chi Minh City. 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng K2FeO4 (kali ferrat) để loại bỏ nhân phóng xạ 
uranium có trong dung dịch chuẩn. Thông qua kết tủa tạo ra trong phản ứng hóa học với chất oxy hóa 
K2FeO4, uranium bị loại khỏi dung dịch kèm theo sản phẩm sau phản ứng là oxit sắt (Fe2O3) – một chất 
không gây ô nhiễm môi trƣờng và an toàn với ngƣời sử dụng. Các kết quả cho thấy hơn 80% nồng độ 
uranium ban đầu đã đƣợc loại bỏ khỏi dung dịch. Kết quả đạt đƣợc sẽ tạo tiền đề cho nghiên cứu 
K2FeO4 mở rộng hơn và khả năng ứng dụng thực tế trong tƣơng lai là rất lớn. 

Từ khóa: Kali ferrat, uranium, hóa phóng xạ. 

Abstract: In this study, we conducted to use K2FeO4 (potassium ferrate) to remove uranium in the 
standard samples. Through precipitation produced in the chemical reaction with K2FeO4, uranium is 
removed from the solution attached to the product after the reaction is iron oxide (Fe2O3) - a non-toxic, 
non-mutant substance. When using experimental nuclear physics combined with radioactive chemical 
methods, the results showed that the percentage of radioactive substances was lower than the original 
by more than 80%. The results have created a chance for research K2FeO4 to expand and the 
possibility of future application. 

Keywords: Potassium ferrates, uranium, radioactive chemicals. 

HIỆU SUẤT TÁCH URANIUM TRONG MẪU DUNG DỊCH SỬ DỤNG NHỰA  
TRAO ĐỔI CATION C100 

SEPARATION EFFICIENCY OF URANIUM FROM STANDARD URANIUM SOLUTION  
USING CATION EXCHANGE RESIN 

HUỲNH NGUYỄN PHONG THU2, NGÔ MỸ HẠNH1, HUỲNH UYÊN CHI2,  
VÕ THỊ TỐ VY2, NGUYỄN PHẠM TƢỜNG MINH2, TÔ XUÂN PHƢƠNG2, LÊ THÙY NHI2,  

NGUYỄN LÂM THÙY LINH2, NGUYỄN VĂN THẮNG2, TRẦN THỊ THÙY LINH2, LÊ CÔNG HẢO2 
1Ho Chi Minh City University of Pedagogy, 280 An Dương Vương street, District 5, HCM City  

2University of Science, VNU-HCM, 227 Nguyen Van Cu street, District 5, HCM City  
Email: lchao@hcmus.edu.vn 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày phƣơng pháp tách uranium trong dung dịch 
uranium chuẩn bằng nhựa trao đổi cation C100 có giá thành thấp. Các thông số ảnh hƣởng đến quá 
trình tách nhƣ độ pH, thời gian chảy, nồng độ axít rửa giải đƣợc khảo sát nhằm tối ƣu hoá việc hấp 
phụ uranium của nhựa C100. Với các điều kiện đã điều chỉnh, hiệu suất quá trình hấp phụ uranium 
trên nhựa là khá cao và dao động trong khoảng 97-98%, trong khi đó hiệu suất quá trình rửa giải có 
thể đạt trên 83%. 

Từ khóa: Tách uranium, hấp phụ uranium, nhựa trao đổi cation C100. 

Abstract: In this study, we present a method for separating uranium from standard uranium solution 
using low-cost cation exchange resin C100. Effects of some parameters on the separating such as pH, 
flow rate, acid concentration were investigated to give best conditions for the adsorption of uranium on 
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đến 96.95 % với giá trị trung bình là 91.86 ± 3.36 % đối với các thể tích khác nhau. Hiệu suất thu hồi 
đối với mẫu có thể tích 50 lít là 88.87 ±1.47 % và sai số thống kê khi xác định 137Cs vẫn nhỏ hơn 15%. 
Do đó có thể giảm thể tích mẫu xuống 50 lít vẫn đảm bảo độ tin cậy khi xác định 137Cs trong mẫu 
nƣớc biển bằng phƣơng pháp đồng kết tủa, từ đó giảm đƣợc chi phí vật tƣ hóa chất và thời gian khi 
phân tích với số lƣợng mẫu lớn. 

Từ khóa: Hiệu suất thu hồi 137Cs, phương pháp đồng kết tủa, HPGe. 

Abstract: Recovery efficiency of 137Cs using co-precipitation method in seawater samples with 
different volumes of 200, 100 and 50 liters have been determined. 134Cs isotope was used as a tracer to 
determine recovery efficiency.The results showed that the recovery efficiency of 134Cs ranged from 
86.80 to 96.95% with mean values of 91.86 ± 3.36% for different volumes. Recovery efficiency for 
samples with a volume of 50 liters was 88.87 ± 1.47% and statistical errors when determining 137Cs 
were still less than 15%. Therefore, reducing the volume of sample to 50 liters still ensures reliability 
when determining 137Cs in seawater samples by co-precipitation method, thereby reducing the cost of 
chemical and time when analysis of plural samples. 

Keywords: Recovery efficiency of 137Cs, co-precipitation method, HPGe. 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT LITHIUM ALUMINATE  
BẰNG PHƢƠNG PHÁP SOL-GEL 

RESEARCH TO MAKE LITHIUM ALUMINATE POWDER BY SOL-GEL METHOD APPLIED 
IN RADIATION DOSIMETRY 
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Hanoi, Vietnam.  

2Institute of Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology 
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Tóm tắt: Mục đích của báo cáo là nghiên cứu và phát triển vật liệu LiAlO2 ứng dụng trong đo liều 
bức xạ photon và notron. Trong bài báo này, chúng tôi phát triển qui trình tổng hợp vật liệu lithium 
aluminate bằng phƣơng pháp sol-gel. Các bƣớc chính liên quan đến quá trình tổng hợp đƣợc thực hiện 
lần lƣợt nhƣ sau: (1) chuẩn bị một dung dịch sol từ lithium và aluminum nitrate làm nguyên liệu ban 
đầu; (2) tạo dạng gel và (3) thiêu kết gel thành dạng bột. Các đặc trƣng của bột lithium aluminate đƣợc 
xác định bằng phƣơng pháp đo nhiễu xạ tia X (XRD) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Các kết quả 
đã chỉ ra bột LiAlO2 có cấu trúc tinh thể ở dạng pha gamma phụ thuộc mạnh vào quá trình xử lý nhiệt. 
Kết quả ban đầu cũng chỉ ra vật liệu đã chế tạo nhạy với bức xạ photon với liều chiếu 2mSv. Chúng tôi 
kết luận rằng, kỹ thuật tổng hợp LiAlO2 bằng phƣơng pháp sol-gel là đáng tin cậy. 

Từ khóa: Lithium aluminate (LiAlO2), sol-gel, XRD, SEM. 

Abstract: The purpose of the paper is to research and create LiAlO2 powder applied in measuring 
photon and neutron dosimetry. In this work, we developed of process for the synthesis of lithium 
aluminate powder using sol-gel method. The key steps involved in the synthesis of powders were: (1) 
preparation a sol from lithium and aluminum nitrate as starting materials; (2) formation of gel powders 
and (3) calcination of gel powders to the oxide powders. The lithium aluminate was characterized by 
X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The results showed that LiAlO2 
powder has a crystalline structure in the form of gamma phase depends strongly on the thermal 
treatment. The initial results also indicated that the powder was sensitive to photon radiation when it 
exposed 2mGy. We conclude that the technique of synthesizing LiAlO2 by sol-gel method is reliable. 

Keywords: Lithium aluminate (LiAlO2), sol-gel, XRD, SEM. 
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nghệ sử dụng mảng photodiode đã đƣợc ứng dụng rất nhiều hiện nay cho các thiết bị bức xạ trong 
công nghiệp, y tế. Tuy nhiên ở trong nƣớc hiện tại chƣa có một nghiên cứu cụ thể nào về công nghệ 
này. Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng một Module MPPC – C12680 đƣợc cấu tạo chính từ các 
mảng photodiode kết hợp với bộ xử lý tín hiệu C12884 để ghi nhận vị trí đi vào tƣơng tác của các 
photon. Vị trí tƣơng tác và cƣờng độ tƣơng tác trên các vị trí đƣợc xử lý bằng phần mềm để tạo thành 
một hình ảnh có độ đậm nhạt khác nhau. Mục đích là dần làm chủ công nghệ, sau đó có thể ứng dụng 
sản xuất các thiết bị hạt nhân về sau. Kết quả đã ghi nhận đƣợc hình ảnh phóng xạ rõ nét với các điểm 
hình ảnh tƣơng ứng với vị trí mà bức xạ đi vào trên mảng MPPC. Mở ra khả năng ứng dụng công nghệ 
này trong các thiết bị đo đạc hạt nhân trong nƣớc. 

Từ khóa: Ghi nhận hình ảnh phóng xạ, Mảng photodiode, Bộ đếm photon nhiều kênh MPPC 

Abstract: Radiation image recording is one of the atomic energy applications: non-destructive testing - 
NDT, CT (Computed Tomography), X-ray, PET/CT (Positron Emission Tomography), SPECT (Single 
Photon Emission Computed Tomography, Gamma Camera. The recorded image is accurate and sharp 
depending on the recording sensor system and image processing. There are scintillator crystal 
combined with PMT photomultiplier tubes, there are selected scintillator crystal combined with 
Photodiode array. The use of Photodiode array compared to photomultiplier tubes will be simpler and 
more compact because do not have to use high voltage, but the image quality is very good. Photodiode 
array is a matrix of sensors that are arranged parallel to each other. These detectors are Photodiodes 
made to be able to operate in avalanche mode as in Geiger Muller counter tubes called APDs 
(Avalanche Photodiode). Today, this technology has been used a lot in industrial and medical devices. 
However, there is no specific study in our country at present. In this study, we use a MPPC - C12680 
Module combined with the C12884 signal processing to recording radiation image. The first step is to 
master the technology, then be able to produce nuclear devices later. The result is a clear radioactive 
image with image points corresponding to the position where the photon enters on the MPPC array. 
Open the possibility of applying this technology in nuclear measuring devices 

Keywords: Recording radiation image, Multi Pixel Photon Count, MPPC. 
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RESEARCH ON THE POSSIBILITY TREATMENT OF RADIOACTIVE SUBSTANCES IN THE 
WATER WASTE TITANIUM EXPLOITATION BY VETIVER GRASS AND THE REED 

NGUYỄN VĂN HOÀI NAM1, NGUYỄN VĂN MAI2, LÊ HÙNG ANH3 
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Tóm tắt: Nƣớc thải trực tiếp từ mỏ khai thác titan chứa các nhân phóng xạ có thể gây ô nhiễm đất, 
nƣớc ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời cũng nhƣ sự cân bằng sinh thái. Trong những năm gần đây, 
phƣơng pháp sử dụng thực vật xử lý ô nhiễm phóng xạ đang đƣợc quan tâm đầu tƣ nghiên cứu bởi chi 
phí đầu tƣ thấp, an toàn và thân thiện với môi trƣờng. Do đó, nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá 
khả năng loại bỏ nhân phóng xạ 232Uvà 238Th trong nƣớc thải khai thác titan của hai loại thực vật là cỏ 
vetiver (Vetiveria zizaniodes) và cây sậy (Phragmites australis) ở quy mô pilot. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy cả cỏ vetiver và cây sậy đều phát triển tốt trong môi trƣờng ngập nƣớc thải ô nhiễm phóng xạ 
có nồng độ hoạt độ 12,135 Bq/L, cây phát triển tốt nhất với chiều cao tăng 90% sinh khối tăng 43,4% 
đối với cỏ vetiver và chiều cao tăng 22,2% sinh khối tăng 8% với cây sậy sau khi kết thúc thí nghiệm. 
Sau 15 ngày hiệu suất hấp thu nhân 238U của cỏ vetiver đạt 59% cao hơn so với cây sậy đạt 48%. Tuy 
nhiên với nhân 232Th hiệu suất hấp thu của cỏ vetiver đạt 79,7% thấp hơn so với cây sậy đạt 86,5%. 
Tổng alpha và beta của nƣớc thải giảm mạnh trên 90% đối với cả mô hình trồng cỏ vetiver và sậy. Cụ 
thể hiệu suất xử lý nƣớc thải với mô hình trồng cỏ vetiver đối với tổng alpha là 99,67% và beta là 
95%; mô hình trồng cây sậy đối với alpha là 99,6% và beta là 91,3%. Nƣớc thải đầu ra đều đạt tiêu 
chuẩn loại A theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Mô hình xử lý nƣớc thải ô nhiễm phóng xạ bằng cỏ 
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the C100 resin. Findings show that the adsorption efficiency of the C100 resin is quite high and ranges 
from 97% to 98%, while the efficiency of elution of uranium is over 83%. 

Keywords: Uranium separation, uranium absorption, C100 cation exchange resin. 
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DESIGN OF A DIGITAL MULTI-CHANNEL ANALYZER BASED  
ON FPGA FOR HPGe DETECTOR 
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HOÀNG MINH VŨ, NGUYỄN XUÂN TÂN, NGUYỄN VĂN KIÊN 
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phamphuongnri@yahoo.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu này trình bày thiết kế hệ phân tích biên độ đa kênh kỹ thuật số (DMCA) dùng 
mạch tích hợp mảng các phần tử logic lập trình đƣợc (FPGA) cho đầu dò bán dẫn. Phần cứng chính 
của hệ DMCA bao gồm một vi mạch tích hợp (IC) biến đổi tƣơng tự sang số 16 bit (ADC) với tốc độ 
lấy mẫu 105 Mcps và FPGA Artix-7. Các thuật toán lọc hình thành xung, xác định đỉnh và hình thành 
phổ kỹ thuật số đƣợc thiết kế và mô phỏng trên phần mềm MATLAB. Các tài nguyên sử dụng của 
FPGA đƣợc tối ƣu hóa trong quá trình thiết kế và mô phỏng, dẫn đến giảm chi phí cho phần cứng của 
DMCA. Tất cả các chức năng đƣợc cấu hình cứng trên FPGA, nên DMCA thực thi trong thời gian 
thực. Chồng chập xung và ổn định đƣờng cơ bản (baseline) đƣợc xử lý để nâng cao độ phân giải năng 
lƣợng. Hệ DMCA đã đƣợc đo thử nghiệm với đầu dò bán dẫn của hãng Canberra (model: GC1518) 
dùng các nguồn chuẩn 137Cs, 60Co và 133Ba. Độ phân giải năng lƣợng của hệ DMCA tại đỉnh 1332 keV 
của 60Co đạt đƣợc 3,1 keV. Kết quả bƣớc đầu cho thấy hệ DMCA có kích thƣớc nhỏ, chi phí thấp và 
hoạt động ổn định, đáp ứng tốt cho mục đích nghiên cứu và đào tạo. 

Từ khóa: DMCA, FPGA, đầu dò bán dẫn. 

Abstract: This study presents a design of digital multi-channel analyzer (DMCA) based on Field-
programmable gate array (FPGA) for HPGe detector. The main hardware of DMCA is implemented 
by using a 16-bit ADC with 105 Msps and Artix-7 FPGA. The algorithms of pulse shaping filter, 
detecting peaks and spectrum histogram processing are designed and simulated by using MATLAB. 
Therefore, the FPGA resources are optimized, leading to cost-effective hardware. Due to all algorithms 
implemented on FPGA, the DMCA performs in real-time. The pileup problem and baseline restoration 
are carefully processed to improve the energy resolution. The DMCA was examined with an old HPGe 
detector of GC1518 model of Canberra with 137Cs, 60Co and 133Ba sources. The energy resolution of 
the DMCA at 1332 keV 60Co has attained 3.1 keV. With this result, the prototype system of the 
DMCA is highly promising for a multi-DMCA system in considering performance, cost and size.    

Keywords: DMCA, FPGA, HPGe. 
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Tóm tắt: Mảng Photodiode (PhotoDiode Array) đƣợc tạo thành từ một mảng các đầu ghi nhận đƣợc 
xếp song song với nhau, các đầu ghi nhận này là các Photodiode đƣợc chế tạo để có thể hoạt động ở 
chế độ thác lũ giống nhƣ trong ống đếm Geiger Muller gọi là các APD (Avalanche Photodiode). Công 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 
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đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  
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GS. Đào Tiến Khoa 
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nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
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GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 
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Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
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13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
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GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
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14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
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nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
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15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
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nghệ sử dụng mảng photodiode đã đƣợc ứng dụng rất nhiều hiện nay cho các thiết bị bức xạ trong 
công nghiệp, y tế. Tuy nhiên ở trong nƣớc hiện tại chƣa có một nghiên cứu cụ thể nào về công nghệ 
này. Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng một Module MPPC – C12680 đƣợc cấu tạo chính từ các 
mảng photodiode kết hợp với bộ xử lý tín hiệu C12884 để ghi nhận vị trí đi vào tƣơng tác của các 
photon. Vị trí tƣơng tác và cƣờng độ tƣơng tác trên các vị trí đƣợc xử lý bằng phần mềm để tạo thành 
một hình ảnh có độ đậm nhạt khác nhau. Mục đích là dần làm chủ công nghệ, sau đó có thể ứng dụng 
sản xuất các thiết bị hạt nhân về sau. Kết quả đã ghi nhận đƣợc hình ảnh phóng xạ rõ nét với các điểm 
hình ảnh tƣơng ứng với vị trí mà bức xạ đi vào trên mảng MPPC. Mở ra khả năng ứng dụng công nghệ 
này trong các thiết bị đo đạc hạt nhân trong nƣớc. 

Từ khóa: Ghi nhận hình ảnh phóng xạ, Mảng photodiode, Bộ đếm photon nhiều kênh MPPC 

Abstract: Radiation image recording is one of the atomic energy applications: non-destructive testing - 
NDT, CT (Computed Tomography), X-ray, PET/CT (Positron Emission Tomography), SPECT (Single 
Photon Emission Computed Tomography, Gamma Camera. The recorded image is accurate and sharp 
depending on the recording sensor system and image processing. There are scintillator crystal 
combined with PMT photomultiplier tubes, there are selected scintillator crystal combined with 
Photodiode array. The use of Photodiode array compared to photomultiplier tubes will be simpler and 
more compact because do not have to use high voltage, but the image quality is very good. Photodiode 
array is a matrix of sensors that are arranged parallel to each other. These detectors are Photodiodes 
made to be able to operate in avalanche mode as in Geiger Muller counter tubes called APDs 
(Avalanche Photodiode). Today, this technology has been used a lot in industrial and medical devices. 
However, there is no specific study in our country at present. In this study, we use a MPPC - C12680 
Module combined with the C12884 signal processing to recording radiation image. The first step is to 
master the technology, then be able to produce nuclear devices later. The result is a clear radioactive 
image with image points corresponding to the position where the photon enters on the MPPC array. 
Open the possibility of applying this technology in nuclear measuring devices 

Keywords: Recording radiation image, Multi Pixel Photon Count, MPPC. 
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Tóm tắt: Nƣớc thải trực tiếp từ mỏ khai thác titan chứa các nhân phóng xạ có thể gây ô nhiễm đất, 
nƣớc ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời cũng nhƣ sự cân bằng sinh thái. Trong những năm gần đây, 
phƣơng pháp sử dụng thực vật xử lý ô nhiễm phóng xạ đang đƣợc quan tâm đầu tƣ nghiên cứu bởi chi 
phí đầu tƣ thấp, an toàn và thân thiện với môi trƣờng. Do đó, nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá 
khả năng loại bỏ nhân phóng xạ 232Uvà 238Th trong nƣớc thải khai thác titan của hai loại thực vật là cỏ 
vetiver (Vetiveria zizaniodes) và cây sậy (Phragmites australis) ở quy mô pilot. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy cả cỏ vetiver và cây sậy đều phát triển tốt trong môi trƣờng ngập nƣớc thải ô nhiễm phóng xạ 
có nồng độ hoạt độ 12,135 Bq/L, cây phát triển tốt nhất với chiều cao tăng 90% sinh khối tăng 43,4% 
đối với cỏ vetiver và chiều cao tăng 22,2% sinh khối tăng 8% với cây sậy sau khi kết thúc thí nghiệm. 
Sau 15 ngày hiệu suất hấp thu nhân 238U của cỏ vetiver đạt 59% cao hơn so với cây sậy đạt 48%. Tuy 
nhiên với nhân 232Th hiệu suất hấp thu của cỏ vetiver đạt 79,7% thấp hơn so với cây sậy đạt 86,5%. 
Tổng alpha và beta của nƣớc thải giảm mạnh trên 90% đối với cả mô hình trồng cỏ vetiver và sậy. Cụ 
thể hiệu suất xử lý nƣớc thải với mô hình trồng cỏ vetiver đối với tổng alpha là 99,67% và beta là 
95%; mô hình trồng cây sậy đối với alpha là 99,6% và beta là 91,3%. Nƣớc thải đầu ra đều đạt tiêu 
chuẩn loại A theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Mô hình xử lý nƣớc thải ô nhiễm phóng xạ bằng cỏ 

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 140 

the C100 resin. Findings show that the adsorption efficiency of the C100 resin is quite high and ranges 
from 97% to 98%, while the efficiency of elution of uranium is over 83%. 

Keywords: Uranium separation, uranium absorption, C100 cation exchange resin. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này trình bày thiết kế hệ phân tích biên độ đa kênh kỹ thuật số (DMCA) dùng 
mạch tích hợp mảng các phần tử logic lập trình đƣợc (FPGA) cho đầu dò bán dẫn. Phần cứng chính 
của hệ DMCA bao gồm một vi mạch tích hợp (IC) biến đổi tƣơng tự sang số 16 bit (ADC) với tốc độ 
lấy mẫu 105 Mcps và FPGA Artix-7. Các thuật toán lọc hình thành xung, xác định đỉnh và hình thành 
phổ kỹ thuật số đƣợc thiết kế và mô phỏng trên phần mềm MATLAB. Các tài nguyên sử dụng của 
FPGA đƣợc tối ƣu hóa trong quá trình thiết kế và mô phỏng, dẫn đến giảm chi phí cho phần cứng của 
DMCA. Tất cả các chức năng đƣợc cấu hình cứng trên FPGA, nên DMCA thực thi trong thời gian 
thực. Chồng chập xung và ổn định đƣờng cơ bản (baseline) đƣợc xử lý để nâng cao độ phân giải năng 
lƣợng. Hệ DMCA đã đƣợc đo thử nghiệm với đầu dò bán dẫn của hãng Canberra (model: GC1518) 
dùng các nguồn chuẩn 137Cs, 60Co và 133Ba. Độ phân giải năng lƣợng của hệ DMCA tại đỉnh 1332 keV 
của 60Co đạt đƣợc 3,1 keV. Kết quả bƣớc đầu cho thấy hệ DMCA có kích thƣớc nhỏ, chi phí thấp và 
hoạt động ổn định, đáp ứng tốt cho mục đích nghiên cứu và đào tạo. 

Từ khóa: DMCA, FPGA, đầu dò bán dẫn. 

Abstract: This study presents a design of digital multi-channel analyzer (DMCA) based on Field-
programmable gate array (FPGA) for HPGe detector. The main hardware of DMCA is implemented 
by using a 16-bit ADC with 105 Msps and Artix-7 FPGA. The algorithms of pulse shaping filter, 
detecting peaks and spectrum histogram processing are designed and simulated by using MATLAB. 
Therefore, the FPGA resources are optimized, leading to cost-effective hardware. Due to all algorithms 
implemented on FPGA, the DMCA performs in real-time. The pileup problem and baseline restoration 
are carefully processed to improve the energy resolution. The DMCA was examined with an old HPGe 
detector of GC1518 model of Canberra with 137Cs, 60Co and 133Ba sources. The energy resolution of 
the DMCA at 1332 keV 60Co has attained 3.1 keV. With this result, the prototype system of the 
DMCA is highly promising for a multi-DMCA system in considering performance, cost and size.    

Keywords: DMCA, FPGA, HPGe. 

GHÉP NỐI MODULE MPPC VỚI KHỐI XỬ LÝ TÍN HIỆU  
ĐỂ GHI NHẬN HÌNH ẢNH PHÓNG XẠ 

CONNECTION OF MPPC WITH SIGNAL PROCESSING UNIT  
TO RECORDING RADIATION IMAGE 

NGUYỄN XUÂN VỊNH 

Hanoi Irradiation Center, Highway 32, Minh Khai, Bac Tu Liem District, Ha noi  
Email: nguyenxuanvinh20083187@gmail.com 

Tóm tắt: Mảng Photodiode (PhotoDiode Array) đƣợc tạo thành từ một mảng các đầu ghi nhận đƣợc 
xếp song song với nhau, các đầu ghi nhận này là các Photodiode đƣợc chế tạo để có thể hoạt động ở 
chế độ thác lũ giống nhƣ trong ống đếm Geiger Muller gọi là các APD (Avalanche Photodiode). Công 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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XÁC ĐỊNH 137Cs TRONG NƢỚC BIỂN SỬ DỤNG SỢI ACRYLIC TẨM Cu2[Fe(CN)6] 
KẾT HỢP ĐO PHỔ GAMMA 

DETERMINATION OF 137Cs IN SEAWATER BY USING Cu2[Fe(CN)6] IMPREGNATED 
ACRYLIC FIBERS AND GAMMA-RAY SPECTROMETRY 

LÊ XUÂN THẮNG, NGUYỄN TRỌNG NGỌ, NGUYỄN VĂN PHÖC, LÊ NHƢ SIÊU,  
PHAN QUANG TRUNG, NGUYỄN MINH ĐẠO, NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN, VÕ THỊ MỘNG THẮM 

Dalat Nuclear Research Institute 
Email: lexuanthang85@gmail.com 

Tóm tắt: Báo cáo này trình bày - phƣơng pháp xác định hoạt độ 137Cs trong nƣớc biển sử dụng kỹ 
thuật tách và làm giàu chọn lọc tại hiện trƣờng bằng sợi acrylic tẩm Cu2[Fe(CN)6] rồi đo phổ gamma 
trên thiết bị phổ kế gamma phông thấp. Nhân 137Cs trong nƣớc biển đƣợc tách và làm giàu từ 300 lít 
nƣớc biển bơm qua cartridge chứa 40 gam sợi acrylic tẩm Cu2[Fe(CN)6] với lƣu lƣợng 2 lít/phút. Hiệu 
suất tách hóa đối với 137Cs đƣợc xác định thông qua thí nghiệm riêng rẽ sử dụng đồng vị 134Cs đánh 
dấu vào nƣớc biển. Sau khi kết thúc quá trình làm giàu, hoạt độ 137Cs trong mẫu đƣợc xác định bằng 
phổ kế gamma phông thấp. Kết quả cho thấy hiệu suất tách 137Cs đạt trên 99%, giới hạn phát hiện là 
0,16 Bq/m3. Xác định hoạt độ 137Cs trong mẫu nƣớc biển tại Ninh Thuận cho kết quả hoạt độ 137Cs ở 
vùng biển này nằm trong dải 1,14 ÷ 1,44 Bq/m3. Nghiên cứu cho thấy ƣu điểm vƣợt trội của phƣơng 
pháp này là mẫu nƣớc biển đƣợc lọc trực tiếp tại hiện trƣờng qua cartridge chứa sợi Acrylic tẩm 
Cu2[Fe(CN)6] trong điều kiện môi trƣờng tự nhiên (không cần điều chỉnh pH của mẫu, không phải vận 
chuyển lƣợng lớn mẫu nƣớc đi xa). Việc lấy mẫu có thể thực hiện tự động, đồng loạt và tiết kiệm chi 
phí cũng nhƣ thời gian phân tích mẫu. 

Từ khóa: 137Cs trong nước biển, sợi acrylic tẩm Cu2[Fe(CN)6]. 

Abstract: The study present the method for 137Cs determination in seawater using in-situ extraction 
technique and selective pre-concentration by Cu2[Fe(CN)6] impregnated Acrylic fibers and low-level 
background gamma-ray spectrometry. 137Cs in seawater is separated and pre-concentrated by passing 
300 litters of seawater over the cartridge containing 40 gram of Cu2[Fe(CN)6] impregnated Acrylic 
fibers at a flow rate of 2 liters/min. Chemical yield is usually determined with 134Cs tracer by separate 
experiments. After the pre-concentration, 137Cs radionuclide was measured by low-level background 
gamma spectrometry. The results show that adsorption efficiency of 137Cs and detection limit for 
seawater sample were above 99% and 0.16 Bq/m3, respectively. Using the method for 137Cs 
determination in seawater at Ninh Thuan Province, the radioactivity of 137Cs at the surveyed area 
ranged from 1.14 to 1.44 Bq/m3. The outstanding advantage of this method for 137Cs determination is a 
large-volume seawater sample passing directly over the cartridge containing Cu2[Fe(CN)6] 
impregnated Acrylic fibers in normal environmental conditions (without adjusting pH and unnecessary 
to transport a large-volume seawater to the laboratory). Therefore, the sampling can be done on site 
automatically with a series of samples; the cost and time for analysis are also saving. 

Keywords: Method for 137Cs determination, Cu2[Fe(CN)6] impregnated acrylic fibers. 

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÁT TÁN NHÂN PHÓNG XẠ PHÁT BỨC XẠ 
GAMMA, KHÍ PHÓNG XẠ (RADON, THORON) TẠI MỎ ĐẤT HIẾM 

STUDYING THE PROCESS OF DISPERSING GAMMA RADIATION, RADIOACTIVE GAS 
(RADON, THORON) IN RARE EARTH MINES 

NGUYỄN VĂN DŨNG, ĐÀO ĐÌNH THUẦN 

Hanoi University of Mining and Geology,  
18 Vien street, Duc Thang ward, North Tu Liem district, Hanoi  

E-mail: dungnvhumg@gmail.com 

Tóm tắt: Để phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, nhiều mỏ khoáng sản đã và 
đang đƣợc đẩy mạnh công tác thăm dò, khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có mỏ 
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vetiver và cây sậy cho thấy hiệu xử lý cao trong khi vận hành đơn giản có triển vọng áp dụng trong 
điều kiện thực tế để xử lý nƣớc thải trong ngành công nghiệp khai thác titan.  

Từ khóa: Vetiver, Sậy, khai thác Titan. 

Abstract: Direct sewage from titanium mines containing radio nuclides can contaminate soil and water 
seriously affecting human health as well as ecological balance. In recent years, the method of using 
flora in order to treat radioactive pollution is being investigated due to low investment costs, safety and 
environmental friendly. Therefore, the intention of this study is to evaluate the ability to remove radio 
nuclides 232U and 238Th in titanium mining wastewater by two types of vetiver grass and  reed plants in 
pilot-scale. Result of the experiements has showed that both Vetiver grass and Reed grow well in the 
condition of flooded environment with the radioactive wastewater, these plants lead to the best growth 
with the height, biomass rising to 90% and 43.4% for Vetiver grass as well as 22.2% and 8% for Reed 
respectively after the experiment terminated. After 15 days of planting uptake efficiency of 238U of 
Vetiver grass reached 59% higher than that for Reed of 48%. However, with 232Th nuclide, the uptake 
efficiency of Vetiver grass was 79.7% lower than that for Reed of reached 86.5%. Total alpha and beta 
were also quite well-modeled with a 90% processing efficiency for both Vetiver and Reed models. 
Specifically, wastewater treatment efficiency with Vetiver model for total alpha is 99.67% and beta is 
95%; Reed model for alpha is 99.6% and beta is 91.3%. The output effluent meets the standard of 
Class A according to QCVN 08-MT: 2015 / BTNMT. Model of radioactive sewage treatment by 
Vetiver grass and Reed presents a good treatment efficiency in a simple operation with the prospect of 
applying in practical conditions for wastewater treatment  in the Titanium mining industry. 

Keywords: Vetiver, Reed, Titanium mining. 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH NƢỚC THẢI  
CHO CÁC CƠ SỞ Y HỌC HẠT NHÂN 

ESTABLISHMENT OF WASTEWATER ANALYTICAL PROCEDURE  
FOR NUCLEAR MEDICINE CENTERS 

NGUYỄN HOÀNG LONG1, NGUYỄN VĂN MAI1, ĐÀO VĂN HOÀNG1, NINH ĐỨC TUYỀN1, NGUYỄN 
VĂN THÁI BẰNG1, NGUYỄN VĂN HOÀI NAM1, TRẦN THỊ BÍCH LIÊN1, ĐĂNG THỊ MINH TÂM2 

1Center for Nuclear Techniques, Nguyen Trai, Distric 1, Ho Chi Minh city  
2Ho Chi Minh city Oncology Hospital 

Tóm tắt: Việc phân tích nƣớc thải y tế nhằm mục đích kiểm soát chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi thải 
ra môi trƣờng là một công việc rất quan trọng trong các khoa y học hạt nhân. Trung tâm Hạt nhân Tp. 
Hồ Chí Minh (CNT) đã lên kế hoạch xây dựng các phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia để phân 
tích các mẫu nƣớc thải có thể chứa các đồng vị phóng xạ. Nhờ sự hỗ trợ của Viện Năng lƣợng nguyên 
tử Việt Nam (VINATOM), CNT đã thực hiện dự án (CS/15/02 - Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã 
xây dựng các quy trình thí nghiệm để phân tích các mẫu nƣớc thải y tế dựa trên quy chuẩn QCVN 28: 
2010/BTNMT tại CNT. Để xác minh các quy trình, 21 mẫu nƣớc thải đã đƣợc thu thập từ 3 bệnh viện 
để điều tra. Kết quả cho thấy các quy trình đáp ứng chất lƣợng, điều kiện và thiết bị của CNT. 01): 
"Xây dựng quy trình phân tích nƣớc thải cho các cơ sở y học hạt nhân". 

Từ khóa: Phân tích, nước thải y tế, y học hạt nhân. 

Abstract: The analysis of medical wastewater for aim of controlling wastewater quality before 
discharging into environment has been a very important work in the nuclear medicine faculties. Center 
for Nuclear Techniques (CNT) planed to build laboratories national standards for analyzing 
wastewater samples which could contain radioactive isotops. By support of the Vietnam Atomic 
Energy Institute (VINATOM), CNT have carried out the project (CS/15/02- In this study, we have 
built laboratory processes for analyzing the medical wastewater samples based on the Standard of 
QCVN 28: 2010/BTNMT at CNT. To verify the processes, 21 wastewater samples were collected 
from 3 hospitals for investigating. Results show that the processes meet annalytial quality, conditions 
and equipments of CNT. 01): "Building wastewater analytical process for nuclear medicine faculties". 

Keywords: Analysis, medical wastewater, nuclear medicine. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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XÁC ĐỊNH 137Cs TRONG NƢỚC BIỂN SỬ DỤNG SỢI ACRYLIC TẨM Cu2[Fe(CN)6] 
KẾT HỢP ĐO PHỔ GAMMA 

DETERMINATION OF 137Cs IN SEAWATER BY USING Cu2[Fe(CN)6] IMPREGNATED 
ACRYLIC FIBERS AND GAMMA-RAY SPECTROMETRY 

LÊ XUÂN THẮNG, NGUYỄN TRỌNG NGỌ, NGUYỄN VĂN PHÖC, LÊ NHƢ SIÊU,  
PHAN QUANG TRUNG, NGUYỄN MINH ĐẠO, NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN, VÕ THỊ MỘNG THẮM 

Dalat Nuclear Research Institute 
Email: lexuanthang85@gmail.com 

Tóm tắt: Báo cáo này trình bày - phƣơng pháp xác định hoạt độ 137Cs trong nƣớc biển sử dụng kỹ 
thuật tách và làm giàu chọn lọc tại hiện trƣờng bằng sợi acrylic tẩm Cu2[Fe(CN)6] rồi đo phổ gamma 
trên thiết bị phổ kế gamma phông thấp. Nhân 137Cs trong nƣớc biển đƣợc tách và làm giàu từ 300 lít 
nƣớc biển bơm qua cartridge chứa 40 gam sợi acrylic tẩm Cu2[Fe(CN)6] với lƣu lƣợng 2 lít/phút. Hiệu 
suất tách hóa đối với 137Cs đƣợc xác định thông qua thí nghiệm riêng rẽ sử dụng đồng vị 134Cs đánh 
dấu vào nƣớc biển. Sau khi kết thúc quá trình làm giàu, hoạt độ 137Cs trong mẫu đƣợc xác định bằng 
phổ kế gamma phông thấp. Kết quả cho thấy hiệu suất tách 137Cs đạt trên 99%, giới hạn phát hiện là 
0,16 Bq/m3. Xác định hoạt độ 137Cs trong mẫu nƣớc biển tại Ninh Thuận cho kết quả hoạt độ 137Cs ở 
vùng biển này nằm trong dải 1,14 ÷ 1,44 Bq/m3. Nghiên cứu cho thấy ƣu điểm vƣợt trội của phƣơng 
pháp này là mẫu nƣớc biển đƣợc lọc trực tiếp tại hiện trƣờng qua cartridge chứa sợi Acrylic tẩm 
Cu2[Fe(CN)6] trong điều kiện môi trƣờng tự nhiên (không cần điều chỉnh pH của mẫu, không phải vận 
chuyển lƣợng lớn mẫu nƣớc đi xa). Việc lấy mẫu có thể thực hiện tự động, đồng loạt và tiết kiệm chi 
phí cũng nhƣ thời gian phân tích mẫu. 

Từ khóa: 137Cs trong nước biển, sợi acrylic tẩm Cu2[Fe(CN)6]. 

Abstract: The study present the method for 137Cs determination in seawater using in-situ extraction 
technique and selective pre-concentration by Cu2[Fe(CN)6] impregnated Acrylic fibers and low-level 
background gamma-ray spectrometry. 137Cs in seawater is separated and pre-concentrated by passing 
300 litters of seawater over the cartridge containing 40 gram of Cu2[Fe(CN)6] impregnated Acrylic 
fibers at a flow rate of 2 liters/min. Chemical yield is usually determined with 134Cs tracer by separate 
experiments. After the pre-concentration, 137Cs radionuclide was measured by low-level background 
gamma spectrometry. The results show that adsorption efficiency of 137Cs and detection limit for 
seawater sample were above 99% and 0.16 Bq/m3, respectively. Using the method for 137Cs 
determination in seawater at Ninh Thuan Province, the radioactivity of 137Cs at the surveyed area 
ranged from 1.14 to 1.44 Bq/m3. The outstanding advantage of this method for 137Cs determination is a 
large-volume seawater sample passing directly over the cartridge containing Cu2[Fe(CN)6] 
impregnated Acrylic fibers in normal environmental conditions (without adjusting pH and unnecessary 
to transport a large-volume seawater to the laboratory). Therefore, the sampling can be done on site 
automatically with a series of samples; the cost and time for analysis are also saving. 

Keywords: Method for 137Cs determination, Cu2[Fe(CN)6] impregnated acrylic fibers. 

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÁT TÁN NHÂN PHÓNG XẠ PHÁT BỨC XẠ 
GAMMA, KHÍ PHÓNG XẠ (RADON, THORON) TẠI MỎ ĐẤT HIẾM 

STUDYING THE PROCESS OF DISPERSING GAMMA RADIATION, RADIOACTIVE GAS 
(RADON, THORON) IN RARE EARTH MINES 

NGUYỄN VĂN DŨNG, ĐÀO ĐÌNH THUẦN 

Hanoi University of Mining and Geology,  
18 Vien street, Duc Thang ward, North Tu Liem district, Hanoi  

E-mail: dungnvhumg@gmail.com 

Tóm tắt: Để phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, nhiều mỏ khoáng sản đã và 
đang đƣợc đẩy mạnh công tác thăm dò, khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có mỏ 

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 142 

vetiver và cây sậy cho thấy hiệu xử lý cao trong khi vận hành đơn giản có triển vọng áp dụng trong 
điều kiện thực tế để xử lý nƣớc thải trong ngành công nghiệp khai thác titan.  

Từ khóa: Vetiver, Sậy, khai thác Titan. 

Abstract: Direct sewage from titanium mines containing radio nuclides can contaminate soil and water 
seriously affecting human health as well as ecological balance. In recent years, the method of using 
flora in order to treat radioactive pollution is being investigated due to low investment costs, safety and 
environmental friendly. Therefore, the intention of this study is to evaluate the ability to remove radio 
nuclides 232U and 238Th in titanium mining wastewater by two types of vetiver grass and  reed plants in 
pilot-scale. Result of the experiements has showed that both Vetiver grass and Reed grow well in the 
condition of flooded environment with the radioactive wastewater, these plants lead to the best growth 
with the height, biomass rising to 90% and 43.4% for Vetiver grass as well as 22.2% and 8% for Reed 
respectively after the experiment terminated. After 15 days of planting uptake efficiency of 238U of 
Vetiver grass reached 59% higher than that for Reed of 48%. However, with 232Th nuclide, the uptake 
efficiency of Vetiver grass was 79.7% lower than that for Reed of reached 86.5%. Total alpha and beta 
were also quite well-modeled with a 90% processing efficiency for both Vetiver and Reed models. 
Specifically, wastewater treatment efficiency with Vetiver model for total alpha is 99.67% and beta is 
95%; Reed model for alpha is 99.6% and beta is 91.3%. The output effluent meets the standard of 
Class A according to QCVN 08-MT: 2015 / BTNMT. Model of radioactive sewage treatment by 
Vetiver grass and Reed presents a good treatment efficiency in a simple operation with the prospect of 
applying in practical conditions for wastewater treatment  in the Titanium mining industry. 

Keywords: Vetiver, Reed, Titanium mining. 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH NƢỚC THẢI  
CHO CÁC CƠ SỞ Y HỌC HẠT NHÂN 

ESTABLISHMENT OF WASTEWATER ANALYTICAL PROCEDURE  
FOR NUCLEAR MEDICINE CENTERS 

NGUYỄN HOÀNG LONG1, NGUYỄN VĂN MAI1, ĐÀO VĂN HOÀNG1, NINH ĐỨC TUYỀN1, NGUYỄN 
VĂN THÁI BẰNG1, NGUYỄN VĂN HOÀI NAM1, TRẦN THỊ BÍCH LIÊN1, ĐĂNG THỊ MINH TÂM2 

1Center for Nuclear Techniques, Nguyen Trai, Distric 1, Ho Chi Minh city  
2Ho Chi Minh city Oncology Hospital 

Tóm tắt: Việc phân tích nƣớc thải y tế nhằm mục đích kiểm soát chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi thải 
ra môi trƣờng là một công việc rất quan trọng trong các khoa y học hạt nhân. Trung tâm Hạt nhân Tp. 
Hồ Chí Minh (CNT) đã lên kế hoạch xây dựng các phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia để phân 
tích các mẫu nƣớc thải có thể chứa các đồng vị phóng xạ. Nhờ sự hỗ trợ của Viện Năng lƣợng nguyên 
tử Việt Nam (VINATOM), CNT đã thực hiện dự án (CS/15/02 - Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã 
xây dựng các quy trình thí nghiệm để phân tích các mẫu nƣớc thải y tế dựa trên quy chuẩn QCVN 28: 
2010/BTNMT tại CNT. Để xác minh các quy trình, 21 mẫu nƣớc thải đã đƣợc thu thập từ 3 bệnh viện 
để điều tra. Kết quả cho thấy các quy trình đáp ứng chất lƣợng, điều kiện và thiết bị của CNT. 01): 
"Xây dựng quy trình phân tích nƣớc thải cho các cơ sở y học hạt nhân". 

Từ khóa: Phân tích, nước thải y tế, y học hạt nhân. 

Abstract: The analysis of medical wastewater for aim of controlling wastewater quality before 
discharging into environment has been a very important work in the nuclear medicine faculties. Center 
for Nuclear Techniques (CNT) planed to build laboratories national standards for analyzing 
wastewater samples which could contain radioactive isotops. By support of the Vietnam Atomic 
Energy Institute (VINATOM), CNT have carried out the project (CS/15/02- In this study, we have 
built laboratory processes for analyzing the medical wastewater samples based on the Standard of 
QCVN 28: 2010/BTNMT at CNT. To verify the processes, 21 wastewater samples were collected 
from 3 hospitals for investigating. Results show that the processes meet annalytial quality, conditions 
and equipments of CNT. 01): "Building wastewater analytical process for nuclear medicine faculties". 

Keywords: Analysis, medical wastewater, nuclear medicine. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: In the present work, we presented a development for determining the radio-activities in the 
environmental sample based on knowing only absolute (full-energy peak) efficiency value at the 
energy of 1460.83 keV corresponding to characteristic γ-ray of 40K by using a reference in separate 
and an intrinsic (relative) efficiency function. The prerequisite for using this method is the presence of 
a multi-gamma-ray emitter in the sample, with an activity allowing to measure the count rates with the 
statistic uncertainty of few percents. Two standard samples were used to validate the development. 
Gamma-rays from 228Th or 226Ra decay series were chosen to construct the intrinsic efficiency 
functions. The results obtained were in good agreement with reference data. 

Keywords: γ-spectroscopy, intrinsic efficiency curve, absolute efficiency value, RGK-1. 

XÁC ĐỊNH THỰC NGHIỆM MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG RIÊNG CỦA MÁY TIA-X 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF SOME OF SPECIAL CHARACTERISTICS  
FOR X-RAY MACHINE 

NGUYỄN VĂN HÙNG, PHẠM XUÂN HẢI 

Nuclear Research Institute (01 Nguyen Tu Luc st., ward 8, Dalat city)  
Email: ngvhung58@gmail.com; phamxuanhai2007@yahoo.com 

Tóm tắt: Nhƣ đã biết, do có nhiều ƣu điểm nên máy tia-X đƣợc ứng dụng rộng rãi trong nền kinh tế - 
xã hội nhƣ y tế, công nghiệp, hải quan, sinh học,... Tùy theo mục đích sử dụng mà chúng đƣợc chế tạo 
với những cấu trúc khác nhau về ống phát, dải cao thế, dòng phát, bia anốt, các phin lọc cơ hữu và bổ 
sung, ống chuẩn trực chùm tia,... ngoài việc đã biết một số đặc trƣng chung có trong lý lịch của máy, 
việc xác định một số đặc trƣng riêng của máy cũng là rất cần thiết nhằm bảo đảm an toàn bức xạ, bảo 
đảm và kiểm soát chất lƣợng. 

Trong báo cáo này, một số đặc trƣng riêng nhƣ hệ số máy (MF), lớp hấp thụ một nửa (HVL), hệ 
số đồng nhất (HF) của máy tia-X “RF-200EGM” ứng dụng trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp 
đƣợc xác định bằng việc đo thực nghiệm suất liều chiếu dùng máy kiểm định tia-X “Victoreen 8000”.   

Kết quả nghiên cứu là: Xác định MF trong dải cao thế từ 70 kV đến 200 kV và các giá trị MF 
phụ thuộc vào cao thế và khoảng cách tính từ tâm bia phát tia-X; xác định HF trong dải cao thế từ 70 
kV đến 200 kV sử dụng các phin lọc nhôm để đo HVL. Ngoài ra, việc tính toán MF cũng đƣợc thực 
hiện cho một số máy tia-X chẩn đoán tại một số cơ sở y tế ở thành phố Hồ Chí Minh để so sánh với 
kết quả nghiên cứu đối với máy “RF-200EGM”.   

Đây là kết quả nghiên cứu quan trọng về việc xác định thực nghiệm một số đặc trƣng riêng của 
máy tia-X ở Việt Nam, cụ thể là máy “RF-200EGM”. 

Từ khóa: Máy tia-X, hệ số máy, lớp hấp thụ một nửa, hệ số đồng nhất, suất liều chiếu. 

Abstract: As known, due to many advantages, X-ray machines have been widely applied in society-
economy such as medicine, industry, customs, biology, etc. Depending on an aim of use, they have 
been manufactured with different structures on generating tube, range of high voltage, current of 
generating tube, anode target, additional and inherent filters, collimator for X-ray beam, etc. Other 
than some of the general characteristics having in catalogues of the machines are known, 
determination of some of special ones for them has been also very necessary in order to ensure 
radiation safety, quality and control. 

In this report, some of the special characteristics such as machine factor (MF), half-value layer 
(HVL), homogeneity factor (HF) for the X-ray machine “RF-200EGM” applied in industrial 
radiography testing are determined by experimental measurements of exposure dose-rate using the X-
ray inspective machine “Victoreen 8000”.  

The research results are as follows: Determination of MF in range of high voltages from 70 kV 
to 200 kV and values of MF depend on high voltages and distances from the center of X-ray 
generating target; determination of HF in range of high voltages from 70 kV to 200 kV with using 
aluminium filters in order to measure HVL. Besides, calculation of MF for some of the diagnostic X-
ray machines at the medical installations in HoChiMinh city is also implemented in order to compare 
them with the results of the X-ray machine “RF-200EGM”.  
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khoáng sản chứa phóng xạ. Khi quá trình thăm dò, khai thác đƣợc thực hiện nhất thiết phải có sự tác 
động của các yếu tố nhân tạo làm đảo lộn các tầng đất đá, phá vỡ thế nằm tự nhiên của các thân quặng, 
gia tăng quá trình phát tán, rửa trôi… làm cho quá trình phát tán các chất phóng xạ vào môi trƣờng 
ngày càng mạnh mẽ và phức tạp. Nghiên cứu mô hình lý thuyết và khảo sát thực nghiệm đã làm sáng 
tỏ phát tán nhân phóng xạ phát bức xạ gamma, khí phóng xạ radon, thoron trên thân quặng đất hiếm 
chứa phóng xạ. Kết quả khảo sát trên thân quặng đất hiếm gây ra giá trị suất liều chiếu xạ gamma có 
biên độ 0,6  7,7 mSv/h, nồng độ radon có biên độ (30÷45).103Bq/m3, nồng độ thoron biên độ 
(45÷70).103Bq/m3. 

Từ khóa: Radon, thoron, bức xạ gamma, phóng xạ, đất hiếm, phát tán, môi trường. 

Abstract: In order to serve the national industrialization and modernization process, many mineral 
mines have been promoted and exploited to serve socio-economic development, including mineral 
deposits. radiation. When the exploration and exploitation process is carried out, it is necessary to have 
the impact of artificial factors to upset the rock layers, breaking the natural position of the ore bodies, 
increasing the dispersion process, leaching ... makes the process of dispersing radioactive substances 
into the environment more and more powerful and complicated. Studying theoretical models and 
empirical surveys shed light on the spread of radionuclides emitting gamma radiation, radioactive 
radon, thoron on rare earth ore bodies containing radioactivity. Survey results on rare earth ore bodies 
cause gamma radiation dose rate with amplitude 0.6  7.7mSv/h, radon concentration has amplitude 
(30 ÷ 45).103Bq/m3, concentration degree thoron amplitude (45 ÷ 70).103Bq/m3. 

Keywords: Radon, thoron, gamma radiation, radioactivity, rare earth, dispersal, environment. 

PHÁT TRIỂN PHƢƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HOẠT ĐỘ CỦA NHÂN PHÓNG XẠ 
TRONG MẪU MỖI TRƢỜNG BẰNG PHỔ KẾ γ-HPGE CHỈ SỬ DỤNG  
MỘT GIÁ TRỊ HIỆU SUẤT TUYỆT ĐỐI VÀ ĐƢỜNG CHUẨN TRONG 

A DEVELOPMENT FOR DETERMINING THE ACTIVITY OF RADIONUCLIDES IN THE 
ENVIRONMENTAL SAMPLE BY HPGE γ-SPECTROSCOPY USING ONLY ONE ABSOLUTE 

EFFICIENCY VALUE AND AN INTRINSIC EFFICIENCY 

L.T. ANH1,4, P.V. CUONG1,∗, N.C. TAM2, N.H. HA3, H.T. THAO3, H.H. DUC4,  
S. LEUANGTAKOUN5, L.Q. VIET6, B.V. LOAT5 

1Research and Development center for radiation technology, Vietnam Atomic Energy Institute  
2Hungarian Academy of Sciences, Centre for Energy Research,  

P. O. Box 49, 1525 Budapest, Hungary  
3Centre of Nuclear Physics, Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology  

4Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, 
Hanoi, Vietnam  

5Faculty of Physics, VNU University of Science, 334 Nguyen Trai, Hanoi, Vietnam  
6Analytical Center, Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 

48 Lang Ha, Hanoi, Vietnam  
E-mail: pvcuong0406@gmail.com 

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày một sự phát triển để xác định các hoạt độ phóng xạ 
trong mẫu môi trƣờng dựa trên việc chỉ biết một giá trị hiệu suất tuyệt đối ở năng lƣợng 1460.83 keV 
tƣơng ứng với tia gamma đặc trƣng 40K bằng cách sử dụng mẫu chuẩn riêng biệt và đƣờng chuẩn 
trong. Điều kiện tiên quyết để sử dụng phƣơng pháp này là sự hiện diện của đồng vị phát nhiều tia 
gamma trong mẫu, với hoạt động cho phép đo tốc độ đếm với sai số thống kê một vài phần trăm. Hai 
mẫu chuẩn đã đƣợc sử dụng để đánh giá sự phát triển. Các tia gamma từ chuỗi phân rã 228Th hoặc 
226Ra đã đƣợc chọn để xây dựng các hàm chuẩn trong. Các kết quả thu đƣợc phù hợp tốt với số liệu 
tham khảo. 

Từ khóa: Phổ kế γ, đường chuẩn trong, Hiệu suất ghi tuyệt đối, RGK-1. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: In the present work, we presented a development for determining the radio-activities in the 
environmental sample based on knowing only absolute (full-energy peak) efficiency value at the 
energy of 1460.83 keV corresponding to characteristic γ-ray of 40K by using a reference in separate 
and an intrinsic (relative) efficiency function. The prerequisite for using this method is the presence of 
a multi-gamma-ray emitter in the sample, with an activity allowing to measure the count rates with the 
statistic uncertainty of few percents. Two standard samples were used to validate the development. 
Gamma-rays from 228Th or 226Ra decay series were chosen to construct the intrinsic efficiency 
functions. The results obtained were in good agreement with reference data. 

Keywords: γ-spectroscopy, intrinsic efficiency curve, absolute efficiency value, RGK-1. 

XÁC ĐỊNH THỰC NGHIỆM MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG RIÊNG CỦA MÁY TIA-X 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF SOME OF SPECIAL CHARACTERISTICS  
FOR X-RAY MACHINE 

NGUYỄN VĂN HÙNG, PHẠM XUÂN HẢI 

Nuclear Research Institute (01 Nguyen Tu Luc st., ward 8, Dalat city)  
Email: ngvhung58@gmail.com; phamxuanhai2007@yahoo.com 

Tóm tắt: Nhƣ đã biết, do có nhiều ƣu điểm nên máy tia-X đƣợc ứng dụng rộng rãi trong nền kinh tế - 
xã hội nhƣ y tế, công nghiệp, hải quan, sinh học,... Tùy theo mục đích sử dụng mà chúng đƣợc chế tạo 
với những cấu trúc khác nhau về ống phát, dải cao thế, dòng phát, bia anốt, các phin lọc cơ hữu và bổ 
sung, ống chuẩn trực chùm tia,... ngoài việc đã biết một số đặc trƣng chung có trong lý lịch của máy, 
việc xác định một số đặc trƣng riêng của máy cũng là rất cần thiết nhằm bảo đảm an toàn bức xạ, bảo 
đảm và kiểm soát chất lƣợng. 

Trong báo cáo này, một số đặc trƣng riêng nhƣ hệ số máy (MF), lớp hấp thụ một nửa (HVL), hệ 
số đồng nhất (HF) của máy tia-X “RF-200EGM” ứng dụng trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp 
đƣợc xác định bằng việc đo thực nghiệm suất liều chiếu dùng máy kiểm định tia-X “Victoreen 8000”.   

Kết quả nghiên cứu là: Xác định MF trong dải cao thế từ 70 kV đến 200 kV và các giá trị MF 
phụ thuộc vào cao thế và khoảng cách tính từ tâm bia phát tia-X; xác định HF trong dải cao thế từ 70 
kV đến 200 kV sử dụng các phin lọc nhôm để đo HVL. Ngoài ra, việc tính toán MF cũng đƣợc thực 
hiện cho một số máy tia-X chẩn đoán tại một số cơ sở y tế ở thành phố Hồ Chí Minh để so sánh với 
kết quả nghiên cứu đối với máy “RF-200EGM”.   

Đây là kết quả nghiên cứu quan trọng về việc xác định thực nghiệm một số đặc trƣng riêng của 
máy tia-X ở Việt Nam, cụ thể là máy “RF-200EGM”. 

Từ khóa: Máy tia-X, hệ số máy, lớp hấp thụ một nửa, hệ số đồng nhất, suất liều chiếu. 

Abstract: As known, due to many advantages, X-ray machines have been widely applied in society-
economy such as medicine, industry, customs, biology, etc. Depending on an aim of use, they have 
been manufactured with different structures on generating tube, range of high voltage, current of 
generating tube, anode target, additional and inherent filters, collimator for X-ray beam, etc. Other 
than some of the general characteristics having in catalogues of the machines are known, 
determination of some of special ones for them has been also very necessary in order to ensure 
radiation safety, quality and control. 

In this report, some of the special characteristics such as machine factor (MF), half-value layer 
(HVL), homogeneity factor (HF) for the X-ray machine “RF-200EGM” applied in industrial 
radiography testing are determined by experimental measurements of exposure dose-rate using the X-
ray inspective machine “Victoreen 8000”.  

The research results are as follows: Determination of MF in range of high voltages from 70 kV 
to 200 kV and values of MF depend on high voltages and distances from the center of X-ray 
generating target; determination of HF in range of high voltages from 70 kV to 200 kV with using 
aluminium filters in order to measure HVL. Besides, calculation of MF for some of the diagnostic X-
ray machines at the medical installations in HoChiMinh city is also implemented in order to compare 
them with the results of the X-ray machine “RF-200EGM”.  
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khoáng sản chứa phóng xạ. Khi quá trình thăm dò, khai thác đƣợc thực hiện nhất thiết phải có sự tác 
động của các yếu tố nhân tạo làm đảo lộn các tầng đất đá, phá vỡ thế nằm tự nhiên của các thân quặng, 
gia tăng quá trình phát tán, rửa trôi… làm cho quá trình phát tán các chất phóng xạ vào môi trƣờng 
ngày càng mạnh mẽ và phức tạp. Nghiên cứu mô hình lý thuyết và khảo sát thực nghiệm đã làm sáng 
tỏ phát tán nhân phóng xạ phát bức xạ gamma, khí phóng xạ radon, thoron trên thân quặng đất hiếm 
chứa phóng xạ. Kết quả khảo sát trên thân quặng đất hiếm gây ra giá trị suất liều chiếu xạ gamma có 
biên độ 0,6  7,7 mSv/h, nồng độ radon có biên độ (30÷45).103Bq/m3, nồng độ thoron biên độ 
(45÷70).103Bq/m3. 

Từ khóa: Radon, thoron, bức xạ gamma, phóng xạ, đất hiếm, phát tán, môi trường. 

Abstract: In order to serve the national industrialization and modernization process, many mineral 
mines have been promoted and exploited to serve socio-economic development, including mineral 
deposits. radiation. When the exploration and exploitation process is carried out, it is necessary to have 
the impact of artificial factors to upset the rock layers, breaking the natural position of the ore bodies, 
increasing the dispersion process, leaching ... makes the process of dispersing radioactive substances 
into the environment more and more powerful and complicated. Studying theoretical models and 
empirical surveys shed light on the spread of radionuclides emitting gamma radiation, radioactive 
radon, thoron on rare earth ore bodies containing radioactivity. Survey results on rare earth ore bodies 
cause gamma radiation dose rate with amplitude 0.6  7.7mSv/h, radon concentration has amplitude 
(30 ÷ 45).103Bq/m3, concentration degree thoron amplitude (45 ÷ 70).103Bq/m3. 

Keywords: Radon, thoron, gamma radiation, radioactivity, rare earth, dispersal, environment. 

PHÁT TRIỂN PHƢƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HOẠT ĐỘ CỦA NHÂN PHÓNG XẠ 
TRONG MẪU MỖI TRƢỜNG BẰNG PHỔ KẾ γ-HPGE CHỈ SỬ DỤNG  
MỘT GIÁ TRỊ HIỆU SUẤT TUYỆT ĐỐI VÀ ĐƢỜNG CHUẨN TRONG 

A DEVELOPMENT FOR DETERMINING THE ACTIVITY OF RADIONUCLIDES IN THE 
ENVIRONMENTAL SAMPLE BY HPGE γ-SPECTROSCOPY USING ONLY ONE ABSOLUTE 

EFFICIENCY VALUE AND AN INTRINSIC EFFICIENCY 

L.T. ANH1,4, P.V. CUONG1,∗, N.C. TAM2, N.H. HA3, H.T. THAO3, H.H. DUC4,  
S. LEUANGTAKOUN5, L.Q. VIET6, B.V. LOAT5 

1Research and Development center for radiation technology, Vietnam Atomic Energy Institute  
2Hungarian Academy of Sciences, Centre for Energy Research,  

P. O. Box 49, 1525 Budapest, Hungary  
3Centre of Nuclear Physics, Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology  

4Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, 
Hanoi, Vietnam  

5Faculty of Physics, VNU University of Science, 334 Nguyen Trai, Hanoi, Vietnam  
6Analytical Center, Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 

48 Lang Ha, Hanoi, Vietnam  
E-mail: pvcuong0406@gmail.com 

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày một sự phát triển để xác định các hoạt độ phóng xạ 
trong mẫu môi trƣờng dựa trên việc chỉ biết một giá trị hiệu suất tuyệt đối ở năng lƣợng 1460.83 keV 
tƣơng ứng với tia gamma đặc trƣng 40K bằng cách sử dụng mẫu chuẩn riêng biệt và đƣờng chuẩn 
trong. Điều kiện tiên quyết để sử dụng phƣơng pháp này là sự hiện diện của đồng vị phát nhiều tia 
gamma trong mẫu, với hoạt động cho phép đo tốc độ đếm với sai số thống kê một vài phần trăm. Hai 
mẫu chuẩn đã đƣợc sử dụng để đánh giá sự phát triển. Các tia gamma từ chuỗi phân rã 228Th hoặc 
226Ra đã đƣợc chọn để xây dựng các hàm chuẩn trong. Các kết quả thu đƣợc phù hợp tốt với số liệu 
tham khảo. 

Từ khóa: Phổ kế γ, đường chuẩn trong, Hiệu suất ghi tuyệt đối, RGK-1. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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This is the important results on experimental determination of some of the special characteristics 
for X-ray machine in Vietnam, namely “RF-200EGM”. 

Keywords: X-ray machine, machine factor, half-value layer, homogeneity factor, exposure dose-rate. 

SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÓNG XẠ RADI TỰ NHIÊN ĐỂ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ  
KHUẾCH TÁN VÀ THỜI GIAN LƢU CỦA NƢỚC BIỂN VEN BỜ TẠI VỊ TRÍ  

DỰ KIẾN XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN I 

USING NATURAL RADIUM ISOTOPES TO DETERMINE DIFFUSION COEFFICIENT AND 
RESIDENCE TIME OF COASTAL WATER AT PLANED LOCATION  

FOR THE NINH THUAN I NUCLEAR POWER PLANT (NPP) 

NGUYỄN VĂN PHÖC*, PHAN SƠN HẢI, NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN, VÕ THỊ MỘNG THẮM,  
PHAN QUANG TRUNG, NGUYỄN MINH ĐẠO, LÊ XUÂN THẮNG 

Dalat Nuclear Research Institute, 01 Nguyen Tu Luc Street, Dalat, Lamdong 
*Email: plnn08@yahoo.com 

Tóm tắt: Nguyên tố radium (Ra) có tính tan tốt trong nƣớc biển và vận chuyển trong pha nƣớc. Các 
đồng vị sống ngắn của Ra ( 223Ra và 224Ra có chu kỳ bán rã là11,4 ngày và 3.66 ngày, tƣơng ứng) 
thƣờng có hàm lƣợng lớn ở vùng ven bờ. Theo hƣớng ra khơi, hàm lƣợng các đồng vị Ra giảm dần do 
bản chất của quá trình khuếch tán và phân rã phóng xạ. Khi xác định đƣợc phân bố hàm lƣợng của 
chúng theo khoảng cách từ bờ, có thể đánh giá đƣợc hệ số khuếch tán, thời gian lƣu của nƣớc biển ven 
bờ tại vùng khảo sát. 

Sử dụng kết quả nghiên cứu phân bố của các đồng vị Ra trong nƣớc biển và mô hình đánh giá 
hệ số khuếch tán và thời gian lƣu của nƣớc biển ven bờ, nhóm nghiên cứu đã xác định đƣợc hệ số 
khuếch tán và thời gian lƣu của nƣớc biển tại vùng biển dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh 
Thuận I. Vào mùa khô, hệ số khuếch tán là 222 – 287 (m2/s) và thời gian lƣu của nƣớc biển trong vùng 
30 km từ bờ là 19 – 23 ngày; Vào mùa mƣa, hệ số khuếch tán là 233 – 361 (m2/s) và thời gian lƣu của 
nƣớc trong vùng này là 14 - 22 ngày.  

Kết quả của nghiên cứu đã mở ra khả năng ứng dụng phƣơng pháp đồng vị Ra để đánh giá hệ số 
khuếch tán và thời gian lƣu của chất thải xâm nhập vào môi trƣờng biển tại vùng nghiên cứu. Điều này 
rất có ý nghĩa thực tiễn cho việc đánh giá tác động môi trƣờng cho các cơ sở công nghiệp dọc theo bờ 
biển nƣớc ta. 

Từ khóa: Hệ số khuếch tán, thời gian lưu, nước biển ven bờ. 

Abstract: Coastal water contains elevated dissolved activities of short-lived radium isotopes, 223Ra and 
224Ra having half-lives of 14,4 days and 3,66 days, respectively. The input of these near the coast must 
be balanced by decay and mixing into the open ocean, where excess activities are zero. When the 
distribution of these isotopes from the coast to the offshore are known, can estimating diffusion 
coefficient and residence time of coastal water. 

With the results of research on the distribution of radium in a sea area of Phuoc Dinh commune, 
the research team has determined diffusion coefficient and residence time of coastal water in the area 
of the Ninh Thuan I NPP. In the dry season, the diffusion coefficient is in a range of 222 - 287 m2/s 
and the residence time is in a range of 19 - 23 days within a distance of 30 km from the coast. In the 
rainy season, the diffusion coefficient is in a range of 233 - 361 m2/s and the residence time is in a 
range of 14 - 22 days. 

The results of this study opened up the possibility of using radium isotopes to assess diffusion 
coefficient and residence time of wastes entering the marine environment. This is very essential for 
assessing the environmental impact of industrial facilities along the marine coast of Vietnam. 
Keywords: Diffusion coefficient, residence time, coastal water. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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This is the important results on experimental determination of some of the special characteristics 
for X-ray machine in Vietnam, namely “RF-200EGM”. 

Keywords: X-ray machine, machine factor, half-value layer, homogeneity factor, exposure dose-rate. 

SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÓNG XẠ RADI TỰ NHIÊN ĐỂ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ  
KHUẾCH TÁN VÀ THỜI GIAN LƢU CỦA NƢỚC BIỂN VEN BỜ TẠI VỊ TRÍ  

DỰ KIẾN XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN I 

USING NATURAL RADIUM ISOTOPES TO DETERMINE DIFFUSION COEFFICIENT AND 
RESIDENCE TIME OF COASTAL WATER AT PLANED LOCATION  

FOR THE NINH THUAN I NUCLEAR POWER PLANT (NPP) 

NGUYỄN VĂN PHÖC*, PHAN SƠN HẢI, NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN, VÕ THỊ MỘNG THẮM,  
PHAN QUANG TRUNG, NGUYỄN MINH ĐẠO, LÊ XUÂN THẮNG 

Dalat Nuclear Research Institute, 01 Nguyen Tu Luc Street, Dalat, Lamdong 
*Email: plnn08@yahoo.com 

Tóm tắt: Nguyên tố radium (Ra) có tính tan tốt trong nƣớc biển và vận chuyển trong pha nƣớc. Các 
đồng vị sống ngắn của Ra ( 223Ra và 224Ra có chu kỳ bán rã là11,4 ngày và 3.66 ngày, tƣơng ứng) 
thƣờng có hàm lƣợng lớn ở vùng ven bờ. Theo hƣớng ra khơi, hàm lƣợng các đồng vị Ra giảm dần do 
bản chất của quá trình khuếch tán và phân rã phóng xạ. Khi xác định đƣợc phân bố hàm lƣợng của 
chúng theo khoảng cách từ bờ, có thể đánh giá đƣợc hệ số khuếch tán, thời gian lƣu của nƣớc biển ven 
bờ tại vùng khảo sát. 

Sử dụng kết quả nghiên cứu phân bố của các đồng vị Ra trong nƣớc biển và mô hình đánh giá 
hệ số khuếch tán và thời gian lƣu của nƣớc biển ven bờ, nhóm nghiên cứu đã xác định đƣợc hệ số 
khuếch tán và thời gian lƣu của nƣớc biển tại vùng biển dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh 
Thuận I. Vào mùa khô, hệ số khuếch tán là 222 – 287 (m2/s) và thời gian lƣu của nƣớc biển trong vùng 
30 km từ bờ là 19 – 23 ngày; Vào mùa mƣa, hệ số khuếch tán là 233 – 361 (m2/s) và thời gian lƣu của 
nƣớc trong vùng này là 14 - 22 ngày.  

Kết quả của nghiên cứu đã mở ra khả năng ứng dụng phƣơng pháp đồng vị Ra để đánh giá hệ số 
khuếch tán và thời gian lƣu của chất thải xâm nhập vào môi trƣờng biển tại vùng nghiên cứu. Điều này 
rất có ý nghĩa thực tiễn cho việc đánh giá tác động môi trƣờng cho các cơ sở công nghiệp dọc theo bờ 
biển nƣớc ta. 

Từ khóa: Hệ số khuếch tán, thời gian lưu, nước biển ven bờ. 

Abstract: Coastal water contains elevated dissolved activities of short-lived radium isotopes, 223Ra and 
224Ra having half-lives of 14,4 days and 3,66 days, respectively. The input of these near the coast must 
be balanced by decay and mixing into the open ocean, where excess activities are zero. When the 
distribution of these isotopes from the coast to the offshore are known, can estimating diffusion 
coefficient and residence time of coastal water. 

With the results of research on the distribution of radium in a sea area of Phuoc Dinh commune, 
the research team has determined diffusion coefficient and residence time of coastal water in the area 
of the Ninh Thuan I NPP. In the dry season, the diffusion coefficient is in a range of 222 - 287 m2/s 
and the residence time is in a range of 19 - 23 days within a distance of 30 km from the coast. In the 
rainy season, the diffusion coefficient is in a range of 233 - 361 m2/s and the residence time is in a 
range of 14 - 22 days. 

The results of this study opened up the possibility of using radium isotopes to assess diffusion 
coefficient and residence time of wastes entering the marine environment. This is very essential for 
assessing the environmental impact of industrial facilities along the marine coast of Vietnam. 
Keywords: Diffusion coefficient, residence time, coastal water. 
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CÁC TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG PET/MRI TRONG LÂM SÀNG 

TECHNICAL ADVANCES AND APPLICATIONS OF PET/MRI IN CLINICAL PRACTICE 

LÊ NGỌC HÀ  

Nuclear Medical Science, 108 Military Central Hospital, Hanoi, Vietnam 
Email address: lengocha108@yahoo.com 

Tóm tắt: Trong y học hạt nhân, hình ảnh lai ghép PET/CT, SPECT/CT đã đƣợc sử dụng thƣờng quy 
trong lâm sàng khoảng 2 thập kỷ qua. Tuy nhiên, gần đây, các hệ thống PET/MRI thƣơng mại mới 
đƣợc ra đời từ năm 2011 và là một phƣơng tiện chẩn đoán mới không chỉ trong nghiên cứu mà còn 
bƣớc đầu ứng dụng thực hành lâm sàng. Bài tổng quan giới thiệu những tiến bộ hiện nay của 
PET/MRI trong lâm sàng nhấn mạnh đến các ứng dụng của PET/MRI trong ung thƣ. Mặc dù 
PET/MRI không thay thế đƣợc PET/CT và không có những ƣu thế nổi bật nếu chỉ sử dụng MRI chỉ để 
đánh giá đơn thuần về mặt hình thể khi so sánh với CT trong PET/CT, PET/MRI có nhiều ƣu điểm bao 
gồm độ phân giải, tƣơng phản cao khi phân tích hình ảnh tổn thƣơng mô mềm, cung cấp nhiều thông 
tin chức năng dựa trên các kỹ thuật của MRI và giảm liều bức xạ kết hợp với các dữ liệu phân tử của 
PET. Khả năng phát hiện của MRI đƣợc cải thiện hơn so với CT đối với các tổn thƣơng ở não, vú, 
gan, thận, tiền liệt tuyến và xƣơng dẫn tạo ra những ƣu điểm nổi bật của PET/MRI so với PET/CT. 
Tuy nhiên, một số thách thức đối với PET/MRI vẫn còn tồn tại nhƣ giá thành cao, thời gian chụp kéo 
dài, quy trình phức tạp cao và giá trị chẩn đoán không khác biệt rõ rệt so với PET/CT hoặc kết hợp 
hình ảnh PET và MRI trong một số bệnh lý. Cùng với sự phát triển của công nghệ, PET/MRI sẽ tiếp 
tục là một công cụ nghiên cứu hiện đại và sẽ trở nên một kỹ thuật chẩn đoán trong thực hành đối với 
một số bệnh lý trong ung thƣ, thần kinh và tim mạch.  

Từ khoá: Hình ảnh lai ghép, PET/CT, PET/MRI.   

Abstract: In diagnostic nuclear medicine, hybrid imaging using PET/CT or SPECT/CT is 
routinely used to evaluate many cancers for 2 decades. However, the onset hybrid PET/MRI 
systems are commercially available since 2011 and offer additional diagnostic possibilities not 
only mainly used as a researches but also in clinical practices. This review explores recent 
advancements of PET/MRI for clinical practice uses with a focus on clinical oncology 
applications. Although PET/MRI could not replace PET/CT and there was no advantage of using 
PET/MR imaging if merely using MRI for imaging morphology instead of CT when compared 
with PET/CT, many advantages of PET/MRI include a superior soft tissue contrast resolution, the 
capability to provide functional and multiparametric imaging data based on advanced MRI 
techniques (diffusion-weighted imaging, dynamic perfusion imaging, magnetic resonance 
spectroscopy…) and reduced exposure to ionizing radiation, that are complementary with the 
molecular data provided by PET. The improved lesion detection within the brain, breast, liver, 
kidneys, prostate and bone of MRI compared with that of CT is expected to achieve an overall 
diagnostic advantage for PET/MRI over PET/CT. Despite many potential advantages, a number of 
challenges to clinical adoption of PET/MRI remain such as the higher costs, the slower scanning 
times with associated lower patient throughputs, the increased complexity, and the relative lack of 
diagnostic benefit of PET/MRI in some clinical applications compared to either PET/CT or 
independently acquired PET and MRI. Together with technology development and its avalability, 
at present time PET/MR imaging will continue to be used as a research tool and will become the 
diagnostic technique on routine clinical basis in selected disease entities not only for oncological 
and neurologic imaging applications but also for cardiac imaging application. 

Keywords: Hybrid imaging, PET/CT, PET/MRI. 
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CÁC TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG PET/MRI TRONG LÂM SÀNG 

TECHNICAL ADVANCES AND APPLICATIONS OF PET/MRI IN CLINICAL PRACTICE 

LÊ NGỌC HÀ  

Nuclear Medical Science, 108 Military Central Hospital, Hanoi, Vietnam 
Email address: lengocha108@yahoo.com 

Tóm tắt: Trong y học hạt nhân, hình ảnh lai ghép PET/CT, SPECT/CT đã đƣợc sử dụng thƣờng quy 
trong lâm sàng khoảng 2 thập kỷ qua. Tuy nhiên, gần đây, các hệ thống PET/MRI thƣơng mại mới 
đƣợc ra đời từ năm 2011 và là một phƣơng tiện chẩn đoán mới không chỉ trong nghiên cứu mà còn 
bƣớc đầu ứng dụng thực hành lâm sàng. Bài tổng quan giới thiệu những tiến bộ hiện nay của 
PET/MRI trong lâm sàng nhấn mạnh đến các ứng dụng của PET/MRI trong ung thƣ. Mặc dù 
PET/MRI không thay thế đƣợc PET/CT và không có những ƣu thế nổi bật nếu chỉ sử dụng MRI chỉ để 
đánh giá đơn thuần về mặt hình thể khi so sánh với CT trong PET/CT, PET/MRI có nhiều ƣu điểm bao 
gồm độ phân giải, tƣơng phản cao khi phân tích hình ảnh tổn thƣơng mô mềm, cung cấp nhiều thông 
tin chức năng dựa trên các kỹ thuật của MRI và giảm liều bức xạ kết hợp với các dữ liệu phân tử của 
PET. Khả năng phát hiện của MRI đƣợc cải thiện hơn so với CT đối với các tổn thƣơng ở não, vú, 
gan, thận, tiền liệt tuyến và xƣơng dẫn tạo ra những ƣu điểm nổi bật của PET/MRI so với PET/CT. 
Tuy nhiên, một số thách thức đối với PET/MRI vẫn còn tồn tại nhƣ giá thành cao, thời gian chụp kéo 
dài, quy trình phức tạp cao và giá trị chẩn đoán không khác biệt rõ rệt so với PET/CT hoặc kết hợp 
hình ảnh PET và MRI trong một số bệnh lý. Cùng với sự phát triển của công nghệ, PET/MRI sẽ tiếp 
tục là một công cụ nghiên cứu hiện đại và sẽ trở nên một kỹ thuật chẩn đoán trong thực hành đối với 
một số bệnh lý trong ung thƣ, thần kinh và tim mạch.  

Từ khoá: Hình ảnh lai ghép, PET/CT, PET/MRI.   

Abstract: In diagnostic nuclear medicine, hybrid imaging using PET/CT or SPECT/CT is 
routinely used to evaluate many cancers for 2 decades. However, the onset hybrid PET/MRI 
systems are commercially available since 2011 and offer additional diagnostic possibilities not 
only mainly used as a researches but also in clinical practices. This review explores recent 
advancements of PET/MRI for clinical practice uses with a focus on clinical oncology 
applications. Although PET/MRI could not replace PET/CT and there was no advantage of using 
PET/MR imaging if merely using MRI for imaging morphology instead of CT when compared 
with PET/CT, many advantages of PET/MRI include a superior soft tissue contrast resolution, the 
capability to provide functional and multiparametric imaging data based on advanced MRI 
techniques (diffusion-weighted imaging, dynamic perfusion imaging, magnetic resonance 
spectroscopy…) and reduced exposure to ionizing radiation, that are complementary with the 
molecular data provided by PET. The improved lesion detection within the brain, breast, liver, 
kidneys, prostate and bone of MRI compared with that of CT is expected to achieve an overall 
diagnostic advantage for PET/MRI over PET/CT. Despite many potential advantages, a number of 
challenges to clinical adoption of PET/MRI remain such as the higher costs, the slower scanning 
times with associated lower patient throughputs, the increased complexity, and the relative lack of 
diagnostic benefit of PET/MRI in some clinical applications compared to either PET/CT or 
independently acquired PET and MRI. Together with technology development and its avalability, 
at present time PET/MR imaging will continue to be used as a research tool and will become the 
diagnostic technique on routine clinical basis in selected disease entities not only for oncological 
and neurologic imaging applications but also for cardiac imaging application. 

Keywords: Hybrid imaging, PET/CT, PET/MRI. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Methods: This prospective study enrolled 90 cancer patients (32 women and 58 men patients with 
aged average of 61.6 ± 10.4) underwent 99mTc-MDP SPECT/CT scans from February 2018 to 
February 2019 at Nuclear Medicine Department, 108 central military hospital. Bone metastatic lesions 
were classified based on morphologic features on CT. The standadized uptake values (SUVmax) were 
measured at each morphologic features of bone metastasis and determining the relationships between 
SUVmax and those lesions in different primary cancer diseases. Results: The total of 264 lesions were 
found in 90 patients. Of which, 29% was osteolytic, 25% was osteoblastic, 23% was mixed and 23% 
was unclassified lesions on CT. SUVmax values at osteolytic lesions were significantly lower than 
other types of lesions (p<0.05). SUVmax values of bone lesions in thyroid cancer, liver cancer patients 
were lower compared to those in prostate cancer and lung cancer patients. This difference was 
statistically significant (p<0.05). Conclusions: The morphologic features of bone metastatic lesions on 
CT were found to be in correlation to metabolic bone changes on 99mTc-MDP SPECT/CT imaging.  

Keywords: SPECT/CT, bone metastasis, SUVmax. 

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM XẠ HÌNH XƢƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƢ VÖ  
TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI TỪ THÁNG 1/2018 ĐẾN THÁNG 4/2019 

A STUDY OF 99MTc -MDP WHOLE-BODY SCINTIGRAPHY IN BREAST CANCER PATIENTS 

PHẠM VĂN THÁI1, MAI TRỌNG KHOA1, TRẦN ĐÌNH HÀ, PHẠM CẨM PHƢƠNG1,  
TRẦN HẢI BÌNH1, LÊ QUANG HIỂN1, HOÀNG VĂN TÁM2 

1 Nuclear medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital 
2 Vietnam National Children's Hospital 

Tóm tắt: Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm xạ hình xƣơng toàn thân với 99mTc-MDP ở bệnh nhân (BN) 
ung thƣ vú. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu 145 
bệnh nhân đƣợc chẩn đoán xác định là ung thƣ vú, đƣợc làm xạ hình xƣơng toàn thân với 99mTc-MDP 
tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bƣớu – Bệnh Viện Bạch Mai trong là 34,1/1, có 32,4% bệnh 
nhân kết quả xạ hình xƣơng dƣơng tính. Đa số là tổn thời gian từ tháng 1/2018 – 4/2019. Kết quả: Độ 
tuổi trung bình 55,2 tuổi, tỷ lệ nữ/nam thƣơng xƣơng đa ổ (63,8%), trong đó tăng hoạt tính phóng xạ ở 
100% BN. Vị trí tổn thƣơng xƣơng hay gặp nhất trên xạ hình xƣơng là xƣơng cột sống (72,3%), 
xƣơng sƣờn (51,1%) và xƣơng chậu (29,8%). Kết luận: Xạ hình xƣơng với 99mTc-MDP giúp phát hiện 
di căn xƣơng ở 32,4% BN ung thƣ vú, từ đó giúp đánh giá giai đoạn, tiên lƣợng và lựa chọn phác đồ 
điều trị thích hợp. 

Từ khóa: xạ hình xương toàn thân, 99mTc-MDP, ung thư vú. 

Abstract: Objective: A study on 99mTc-MDP whole-body scintigraphy in breast cancer. Subjects and 
methods: The study describes a combination of retrospective and postpective study of 145 patients 
with breast cancer, performed 99mTc-MDP whole-body scintigraphy at the Nuclear Medicine and 
Oncology Center - Bach Mai Hospital from January 2018 – April 2019. Results: The average age was 
55.2 years, female /male ratio was 34.1 / 1, 32.4% of patients carried positive results bone scan. Most 
of them were multifocal bone lesions (63.8%), and increased uptake of radiopharmatical activity 
(100%). The most common site of bone lesions was spinal bones (72.3%), ribs (51.1%), pelvic bone 
(29.8%). Conclusion: Bone scan with 99mTc-MDP helps to detect bone metastases in 32.4% of 
patients with breast cancer, thereby helping to assess the stage, prognosis and selection of appropriate 
treatment regimens. 

Keywords: whole-body scintigraphy, 99mTc-MDP, breast cancer. 
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ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PET/CT MÔ PHỎNG LẬP KẾ HOẠCH XẠ TRỊ UNG THƢ  
TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

APPLICATION OF PET/CT SIMULATION FOR RADIOTHERAPY PLANNING  
AT THE BACH MAI HOSPITAL 

GS.TS. MAI TRỌNG KHOA, TS.BS. VŨ HỮU KHIÊM, PGS.TS. TRẦN ĐÌNH HÀ,  
PGS.TS. PHẠM CẨM PHƢƠNG, TS.BS. TRẦN HẢI BÌNH, TS.BS. PHẠM VĂN THÁI,  

TS.BS. NGUYỄN QUANG HÙNG, PGS.TS. LÊ CHÍNH ĐẠI VÀ CS 

Nuclear medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital 

Tóm tắt: Trong ung thƣ, việc xác định chính xác các đích xạ trị luôn là mục tiêu số một quyết định kết 
quả điều trị. CT mô phỏng cho phép xác định các tổn thƣơng tƣơng đối chính xác tuy nhiên vẫn còn 
hạn chế trong một số trƣờng hợp. PET/CT ra đời là sự kết hợp hình ảnh giải phẫu do CT cung cấp và 
hình ảnh chuyển hoá ở mức độ phân tử do PET cung cấp, có độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác cũng 
nhƣ cho phép xác định sớm các tổn thƣơng cao hơn hẳn so với CT đơn thuần. Do vậy, việc ứng dụng 
hình ảnh PET/CT để lập kế hoạch xạ trị sẽ chính xác và cho kết quả tốt hơn CT mô phỏng.  

Từ khóa: PET/CT mô phỏng, lập kế hoạch xạ trị. 

Abstract: In radiation oncology, delineation of tumor volume is the first goal in which oncologists are 
interested because any miss in tumor volume delineation will lead to tumor underdosage. Radiation 
planning with CT simulator is good but sometimes unclear and unexact. PET/CT is a hybrid of CT and 
PET to identify tumor more accurately, earlier than CT alone. The accurate and early determination of 
lesions will help radiation planning better.  

Keywords: PET/CT simulation, radiotherapy planning. 

LIÊN QUAN GIỮA SUVMAX VỚI HÌNH THÁI TỔN THƢƠNG DI CĂN XƢƠNG 
TRÊN 99mTc-MDP SPECT/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƢ 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN SUVMAX AND MORPHOLOGIC FEATURES OF 
BONE METASTATIC LESIONS ON 99mTc-MDP SPECT/CT IN CANCER PATIENTS 

NGUYỄN HẢI HOÀNG1*, NGUYỄN QUANG TRUNG1, NGUYỄN THỊ KIM DUNG2, LÊ NGỌC HÀ2 
 1 Nghe An Oncology Hospital 

2 108 Military Central Hospital 
*Email: hoangnh.hmu@gmail.com 

Tóm tắt: nghiên cứu đánh giá mối liên quan giữa SUVmax với hình thái tổn thƣơng do di căn xƣơng 
trên 99mTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân ung thƣ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên 
cứu tiến cứu tiến hành trên 90 bệnh nhân ung thƣ di căn xƣơng (32 nữ và 58 nam, tuổi trung bình 61,6 
± 10,4) chụp 99mTc-MDP SPECT/CT từ 2/2018 đến 2/2019 tại khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Trung 
ƣơng Quân đội 108. Các tổn thƣơng di căn xƣơng đƣợc phân loại về hình thái tổn thƣơng trên CT, 
đánh giá mối liên quan giữa giá trị hấp thu chuẩn SUVmax với hình thái tổn thƣơng xƣơng ở các loại 
ung thƣ nguyên phát. Kết quả: 264 tổn thƣơng xƣơng đƣợc phát hiện trên 90 bệnh nhân ung thƣ. 
Trong đó, 29% tổn thƣơng dạng hủy xƣơng, 23% tạo xƣơng, 25% tổn thƣơng dạng hỗn hợp và 23% 
tổn thƣơng không rõ hình thái trên CT. Giá trị SUVmax ở tổn thƣơng dạng hủy xƣơng thấp hơn rõ rệt 
so với các dạng hình thái tổn thƣơng khác (p<0,05). SUVmax của tổn thƣơng xƣơng ở bệnh nhân ung 
thƣ tuyến giáp, ung thƣ gan thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với SUVmax ở bệnh nhân ung thƣ tiền 
liệt tuyến và ung thƣ phổi (p<0,05). Kết luận: SUVmax có liên quan tới hình thái tổn thƣơng di căn 
xƣơng trên CT trên 99mTc-MDP SPECT/CT.  

Từ khóa: SPECT/CT, di căn xương, SUVmax. 
 

Abstract: The aim of our study was to evaluate the relationships between SUVmax and morphologic 
features of bone metastasis on 99mTc-MDP SPECT/CT in known cancer patients. Materials & 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Methods: This prospective study enrolled 90 cancer patients (32 women and 58 men patients with 
aged average of 61.6 ± 10.4) underwent 99mTc-MDP SPECT/CT scans from February 2018 to 
February 2019 at Nuclear Medicine Department, 108 central military hospital. Bone metastatic lesions 
were classified based on morphologic features on CT. The standadized uptake values (SUVmax) were 
measured at each morphologic features of bone metastasis and determining the relationships between 
SUVmax and those lesions in different primary cancer diseases. Results: The total of 264 lesions were 
found in 90 patients. Of which, 29% was osteolytic, 25% was osteoblastic, 23% was mixed and 23% 
was unclassified lesions on CT. SUVmax values at osteolytic lesions were significantly lower than 
other types of lesions (p<0.05). SUVmax values of bone lesions in thyroid cancer, liver cancer patients 
were lower compared to those in prostate cancer and lung cancer patients. This difference was 
statistically significant (p<0.05). Conclusions: The morphologic features of bone metastatic lesions on 
CT were found to be in correlation to metabolic bone changes on 99mTc-MDP SPECT/CT imaging.  

Keywords: SPECT/CT, bone metastasis, SUVmax. 

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM XẠ HÌNH XƢƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƢ VÖ  
TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI TỪ THÁNG 1/2018 ĐẾN THÁNG 4/2019 

A STUDY OF 99MTc -MDP WHOLE-BODY SCINTIGRAPHY IN BREAST CANCER PATIENTS 

PHẠM VĂN THÁI1, MAI TRỌNG KHOA1, TRẦN ĐÌNH HÀ, PHẠM CẨM PHƢƠNG1,  
TRẦN HẢI BÌNH1, LÊ QUANG HIỂN1, HOÀNG VĂN TÁM2 

1 Nuclear medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital 
2 Vietnam National Children's Hospital 

Tóm tắt: Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm xạ hình xƣơng toàn thân với 99mTc-MDP ở bệnh nhân (BN) 
ung thƣ vú. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu 145 
bệnh nhân đƣợc chẩn đoán xác định là ung thƣ vú, đƣợc làm xạ hình xƣơng toàn thân với 99mTc-MDP 
tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bƣớu – Bệnh Viện Bạch Mai trong là 34,1/1, có 32,4% bệnh 
nhân kết quả xạ hình xƣơng dƣơng tính. Đa số là tổn thời gian từ tháng 1/2018 – 4/2019. Kết quả: Độ 
tuổi trung bình 55,2 tuổi, tỷ lệ nữ/nam thƣơng xƣơng đa ổ (63,8%), trong đó tăng hoạt tính phóng xạ ở 
100% BN. Vị trí tổn thƣơng xƣơng hay gặp nhất trên xạ hình xƣơng là xƣơng cột sống (72,3%), 
xƣơng sƣờn (51,1%) và xƣơng chậu (29,8%). Kết luận: Xạ hình xƣơng với 99mTc-MDP giúp phát hiện 
di căn xƣơng ở 32,4% BN ung thƣ vú, từ đó giúp đánh giá giai đoạn, tiên lƣợng và lựa chọn phác đồ 
điều trị thích hợp. 

Từ khóa: xạ hình xương toàn thân, 99mTc-MDP, ung thư vú. 

Abstract: Objective: A study on 99mTc-MDP whole-body scintigraphy in breast cancer. Subjects and 
methods: The study describes a combination of retrospective and postpective study of 145 patients 
with breast cancer, performed 99mTc-MDP whole-body scintigraphy at the Nuclear Medicine and 
Oncology Center - Bach Mai Hospital from January 2018 – April 2019. Results: The average age was 
55.2 years, female /male ratio was 34.1 / 1, 32.4% of patients carried positive results bone scan. Most 
of them were multifocal bone lesions (63.8%), and increased uptake of radiopharmatical activity 
(100%). The most common site of bone lesions was spinal bones (72.3%), ribs (51.1%), pelvic bone 
(29.8%). Conclusion: Bone scan with 99mTc-MDP helps to detect bone metastases in 32.4% of 
patients with breast cancer, thereby helping to assess the stage, prognosis and selection of appropriate 
treatment regimens. 

Keywords: whole-body scintigraphy, 99mTc-MDP, breast cancer. 
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ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PET/CT MÔ PHỎNG LẬP KẾ HOẠCH XẠ TRỊ UNG THƢ  
TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

APPLICATION OF PET/CT SIMULATION FOR RADIOTHERAPY PLANNING  
AT THE BACH MAI HOSPITAL 

GS.TS. MAI TRỌNG KHOA, TS.BS. VŨ HỮU KHIÊM, PGS.TS. TRẦN ĐÌNH HÀ,  
PGS.TS. PHẠM CẨM PHƢƠNG, TS.BS. TRẦN HẢI BÌNH, TS.BS. PHẠM VĂN THÁI,  

TS.BS. NGUYỄN QUANG HÙNG, PGS.TS. LÊ CHÍNH ĐẠI VÀ CS 

Nuclear medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital 

Tóm tắt: Trong ung thƣ, việc xác định chính xác các đích xạ trị luôn là mục tiêu số một quyết định kết 
quả điều trị. CT mô phỏng cho phép xác định các tổn thƣơng tƣơng đối chính xác tuy nhiên vẫn còn 
hạn chế trong một số trƣờng hợp. PET/CT ra đời là sự kết hợp hình ảnh giải phẫu do CT cung cấp và 
hình ảnh chuyển hoá ở mức độ phân tử do PET cung cấp, có độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác cũng 
nhƣ cho phép xác định sớm các tổn thƣơng cao hơn hẳn so với CT đơn thuần. Do vậy, việc ứng dụng 
hình ảnh PET/CT để lập kế hoạch xạ trị sẽ chính xác và cho kết quả tốt hơn CT mô phỏng.  

Từ khóa: PET/CT mô phỏng, lập kế hoạch xạ trị. 

Abstract: In radiation oncology, delineation of tumor volume is the first goal in which oncologists are 
interested because any miss in tumor volume delineation will lead to tumor underdosage. Radiation 
planning with CT simulator is good but sometimes unclear and unexact. PET/CT is a hybrid of CT and 
PET to identify tumor more accurately, earlier than CT alone. The accurate and early determination of 
lesions will help radiation planning better.  

Keywords: PET/CT simulation, radiotherapy planning. 

LIÊN QUAN GIỮA SUVMAX VỚI HÌNH THÁI TỔN THƢƠNG DI CĂN XƢƠNG 
TRÊN 99mTc-MDP SPECT/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƢ 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN SUVMAX AND MORPHOLOGIC FEATURES OF 
BONE METASTATIC LESIONS ON 99mTc-MDP SPECT/CT IN CANCER PATIENTS 

NGUYỄN HẢI HOÀNG1*, NGUYỄN QUANG TRUNG1, NGUYỄN THỊ KIM DUNG2, LÊ NGỌC HÀ2 
 1 Nghe An Oncology Hospital 

2 108 Military Central Hospital 
*Email: hoangnh.hmu@gmail.com 

Tóm tắt: nghiên cứu đánh giá mối liên quan giữa SUVmax với hình thái tổn thƣơng do di căn xƣơng 
trên 99mTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân ung thƣ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên 
cứu tiến cứu tiến hành trên 90 bệnh nhân ung thƣ di căn xƣơng (32 nữ và 58 nam, tuổi trung bình 61,6 
± 10,4) chụp 99mTc-MDP SPECT/CT từ 2/2018 đến 2/2019 tại khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Trung 
ƣơng Quân đội 108. Các tổn thƣơng di căn xƣơng đƣợc phân loại về hình thái tổn thƣơng trên CT, 
đánh giá mối liên quan giữa giá trị hấp thu chuẩn SUVmax với hình thái tổn thƣơng xƣơng ở các loại 
ung thƣ nguyên phát. Kết quả: 264 tổn thƣơng xƣơng đƣợc phát hiện trên 90 bệnh nhân ung thƣ. 
Trong đó, 29% tổn thƣơng dạng hủy xƣơng, 23% tạo xƣơng, 25% tổn thƣơng dạng hỗn hợp và 23% 
tổn thƣơng không rõ hình thái trên CT. Giá trị SUVmax ở tổn thƣơng dạng hủy xƣơng thấp hơn rõ rệt 
so với các dạng hình thái tổn thƣơng khác (p<0,05). SUVmax của tổn thƣơng xƣơng ở bệnh nhân ung 
thƣ tuyến giáp, ung thƣ gan thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với SUVmax ở bệnh nhân ung thƣ tiền 
liệt tuyến và ung thƣ phổi (p<0,05). Kết luận: SUVmax có liên quan tới hình thái tổn thƣơng di căn 
xƣơng trên CT trên 99mTc-MDP SPECT/CT.  

Từ khóa: SPECT/CT, di căn xương, SUVmax. 
 

Abstract: The aim of our study was to evaluate the relationships between SUVmax and morphologic 
features of bone metastasis on 99mTc-MDP SPECT/CT in known cancer patients. Materials & 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Tóm tắt: Mục tiêu: Đánh giá vai trò của FDG PET/CT trong lập kế hoạch xạ trị ung thƣ phổi không 
tế bào nhỏ giai đoạn III. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 17 bệnh nhân 
ung thƣ phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III đƣợc chỉ định hóa xạ trị triệt căn và lập kế hoạch xạ trị 
trên FDG PET/CT. Đánh giá sự thay đổi giai đoạn bệnh, chiến thuật điều trị và so sánh các thể tích 
GTV_T, GTV_N vẽ trên CT với reGTV_T và reGTV_N vẽ trên PET/CT. Kết quả: FDG PET/CT làm 
thay đổi giai đoạn bệnh ở 35,3% và làm thay đổi chiến thuật điều trị ở 29,4% bệnh nhân. GTV_T và 
GTV_N trung bình trên CT nhỏ hơn có ý nghĩa thống kê so với reGTV_T và reGTV_N trung bình 
trên PET/CT với p < 0,001. Sử dụng FDG PET/CT trong lập kế hoạch xạ trị đã làm thay đổi tăng 
GTV_T ở 15/15 bệnh nhân (100%) và GTV_N ở 14/15 bệnh nhân (93,3%). Kết luận: FDG PET/CT 
làm thay đổi giai đoạn bệnh, chiến thuật điều trị và GTV trong lập kế hoạch xạ trị UTPKTBN giai 
đoạn III. Cần tiến hành nghiên cứu kết hợp FDG PET/CT và 4D CT mô phỏng để để đánh giá đƣợc sự 
di động của khối u phổi theo nhịp thở và vẽ chính xác các thể tích điều trị. 

Từ khóa: FDG PET/CT, lập kế hoạch xạ trị, ung thư phổi không tế bào nhỏ. 

Abstract: Objective: To determine the roles of FDG PET/CT in radiation therapy treatment planning 
for stage III non-small cell lung cancer. Subject and method: A cross-sectional descriptive study of 17 
stage III non-small lung cancer patients with indication of curative concurrent chemoradiation and 
underwent FDG PET/CT for staging and simulation for radiation therapy planning. Changes in stage 
and treatment stragegy on FDG PET/CT were evaluated. CT-based GTV_T, GTV_N and PET/CT-
based reGTV_T, GTV_N have been compared. Results: FDG PET/CT altered stage and treatment 
strategy in 35.3% and 29.4% patients. Mean GTV_T and GTV_N in CT were statisticantly lower than 
reGTV_T and reGTV_N in PET/CT. Using FDG PET/CT in radiation therapy planning increased 
GTV_T in 15/15 patients (100%) and GTV_N in 14/15 patients (93.3%). Conclusion: FDG PET/CT 
altered stage, treatment decision and GTV in radiation therapy planning for stage III non-small cell 
lung cancer. Further study of combining FDG PET/CT and 4D CT simulation to evaluate respiration-
induced lung tumor motion and precisely delineate target volumes is needed. 

Keywords: FDG PET/CT, radiation therapy planning, non-small cell lung cancer. 

MỘT CÁCH TIẾP CẤN VỀ VIỆC LẬP BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BỨC XẠ 
TRONG LĨNH VỰC Y HỌC HẠT NHÂN VÀ XẠ TRỊ Ở VIỆT NAM 

AN APPROACH ON MAPPING OF APPLICATIONS OF RADIATION TECHNOLOGY IN 
NUCLEAR MEDICINE AND RADIOTHERAPY AT VIETNAM 

HOÀNG ANH TUẤN, ĐỖ NGỌC ĐIỆP 

The Vietnam Atomic Energy Agency (VAEA) 
Email: hatuan@most.gov.vn, dndiep@most.gov.vn  

Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ bức xạ hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn đoán và điều 
trị trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là điều trị các bệnh ung thƣ. Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, sự 
ra đời của các thiết bị chẩn đoán và điều trị sử dụng công nghệ bức xạ tiên tiến đã đem lại nhiều lợi ích 
to lớn cả về ý nghĩa khoa học cũng nhƣ kinh tế. Báo cáo sẽ trình bày một cách tiếp cận đến việc lập 
bản đồ ứng dụng công nghệ bức xạ trong lĩnh vực y học hạt nhân và xạ trị ở Việt Nam. Việc lập bản 
đồ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tình hình thực tiễn, đề xuất quy hoạch phát triển và đƣa 
ra triển vọng ứng dụng năng lƣợng nguyên tử trong y tế ở Việt Nam. Bài báo sẽ đƣa ra các đánh giá, 
phân tích hiện trạng phát triển y học hạt nhân và xạ trị dựa trên các chỉ tiêu, số lƣợng thiết bị, số bác 
sỹ/kỹ thuật viên hoạt động thông qua việc tiến hành khảo sát, thống kê so với chỉ tiêu đƣợc đƣa trong 
Chiến lƣợc ứng dụng năng lƣợng nguyên tử đến 2020 và một số nƣớc trên thế giới. Từ đó, nêu ra triển 
vọng và mục tiêu trong giai đoạn tới về phát triển năng lực y học hạt nhân và xạ trị, bao gồm số lƣợng 
thiết bị, kỹ thuật ứng dụng, số chuyên gia, cơ sở hạ tầng. 

Từ khóa: Công nghệ bức xạ, y học hạt nhân, xạ trị, bản đồ công nghệ, ung thư. 

Abstract: The applications of Radiation technology recenly play an important role in the diagnosis and 
treatment in Health-care, especially the treatment of oncology. With the advancement of science and 
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÁY TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG DƢỢC CHẤT PHÓNG XẠ 
18F-FCH DÙNG CHO PET/CT 

STUDY ON MANUFACTRURE OF AUTOMATED SYNTHESIZER OF 18F-FCH 
RADIOPHARMACEUTICAL USED FOR PET/CT 

VŨ THANH QUANG, HÀ NGỌC KHOÁN, BÙI THANH RIN, NGUYỄN TRUNG DŨNG 

Center Accelerators, 108 Military Central Hospital 
Email: vtquang.vie@gmail.com 

Tóm tắt: Dƣợc chất phóng xạ 18F-FluoromethylCholine (18F-FCH) sử dụng trong chụp xạ hình 
PET/CT chẩn đóan ung thƣ tuyến tiền liệt(TTL) và ung thƣ biểu mô tế bào gan(HCC). Sản xuất 18F-
FCH đƣợc thực hiện trên máy tổng hợp tự động. Nghiên cứu này giới thiệu máy tổng hợp tự động 
đƣợc thiết kế, chế tạo để sản xuất 18F-FCH. Máy bao gồm phần mềm lập trình bằng công cụ Labview 
điều khiển phẩn cứng qua chuẩn truyền thông RS232-COM. Phần cứng gồm hộp máy chứa bo mạch 
điều khiển truyền thông, 15 động cơ, cảm biến nhiệt độ, 1 bơm chân không và điều khiển khí nén. Bộ 
kit đƣợc thiết kế 1 hàng gồm 15 van ba chiều kết nối với bình phản ứng thực hiện lần lƣợt các lệnh 
điều khiển các bƣớc tổng hợp 18F-FCH, Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng: Máy dễ lắp đặt, thao tác, 
hoạt động ổn định, các lệnh điều khiển luân chuyển dòng lỏng, khí nén, nhiệt độ đƣợc thực hiện chính 
xác.Thử nghiệm tổng hợp 18F-FCH tại Trung tâm Máy gia tốc 30 MeV, BV108 khẳng định rằng: Sai 
số điều khiển nhiệt độ là ±0,50C; sai số thời gian lƣu là: ±0,1 phút; sai số thể tich lỏng, khí là ±1 ml. 
Thời gian tổng hợp 1 mẻ 18F-FCH là 40 ± 2 phút; hiệu suất tổng hợp chƣa căn chỉnh phân rã: 21.4± 
0.2%. Độ tinh khiết hóa phóng xạ >95% đạt yêu cầu của dƣợc điển châu Âu 2017.  

Từ khóa: Máy tổng hợp tự động, 18F-FCH, PET/CT, TTL, HCC. 

Abstract: 18F-Fluoromethylcholine (18F-FCH) Pharmaceuticals is used in PET/CT scans to diagnose 
prostate cancer and hepatocellular carcinoma. 18F-FCH Production is performed on automatic 
synthesizer. This study introduces automatic synthesizer designed and manufactured to produce 18F-
FCH. The synthesizer includes programming software using Labview tool to control hardware through 
RS232-COM communication standard. The hardware consists of a machine box containing 
communication control circuit board, 15 motors, temperature sensor, 1 vacuum pump and pneumatic 
controller. Integrated processor kit is designed with 1 row of 15 three-way valves connected to the 
reactor to perform commands controlling the 18F-FCH synthesis process. Experimental results show 
that: The synthesizer is easy installing, operating and stable in run; commands controlling liquid flow, 
compressed air and temperature are performed accuracy. Test for 18F-FCH synthesis using this 
synthesizer at 30 MeV cyclotron centre, 108 Hospital has confirmed that Errors of temperature control 
is of ±0.50C; errors of retention time control is of ±0.1 min; errors of liquid and gas volume control are 
of ± 1 ml; total time of the synthesis of a 18F-FCH batch is 40 ± 2 min; synthesis yield is 21.4± 0.2% 
with no decay correction and radiochemical purity is more than 95% that meet the requirements of 
European Pharmacopoeia 2017. 

Key words: Automated synthesizer, 18F-FCH, PET/CT, Prostate cancer, hepatocellular carcinoma 

VAI TRÕ CỦA FDG PET/CT TRONG LẬP KẾ HOẠCH XẠ TRỊ UNG THƢ PHỔI 
KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III 

ROLES OF FDG PET/CT IN RADIATION THERAPY PLANNING FOR STAGE III NON-SMALL 
CELL LUNG CANCER 

BÙI QUANG BIỂU1, NGUYỄN ANH TUẤN1, THI THỊ DUYÊN2, NGUYỄN ĐÌNH TIẾN2,  
MAI HỒNG SƠN3, LÊ NGỌC HÀ3 

1 Dept. of Radiation Oncology and Radiosurgery, 108 Military Central Hospital 
 2 108 Military Central Hospital 

 3 Nuclear Medical Science, 108 Military Central Hospital  
Email: buiquangbieu@gmail.com 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Tóm tắt: Mục tiêu: Đánh giá vai trò của FDG PET/CT trong lập kế hoạch xạ trị ung thƣ phổi không 
tế bào nhỏ giai đoạn III. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 17 bệnh nhân 
ung thƣ phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III đƣợc chỉ định hóa xạ trị triệt căn và lập kế hoạch xạ trị 
trên FDG PET/CT. Đánh giá sự thay đổi giai đoạn bệnh, chiến thuật điều trị và so sánh các thể tích 
GTV_T, GTV_N vẽ trên CT với reGTV_T và reGTV_N vẽ trên PET/CT. Kết quả: FDG PET/CT làm 
thay đổi giai đoạn bệnh ở 35,3% và làm thay đổi chiến thuật điều trị ở 29,4% bệnh nhân. GTV_T và 
GTV_N trung bình trên CT nhỏ hơn có ý nghĩa thống kê so với reGTV_T và reGTV_N trung bình 
trên PET/CT với p < 0,001. Sử dụng FDG PET/CT trong lập kế hoạch xạ trị đã làm thay đổi tăng 
GTV_T ở 15/15 bệnh nhân (100%) và GTV_N ở 14/15 bệnh nhân (93,3%). Kết luận: FDG PET/CT 
làm thay đổi giai đoạn bệnh, chiến thuật điều trị và GTV trong lập kế hoạch xạ trị UTPKTBN giai 
đoạn III. Cần tiến hành nghiên cứu kết hợp FDG PET/CT và 4D CT mô phỏng để để đánh giá đƣợc sự 
di động của khối u phổi theo nhịp thở và vẽ chính xác các thể tích điều trị. 

Từ khóa: FDG PET/CT, lập kế hoạch xạ trị, ung thư phổi không tế bào nhỏ. 

Abstract: Objective: To determine the roles of FDG PET/CT in radiation therapy treatment planning 
for stage III non-small cell lung cancer. Subject and method: A cross-sectional descriptive study of 17 
stage III non-small lung cancer patients with indication of curative concurrent chemoradiation and 
underwent FDG PET/CT for staging and simulation for radiation therapy planning. Changes in stage 
and treatment stragegy on FDG PET/CT were evaluated. CT-based GTV_T, GTV_N and PET/CT-
based reGTV_T, GTV_N have been compared. Results: FDG PET/CT altered stage and treatment 
strategy in 35.3% and 29.4% patients. Mean GTV_T and GTV_N in CT were statisticantly lower than 
reGTV_T and reGTV_N in PET/CT. Using FDG PET/CT in radiation therapy planning increased 
GTV_T in 15/15 patients (100%) and GTV_N in 14/15 patients (93.3%). Conclusion: FDG PET/CT 
altered stage, treatment decision and GTV in radiation therapy planning for stage III non-small cell 
lung cancer. Further study of combining FDG PET/CT and 4D CT simulation to evaluate respiration-
induced lung tumor motion and precisely delineate target volumes is needed. 

Keywords: FDG PET/CT, radiation therapy planning, non-small cell lung cancer. 

MỘT CÁCH TIẾP CẤN VỀ VIỆC LẬP BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BỨC XẠ 
TRONG LĨNH VỰC Y HỌC HẠT NHÂN VÀ XẠ TRỊ Ở VIỆT NAM 

AN APPROACH ON MAPPING OF APPLICATIONS OF RADIATION TECHNOLOGY IN 
NUCLEAR MEDICINE AND RADIOTHERAPY AT VIETNAM 

HOÀNG ANH TUẤN, ĐỖ NGỌC ĐIỆP 

The Vietnam Atomic Energy Agency (VAEA) 
Email: hatuan@most.gov.vn, dndiep@most.gov.vn  

Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ bức xạ hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn đoán và điều 
trị trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là điều trị các bệnh ung thƣ. Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, sự 
ra đời của các thiết bị chẩn đoán và điều trị sử dụng công nghệ bức xạ tiên tiến đã đem lại nhiều lợi ích 
to lớn cả về ý nghĩa khoa học cũng nhƣ kinh tế. Báo cáo sẽ trình bày một cách tiếp cận đến việc lập 
bản đồ ứng dụng công nghệ bức xạ trong lĩnh vực y học hạt nhân và xạ trị ở Việt Nam. Việc lập bản 
đồ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tình hình thực tiễn, đề xuất quy hoạch phát triển và đƣa 
ra triển vọng ứng dụng năng lƣợng nguyên tử trong y tế ở Việt Nam. Bài báo sẽ đƣa ra các đánh giá, 
phân tích hiện trạng phát triển y học hạt nhân và xạ trị dựa trên các chỉ tiêu, số lƣợng thiết bị, số bác 
sỹ/kỹ thuật viên hoạt động thông qua việc tiến hành khảo sát, thống kê so với chỉ tiêu đƣợc đƣa trong 
Chiến lƣợc ứng dụng năng lƣợng nguyên tử đến 2020 và một số nƣớc trên thế giới. Từ đó, nêu ra triển 
vọng và mục tiêu trong giai đoạn tới về phát triển năng lực y học hạt nhân và xạ trị, bao gồm số lƣợng 
thiết bị, kỹ thuật ứng dụng, số chuyên gia, cơ sở hạ tầng. 

Từ khóa: Công nghệ bức xạ, y học hạt nhân, xạ trị, bản đồ công nghệ, ung thư. 

Abstract: The applications of Radiation technology recenly play an important role in the diagnosis and 
treatment in Health-care, especially the treatment of oncology. With the advancement of science and 
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÁY TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG DƢỢC CHẤT PHÓNG XẠ 
18F-FCH DÙNG CHO PET/CT 

STUDY ON MANUFACTRURE OF AUTOMATED SYNTHESIZER OF 18F-FCH 
RADIOPHARMACEUTICAL USED FOR PET/CT 

VŨ THANH QUANG, HÀ NGỌC KHOÁN, BÙI THANH RIN, NGUYỄN TRUNG DŨNG 

Center Accelerators, 108 Military Central Hospital 
Email: vtquang.vie@gmail.com 

Tóm tắt: Dƣợc chất phóng xạ 18F-FluoromethylCholine (18F-FCH) sử dụng trong chụp xạ hình 
PET/CT chẩn đóan ung thƣ tuyến tiền liệt(TTL) và ung thƣ biểu mô tế bào gan(HCC). Sản xuất 18F-
FCH đƣợc thực hiện trên máy tổng hợp tự động. Nghiên cứu này giới thiệu máy tổng hợp tự động 
đƣợc thiết kế, chế tạo để sản xuất 18F-FCH. Máy bao gồm phần mềm lập trình bằng công cụ Labview 
điều khiển phẩn cứng qua chuẩn truyền thông RS232-COM. Phần cứng gồm hộp máy chứa bo mạch 
điều khiển truyền thông, 15 động cơ, cảm biến nhiệt độ, 1 bơm chân không và điều khiển khí nén. Bộ 
kit đƣợc thiết kế 1 hàng gồm 15 van ba chiều kết nối với bình phản ứng thực hiện lần lƣợt các lệnh 
điều khiển các bƣớc tổng hợp 18F-FCH, Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng: Máy dễ lắp đặt, thao tác, 
hoạt động ổn định, các lệnh điều khiển luân chuyển dòng lỏng, khí nén, nhiệt độ đƣợc thực hiện chính 
xác.Thử nghiệm tổng hợp 18F-FCH tại Trung tâm Máy gia tốc 30 MeV, BV108 khẳng định rằng: Sai 
số điều khiển nhiệt độ là ±0,50C; sai số thời gian lƣu là: ±0,1 phút; sai số thể tich lỏng, khí là ±1 ml. 
Thời gian tổng hợp 1 mẻ 18F-FCH là 40 ± 2 phút; hiệu suất tổng hợp chƣa căn chỉnh phân rã: 21.4± 
0.2%. Độ tinh khiết hóa phóng xạ >95% đạt yêu cầu của dƣợc điển châu Âu 2017.  

Từ khóa: Máy tổng hợp tự động, 18F-FCH, PET/CT, TTL, HCC. 

Abstract: 18F-Fluoromethylcholine (18F-FCH) Pharmaceuticals is used in PET/CT scans to diagnose 
prostate cancer and hepatocellular carcinoma. 18F-FCH Production is performed on automatic 
synthesizer. This study introduces automatic synthesizer designed and manufactured to produce 18F-
FCH. The synthesizer includes programming software using Labview tool to control hardware through 
RS232-COM communication standard. The hardware consists of a machine box containing 
communication control circuit board, 15 motors, temperature sensor, 1 vacuum pump and pneumatic 
controller. Integrated processor kit is designed with 1 row of 15 three-way valves connected to the 
reactor to perform commands controlling the 18F-FCH synthesis process. Experimental results show 
that: The synthesizer is easy installing, operating and stable in run; commands controlling liquid flow, 
compressed air and temperature are performed accuracy. Test for 18F-FCH synthesis using this 
synthesizer at 30 MeV cyclotron centre, 108 Hospital has confirmed that Errors of temperature control 
is of ±0.50C; errors of retention time control is of ±0.1 min; errors of liquid and gas volume control are 
of ± 1 ml; total time of the synthesis of a 18F-FCH batch is 40 ± 2 min; synthesis yield is 21.4± 0.2% 
with no decay correction and radiochemical purity is more than 95% that meet the requirements of 
European Pharmacopoeia 2017. 

Key words: Automated synthesizer, 18F-FCH, PET/CT, Prostate cancer, hepatocellular carcinoma 

VAI TRÕ CỦA FDG PET/CT TRONG LẬP KẾ HOẠCH XẠ TRỊ UNG THƢ PHỔI 
KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III 

ROLES OF FDG PET/CT IN RADIATION THERAPY PLANNING FOR STAGE III NON-SMALL 
CELL LUNG CANCER 

BÙI QUANG BIỂU1, NGUYỄN ANH TUẤN1, THI THỊ DUYÊN2, NGUYỄN ĐÌNH TIẾN2,  
MAI HỒNG SƠN3, LÊ NGỌC HÀ3 

1 Dept. of Radiation Oncology and Radiosurgery, 108 Military Central Hospital 
 2 108 Military Central Hospital 

 3 Nuclear Medical Science, 108 Military Central Hospital  
Email: buiquangbieu@gmail.com 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

154

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 155 

ĐÁNH GIÁ BƢỚC ĐẦU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U MÀNG NÃO NỀN SỌ  
BẰNG DAO GAMMA QUAY 

EVALUATE THE INITIAL RESULTS IN TREATING SKULL BASE MENINGIOMA  
WITH ROTATING GAMMA KNIFE  

NGUYỄN THANH HÙNG1, MAI TRỌNG KHOA1,2, VŨ HỒNG THĂNG2,,PHẠM CẨM PHƢƠNG1, 
1 Bach Mai Hospital;  

2 Hanoi Medical University;  
3 National Cancer Hospital 

Tóm tắt: Mục tiêu: đánh giá kết quả xạ phẫu u màng não vùng nền sọ bằng dao gamma quay 
(Rotating Gamma Knife, RGK) tại trung tâm Y học hạt nhân và Ung bƣớu- Bệnh viện Bạch Mai từ 
tháng 01/ 2014 đến tháng 08/2018. Đối tượng nghiên cứu: 66 bệnh nhân u màng não nền sọ đƣợc xạ 
phẫu bằng dao Gamma quay. Phương pháp nghiên cứu: mô tả lâm sàng không nhóm chứng. Kết 
quả: Tuổi trung bình: 53,9 ± 11,8 tuổi, tuổi thấp nhất: 25 tuổi, cao nhất: 86 tuổi; tỷ lệ nữ/nam là 2,9/1. 
Vị trí u vùng góc cầu tiểu não chiếm 34,8%; u vùng xoang hang là 33,3 %, còn lại là các vị trí khác. 
Trƣớc xạ phẫu: Triệu chứng đau đầu là 89,4%, các triệu chứng khác nhƣ mờ mắt, nôn, động kinh. 
Kích thƣớc dọc và ngang khối u trung bình lần lƣợt là:27,1±9,4 mm và 19,5±7,1 mm. Liều xạ phẫu 
trung bình (liều 50% tại rìa khối u) là 13,6 Gy ± 1,5 (10- 16 Gy). Sau xạ phẫu: Các triệu chứng lâm 
sàng cải thiện sau 6 tháng với tỷ lệ: 81,8%; 12 tháng: 87,2%; 24 tháng: 81,0% và 36 tháng: 100%. Đáp 
ứng khối u sau và bệnh ổn định sau 3 năm tỷ lệ: 90%. kích thƣớc trung bình hhối u (dọc và ngang) 
không thay đổi trong năm đầu và giảm dần sau 24 tháng, 36 tháng lần lƣợt là :23,8±9,7 mm và 
18,5±9,3 mm, 20,7±12,9 mm và 13,5±9,5 mm . Xạ phẫu có thể thực hiện đƣợc với khối u ở mọi vị trí 
vùng nền sọ, an toàn và không có trƣờng hợp nào có biến chứng nặng hoặc tử vong. Kết luận: Xạ 
phẫu bằng dao Gamma quay điều trị u màng não nền sọ là một phƣơng pháp điều trị an toàn và hiệu 
quả cải thiện các triệu chứng cơ năng và kiểm soát khối u theo thời gian, có thể áp dụng nhƣ là một 
phƣơng pháp điều trị thay thế hoặc bổ trợ sau phẫu thuật. 

Từ khoá: U màng não nền sọ; Xạ phẫu; Dao gamma quay. 

Abstract: Objective: Evaluate the results of rotating gamma knife (RGK) in treating skull base 
meningioma at the Nuclear Medicine and Oncology Centre, Bach Mai Hospital from January 2014 to 
August 2018. Subjects: 66 patients with skull base meningioma treated by radiosurgery with rotating 
gamma knife. Study method: Clinical description without any control group. Results: Patients‟median 
age: 53.9±11.8 years, minimal age: 25, maximum age: 86, female/ male ratio: 1.9/1; Sites of tumors: 
cerebellopontine angle: 34.8%, cavernous sinus: 33.3%, other locations: 31.9%. Before radiosurgery: 
89.4% of the patients had headache: 89.4%, the other signs and symptoms including blurred vision, 
vomiting, and epilepsy. The median vertical and horizontal sizes of tumors were 27.1± 9.4 mm and 
19.5± 7.1 mm respectively. The median radiosurgery dose was (50% dose) was 13.6±1.5 Gy (10- 16 
Gy). After treatment: the clinical symptoms improved with the rate of 81.8% after 6 months; 87.2% 
after 12 months; 81.0% after 24 months and 100% after 36 months. The proportions for tumor 
response and stable disease were 90% after 3 years. The median vertical and horizontal sizes of tumors 
did not change in the first year but reduced gradually after 24 months (23.8±9,7 mm, 18.5±9,3 mm) 
and 36 months (20.7±12.9 mm, 13.5±9.5 mm). Radiosurgery and be performed safely for all sites of 
meningioma at the sull base without any severe or fatal complications recorded. Conclusion: 
Radiosurgery with rotating gamma knife is a safe and effective treatment, help to improve patients‟ 
signs and symptoms, control the tumors over time. It can be applied as an alternative option or an 
adjuvant treatment after surgery. 

Keywords: Skull base meningioma, Radiosurgery, Rotating gamma knife 
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technology, the advent of diagnostic and therapeutic devices using the advanced radiation technologies 
have brought great benefits both in terms of scientific significance, as well as economy. This paper will 
present an approach on mapping of applications of radiation technology in the fields of nuclear medicine 
and radiotherapy at Vietnam. The mapping is important in assessing the actual situation, proposing the 
development plans and perspectives for atomic energy applications in Healthe-care. The paper will evaluate 
and analyze the current state of developing nuclear medicine and radiotherapy based on the numbers of 
equipment and doctors/technicians of the fields via implementing statistics, which will be compared with 
the Strategy for Ultilizations of Atomic Energy for Peace up to the Year 2020 and some other countries. 
Based on the research results, the paper will discuss and evaluate perspectives and goals in the coming 
period of developing nuclear medicine and radiotherapy capacity at Vietnam, including the number of 
equipment and professors, infrastructure.  

Keywords: Radiation technology, nuclear medicine, radiotherapy, technology mapping, oncology. 

PHƢƠNG PHÁP PHÂN MẢNH TỐI ƢU ĐỂ PHÁT HIỆN KHỐI U NÃO  
TRONG HÌNH ẢNH Y TẾ 

AN OPTIMAL SEGMENTATION METHOD FOR PROCESSING MEDICAL IMAGE TO 
DETECT THE BRAIN TUMOR 

PHAN VIET CUONG1, LE TUAN ANH1, HO THI THAO2, NGUYEN HONG HA2 
1Research Development Center for Radiation TechnologyVietnam Atomic Energy Institute,  
Hoang Van Thai Street, Hoa Son Commune, Hoa Vang District, Da Nang City, Vietnam. 

2Centre of Nuclear Physics, Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology,  
18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam 

E-mail : pvcuong@iop.vast.ac.vn  

Tóm tắt: Trong lĩnh vực xử lý hình ảnh y tế, phát hiện khối u não từ chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc 
cộng hƣởng từ (MRI) là một nhiệm vụ khó khăn và ƣu tiên hàng đầu do sự phức tạp của não. Trong 
bài viết này, chúng tôi mô tả một phƣơng pháp mới kết hợp bốn bƣớc khác nhau bao gồm các thuật 
toán làm mịn ảnh, phát hiện cạnh Sobel, kết nối thành phần và phát triển vùng để xác định vị trí và 
trích xuất các tổn thƣơng khác nhau trong não. Thuật toán tính toán đề xuất đƣợc thực hiện bằng 3 
công cụ Insight Toolkit (ITK) để xử lý hình ảnh đầu vào, Visualization Toolkit (VTK) để hiển thị và 
khung ứng dụng đa nền tảng Qt để xây dựng giao diện ngƣời dùng. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng 
phƣơng pháp đƣợc đề xuất đã phát hiện tự động và hiệu quả vùng khối u từ hình ảnh CT hoặc MRI 
của não. Công cụ này có thể hỗ trợ cho các bác sĩ tách mô bất thƣờng từ các mô xung quanh bình 
thƣờng để có đƣợc một hình dung chính xác của khu vực quan tâm; cải thiện chất lƣợng và độ chính 
xác của chẩn đoán, tăng khả năng thành công bằng cách phát hiện sớm khối u cũng nhƣ giảm thời gian 
lên kế hoạch phẫu thuật. Đây là một bƣớc quan trọng trong việc tính toán liều xạ trị chính xác về sau. 

Từ khóa: Hình ảnh y tế, khối u não, phân mảnh, ITK, VTK 

Abstract: In the field of medical image processing, detection of brain tumor from computed 
tomography (CT) or magnetic resonance (MRI) scans is a difficult task due to complexity of the brain 
hence it is one of the top priority goals. In this article, we describe a new method which combines four 
different steps including smoothing, Sobel edge detection, connected component and finally region 
growing algorithms for locating and extracting the various lesions in the brain. The computational 
algorithm proposed method was implemented using Insight Toolkit (ITK) to process input image, 
Visualization Toolkit (VTK) to display and Qt software development framework to build user 
interface. The analysis results indicate that the proposed method automatically and efficiently detected 
the tumor region from the CT or MRI image of the brain. It is very clear for physicians to separate the 
abnormal from the normal surrounding tissue to get a real identification of related area; improving 
quality and accuracy of diagnosis, which would help to increase success possibility by early detection 
of tumor as well as reducing surgical planning time. This is an important step in calculating the correct 
dose of radiation therapy later. 

Keywords: Medical image, brain tumor, segmentation, ITK, VTK. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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ĐÁNH GIÁ BƢỚC ĐẦU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U MÀNG NÃO NỀN SỌ  
BẰNG DAO GAMMA QUAY 

EVALUATE THE INITIAL RESULTS IN TREATING SKULL BASE MENINGIOMA  
WITH ROTATING GAMMA KNIFE  

NGUYỄN THANH HÙNG1, MAI TRỌNG KHOA1,2, VŨ HỒNG THĂNG2,,PHẠM CẨM PHƢƠNG1, 
1 Bach Mai Hospital;  

2 Hanoi Medical University;  
3 National Cancer Hospital 

Tóm tắt: Mục tiêu: đánh giá kết quả xạ phẫu u màng não vùng nền sọ bằng dao gamma quay 
(Rotating Gamma Knife, RGK) tại trung tâm Y học hạt nhân và Ung bƣớu- Bệnh viện Bạch Mai từ 
tháng 01/ 2014 đến tháng 08/2018. Đối tượng nghiên cứu: 66 bệnh nhân u màng não nền sọ đƣợc xạ 
phẫu bằng dao Gamma quay. Phương pháp nghiên cứu: mô tả lâm sàng không nhóm chứng. Kết 
quả: Tuổi trung bình: 53,9 ± 11,8 tuổi, tuổi thấp nhất: 25 tuổi, cao nhất: 86 tuổi; tỷ lệ nữ/nam là 2,9/1. 
Vị trí u vùng góc cầu tiểu não chiếm 34,8%; u vùng xoang hang là 33,3 %, còn lại là các vị trí khác. 
Trƣớc xạ phẫu: Triệu chứng đau đầu là 89,4%, các triệu chứng khác nhƣ mờ mắt, nôn, động kinh. 
Kích thƣớc dọc và ngang khối u trung bình lần lƣợt là:27,1±9,4 mm và 19,5±7,1 mm. Liều xạ phẫu 
trung bình (liều 50% tại rìa khối u) là 13,6 Gy ± 1,5 (10- 16 Gy). Sau xạ phẫu: Các triệu chứng lâm 
sàng cải thiện sau 6 tháng với tỷ lệ: 81,8%; 12 tháng: 87,2%; 24 tháng: 81,0% và 36 tháng: 100%. Đáp 
ứng khối u sau và bệnh ổn định sau 3 năm tỷ lệ: 90%. kích thƣớc trung bình hhối u (dọc và ngang) 
không thay đổi trong năm đầu và giảm dần sau 24 tháng, 36 tháng lần lƣợt là :23,8±9,7 mm và 
18,5±9,3 mm, 20,7±12,9 mm và 13,5±9,5 mm . Xạ phẫu có thể thực hiện đƣợc với khối u ở mọi vị trí 
vùng nền sọ, an toàn và không có trƣờng hợp nào có biến chứng nặng hoặc tử vong. Kết luận: Xạ 
phẫu bằng dao Gamma quay điều trị u màng não nền sọ là một phƣơng pháp điều trị an toàn và hiệu 
quả cải thiện các triệu chứng cơ năng và kiểm soát khối u theo thời gian, có thể áp dụng nhƣ là một 
phƣơng pháp điều trị thay thế hoặc bổ trợ sau phẫu thuật. 

Từ khoá: U màng não nền sọ; Xạ phẫu; Dao gamma quay. 

Abstract: Objective: Evaluate the results of rotating gamma knife (RGK) in treating skull base 
meningioma at the Nuclear Medicine and Oncology Centre, Bach Mai Hospital from January 2014 to 
August 2018. Subjects: 66 patients with skull base meningioma treated by radiosurgery with rotating 
gamma knife. Study method: Clinical description without any control group. Results: Patients‟median 
age: 53.9±11.8 years, minimal age: 25, maximum age: 86, female/ male ratio: 1.9/1; Sites of tumors: 
cerebellopontine angle: 34.8%, cavernous sinus: 33.3%, other locations: 31.9%. Before radiosurgery: 
89.4% of the patients had headache: 89.4%, the other signs and symptoms including blurred vision, 
vomiting, and epilepsy. The median vertical and horizontal sizes of tumors were 27.1± 9.4 mm and 
19.5± 7.1 mm respectively. The median radiosurgery dose was (50% dose) was 13.6±1.5 Gy (10- 16 
Gy). After treatment: the clinical symptoms improved with the rate of 81.8% after 6 months; 87.2% 
after 12 months; 81.0% after 24 months and 100% after 36 months. The proportions for tumor 
response and stable disease were 90% after 3 years. The median vertical and horizontal sizes of tumors 
did not change in the first year but reduced gradually after 24 months (23.8±9,7 mm, 18.5±9,3 mm) 
and 36 months (20.7±12.9 mm, 13.5±9.5 mm). Radiosurgery and be performed safely for all sites of 
meningioma at the sull base without any severe or fatal complications recorded. Conclusion: 
Radiosurgery with rotating gamma knife is a safe and effective treatment, help to improve patients‟ 
signs and symptoms, control the tumors over time. It can be applied as an alternative option or an 
adjuvant treatment after surgery. 

Keywords: Skull base meningioma, Radiosurgery, Rotating gamma knife 
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technology, the advent of diagnostic and therapeutic devices using the advanced radiation technologies 
have brought great benefits both in terms of scientific significance, as well as economy. This paper will 
present an approach on mapping of applications of radiation technology in the fields of nuclear medicine 
and radiotherapy at Vietnam. The mapping is important in assessing the actual situation, proposing the 
development plans and perspectives for atomic energy applications in Healthe-care. The paper will evaluate 
and analyze the current state of developing nuclear medicine and radiotherapy based on the numbers of 
equipment and doctors/technicians of the fields via implementing statistics, which will be compared with 
the Strategy for Ultilizations of Atomic Energy for Peace up to the Year 2020 and some other countries. 
Based on the research results, the paper will discuss and evaluate perspectives and goals in the coming 
period of developing nuclear medicine and radiotherapy capacity at Vietnam, including the number of 
equipment and professors, infrastructure.  

Keywords: Radiation technology, nuclear medicine, radiotherapy, technology mapping, oncology. 

PHƢƠNG PHÁP PHÂN MẢNH TỐI ƢU ĐỂ PHÁT HIỆN KHỐI U NÃO  
TRONG HÌNH ẢNH Y TẾ 

AN OPTIMAL SEGMENTATION METHOD FOR PROCESSING MEDICAL IMAGE TO 
DETECT THE BRAIN TUMOR 

PHAN VIET CUONG1, LE TUAN ANH1, HO THI THAO2, NGUYEN HONG HA2 
1Research Development Center for Radiation TechnologyVietnam Atomic Energy Institute,  
Hoang Van Thai Street, Hoa Son Commune, Hoa Vang District, Da Nang City, Vietnam. 

2Centre of Nuclear Physics, Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology,  
18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam 

E-mail : pvcuong@iop.vast.ac.vn  

Tóm tắt: Trong lĩnh vực xử lý hình ảnh y tế, phát hiện khối u não từ chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc 
cộng hƣởng từ (MRI) là một nhiệm vụ khó khăn và ƣu tiên hàng đầu do sự phức tạp của não. Trong 
bài viết này, chúng tôi mô tả một phƣơng pháp mới kết hợp bốn bƣớc khác nhau bao gồm các thuật 
toán làm mịn ảnh, phát hiện cạnh Sobel, kết nối thành phần và phát triển vùng để xác định vị trí và 
trích xuất các tổn thƣơng khác nhau trong não. Thuật toán tính toán đề xuất đƣợc thực hiện bằng 3 
công cụ Insight Toolkit (ITK) để xử lý hình ảnh đầu vào, Visualization Toolkit (VTK) để hiển thị và 
khung ứng dụng đa nền tảng Qt để xây dựng giao diện ngƣời dùng. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng 
phƣơng pháp đƣợc đề xuất đã phát hiện tự động và hiệu quả vùng khối u từ hình ảnh CT hoặc MRI 
của não. Công cụ này có thể hỗ trợ cho các bác sĩ tách mô bất thƣờng từ các mô xung quanh bình 
thƣờng để có đƣợc một hình dung chính xác của khu vực quan tâm; cải thiện chất lƣợng và độ chính 
xác của chẩn đoán, tăng khả năng thành công bằng cách phát hiện sớm khối u cũng nhƣ giảm thời gian 
lên kế hoạch phẫu thuật. Đây là một bƣớc quan trọng trong việc tính toán liều xạ trị chính xác về sau. 

Từ khóa: Hình ảnh y tế, khối u não, phân mảnh, ITK, VTK 

Abstract: In the field of medical image processing, detection of brain tumor from computed 
tomography (CT) or magnetic resonance (MRI) scans is a difficult task due to complexity of the brain 
hence it is one of the top priority goals. In this article, we describe a new method which combines four 
different steps including smoothing, Sobel edge detection, connected component and finally region 
growing algorithms for locating and extracting the various lesions in the brain. The computational 
algorithm proposed method was implemented using Insight Toolkit (ITK) to process input image, 
Visualization Toolkit (VTK) to display and Qt software development framework to build user 
interface. The analysis results indicate that the proposed method automatically and efficiently detected 
the tumor region from the CT or MRI image of the brain. It is very clear for physicians to separate the 
abnormal from the normal surrounding tissue to get a real identification of related area; improving 
quality and accuracy of diagnosis, which would help to increase success possibility by early detection 
of tumor as well as reducing surgical planning time. This is an important step in calculating the correct 
dose of radiation therapy later. 

Keywords: Medical image, brain tumor, segmentation, ITK, VTK. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là để so sánh, đánh giá phân bố liều và các đặc trƣng vật lý 
của hai thuật toán Anisotropic Analytical Algorithm (AAA) and Acuros XB (AXB) bằng phần mềm 
Eclipse v13.6 trong các vùng không đồng nhất. 

Dữ liệu CT – mô phỏng của 48 bệnh nhân ung thƣ (20 bệnh nhân ung thƣ đầu – cổ, 15 bệnh 
nhân ung thƣ thực quản, 5 bệnh nhân ung thƣ phổi điều điều trị bằng kỹ thuật VMAT và 8 bệnh nhân 
ung thƣ phổi điều trị bằng kỹ thuật 3D – CRT) đƣợc sử dụng để lập lại kế hoạch trên phần Eclipse 
v13.6 bằng hai thuật toán AAA và AXB. Với tất cả các kế hoạch, sử dụng các chỉ số độ bao phủ 
(Quality of Coverage – Q), chỉ số độ phù hợp (Conformity Index – CI), chỉ số độ đồng nhất 
(Homogeneity Index – HI) và giản đồ liều khối (Dose Volume Histograms – DVH) cho khối u và các 
cơ quan nguy cấp (Organs at risk – OARs) đƣợc dùng để so sánh và đánh giá. Kiểm chuẩn chất lƣợng 
trƣớc điều trị (Quality assurance – QA) đƣợc thực hiện bằng cách sử dụng EPID (Electronic Portal 
Imaging Device) cho tất cả các kế hoạch VMAT và phƣơng pháp gamma index đƣợc sử dụng để đánh 
giá điều kiện đồng nhất giữa tính toán và đo đạc. Ngoài ra, số MU (Monitor Unit) và thời gian tính 
toán cũng đƣợc sử dụng nghiên cứu. 

Các chỉ số thu đƣợc từ các kế hoạch VMAT ở vùng đầu – cổ đƣợc tính toán bằng thuật toán 
AAA cho giá trị gần với giá trị lý tƣởng hơn thuật toán AXB. Tổng số MU của hai thuật toán xấp xỉ 
nhau. Ung thƣ phổi sử dụng kỹ thuật 3D-CRT, các chỉ số vào khối u và cơ quan nguy cấp có giá trị 
xấp xỉ nhau. Tuy nhiên, thời gian tính toán của thuật toán AAA nhanh gấp 7,5 đến 14 lần so với thuật 
toán AXB. Các chỉ số thu đƣợc từ các kế hoạch VMAT phổi đƣợc tính toán bởi hai thuật toán AAA và 
AXB có giá trị xấp xỉ nhau. Tổng số MU và thời gian tính toán xấp xỉ nhau, tuy nhiên giá trị V5, V10, 
V20 và liều trung bình phổi thu đƣợc từ thuật toán AAA thấp hơn thuật toán AXB. Với các kế hoạch 
VMAT thực quản, các giá trị HIRTOG, HIWu và Q tính toán bởi thuật toán AAA cho giá trị gần với giá 
trị lý tƣởng hơn thuật toán AXB. Tuy nhiên, các giá trị CIPaddick, CIICRU – 62, V5, V10, V20 và liều trung 
bình phổi tính toán bằng thuật toán AXB tốt hơn thuật toán AAA. 

Các chỉ số phân bố liều thu đƣợc từ thuật toán AAA tốt hơn thuật toán AXB trong ung thƣ đầu 
cổ và ung thƣ phổi. Với ung thƣ thực quản, thuật toán AXB cho các chỉ số phân bố liều tốt hơn thuật 
toán AAA. 

Từ khóa: AAA, AXB, chỉ số độ đồng nhất, chỉ số độ trùng khớp, ung thư đầu cổ, ung thư phổi, ung thư 
thực quản, Eclipse v13.6. 

Abstract: The aim of this study is to compare and evaluate the dose distribution and physical 
characteristics of two algorithms Anisotropic Analytical Algorithm (AAA) and Acuros XB (AXB) in 
Eclipse v13.6 software in regions heterogeneous densities.  

Computed Tomography Simulation (CT – Sim) data of 48 treated cancer patients (20 head and 
neck cancer (H&N) patients, 15 esophageal cancer patients, 8 lung cancer patients with 3 Dimensions 
Conformal Radiation Therapy (3D-CRT) and 5 lung cancer patients treated with Volumetric 
Modulated Arc Therapy (VMAT)) were used to re-plan the Eclipse v13.6 software with two algorithm 
AAA and AXB. For all plans, the Quality of Coverage (Q), the Conformity Index (CI), the 
Homogeneity Index (HI) and the dose volume histograms (DVH) for the targets and the organs at risk 
(OARs) were compared and evaluated. Pretreatment quality assurance (QA) was performed using the 
Electronic Portal Imaging Device (EPID) for all VMAT plans, and the gamma index method was used 
to qualify the agreement between calculations and measurements. In addition, total Monitor Units 
(MUs) and the calculation time were investigated.  

The indicators obtained from the H&N VMAT plans calculated by AAA close to ideal values 
than AXB. The total MUs obtained from two algorithms are approximately equal. The lung cancer 3D 
– CRT plans, the indicators for target and OARs are approximately the same. However, the calculation 
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ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT DCAT VÀ VMAT CHO BỆNH NHÂN XẠ PHẪU ĐỊNH VỊ 
VÙNG THÂN (SBRT) UNG THƢ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƢƠNG HUẾ 

VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY VERSUS DYNAMIC CONFORMAL ARC 
STEREOTACTIC BODY RADIOTHERAPY FOR LUNG TUMORS  

AT HUE CENTRAL HOSPITAL 

NGUYỄN VĂN THÀNH, PHẠM NGUYÊN TƢỜNG, PHAM THỊ HƢƠNG 

Hue Central Hospital 

Tóm tắt: Mục tiêu: Để đánh giá sự khác biệt của các thông số liều lƣợng giữa kế hoạch điều trị sử 
dụng DCAT và VMAT. Nghiên cứu nhằm xác định kỹ thuật nào cung cấp các chỉ số đánh giá kế 
hoạch tốt hơn cho 4 bệnh nhân xạ phẫu ung thƣ phổi đƣợc nêu trong bảng 1. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: Đánh giá, so sánh kế hoạch của 4 bệnh nhân có chỉ định xạ phẫu u phổi .Tổng liều 
là 54Gy trong 3 phân liều, u phổi nguyên phát có giai đoạn T1-T2, N0, M0, hoặc di căn đến phổi có 
đƣờng kính u <= 5 cm. Những bệnh nhân này đƣợc lập kế hoạch sử dụng hệ thống lập kế hoạch 
Monaco v5.11.02. Hai kế hoạch điều trị đƣợc tạo cho mỗi bệnh nhân, một kế hoạch sử dụng VMAT 
và kế hoạch khác sử dụng DCAT. Những thông số đánh giá liều lƣợng bao gồm chỉ số bao phủ thể 
tích bia PTV, chỉ số CI (conformity index), chỉ số HI (homogeneity index) và thời gian điều trị. Kết 
quả: Chất lƣợng kế hoạch của DCAT là tƣơng đƣơng với VMAT về độ bao phủ của thể tích bia và 
bảo đảm liều cho phổi lành, thời gian điều trị với DCAT ít hơn so với VMAT. Kết luận: Kỹ thuật 
DCAT là một lựa chọn khả thi đối với một số trƣờng hợp xạ phẫu phổi đơn giản. DCAT là một công 
cụ hữu ích có thể áp dụng để điều trị với những vị trí khác nhƣ tuyến tụy, não, gan. Tuy nhiên với 
những trƣờng hợp phức tạp phải tránh cơ quan nguy cấp thì phải sử kỹ thuật VMAT. 

Từ khóa: Xạ phẫu định vị vùng thân, xạ trị cung quay động, so sánh liều lượng, xạ trị điều biến 
thể tích.  

Abstract: Purpose: To evaluate the dosimetric differences between treatment plans using DCAT and 
VMAT). The study aimed to determine which technique offers a better planning evaluation index for 4 
lung SBRT patients outlined in Table 1. Methods and Materials: The plan comparisons of 4 treatment 
plans has SBRT for lung. The prescribed total dose used was 54 Gy in 3 Fraction, primary lung tumor 
or metastases, T1-T2, N0, M0, tumor diameter <=5. These patients was planned utilizing the Monaco 
v5.11.02 treatment planning system (TPS). Two treatment plans were created for each patient, one 
plan using VMAT, and another plan using DCAT. Dosimetric evaluation parameters included the 
target coverage, conformity index (CI), homogeneity index (HI) and treatment times. Results: The 
plan quality of DCAT was equivalent to that of VMAT in terms of target coverage, and dose sparing 
for the normal lung, treatment times with DCAT are less than with VMAT. Conclusion: DCAT are a 
viable option for some simple lung SBRT cases. DCAT is a tool that can hopefully be applied to other 
sites as pancreas, brain and liver. However, in complicated cases, it is necessary to avoid organ at risk 
then using the VMAT. 

Keywords: Stereotactic body radiotherapy, Dynamic conformal arc therapy, Dosimetric comparison, 
VMAT.  

SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ LIỀU VÀ ĐẶC ĐIỂM VẬT LÝ GIỮA HAI 
THUẬT TOÁN AAA VÀ AXB TRONG PHẦN MỀM ECLIPSE V13.6 VỀ KẾ HOẠCH 

ĐIỀU TRỊ Ở CÁC KHU VỰC CÓ MẬT ĐỘ KHÔNG ĐỒNG NHẤT  
TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 108 

COMPARISON AND EVALUTATION FOR THE DOSE DISTRIBUTION AND PHYSICAL 
CHARACTERISTICS BETWEEN TWO AAA AND AXB ALGORITHMS IN ECLIPSE V13.6 

SOFTWARE ON TREATMENT PLANS IN REGIONS HETEROGENOUS DENSITIES  
AT 108 MILITARY CENTRAL HOSPITAL 

HOÀNG HỮU THÁI1, NGUYỄN TIẾN ĐẠT1, NGUYỄN THỊ VÂN ANH2, PHẠM HỒNG LÂM3,  
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là để so sánh, đánh giá phân bố liều và các đặc trƣng vật lý 
của hai thuật toán Anisotropic Analytical Algorithm (AAA) and Acuros XB (AXB) bằng phần mềm 
Eclipse v13.6 trong các vùng không đồng nhất. 

Dữ liệu CT – mô phỏng của 48 bệnh nhân ung thƣ (20 bệnh nhân ung thƣ đầu – cổ, 15 bệnh 
nhân ung thƣ thực quản, 5 bệnh nhân ung thƣ phổi điều điều trị bằng kỹ thuật VMAT và 8 bệnh nhân 
ung thƣ phổi điều trị bằng kỹ thuật 3D – CRT) đƣợc sử dụng để lập lại kế hoạch trên phần Eclipse 
v13.6 bằng hai thuật toán AAA và AXB. Với tất cả các kế hoạch, sử dụng các chỉ số độ bao phủ 
(Quality of Coverage – Q), chỉ số độ phù hợp (Conformity Index – CI), chỉ số độ đồng nhất 
(Homogeneity Index – HI) và giản đồ liều khối (Dose Volume Histograms – DVH) cho khối u và các 
cơ quan nguy cấp (Organs at risk – OARs) đƣợc dùng để so sánh và đánh giá. Kiểm chuẩn chất lƣợng 
trƣớc điều trị (Quality assurance – QA) đƣợc thực hiện bằng cách sử dụng EPID (Electronic Portal 
Imaging Device) cho tất cả các kế hoạch VMAT và phƣơng pháp gamma index đƣợc sử dụng để đánh 
giá điều kiện đồng nhất giữa tính toán và đo đạc. Ngoài ra, số MU (Monitor Unit) và thời gian tính 
toán cũng đƣợc sử dụng nghiên cứu. 

Các chỉ số thu đƣợc từ các kế hoạch VMAT ở vùng đầu – cổ đƣợc tính toán bằng thuật toán 
AAA cho giá trị gần với giá trị lý tƣởng hơn thuật toán AXB. Tổng số MU của hai thuật toán xấp xỉ 
nhau. Ung thƣ phổi sử dụng kỹ thuật 3D-CRT, các chỉ số vào khối u và cơ quan nguy cấp có giá trị 
xấp xỉ nhau. Tuy nhiên, thời gian tính toán của thuật toán AAA nhanh gấp 7,5 đến 14 lần so với thuật 
toán AXB. Các chỉ số thu đƣợc từ các kế hoạch VMAT phổi đƣợc tính toán bởi hai thuật toán AAA và 
AXB có giá trị xấp xỉ nhau. Tổng số MU và thời gian tính toán xấp xỉ nhau, tuy nhiên giá trị V5, V10, 
V20 và liều trung bình phổi thu đƣợc từ thuật toán AAA thấp hơn thuật toán AXB. Với các kế hoạch 
VMAT thực quản, các giá trị HIRTOG, HIWu và Q tính toán bởi thuật toán AAA cho giá trị gần với giá 
trị lý tƣởng hơn thuật toán AXB. Tuy nhiên, các giá trị CIPaddick, CIICRU – 62, V5, V10, V20 và liều trung 
bình phổi tính toán bằng thuật toán AXB tốt hơn thuật toán AAA. 

Các chỉ số phân bố liều thu đƣợc từ thuật toán AAA tốt hơn thuật toán AXB trong ung thƣ đầu 
cổ và ung thƣ phổi. Với ung thƣ thực quản, thuật toán AXB cho các chỉ số phân bố liều tốt hơn thuật 
toán AAA. 

Từ khóa: AAA, AXB, chỉ số độ đồng nhất, chỉ số độ trùng khớp, ung thư đầu cổ, ung thư phổi, ung thư 
thực quản, Eclipse v13.6. 

Abstract: The aim of this study is to compare and evaluate the dose distribution and physical 
characteristics of two algorithms Anisotropic Analytical Algorithm (AAA) and Acuros XB (AXB) in 
Eclipse v13.6 software in regions heterogeneous densities.  

Computed Tomography Simulation (CT – Sim) data of 48 treated cancer patients (20 head and 
neck cancer (H&N) patients, 15 esophageal cancer patients, 8 lung cancer patients with 3 Dimensions 
Conformal Radiation Therapy (3D-CRT) and 5 lung cancer patients treated with Volumetric 
Modulated Arc Therapy (VMAT)) were used to re-plan the Eclipse v13.6 software with two algorithm 
AAA and AXB. For all plans, the Quality of Coverage (Q), the Conformity Index (CI), the 
Homogeneity Index (HI) and the dose volume histograms (DVH) for the targets and the organs at risk 
(OARs) were compared and evaluated. Pretreatment quality assurance (QA) was performed using the 
Electronic Portal Imaging Device (EPID) for all VMAT plans, and the gamma index method was used 
to qualify the agreement between calculations and measurements. In addition, total Monitor Units 
(MUs) and the calculation time were investigated.  

The indicators obtained from the H&N VMAT plans calculated by AAA close to ideal values 
than AXB. The total MUs obtained from two algorithms are approximately equal. The lung cancer 3D 
– CRT plans, the indicators for target and OARs are approximately the same. However, the calculation 
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ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT DCAT VÀ VMAT CHO BỆNH NHÂN XẠ PHẪU ĐỊNH VỊ 
VÙNG THÂN (SBRT) UNG THƢ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƢƠNG HUẾ 

VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY VERSUS DYNAMIC CONFORMAL ARC 
STEREOTACTIC BODY RADIOTHERAPY FOR LUNG TUMORS  

AT HUE CENTRAL HOSPITAL 

NGUYỄN VĂN THÀNH, PHẠM NGUYÊN TƢỜNG, PHAM THỊ HƢƠNG 

Hue Central Hospital 

Tóm tắt: Mục tiêu: Để đánh giá sự khác biệt của các thông số liều lƣợng giữa kế hoạch điều trị sử 
dụng DCAT và VMAT. Nghiên cứu nhằm xác định kỹ thuật nào cung cấp các chỉ số đánh giá kế 
hoạch tốt hơn cho 4 bệnh nhân xạ phẫu ung thƣ phổi đƣợc nêu trong bảng 1. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: Đánh giá, so sánh kế hoạch của 4 bệnh nhân có chỉ định xạ phẫu u phổi .Tổng liều 
là 54Gy trong 3 phân liều, u phổi nguyên phát có giai đoạn T1-T2, N0, M0, hoặc di căn đến phổi có 
đƣờng kính u <= 5 cm. Những bệnh nhân này đƣợc lập kế hoạch sử dụng hệ thống lập kế hoạch 
Monaco v5.11.02. Hai kế hoạch điều trị đƣợc tạo cho mỗi bệnh nhân, một kế hoạch sử dụng VMAT 
và kế hoạch khác sử dụng DCAT. Những thông số đánh giá liều lƣợng bao gồm chỉ số bao phủ thể 
tích bia PTV, chỉ số CI (conformity index), chỉ số HI (homogeneity index) và thời gian điều trị. Kết 
quả: Chất lƣợng kế hoạch của DCAT là tƣơng đƣơng với VMAT về độ bao phủ của thể tích bia và 
bảo đảm liều cho phổi lành, thời gian điều trị với DCAT ít hơn so với VMAT. Kết luận: Kỹ thuật 
DCAT là một lựa chọn khả thi đối với một số trƣờng hợp xạ phẫu phổi đơn giản. DCAT là một công 
cụ hữu ích có thể áp dụng để điều trị với những vị trí khác nhƣ tuyến tụy, não, gan. Tuy nhiên với 
những trƣờng hợp phức tạp phải tránh cơ quan nguy cấp thì phải sử kỹ thuật VMAT. 

Từ khóa: Xạ phẫu định vị vùng thân, xạ trị cung quay động, so sánh liều lượng, xạ trị điều biến 
thể tích.  

Abstract: Purpose: To evaluate the dosimetric differences between treatment plans using DCAT and 
VMAT). The study aimed to determine which technique offers a better planning evaluation index for 4 
lung SBRT patients outlined in Table 1. Methods and Materials: The plan comparisons of 4 treatment 
plans has SBRT for lung. The prescribed total dose used was 54 Gy in 3 Fraction, primary lung tumor 
or metastases, T1-T2, N0, M0, tumor diameter <=5. These patients was planned utilizing the Monaco 
v5.11.02 treatment planning system (TPS). Two treatment plans were created for each patient, one 
plan using VMAT, and another plan using DCAT. Dosimetric evaluation parameters included the 
target coverage, conformity index (CI), homogeneity index (HI) and treatment times. Results: The 
plan quality of DCAT was equivalent to that of VMAT in terms of target coverage, and dose sparing 
for the normal lung, treatment times with DCAT are less than with VMAT. Conclusion: DCAT are a 
viable option for some simple lung SBRT cases. DCAT is a tool that can hopefully be applied to other 
sites as pancreas, brain and liver. However, in complicated cases, it is necessary to avoid organ at risk 
then using the VMAT. 

Keywords: Stereotactic body radiotherapy, Dynamic conformal arc therapy, Dosimetric comparison, 
VMAT.  

SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ LIỀU VÀ ĐẶC ĐIỂM VẬT LÝ GIỮA HAI 
THUẬT TOÁN AAA VÀ AXB TRONG PHẦN MỀM ECLIPSE V13.6 VỀ KẾ HOẠCH 

ĐIỀU TRỊ Ở CÁC KHU VỰC CÓ MẬT ĐỘ KHÔNG ĐỒNG NHẤT  
TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 108 

COMPARISON AND EVALUTATION FOR THE DOSE DISTRIBUTION AND PHYSICAL 
CHARACTERISTICS BETWEEN TWO AAA AND AXB ALGORITHMS IN ECLIPSE V13.6 

SOFTWARE ON TREATMENT PLANS IN REGIONS HETEROGENOUS DENSITIES  
AT 108 MILITARY CENTRAL HOSPITAL 

HOÀNG HỮU THÁI1, NGUYỄN TIẾN ĐẠT1, NGUYỄN THỊ VÂN ANH2, PHẠM HỒNG LÂM3,  
BÙI DUY LINH4, PHẠM QUANG TRUNG2* 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: Objective: Rotating Gamma Knife surgery (RGKS) is one of the surgical alternatives for 
the treatment of drug-resistant trigeminal neuralgia (TN). This study aims to evaluate the safety and 
efficacy of RGKS on patients with TN in Nuclear Medicine and Oncology Center, Bach Mai hospital.  
Methods: Between 1/2010 and 6/ 2019, 60 patients presenting with TN were treated using RGKS. The 
frequency and severity of pain, as well as trigeminal nerve function, were evaluated before GKS and 
regularly thereafter. Radiosurgery using the Rotating Gamma Knife was performed with the help of 
MRI. A single 4-mm isocenter was positioned in the root of the trigeminal nerve (retrogasserian 
target). A median maximum dose of 74,8 Gy (range 50-90 Gy) was prescribed. 
Results: The safety and efficacy are reported for 60 patients with medically refractory Idiopathic TN 
who were never previously treated by GKS and had a follow-up of at least 1 month. The median age in 
this series was 66 years (range 27-82 years). The median follow-up period was 30 months (range 1-90 
months). Overall, 52 patients (86,7%) were initially pain free in a median time of 3 months. The 
hypesthesia actuarial rate at 8 years was reported in only 5 patients (8,3%). 
Conclusions: Retrogasserian RGKS proved to be safe and effective in the long term and in almost of 
patients. 

UNG THƢ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA KHÁNG I-131: CHIẾN LƢỢC CHẨN 
ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TƢQĐ 108 

RADIOACTIVE IODINE-REFRACTORY DIFFERENTIATED THYROID CANCER: 
DIAGNOSTIC AND TREATMENT STRATEGIES IN HOSPITAL 108 

LÊ NGỌC HÀ VÀ CS 

Nuclear Medical Science, 108 Military Central Hospital, Hanoi, Vietnam 

Tóm tắt: Ung thƣ tuyến giáp kháng 131I là tình trạng bệnh lý ác tính có tiên lƣợng xấu và thƣờng xuất 
hiện ở bệnh nhân lớn tuối, di căn, ung thƣ kém biệt hoá và bắt giữ FDG cao trên hình ảnh PET/CT. 
Các bệnh nhân này có tỷ lệ thời gian sống thêm 10 năm dƣới 10%. Nhiều bệnh nhân có bệnh ổn định 
hoặc tiến triển chậm mặc dù không điều trị. Tuy nhiên, một số bệnh nhân đòi hỏi phải đƣợc điều trị 
khi gánh nặng bệnh lớn, di căn nhiều và tiến triển nhanh. Vì vậy, các bệnh nhân ung thƣ tuyến giáp 
biệt hoá kháng 131I cần đƣợc chẩn đoán, theo dõi và điều trị hợp lý với sự phối hợp của nghiều chuyên 
ngành. Bài báo cáo tổng quan về chiến thuật chẩn đoán và xử trí bệnh nhân ung thƣ tuyến giáp biệt 
hoá kháng I-131. 

Từ khoá: iốt phóng xạ, ung thư tuyến giáp biệt hoá kháng 131I.  

Abstract: Radioactive iodine (RAI) refractoriness is a serious disease with poor prognosis and more 
frequent in older patients, in those with large metastases, in poorly differentiated thyroid cancer, and in 
those tumors with high 18-fluordeoxyglucose uptake on PET/CT. These patients have a 10-year survival 
rate of less than 10%. Many patients may survive in the absence of treatment for years with a stable or 
slowly progressive disease. However, a few patients may require treatment when the tumor burden is 
large and when progression has been documented. For these reasons, it is important to adequately select 
patients who should be treated and then manage them with an interdisciplinary approach. Our paper 
oulines the diagnostic and therapeutic strategies in radioactive iodine refractory patients. 

Keywords: radioactive iodine, radioactive iodine refractory differentiated thyroid cancer. 
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time of the AAA is faster than the AXB from 7.5 to 14 times. The indicator obtained from the lung 
cancer VMAT plans calculated by two algorithms AAA and AXB are approximately equal. The total 
MUs and time calculation are approximate the same. However, the V5, V10, V20 and Mean Lung 
Dose (MLD) obtained from AAA is lower than AXB. For esophageal cancer VMAT plans, the 
indicators HIRTOG, HIWu, and Q calculated by AAA close to the ideal values than AXB. However, the 
indicators CIPaddick, CIICRU-62, V5, V10, V20 and MLD calculated by AXB are better than AAA. 

The dose distribution indicators obtained from AAA algorithm are better than AXB algorithm in 
H&N cancer and lung cancer plans. For the esophageal cancer plans, AXB algorithm gave the dose 
distribution indicator are better than AAA. 

Keywords: AAA, AXB, Conformity Index, Homogeneity Index, H&N cancer, Lung cancer, 
Esophageal cancer, Eclipse v13.6. 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA XẠ PHẪU DAO GAMMA 
QUAY TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU DÂY V NGUYÊN PHÁT TẠI  

TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƢỚU, BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

LONG-TERM SAFETY AND EFFICACY OF ROTATING GAMMA KNIFE SURGERY IN 60 
IDIOPATHIC TRIGEMINAL NEURALGIA PATIENTS STUDY. 

ĐOÀN XUÂN TRƢỜNG1, MAI TRỌNG KHOA2, LÊ VĂN THÍNH3, PHẠM CẨM PHƢƠNG2,  
NGUYỄN QUANG HÙNG2, PHẠM VĂN THÁI1, VƢƠNG NGỌC DƢƠNG2 

1 Nuclear medicine Department, Ha Noi Medical University 
2 Nuclear medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital 

3 Neurology Department, Bach Mai Hospital 

Tóm tắt: Đau dây V nguyên phát là một trong những nguyên nhân đau nửa mặt phổ biến nhất ở lứa 
tuổi trung niên, cơn đau rất khó chịu ảnh hƣởng ngiêm trọng tới chất lƣợng cuộc sống của bệnh nhân. 
Bệnh thƣờng kháng điều trị nội khoa. Xạ phẫu đau dây V nguyên phát bằng dao gamma quay đƣợc áp 
dụng từ năm 2009. Nguyên lí của phƣơng pháp là chum tia bức xạ gamma hội tụ chiếu vào gốc dây 
thần kinh số V, làm gián đoạn tín hiệu cảm giác từ vùng da mặt lên trung tâm cảm giác ở vỏ não. Mục 
đích của xạ phẫu để cắt cơn đau và duy trì cảm giác hết đau mà không phải dùng thuốc.  
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và an toàn của phƣơng pháp xạ phẫu dao gamma quay điều trị đau dây V 
nguyên phát bằng dao gamma quay.  
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu: 60 bệnh nhân chẩn đoán xác định là 
đau dây V nguyên phát. Tất cả đã điều trị nội khoa và không hết đau khi dùng thuốc. 12 bệnh nhân có 
bất thƣờng xung đột thần kinh mạch máu, 4 trong số bệnh nhân này đã trải qua phẫu thuật giải chèn ép 
mạch máu.  
Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả cắt ngang và theo dõi dọc.  
Kết quả nghiên cứu:  
 1. Tuổi và giới của bệnh nhân nghiên cứu: 38/60 (63,3%) bệnh nhân là nữ giới, tuổi thấp nhất là 
27, cao nhất là 82, tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân là 66.  
 2. Mức độ đau trƣớc khi xạ phẫu: 100% bệnh nhân đau rất nghiêm trọng và không đáp ứng với 
thuốc. (rất đau, không đáp ứng hoàn toàn với thuốc nhóm carbamazepine kết hợp với gabapentin). Hầu 
hết bệnh nhân khởi phát đau nhánh V3. Thời gian khởi phát bệnh từ 1 đến 5 năm. 
 3. Liều và cách thức xạ phẫu: thấp nhất là 50 Gy, cao nhất là 90 Gy, trung bình: 76 Gy. Xạ phẫu 
bằng duy nhất một shot 4mm vào gốc dây V cùng bên đau, vị trí thoát ra khỏi cầu não. 

4. Kết quả điều trị: Sau điều trị 5 tháng đến 95 tháng (trung bình là 30 tháng), kiểm soát đau 
đƣợc 57/60 bệnh nhân, 40/60 bệnh nhân (66,7%) bệnh nhân dừng đƣợc thuốc (BNI-I: 36 bệnh nhân 
BNI-I: hết đau hoàn toàn, không dùng thuốc, 13 bệnh nhân BNI-II: thỉnh thoảng đau, không dùng 
thuốc) và 8 bệnh nhân BNI-IIIa ( thỉnh thoảng đau, đáp ứng với thuốc).  

5. Tính an toàn. Tác dụng không mong muốn: 5 bệnh nhân (5,1%) có biểu hiện tê bì nửa mặt, 
giảm cảm giác nông nửa mặt cùng bên.  
Kết luận: Xạ phẫu điều trị đau dây V nguyên phát bằng dao gamma quay là một phƣơng pháp không 
xâm lấn, an toàn, kiểm soát đƣợc cơn đau, tái phát thấp, ít tác dụng phụ. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: Objective: Rotating Gamma Knife surgery (RGKS) is one of the surgical alternatives for 
the treatment of drug-resistant trigeminal neuralgia (TN). This study aims to evaluate the safety and 
efficacy of RGKS on patients with TN in Nuclear Medicine and Oncology Center, Bach Mai hospital.  
Methods: Between 1/2010 and 6/ 2019, 60 patients presenting with TN were treated using RGKS. The 
frequency and severity of pain, as well as trigeminal nerve function, were evaluated before GKS and 
regularly thereafter. Radiosurgery using the Rotating Gamma Knife was performed with the help of 
MRI. A single 4-mm isocenter was positioned in the root of the trigeminal nerve (retrogasserian 
target). A median maximum dose of 74,8 Gy (range 50-90 Gy) was prescribed. 
Results: The safety and efficacy are reported for 60 patients with medically refractory Idiopathic TN 
who were never previously treated by GKS and had a follow-up of at least 1 month. The median age in 
this series was 66 years (range 27-82 years). The median follow-up period was 30 months (range 1-90 
months). Overall, 52 patients (86,7%) were initially pain free in a median time of 3 months. The 
hypesthesia actuarial rate at 8 years was reported in only 5 patients (8,3%). 
Conclusions: Retrogasserian RGKS proved to be safe and effective in the long term and in almost of 
patients. 

UNG THƢ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA KHÁNG I-131: CHIẾN LƢỢC CHẨN 
ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TƢQĐ 108 

RADIOACTIVE IODINE-REFRACTORY DIFFERENTIATED THYROID CANCER: 
DIAGNOSTIC AND TREATMENT STRATEGIES IN HOSPITAL 108 

LÊ NGỌC HÀ VÀ CS 

Nuclear Medical Science, 108 Military Central Hospital, Hanoi, Vietnam 

Tóm tắt: Ung thƣ tuyến giáp kháng 131I là tình trạng bệnh lý ác tính có tiên lƣợng xấu và thƣờng xuất 
hiện ở bệnh nhân lớn tuối, di căn, ung thƣ kém biệt hoá và bắt giữ FDG cao trên hình ảnh PET/CT. 
Các bệnh nhân này có tỷ lệ thời gian sống thêm 10 năm dƣới 10%. Nhiều bệnh nhân có bệnh ổn định 
hoặc tiến triển chậm mặc dù không điều trị. Tuy nhiên, một số bệnh nhân đòi hỏi phải đƣợc điều trị 
khi gánh nặng bệnh lớn, di căn nhiều và tiến triển nhanh. Vì vậy, các bệnh nhân ung thƣ tuyến giáp 
biệt hoá kháng 131I cần đƣợc chẩn đoán, theo dõi và điều trị hợp lý với sự phối hợp của nghiều chuyên 
ngành. Bài báo cáo tổng quan về chiến thuật chẩn đoán và xử trí bệnh nhân ung thƣ tuyến giáp biệt 
hoá kháng I-131. 

Từ khoá: iốt phóng xạ, ung thư tuyến giáp biệt hoá kháng 131I.  

Abstract: Radioactive iodine (RAI) refractoriness is a serious disease with poor prognosis and more 
frequent in older patients, in those with large metastases, in poorly differentiated thyroid cancer, and in 
those tumors with high 18-fluordeoxyglucose uptake on PET/CT. These patients have a 10-year survival 
rate of less than 10%. Many patients may survive in the absence of treatment for years with a stable or 
slowly progressive disease. However, a few patients may require treatment when the tumor burden is 
large and when progression has been documented. For these reasons, it is important to adequately select 
patients who should be treated and then manage them with an interdisciplinary approach. Our paper 
oulines the diagnostic and therapeutic strategies in radioactive iodine refractory patients. 

Keywords: radioactive iodine, radioactive iodine refractory differentiated thyroid cancer. 
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time of the AAA is faster than the AXB from 7.5 to 14 times. The indicator obtained from the lung 
cancer VMAT plans calculated by two algorithms AAA and AXB are approximately equal. The total 
MUs and time calculation are approximate the same. However, the V5, V10, V20 and Mean Lung 
Dose (MLD) obtained from AAA is lower than AXB. For esophageal cancer VMAT plans, the 
indicators HIRTOG, HIWu, and Q calculated by AAA close to the ideal values than AXB. However, the 
indicators CIPaddick, CIICRU-62, V5, V10, V20 and MLD calculated by AXB are better than AAA. 

The dose distribution indicators obtained from AAA algorithm are better than AXB algorithm in 
H&N cancer and lung cancer plans. For the esophageal cancer plans, AXB algorithm gave the dose 
distribution indicator are better than AAA. 

Keywords: AAA, AXB, Conformity Index, Homogeneity Index, H&N cancer, Lung cancer, 
Esophageal cancer, Eclipse v13.6. 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA XẠ PHẪU DAO GAMMA 
QUAY TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU DÂY V NGUYÊN PHÁT TẠI  

TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƢỚU, BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

LONG-TERM SAFETY AND EFFICACY OF ROTATING GAMMA KNIFE SURGERY IN 60 
IDIOPATHIC TRIGEMINAL NEURALGIA PATIENTS STUDY. 

ĐOÀN XUÂN TRƢỜNG1, MAI TRỌNG KHOA2, LÊ VĂN THÍNH3, PHẠM CẨM PHƢƠNG2,  
NGUYỄN QUANG HÙNG2, PHẠM VĂN THÁI1, VƢƠNG NGỌC DƢƠNG2 

1 Nuclear medicine Department, Ha Noi Medical University 
2 Nuclear medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital 

3 Neurology Department, Bach Mai Hospital 

Tóm tắt: Đau dây V nguyên phát là một trong những nguyên nhân đau nửa mặt phổ biến nhất ở lứa 
tuổi trung niên, cơn đau rất khó chịu ảnh hƣởng ngiêm trọng tới chất lƣợng cuộc sống của bệnh nhân. 
Bệnh thƣờng kháng điều trị nội khoa. Xạ phẫu đau dây V nguyên phát bằng dao gamma quay đƣợc áp 
dụng từ năm 2009. Nguyên lí của phƣơng pháp là chum tia bức xạ gamma hội tụ chiếu vào gốc dây 
thần kinh số V, làm gián đoạn tín hiệu cảm giác từ vùng da mặt lên trung tâm cảm giác ở vỏ não. Mục 
đích của xạ phẫu để cắt cơn đau và duy trì cảm giác hết đau mà không phải dùng thuốc.  
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và an toàn của phƣơng pháp xạ phẫu dao gamma quay điều trị đau dây V 
nguyên phát bằng dao gamma quay.  
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu: 60 bệnh nhân chẩn đoán xác định là 
đau dây V nguyên phát. Tất cả đã điều trị nội khoa và không hết đau khi dùng thuốc. 12 bệnh nhân có 
bất thƣờng xung đột thần kinh mạch máu, 4 trong số bệnh nhân này đã trải qua phẫu thuật giải chèn ép 
mạch máu.  
Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả cắt ngang và theo dõi dọc.  
Kết quả nghiên cứu:  
 1. Tuổi và giới của bệnh nhân nghiên cứu: 38/60 (63,3%) bệnh nhân là nữ giới, tuổi thấp nhất là 
27, cao nhất là 82, tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân là 66.  
 2. Mức độ đau trƣớc khi xạ phẫu: 100% bệnh nhân đau rất nghiêm trọng và không đáp ứng với 
thuốc. (rất đau, không đáp ứng hoàn toàn với thuốc nhóm carbamazepine kết hợp với gabapentin). Hầu 
hết bệnh nhân khởi phát đau nhánh V3. Thời gian khởi phát bệnh từ 1 đến 5 năm. 
 3. Liều và cách thức xạ phẫu: thấp nhất là 50 Gy, cao nhất là 90 Gy, trung bình: 76 Gy. Xạ phẫu 
bằng duy nhất một shot 4mm vào gốc dây V cùng bên đau, vị trí thoát ra khỏi cầu não. 

4. Kết quả điều trị: Sau điều trị 5 tháng đến 95 tháng (trung bình là 30 tháng), kiểm soát đau 
đƣợc 57/60 bệnh nhân, 40/60 bệnh nhân (66,7%) bệnh nhân dừng đƣợc thuốc (BNI-I: 36 bệnh nhân 
BNI-I: hết đau hoàn toàn, không dùng thuốc, 13 bệnh nhân BNI-II: thỉnh thoảng đau, không dùng 
thuốc) và 8 bệnh nhân BNI-IIIa ( thỉnh thoảng đau, đáp ứng với thuốc).  

5. Tính an toàn. Tác dụng không mong muốn: 5 bệnh nhân (5,1%) có biểu hiện tê bì nửa mặt, 
giảm cảm giác nông nửa mặt cùng bên.  
Kết luận: Xạ phẫu điều trị đau dây V nguyên phát bằng dao gamma quay là một phƣơng pháp không 
xâm lấn, an toàn, kiểm soát đƣợc cơn đau, tái phát thấp, ít tác dụng phụ. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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study, human peripheral lymphocyte samples were cultured in vitro and irradiated by X-ray sources 
with the doses of 0.5; 1.0; 2.0; 4.0 Gy at 69 hours after the start of culture, when most of lymphocyte 
cells were in G2 phase. The samples continued to be treated with 4 mM caffeine, cells harvesting and 
scoring of microscope slides for determining the chromatid break frequency in the samples with and 
without caffeine treatment. Assessment of radiosensitivity by IRS = (G2 / G2caffeine) × 100%. The 
results show that this method has potential applied in assessing individual radiosensitivity, especially 
for cancer patients before radiation therapy. 

Keyworks: Individual radiosensitivity, chromatid break, radiotherapy, caffeine, cell cycle, G2 checkpoint. 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MODULE TỔNG HỢP 18F-NaF VÀ ĐIỀU CHẾ DƢỢC 
CHẤT PHÓNG XẠ 18F-NaF TẠI TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI 

RESEARCH ON MANUFACTURE OF 18F-NaF SYNTHESIS MODULE AND PREPARATION OF 
18F-NaF RADIOPHARMACEUTICALS AT HANOI IRRADIATION CENTER 

TRẦN MẠNH THẮNG, MAI VĂN VINH, ĐÀM THỊ TÂM, NGUYỄN QUANG ANH, LÊ THỊ THU HIỀN, 
NGUYỄN VĂN SỸ, NGUYỄN THANH HÙNG, ĐẶNG QUANG BẢO, NGUYỄN XUÂN VỊNH  

Hanoi Irradiation Center, Km12, Road 32, Minh Khai, Tu Liem North, Hanoi. 
Email: tmthangbk@yahoo.com 

Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là chế tạo module tổng hợp 18F-NaF và điều chế dƣợc chất 
phóng xạ 18F-NaF tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Dung dịch nƣớc chứa đồng vị phóng xạ Fluorine -
18 từ máy gia tốc KOTRONS 13 đƣợc cho đi qua cột trao đổi cation CM để loại bỏ tạp chất. Đồng vị 
Fluorine -18 bị bắt giữ trên cột trao đổi anion QMA. Sản phẩm 18F-NaF đƣợc tạo ra bằng cách sử dụng 
dung dịch nƣớc muối đẳng trƣơng 0,9% giải hấp Fluorine -18. Module tổng hợp đƣợc nội địa hóa 
(phần cứng, phần mềm điều khiển,…) tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Thời gian tổng hợp khoảng 13 
phút, hiệu suất tổng hợp đạt khoảng 90%. Chất lƣợng sản phẩm đạt độ tinh khiết hạt nhân > 99,5% và 
độ tinh khiết hóa phóng xạ > 95% theo tiêu chuẩn dƣợc điển Mỹ (USP).  

Từ khóa: 18F-NaF, KOTRON13, máy gia tốc Cyclotron, Dược chất phóng xạ, Module tổng hợp. 

Abstract: The aim of this study is to manufacture an 18F-NaF synthesis module and to synthesize 18F-
NaF radiopharmaceutical at Hanoi Irradiation Center. The Fluorine -18 isotope from Cyclotron 
KOTRONS 13 is transferred to the module and radioactive impurities absorbed by cation exchange 
CM cartridge, and then the 18F- is trapped by QMA cartridge. Finally, formulating 18F-NaF 
radiopharmaceutical by using saline (NaCl 0,9%) to elute the Fluorine -18 isotope in QMA cartridge. 
Synthesis module is made in Hanoi Irradiation Center - Vietnam (hardware, software, etc). The time of 
the synthesis process is about 13 mins, the radiochemical yield achieved ~ 90%. The radiochemical 
purity exceeded 95% and the Radionuclidic purity exceeded 99,5% to demand requirements of the 
United States Pharmacopoeia (USP) criteria. 

Keywords: 18F-NaF, KOTRON13, Cyclotron, radiopharmaceutical, synthesis module. 

SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG KẾ HOẠCH XẠ TRỊ GIỮA KỸ THUẬT 
VMAT VÀ DCAT TRONG XẠ PHẪU ĐỊNH VỊ BẰNG PHẦN MỀM ECLIPSE V13.6 

TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƢƠNG QUÂN ĐỘI 108 

A COMPREHENSIVE COMPARISON OF VMAT AND DCAT PLAN QUALITY FOR 
STEREOTACTIC RADIOSURGERY ON ECLIPSE V13.6  

AT THE 108 MILITARY CENTRAL HOSPITAL 

NGUYỄN HỮU HỌC1, NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG2, PHẠM QUANG TRUNG3* 

1 Hanoi University of Sciences and Technology, 01 – Dai Co Viet – Hai Ba Trung – Hanoi - Vietnam. 
2 Radiation Technology Department – Danang Oncology Hospital –  

Hoa Minh – Lien Chieu – Danang - Vietnam 
3 Radiation Oncology and Radiosurgery Department – 108 Military Central Hospital –  
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HỆ SỐ LIỀU TƢƠNG ĐỐI ĐẦU RA CÁC HỆ CHUẨN TRỰC KHÁC NHAU  
TRÊN MÁY GIA TỐC XẠ TRỊ TRUEBEAMSTX 

RELATIVE OUTPUT FACTORS OF DIFFERENT COLLIMATION SYSTEMS  
IN TRUEBEAM STX MEDICAL LINEAR ACCELERATOR 

DO DUC CHI1, TRAN NGOC TOAN2, ROBIN HILL3,4, NGUYEN DO KIEN1 
1108 Military Central Hospital, Hanoi, Vietnam 

2Vietnam Atomic Energy Institute, Hanoi, Vietnam 
3Chris O‟Brien Lifehouse, NSW, Australia 

4School of Physics, The University of Sydney, NSW Australia 
Email: chidd108@gmail.com 

Abstract: Determine relative output factors of differrent collimation systems of a medical linear 
accelerator to ensure better modelling of the photon beam, especially small fields, as used in 
radiotherapy treatment planning systems; Method: The IAEA TRS483 and TRS398 Code of Practices 
(CoP) were used to calculate relative output factors for photon beams of 6X, 6XFFF energies with 
High Definition Multileaf Collimator (HDMLC), jaws and cones mounted on TrueBeam STx medical 
linear accelerator (Varian Medical Systems). A comparison between these results were made to show 
physicical characteristics of different collimation systems; Result: There is a large discrepancy in 
relative output factor curves found among different collimation systems of the same equivalent field 
sizes and between the CoPs. Conclusion: Specific beam modelling for each type of collimation 
system maybe required in TPS for better computation accuracy. 

Keywords: TRS483 code of practice, small field dosimetry, relative output factors. 

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÂN TÍCH SAI HÌNH NHIỄM SẮC THỂ DO TỔN 
THƢƠNG PHÂN TỬ DNA Ở PHA G2 ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY CẢM PHÓNG XẠ 

CỦA TẾ BÀO LYMPHO MÁU NGOẠI VI NGƢỜI 

ASSESSING INDIVIDUAL RADIOSENSITIVITY IN HUMAN PERIPHERAL BLOOD 
LYMPHOCYTES BY THE METHOD FOR ANALYSING CHROMOSOME ABERRATIONS 

INDUCED BY DNA DAMAGE IN G2 PHASE 

PHẠM NGỌC DUY, CHẾ QUANG TUẤN, TRẦN THANH MAI,  
LÊ THỊ THÙY LINH, HÁN HUỲNH DIỆN, LÊ THỊ BÍCH THY, PHẠM XUÂN HẢI 

Nuclear Research Institute, 01 Nguyen Tu Luc, Dalat, Lamdong 
Email: phamngocduynri@gmail.com 

Tóm tắt: Phƣơng pháp xạ trị bên cạnh tác động tiêu diệt tế bào ung thƣ, còn ảnh hƣởng không chọn lọc 
đến các tế bào thƣờng xung quanh. Kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể do tổn thƣơng phân tử 
DNA ở pha G2 của chu trình tế bào đƣợc kỳ vọng ứng dụng để đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ nhằm 
nâng cao hiệu quả điều trị và an toàn bức xạ. Trong nghiên cứu này, các mẫu tế bào lympho máu ngoại 
vi ngƣời đƣợc nuôi cấy in vitro và chiếu xạ bằng nguồn phát tia X với các liều 0,5; 1,0; 2,0 và 4,0 Gy ở 
thời điểm 69 giờ sau nuôi cấy, khi tế bào đang ở pha G2. Mẫu tiếp tục đƣợc xử lý với caffeine nồng độ 4 
mM, thu hoạch tế bào và tiêu bản hiển vi đƣợc phân tích để xác định tần số sai hình kiểu nhiễm sắc tử ở 
mẫu có và không xử lý caffeine. Độ nhạy cảm phóng xạ đƣợc đánh giá dựa trên chỉ số IRS = (G2 / 
G2caffeine) × 100%. Kết quả cho thấy phƣơng pháp này có tiềm năng ứng dụng trong đánh giá độ nhạy 
cảm phóng xạ cá nhân và triển vọng đánh giá cho các bệnh nhân ung thƣ trƣớc xạ trị. 

Từ khóa: Độ nhạy cảm phóng xạ, sai hình nhiễm sắc tử, xạ trị, caffeine, chu trình tế bào, điểm kiểm 
soát G2. 

Abstract: Radiotherapy is not only killing the cancer cells, but also affect the surrounding normal 
cells. The method for analyzing chromosome aberrations induced by DNA damages in G2 phase of the 
cell cycle is expected to be used to assess the radiosensitivity for improving treatment efficacy. In this 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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study, human peripheral lymphocyte samples were cultured in vitro and irradiated by X-ray sources 
with the doses of 0.5; 1.0; 2.0; 4.0 Gy at 69 hours after the start of culture, when most of lymphocyte 
cells were in G2 phase. The samples continued to be treated with 4 mM caffeine, cells harvesting and 
scoring of microscope slides for determining the chromatid break frequency in the samples with and 
without caffeine treatment. Assessment of radiosensitivity by IRS = (G2 / G2caffeine) × 100%. The 
results show that this method has potential applied in assessing individual radiosensitivity, especially 
for cancer patients before radiation therapy. 

Keyworks: Individual radiosensitivity, chromatid break, radiotherapy, caffeine, cell cycle, G2 checkpoint. 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MODULE TỔNG HỢP 18F-NaF VÀ ĐIỀU CHẾ DƢỢC 
CHẤT PHÓNG XẠ 18F-NaF TẠI TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI 

RESEARCH ON MANUFACTURE OF 18F-NaF SYNTHESIS MODULE AND PREPARATION OF 
18F-NaF RADIOPHARMACEUTICALS AT HANOI IRRADIATION CENTER 

TRẦN MẠNH THẮNG, MAI VĂN VINH, ĐÀM THỊ TÂM, NGUYỄN QUANG ANH, LÊ THỊ THU HIỀN, 
NGUYỄN VĂN SỸ, NGUYỄN THANH HÙNG, ĐẶNG QUANG BẢO, NGUYỄN XUÂN VỊNH  

Hanoi Irradiation Center, Km12, Road 32, Minh Khai, Tu Liem North, Hanoi. 
Email: tmthangbk@yahoo.com 

Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là chế tạo module tổng hợp 18F-NaF và điều chế dƣợc chất 
phóng xạ 18F-NaF tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Dung dịch nƣớc chứa đồng vị phóng xạ Fluorine -
18 từ máy gia tốc KOTRONS 13 đƣợc cho đi qua cột trao đổi cation CM để loại bỏ tạp chất. Đồng vị 
Fluorine -18 bị bắt giữ trên cột trao đổi anion QMA. Sản phẩm 18F-NaF đƣợc tạo ra bằng cách sử dụng 
dung dịch nƣớc muối đẳng trƣơng 0,9% giải hấp Fluorine -18. Module tổng hợp đƣợc nội địa hóa 
(phần cứng, phần mềm điều khiển,…) tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Thời gian tổng hợp khoảng 13 
phút, hiệu suất tổng hợp đạt khoảng 90%. Chất lƣợng sản phẩm đạt độ tinh khiết hạt nhân > 99,5% và 
độ tinh khiết hóa phóng xạ > 95% theo tiêu chuẩn dƣợc điển Mỹ (USP).  

Từ khóa: 18F-NaF, KOTRON13, máy gia tốc Cyclotron, Dược chất phóng xạ, Module tổng hợp. 

Abstract: The aim of this study is to manufacture an 18F-NaF synthesis module and to synthesize 18F-
NaF radiopharmaceutical at Hanoi Irradiation Center. The Fluorine -18 isotope from Cyclotron 
KOTRONS 13 is transferred to the module and radioactive impurities absorbed by cation exchange 
CM cartridge, and then the 18F- is trapped by QMA cartridge. Finally, formulating 18F-NaF 
radiopharmaceutical by using saline (NaCl 0,9%) to elute the Fluorine -18 isotope in QMA cartridge. 
Synthesis module is made in Hanoi Irradiation Center - Vietnam (hardware, software, etc). The time of 
the synthesis process is about 13 mins, the radiochemical yield achieved ~ 90%. The radiochemical 
purity exceeded 95% and the Radionuclidic purity exceeded 99,5% to demand requirements of the 
United States Pharmacopoeia (USP) criteria. 

Keywords: 18F-NaF, KOTRON13, Cyclotron, radiopharmaceutical, synthesis module. 

SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG KẾ HOẠCH XẠ TRỊ GIỮA KỸ THUẬT 
VMAT VÀ DCAT TRONG XẠ PHẪU ĐỊNH VỊ BẰNG PHẦN MỀM ECLIPSE V13.6 

TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƢƠNG QUÂN ĐỘI 108 

A COMPREHENSIVE COMPARISON OF VMAT AND DCAT PLAN QUALITY FOR 
STEREOTACTIC RADIOSURGERY ON ECLIPSE V13.6  

AT THE 108 MILITARY CENTRAL HOSPITAL 

NGUYỄN HỮU HỌC1, NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG2, PHẠM QUANG TRUNG3* 

1 Hanoi University of Sciences and Technology, 01 – Dai Co Viet – Hai Ba Trung – Hanoi - Vietnam. 
2 Radiation Technology Department – Danang Oncology Hospital –  

Hoa Minh – Lien Chieu – Danang - Vietnam 
3 Radiation Oncology and Radiosurgery Department – 108 Military Central Hospital –  

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 160 

HỆ SỐ LIỀU TƢƠNG ĐỐI ĐẦU RA CÁC HỆ CHUẨN TRỰC KHÁC NHAU  
TRÊN MÁY GIA TỐC XẠ TRỊ TRUEBEAMSTX 

RELATIVE OUTPUT FACTORS OF DIFFERENT COLLIMATION SYSTEMS  
IN TRUEBEAM STX MEDICAL LINEAR ACCELERATOR 

DO DUC CHI1, TRAN NGOC TOAN2, ROBIN HILL3,4, NGUYEN DO KIEN1 
1108 Military Central Hospital, Hanoi, Vietnam 

2Vietnam Atomic Energy Institute, Hanoi, Vietnam 
3Chris O‟Brien Lifehouse, NSW, Australia 

4School of Physics, The University of Sydney, NSW Australia 
Email: chidd108@gmail.com 

Abstract: Determine relative output factors of differrent collimation systems of a medical linear 
accelerator to ensure better modelling of the photon beam, especially small fields, as used in 
radiotherapy treatment planning systems; Method: The IAEA TRS483 and TRS398 Code of Practices 
(CoP) were used to calculate relative output factors for photon beams of 6X, 6XFFF energies with 
High Definition Multileaf Collimator (HDMLC), jaws and cones mounted on TrueBeam STx medical 
linear accelerator (Varian Medical Systems). A comparison between these results were made to show 
physicical characteristics of different collimation systems; Result: There is a large discrepancy in 
relative output factor curves found among different collimation systems of the same equivalent field 
sizes and between the CoPs. Conclusion: Specific beam modelling for each type of collimation 
system maybe required in TPS for better computation accuracy. 

Keywords: TRS483 code of practice, small field dosimetry, relative output factors. 

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÂN TÍCH SAI HÌNH NHIỄM SẮC THỂ DO TỔN 
THƢƠNG PHÂN TỬ DNA Ở PHA G2 ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY CẢM PHÓNG XẠ 

CỦA TẾ BÀO LYMPHO MÁU NGOẠI VI NGƢỜI 

ASSESSING INDIVIDUAL RADIOSENSITIVITY IN HUMAN PERIPHERAL BLOOD 
LYMPHOCYTES BY THE METHOD FOR ANALYSING CHROMOSOME ABERRATIONS 

INDUCED BY DNA DAMAGE IN G2 PHASE 

PHẠM NGỌC DUY, CHẾ QUANG TUẤN, TRẦN THANH MAI,  
LÊ THỊ THÙY LINH, HÁN HUỲNH DIỆN, LÊ THỊ BÍCH THY, PHẠM XUÂN HẢI 

Nuclear Research Institute, 01 Nguyen Tu Luc, Dalat, Lamdong 
Email: phamngocduynri@gmail.com 

Tóm tắt: Phƣơng pháp xạ trị bên cạnh tác động tiêu diệt tế bào ung thƣ, còn ảnh hƣởng không chọn lọc 
đến các tế bào thƣờng xung quanh. Kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể do tổn thƣơng phân tử 
DNA ở pha G2 của chu trình tế bào đƣợc kỳ vọng ứng dụng để đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ nhằm 
nâng cao hiệu quả điều trị và an toàn bức xạ. Trong nghiên cứu này, các mẫu tế bào lympho máu ngoại 
vi ngƣời đƣợc nuôi cấy in vitro và chiếu xạ bằng nguồn phát tia X với các liều 0,5; 1,0; 2,0 và 4,0 Gy ở 
thời điểm 69 giờ sau nuôi cấy, khi tế bào đang ở pha G2. Mẫu tiếp tục đƣợc xử lý với caffeine nồng độ 4 
mM, thu hoạch tế bào và tiêu bản hiển vi đƣợc phân tích để xác định tần số sai hình kiểu nhiễm sắc tử ở 
mẫu có và không xử lý caffeine. Độ nhạy cảm phóng xạ đƣợc đánh giá dựa trên chỉ số IRS = (G2 / 
G2caffeine) × 100%. Kết quả cho thấy phƣơng pháp này có tiềm năng ứng dụng trong đánh giá độ nhạy 
cảm phóng xạ cá nhân và triển vọng đánh giá cho các bệnh nhân ung thƣ trƣớc xạ trị. 

Từ khóa: Độ nhạy cảm phóng xạ, sai hình nhiễm sắc tử, xạ trị, caffeine, chu trình tế bào, điểm kiểm 
soát G2. 

Abstract: Radiotherapy is not only killing the cancer cells, but also affect the surrounding normal 
cells. The method for analyzing chromosome aberrations induced by DNA damages in G2 phase of the 
cell cycle is expected to be used to assess the radiosensitivity for improving treatment efficacy. In this 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH VÀ ỨNG DỤNG CHÙM TIA KHÔNG LỌC PHẲNG (FFF) 
VÀO CÁC KỸ THUẬT 3D, IMRT, VMAT, SRS TRÊN MÁY TRUEBEAM  

TẠI BỆNH VIỆN UNG BƢỚU TP. HỒ CHÍ MINH 

EVALUATION THE CHARACTERISTICS AND DETERMINATE THE CLINICAL BENEFIT OF 
THE FLATTENING FILTER FREE (FFF) BEAM TO 3D, IMRT, VMAT, SRS TECHNIQUES IN 

THE TRUEBEAM MACHINES IN HO CHI MINH ONCOLOGY HOSPITAL 

NGUYỄN TRUNG HIẾU, PHAN QUỐC UY, VŨ ANH DUY, TRƢƠNG HỮU THANH, VÕ TẤN LINH 

Ho Chi Minh Oncology Hospital 
Address: 3 No Trang Long, ward 7, Binh Thanh district, HCM City 

Tóm tắt: Hiện tại, bệnh viện Ung Bƣớu Thành phố Hồ Chí Minh đã đƣa vào hoạt động hai máy xạ trị 
TrueBeam là dòng máy mới, hiện đại đƣợc sản xuất bởi Varian Medical Systems (Palo Alto, CA, Mỹ). 
Máy gia tốc tuyến tính TrueBeam đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho các kỹ thuật xạ trị tiên tiến nhƣ xạ 
trị điều biến liều (Intensity modulated radiotherapy-IMRT), xạ trị dƣới sự hƣớng dẫn hình ảnh (Image 
guided radiotherapy-IGRT), xạ trị vòng cung (Volumetric Modulated Arc Therapy-VMAT), kỹ thuật 
xạ trị lập thể định vị thân (Stereotactic body radiotherapy-SBRT), xạ phẫu (Stereotactic radiosurgery-
SRS). Để đảm bảo cho việc đƣa thiết bị mới vào điều trị cho bệnh nhân, việc tìm hiểu kỹ các vấn đề 
kỹ thuật và xây dựng các quy trình chuẩn cần đƣợc đặt lên hàng đầu. Báo cáo này trình bày kết quả 
tìm hiểu, khảo sát đặc tính chùm tia không lọc phẳng (Flattening filter free-FFF) của máy TrueBeam 
tại Bệnh viện Ung Bƣớu Tp.HCM. Đồng thời khảo sát tính phù hợp và lợi ích của chùm tia FFF đối 
với các kỹ thuật 3D, IMRT, VMAT, SRS. 

Từ khóa: Truebeam, Chùm tia không lọc phẳng (FFF), xạ phẫu SRS. 

Abstract: Currently, The HCM OH has installed two Truebeam Therapy Machines which are being 
used clinically. Truebeam Machines are the most advanced linear accelerator produced by Varian 
Medical Systems on the market so far (Palo Alto, CA, US) and are able to deliver advanced 
radiotherapy treatment namely Intensity modulated radiotherapy (IMRT), Image guided radiotherapy 
(IGRT), Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT), Stereotactic radiosurgery (SRS). To ensure 
safe use of these machines for clinical treatment, the issue of investigating dosimetric and mechanical 
characteristics of the machines as well as establishing different standardized protocols need to be 
prioritized. This report presents the results obtained when investigating the characteristics of the 
Flattening Filter Free beam in the Truebeam machines in HCM OH. The report also studies the 
advantage as well as justifying the appropriate situations where FFF beam will be of clinical benefit to 
treatment techniques such as 3D CRT, IMRT, VMAT and SRS. 

Keywords: Truebeam, flattening-filter-free, SRS. 

TÍNH TOÁN HỆ THỐNG BỂ LƢU CHẤT THẢI LỎNG PHÓNG XẠ  
TỰ ĐỘNG GỒM NHIỀU BỂ NHỎ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƢ TUYẾN GIÁP 

BẰNG I – 131. 

CALCULATION OF NEW RADIATION STORAGE SYSTEM IN THYROID CANCER 
THERAPY BY I-131. 

PHẠM ANH TUẤN1, PHẠM THỊ LEN1, TRẦN VĂN THỐNG1 

1Nuclear medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital 

Tóm tắt: Bể lƣu giữ chất thải lỏng phóng xạ I-131 của các bệnh nhân ung thƣ giáp hiện nay thƣờng 
đƣợc xây dựng kiên cố bằng bê tông, đặt chìm và sử dụng (lƣu giữ) luân chuyển. Các bể lƣu này có 
nhiều khuyết điểm nhƣ: nguy cơ rò rì chất thải phóng xạ, khó kiểm soát, đầu tƣ xây dựng lớn, không 
nâng cấp đƣợc khi nhu cầu bệnh nhân tăng và phải dùng máy bơm hút cƣỡng bức khi xử lý. Các cơ sở 
Y học Hạt nhân điều trị bệnh nhân ung thƣ giáp dùng I-131 thƣờng sử dụng các bể lƣu chất thải cổđiển 
này nên phải điều trị tập trung bệnh nhân theo đợt. Theo khuyến cáo của IAEA, hệ thống bể lƣu giữ 
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01- Tran Hung Dao – Hai Ba Trung – Hanoi – Vietnam. 
* Corresponding author at Radiation Oncology and Radiosurgery Department –  

108 Military Central Hospital – 01 – Tran Hung Dao – Hai Ba Trung – Hanoi – Vietnam. 
Email address: qtphamhus@gmail.com (Q. T. Pham). 

Tóm tắt: Mục đích: So sánh, đánh giá các kế hoạch xạ phẫu (SRS - Stereotactic Radiosurgery) điều trị 
bệnh nhân ung thƣ sọ não sử dụng hai kỹ thuật Dynamic Conformal Arc Therapy (DCAT) và 
Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) bằng phần mềm Eclipse v13.6. 

Đối tƣợng và phƣơng pháp: Dữ liệu CT mô phỏng của 10 bệnh nhân đơn tổn thƣơng, 5 bệnh 
nhân đơn tổn thƣơng gần cơ quan nguy cấp đã đƣợc điều trị bằng DCAT đƣợc sử dụng lại để lập kế 
hoạch bằng kỹ thuật VMAT trên phần mềm Eclipse v13.6. Độ bao phủ liều Q, các chỉ số chất lƣợng 
Comformity Index (CI), Homogeneity Index (HI), Gradient Index (GI), thể tích não lành nhận liều 12 
Gy (V12) và thời gian phát tia đƣợc sử dụng để đánh giá kế hoạch sau khi đã đƣợc kiểm chuẩn. 

Kết luận: Trong cả hai nhóm, kỹ thuật DCAT hoạt động tốt hơn trong việc bảo vệ và giảm tác 
dụng phụ cho các cơ quan lành mặc dù một số chỉ số chất lƣợng của VMAT là vƣợt trội. 

Từ khóa: SRS, VMAT, DCAT, TrueBeam STx, CI, HI, GI, V12. 

Abstract: Purpose: Comparing the dosimetric parameters of the DCAT technique with those of the 
VMAT technique which were used for primary brain tumors and brain metastases stereotactic 
radiosurgery (SRS) 

Material and Methods: The data of Computed Tomography simulations (CT- sim) of 10 single-
lesion patients and 5 patients with single lesion close to OARs treated with DCAT were reused to 
generate VMAT plans on Eclipse v13.6. Dose coverage at PTV(Q), quality indexes: Conformity Index 
(CI), Homogeneity Index (HI), Gradient Index (GI), the volume of normal brain receiving 12 Gy 
(V12) and Beam On Time (BOT) were collected for evaluation and comparison after pretreatment 
quality assurance (QA). 

Conclusions: In both groups, the DCAT technique performed better in protecting and reducing 
side effects for healthy organs despite some quality indexes of VMAT were superior. 

Keywords: SRS, VMAT, DCAT, TrueBeam STx, CI, HI, GI, V12. 

ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT TRƢỜNG TRONG TRƢỜNG TRONG XẠ TOÀN NÃO 

ANALYZE FIELD IN FIELD PLANNING TECHNIQUE FOR WHOLE BRAIN RADIOTHERAPY 

ĐẶNG QUỐC SOÁI1, BÙI XUÂN CƢỜNG, HOÀNG VĂN TOÁN, TRUONG VU, VŨ NGỌC TÖ 
1 Hanoi Oncology Hospital, 42A Thanh Nhan street, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam 

Tóm Tắt: Để giảm ảnh hƣởng của bề mặt cơ thể bệnh nhân, mật độ mô, hƣớng trƣờng chiếu nên sự 
phân bố liều, chúng ta sử dụng kỹ thuật lập kế hoạch trƣờng trong trƣờng hoặc sử dụng nêm khi lập kế 
hoạch xạ trị 3D cho bệnh nhân xạ toàn não. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ nghiên cứu để biết 
giữa kỹ thuật lập kế hoạch sử dụng trƣờng trong trƣờng và kỹ thuật lập kế hoạch sử dụng nêm cho kế 
hoạch xạ toàn não 3D, kỹ thuật nào sẽ có đƣờng liều bao tốt hơn, đồng đều hơn cho PTV. Hơn nữa 
nếu sử dụng kỹ thuật lập kế hoạch trƣờng trong trƣờng trong xạ 3D toàn não thì bao nhiều trƣờng 
chiếu nhỏ trong một trƣờng chiếu lớn sẽ thu đƣợc kết quả tốt nhất. 

Từ khóa: Trường trong trường, xạ toàn não, HI, HTCI, chỉ số gamma. 

Abstract: To decrease affections of the surface‟s patient, tissue density, directions of the beams on the 
dose distribution, it uses Field in Field planning technique or wedge technique in 3DCRT for whole 
brain treatment. In the paper, the authors research to know between the Field in Field planning (FiF) 
and Wedge planning (W) techniques, which technique have better dose‟s cover and distribution for 
PTV. Moreover, if using FiF technique for whole brain treatment, how many subfields in a field will 
have better plan. 

Keywords: Field in Field, whole brain radiotherapy, HI index, and HTCI indexs, gamma index. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH VÀ ỨNG DỤNG CHÙM TIA KHÔNG LỌC PHẲNG (FFF) 
VÀO CÁC KỸ THUẬT 3D, IMRT, VMAT, SRS TRÊN MÁY TRUEBEAM  

TẠI BỆNH VIỆN UNG BƢỚU TP. HỒ CHÍ MINH 

EVALUATION THE CHARACTERISTICS AND DETERMINATE THE CLINICAL BENEFIT OF 
THE FLATTENING FILTER FREE (FFF) BEAM TO 3D, IMRT, VMAT, SRS TECHNIQUES IN 

THE TRUEBEAM MACHINES IN HO CHI MINH ONCOLOGY HOSPITAL 

NGUYỄN TRUNG HIẾU, PHAN QUỐC UY, VŨ ANH DUY, TRƢƠNG HỮU THANH, VÕ TẤN LINH 

Ho Chi Minh Oncology Hospital 
Address: 3 No Trang Long, ward 7, Binh Thanh district, HCM City 

Tóm tắt: Hiện tại, bệnh viện Ung Bƣớu Thành phố Hồ Chí Minh đã đƣa vào hoạt động hai máy xạ trị 
TrueBeam là dòng máy mới, hiện đại đƣợc sản xuất bởi Varian Medical Systems (Palo Alto, CA, Mỹ). 
Máy gia tốc tuyến tính TrueBeam đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho các kỹ thuật xạ trị tiên tiến nhƣ xạ 
trị điều biến liều (Intensity modulated radiotherapy-IMRT), xạ trị dƣới sự hƣớng dẫn hình ảnh (Image 
guided radiotherapy-IGRT), xạ trị vòng cung (Volumetric Modulated Arc Therapy-VMAT), kỹ thuật 
xạ trị lập thể định vị thân (Stereotactic body radiotherapy-SBRT), xạ phẫu (Stereotactic radiosurgery-
SRS). Để đảm bảo cho việc đƣa thiết bị mới vào điều trị cho bệnh nhân, việc tìm hiểu kỹ các vấn đề 
kỹ thuật và xây dựng các quy trình chuẩn cần đƣợc đặt lên hàng đầu. Báo cáo này trình bày kết quả 
tìm hiểu, khảo sát đặc tính chùm tia không lọc phẳng (Flattening filter free-FFF) của máy TrueBeam 
tại Bệnh viện Ung Bƣớu Tp.HCM. Đồng thời khảo sát tính phù hợp và lợi ích của chùm tia FFF đối 
với các kỹ thuật 3D, IMRT, VMAT, SRS. 

Từ khóa: Truebeam, Chùm tia không lọc phẳng (FFF), xạ phẫu SRS. 

Abstract: Currently, The HCM OH has installed two Truebeam Therapy Machines which are being 
used clinically. Truebeam Machines are the most advanced linear accelerator produced by Varian 
Medical Systems on the market so far (Palo Alto, CA, US) and are able to deliver advanced 
radiotherapy treatment namely Intensity modulated radiotherapy (IMRT), Image guided radiotherapy 
(IGRT), Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT), Stereotactic radiosurgery (SRS). To ensure 
safe use of these machines for clinical treatment, the issue of investigating dosimetric and mechanical 
characteristics of the machines as well as establishing different standardized protocols need to be 
prioritized. This report presents the results obtained when investigating the characteristics of the 
Flattening Filter Free beam in the Truebeam machines in HCM OH. The report also studies the 
advantage as well as justifying the appropriate situations where FFF beam will be of clinical benefit to 
treatment techniques such as 3D CRT, IMRT, VMAT and SRS. 

Keywords: Truebeam, flattening-filter-free, SRS. 

TÍNH TOÁN HỆ THỐNG BỂ LƢU CHẤT THẢI LỎNG PHÓNG XẠ  
TỰ ĐỘNG GỒM NHIỀU BỂ NHỎ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƢ TUYẾN GIÁP 

BẰNG I – 131. 

CALCULATION OF NEW RADIATION STORAGE SYSTEM IN THYROID CANCER 
THERAPY BY I-131. 

PHẠM ANH TUẤN1, PHẠM THỊ LEN1, TRẦN VĂN THỐNG1 

1Nuclear medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital 

Tóm tắt: Bể lƣu giữ chất thải lỏng phóng xạ I-131 của các bệnh nhân ung thƣ giáp hiện nay thƣờng 
đƣợc xây dựng kiên cố bằng bê tông, đặt chìm và sử dụng (lƣu giữ) luân chuyển. Các bể lƣu này có 
nhiều khuyết điểm nhƣ: nguy cơ rò rì chất thải phóng xạ, khó kiểm soát, đầu tƣ xây dựng lớn, không 
nâng cấp đƣợc khi nhu cầu bệnh nhân tăng và phải dùng máy bơm hút cƣỡng bức khi xử lý. Các cơ sở 
Y học Hạt nhân điều trị bệnh nhân ung thƣ giáp dùng I-131 thƣờng sử dụng các bể lƣu chất thải cổđiển 
này nên phải điều trị tập trung bệnh nhân theo đợt. Theo khuyến cáo của IAEA, hệ thống bể lƣu giữ 
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01- Tran Hung Dao – Hai Ba Trung – Hanoi – Vietnam. 
* Corresponding author at Radiation Oncology and Radiosurgery Department –  

108 Military Central Hospital – 01 – Tran Hung Dao – Hai Ba Trung – Hanoi – Vietnam. 
Email address: qtphamhus@gmail.com (Q. T. Pham). 

Tóm tắt: Mục đích: So sánh, đánh giá các kế hoạch xạ phẫu (SRS - Stereotactic Radiosurgery) điều trị 
bệnh nhân ung thƣ sọ não sử dụng hai kỹ thuật Dynamic Conformal Arc Therapy (DCAT) và 
Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) bằng phần mềm Eclipse v13.6. 

Đối tƣợng và phƣơng pháp: Dữ liệu CT mô phỏng của 10 bệnh nhân đơn tổn thƣơng, 5 bệnh 
nhân đơn tổn thƣơng gần cơ quan nguy cấp đã đƣợc điều trị bằng DCAT đƣợc sử dụng lại để lập kế 
hoạch bằng kỹ thuật VMAT trên phần mềm Eclipse v13.6. Độ bao phủ liều Q, các chỉ số chất lƣợng 
Comformity Index (CI), Homogeneity Index (HI), Gradient Index (GI), thể tích não lành nhận liều 12 
Gy (V12) và thời gian phát tia đƣợc sử dụng để đánh giá kế hoạch sau khi đã đƣợc kiểm chuẩn. 

Kết luận: Trong cả hai nhóm, kỹ thuật DCAT hoạt động tốt hơn trong việc bảo vệ và giảm tác 
dụng phụ cho các cơ quan lành mặc dù một số chỉ số chất lƣợng của VMAT là vƣợt trội. 

Từ khóa: SRS, VMAT, DCAT, TrueBeam STx, CI, HI, GI, V12. 

Abstract: Purpose: Comparing the dosimetric parameters of the DCAT technique with those of the 
VMAT technique which were used for primary brain tumors and brain metastases stereotactic 
radiosurgery (SRS) 

Material and Methods: The data of Computed Tomography simulations (CT- sim) of 10 single-
lesion patients and 5 patients with single lesion close to OARs treated with DCAT were reused to 
generate VMAT plans on Eclipse v13.6. Dose coverage at PTV(Q), quality indexes: Conformity Index 
(CI), Homogeneity Index (HI), Gradient Index (GI), the volume of normal brain receiving 12 Gy 
(V12) and Beam On Time (BOT) were collected for evaluation and comparison after pretreatment 
quality assurance (QA). 

Conclusions: In both groups, the DCAT technique performed better in protecting and reducing 
side effects for healthy organs despite some quality indexes of VMAT were superior. 

Keywords: SRS, VMAT, DCAT, TrueBeam STx, CI, HI, GI, V12. 

ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT TRƢỜNG TRONG TRƢỜNG TRONG XẠ TOÀN NÃO 

ANALYZE FIELD IN FIELD PLANNING TECHNIQUE FOR WHOLE BRAIN RADIOTHERAPY 

ĐẶNG QUỐC SOÁI1, BÙI XUÂN CƢỜNG, HOÀNG VĂN TOÁN, TRUONG VU, VŨ NGỌC TÖ 
1 Hanoi Oncology Hospital, 42A Thanh Nhan street, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam 

Tóm Tắt: Để giảm ảnh hƣởng của bề mặt cơ thể bệnh nhân, mật độ mô, hƣớng trƣờng chiếu nên sự 
phân bố liều, chúng ta sử dụng kỹ thuật lập kế hoạch trƣờng trong trƣờng hoặc sử dụng nêm khi lập kế 
hoạch xạ trị 3D cho bệnh nhân xạ toàn não. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ nghiên cứu để biết 
giữa kỹ thuật lập kế hoạch sử dụng trƣờng trong trƣờng và kỹ thuật lập kế hoạch sử dụng nêm cho kế 
hoạch xạ toàn não 3D, kỹ thuật nào sẽ có đƣờng liều bao tốt hơn, đồng đều hơn cho PTV. Hơn nữa 
nếu sử dụng kỹ thuật lập kế hoạch trƣờng trong trƣờng trong xạ 3D toàn não thì bao nhiều trƣờng 
chiếu nhỏ trong một trƣờng chiếu lớn sẽ thu đƣợc kết quả tốt nhất. 

Từ khóa: Trường trong trường, xạ toàn não, HI, HTCI, chỉ số gamma. 

Abstract: To decrease affections of the surface‟s patient, tissue density, directions of the beams on the 
dose distribution, it uses Field in Field planning technique or wedge technique in 3DCRT for whole 
brain treatment. In the paper, the authors research to know between the Field in Field planning (FiF) 
and Wedge planning (W) techniques, which technique have better dose‟s cover and distribution for 
PTV. Moreover, if using FiF technique for whole brain treatment, how many subfields in a field will 
have better plan. 

Keywords: Field in Field, whole brain radiotherapy, HI index, and HTCI indexs, gamma index. 



Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 6 

Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
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on SPECT images. The material of liver/tumor is determined via CT number-densities based on 
Hounsfield scale. We are developing several semi-empirical models and implement to the Geant4 
toolkit to simulate the interaction of the electron with matter and deposited dose distribution in the 
patient liver. 

Keywords: Geant4, Monte Carlo simulation, DICOM, radio-embolization. 

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ PET/CT  
Ở BỆNH NHÂN UNG THƢ HẠ HỌNG THANH QUẢN 

STUDY CLINICAL CHARACTERISTICS AND PET/CT OF PATIENTS WITH 
LARYNGOPHARYNGEAL CANCER 

VŨ HỮU KHIÊM, PHẠM VĂN THÁI, MAI TRỌNG KHOA, TRẦN ĐÌNH HÀ, PHẠM DUY TÙNG 

Nuclear medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital 

Tóm tắt: Mục tiêu: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh PET/CT ở bệnh nhân (BN) ung thƣ hạ 
họng thanh quản tại trung tâm y học hạt nhân và ung bƣớu bệnh viện Bạch mai. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: mô tả hồi cứu 52 BN ung thƣ hạ họng thanh quản (UTHHTQ) đƣợc chụp PET/CT 
từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018. Kết quả nghiên cứu: Bệnh hay gặp ở nam giới trên 50 tuổi, đa số 
BN đi khám trong thời gian 1-3 tháng từ khi có triệu chứng đầu tiên (59,6%). Tùy vào vị trí khối u mà 
triệu chứng lâm sàng biểu hiện khởi phát khác nhau. Với UTTQ thƣờng gặp khàn tiếng (65,2%), với 
UTHH, nuốt vƣớng là triệu chứng thƣờng gặp (55,2%). 100% BN có kết quả mô bệnh học là UTBM 
vảy, trong đó 75% là loại UTBM vảy biệt hóa. PET/CT giúp phát hiện 100% khối u nguyên phát ở hạ 
họng thanh quản, trong đó có 2/52 bệnh nhân đã đƣợc chụp CT và nội soi thanh quản hạ họng không 
tìm thấy tổn thƣơng nguyên phát. Kích thƣớc trung bình của u nguyên phát là 3,7±1,6 cm (max =8,1 
cm, min= 0,8 cm). Tất cả các khối u đều tăng hấp thu FDG trên PET/CT, với giá trị trung bình là: 
11,5±6,3 (max=27,9, min=3,5). Có 75,0% BN di căn hạch trên hình ảnh PET/CT. Trong đó thƣờng 
gặp nhất là nhóm hạch cảnh (28/39). Kích thƣớc trung bình hạch di căn là 2,2±1,5 cm (max =12,7 cm, 
min=0,5 cm). PET/CT phát hiện 12/52 bệnh nhân di căn hạch cổ mà lâm sàng, CT chƣa phát hiện 
đƣợc. Giá trị max SUV trung bình là 12,7±4,6 (max=19,9; min=2,4). Ngoài di căn hạch, có 32,7% BN 
di căn xa trên hình ảnh PET/CT. Vị trí di căn gặp nhiều nhất là phổi (70,6), xƣơng (52,9%), trung thất 
(23,5%) tổng số BN di căn xa. Sau chụp PET/CT có 16/52 (30,8%) BN thay đổi chẩn đoán giai đoạn 
so với trƣớc khi chụp.Giá trị max SUV tƣơng quan tuyến tính với kích thƣớc tổn thƣơng kể cả u và 
hạch. Kết luận: PET/CT có giá trị trong chẩn đoán ung nguyên phát, phát hiện hạch vùng, di căn xa ở 
BN UTHHTQ 

Từ khóa: ung thư hạ họng thanh quản, PET/CT. 

Abstract: Objectives: Study the clinical characteristics and PET/CT in Laryngopharyngeal cancer 
patients at the Nuclear Medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital. Patients and methods: a 
retrospective description of 52 patients with Laryngopharyngeal cancer was taken from December 
2015 to July 2018. Results: The male patients were common, over 50 years of age, most of the 
patients had first symptoms in 1-3 months (59.6%). Depending on the location of the tumor, the 
clinical symptoms showed different onset. With Laryngeal cancer, often got hoarse (65.2%), with 
Hypopharyngeal cancer, swallowing problems were common symptoms (55.2%). 100% of patients 
had histopathological resulted as squamous cell carcinoma, of which 75% were differentiated 
squamous cell carcinoma. PET/CT were able to detect 100% of primary tumors in the lower throat 
of the larynx, in which 2/52 patients have been taken CT and Laryngopharyngeal Scopy without 
finding primary damage. The average size of the primary tumor was 3.7 ± 1.6 cm (max = 8.1 cm, 
min = 0.8 cm). All tumors increased FDG uptake on PET/CT, with an average value of 11,5 ± 6,3 
(max = 27.9, min = 3.5). There were 75.0% of patients with lymph node metastasis on PET / CT 
images. The most common of these were the gang group (28/39). The average size of metastatic 
lymph nodes was 2.2 ± 1.5 cm (max = 12.7 cm, min = 0.5 cm). PET/CT detected 12/52 patient‟s 
metastatic lymph nodes that were not clinically detected. The average maximum SUV value was 
12.7 ± 4.6 (max = 19.9; min = 2.4). In addition to lymph node metastasis, 32.7% of patients have 
distant metastasis on PET/CT images. The most metastatic location was lung (70.6), bone (52.9%), 
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chất thải lỏng phóng xạ hiện nay gồm nhiều bể nhỏ độc lập, tự động thải theo chu trình. Mục tiêu của 
đề tài là tính toán phân tích và đánh giá hiệu quả đảm bảo an toàn phóng xạ, tính khả thi đối với 
khuyến cáo mới của IAEA bằng cách so sánh với hệ thống bể lƣu thải cổ điển áp dụng theo quy chuẩn 
thông tƣ 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/08/2014 của Bộ KH&CN nƣớc ta.  

Từ khoá: Bể lưu thải phóng xạ lỏng, chất thải phóng xạ lỏng, tính toán hệ thống bể, thiết kế bể lưu 
thải, ung thư tuyến giáp 

Abstract: Radiation storage system for patients of thyroid cancer usually is solidly with concrete, 
submerged and stored by decay. These chamber have many shortcomings such as the risk of 
radioactive waste leakage, difficult control, large construction investment, and cannot be upgraded 
when the patient number increasing and must use forced pumps when handling waste. All of nuclear 
medicine facilities using I-131 to treat patients of thyroid cancer apply this old design to store 
radiation waste and have treatment method by period. 

Keywords: Radiation storage system, liquid radioactive waste, calculation of the tank system, 
thyroid cancer. 

MÔ PHỎNG PHÂN BỐ LIỀU 3D DỰA TRÊN HÌNH ẢNH BẰNG CÔNG CỤ GEANT4: 
ÁP DỤNG CHO ĐIỀU TRỊ UNG THƢ GAN SỬ DỤNG DỤNG ĐỒNG VỊ 90Y 

SIMULATION OF THE IMAGE-BASED 3D DOSE DISTRIBUTION BY GEANT4: 
APPLICATION TO LIVER CANCER TREATMENT WITH 90Y 

PHAN VIET CUONG1, LE TUAN ANH1, NGUYEN HONG HA2, HO THI THAO2 

1Research Development Center for Radiation Technology, Vietnam Atomic Energy Institute,  
Hoang Van Thai Street, Hoa Son Commune, Hoa Vang District, Da Nang City, Vietnam. 

2Centre of Nuclear Physics, Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology,  
18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam 

Tóm tắt: Yttrium-90 là một loại đồng vị phát bức xạ beta với năng lƣợng cực đại 2.23 MeV, độ đâm 
xuyên trong mô khoảng 1.1 cm và nó có chu kỳ bán rã là 64.1 giờ. Vì vậy nó đƣợc sử dụng rộng rãi 
trong xạ trị tắc mạch, đặc biệt là điều trị ung thƣ biểu mô tế bào gan và một số loại ung thƣ gan khác. 
Chất lƣợng của việc điều trị phụ thuộc chủ yếu và việc tính hoạt độ dƣợc chất cần cung cấp cho bệnh 
nhân. Một số phƣơng pháp hiện nay đƣợc sử dụng đó là: (I) Diện tích bề mặt cơ thể (BSA), (II) 
Phƣơng pháp kinh nghiệm, (III) Phƣơng pháp phân đoạn và (IV) Phƣơng pháp MIRD. Đó đều là 
những phƣơng pháp giải tích hoặc dựa trên kinh nghiệm. Đã có một số nghiên cứu chỉ ra những giới 
hạn về độ chính xác của các phƣơng pháp này. Nghiên cứu này sẽ trình bày cách tiếp cận để xác định 
liều và hoạt độ cần cung cấp cho bệnh nhân bằng phƣơng pháp mô phỏng Monte Carlo. Bằng việc sử 
dụng kỹ thuật phân mảnh y tế để xác định hình học của lá gan và khối u, phục vụ cho việc xây dựng 
hình học mô phỏng. Bên cạnh đó, sự phân bố của 90Y trong gan cũng đƣợc xác định bằng phƣơng 
pháp này dựa trên hình ảnh SPECT của bệnh nhân. Vật liệu của lá gan/khối u đƣợc xác định thông qua 
bộ chuyển đổi CT number-densities trên thang Hounsfield. Chúng tôi đang phát triển một số mô hình 
bán thực nghiệm và đƣa vào công cụ mô phỏng Geant4 để mô phỏng quá trình tƣơng tác của electron 
với vật chất và xác định sự phân bố liều trong gan của bệnh nhân. 

Từ khóa: Geant4, mô phỏng Monte Carlo, DICOM, xạ trị tắc mạch phóng xạ. 

Abstract: The Yttrium-90 is a type of therapeutic isotope which have maximum beta energy of 2.23 
MeV, the penetration in tissues about 1.1 cm and its half-life of 64.1 hours. Therefore, it is widely 
used in brachytherapy, especially in the hepatocellular carcinoma and other liver cancers. The quality 
of the treatment depends largely on the dose calculation in regimen planning. There are some dose 
calculation methods: (I) Body Surface Area method (BSA), (II) Empiric method, (III) Partition 
method and (IV) MIRD method. All of these method are analytic or empiric methods. There have been 
some studies showing the limitations in accuracy of these methods. This study would present an 
approach to calculate dose and activity in treatment planning by Monte Carlo simulation method. By 
using anatomical segmentation techniques to define geometry of liver and tumor for construct the 
simulation geometry. Besides, the distribution of 90Y in the liver also determined by this method based 
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on SPECT images. The material of liver/tumor is determined via CT number-densities based on 
Hounsfield scale. We are developing several semi-empirical models and implement to the Geant4 
toolkit to simulate the interaction of the electron with matter and deposited dose distribution in the 
patient liver. 

Keywords: Geant4, Monte Carlo simulation, DICOM, radio-embolization. 

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ PET/CT  
Ở BỆNH NHÂN UNG THƢ HẠ HỌNG THANH QUẢN 

STUDY CLINICAL CHARACTERISTICS AND PET/CT OF PATIENTS WITH 
LARYNGOPHARYNGEAL CANCER 

VŨ HỮU KHIÊM, PHẠM VĂN THÁI, MAI TRỌNG KHOA, TRẦN ĐÌNH HÀ, PHẠM DUY TÙNG 

Nuclear medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital 

Tóm tắt: Mục tiêu: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh PET/CT ở bệnh nhân (BN) ung thƣ hạ 
họng thanh quản tại trung tâm y học hạt nhân và ung bƣớu bệnh viện Bạch mai. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: mô tả hồi cứu 52 BN ung thƣ hạ họng thanh quản (UTHHTQ) đƣợc chụp PET/CT 
từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018. Kết quả nghiên cứu: Bệnh hay gặp ở nam giới trên 50 tuổi, đa số 
BN đi khám trong thời gian 1-3 tháng từ khi có triệu chứng đầu tiên (59,6%). Tùy vào vị trí khối u mà 
triệu chứng lâm sàng biểu hiện khởi phát khác nhau. Với UTTQ thƣờng gặp khàn tiếng (65,2%), với 
UTHH, nuốt vƣớng là triệu chứng thƣờng gặp (55,2%). 100% BN có kết quả mô bệnh học là UTBM 
vảy, trong đó 75% là loại UTBM vảy biệt hóa. PET/CT giúp phát hiện 100% khối u nguyên phát ở hạ 
họng thanh quản, trong đó có 2/52 bệnh nhân đã đƣợc chụp CT và nội soi thanh quản hạ họng không 
tìm thấy tổn thƣơng nguyên phát. Kích thƣớc trung bình của u nguyên phát là 3,7±1,6 cm (max =8,1 
cm, min= 0,8 cm). Tất cả các khối u đều tăng hấp thu FDG trên PET/CT, với giá trị trung bình là: 
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min=0,5 cm). PET/CT phát hiện 12/52 bệnh nhân di căn hạch cổ mà lâm sàng, CT chƣa phát hiện 
đƣợc. Giá trị max SUV trung bình là 12,7±4,6 (max=19,9; min=2,4). Ngoài di căn hạch, có 32,7% BN 
di căn xa trên hình ảnh PET/CT. Vị trí di căn gặp nhiều nhất là phổi (70,6), xƣơng (52,9%), trung thất 
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Từ khóa: ung thư hạ họng thanh quản, PET/CT. 

Abstract: Objectives: Study the clinical characteristics and PET/CT in Laryngopharyngeal cancer 
patients at the Nuclear Medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital. Patients and methods: a 
retrospective description of 52 patients with Laryngopharyngeal cancer was taken from December 
2015 to July 2018. Results: The male patients were common, over 50 years of age, most of the 
patients had first symptoms in 1-3 months (59.6%). Depending on the location of the tumor, the 
clinical symptoms showed different onset. With Laryngeal cancer, often got hoarse (65.2%), with 
Hypopharyngeal cancer, swallowing problems were common symptoms (55.2%). 100% of patients 
had histopathological resulted as squamous cell carcinoma, of which 75% were differentiated 
squamous cell carcinoma. PET/CT were able to detect 100% of primary tumors in the lower throat 
of the larynx, in which 2/52 patients have been taken CT and Laryngopharyngeal Scopy without 
finding primary damage. The average size of the primary tumor was 3.7 ± 1.6 cm (max = 8.1 cm, 
min = 0.8 cm). All tumors increased FDG uptake on PET/CT, with an average value of 11,5 ± 6,3 
(max = 27.9, min = 3.5). There were 75.0% of patients with lymph node metastasis on PET / CT 
images. The most common of these were the gang group (28/39). The average size of metastatic 
lymph nodes was 2.2 ± 1.5 cm (max = 12.7 cm, min = 0.5 cm). PET/CT detected 12/52 patient‟s 
metastatic lymph nodes that were not clinically detected. The average maximum SUV value was 
12.7 ± 4.6 (max = 19.9; min = 2.4). In addition to lymph node metastasis, 32.7% of patients have 
distant metastasis on PET/CT images. The most metastatic location was lung (70.6), bone (52.9%), 
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chất thải lỏng phóng xạ hiện nay gồm nhiều bể nhỏ độc lập, tự động thải theo chu trình. Mục tiêu của 
đề tài là tính toán phân tích và đánh giá hiệu quả đảm bảo an toàn phóng xạ, tính khả thi đối với 
khuyến cáo mới của IAEA bằng cách so sánh với hệ thống bể lƣu thải cổ điển áp dụng theo quy chuẩn 
thông tƣ 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/08/2014 của Bộ KH&CN nƣớc ta.  

Từ khoá: Bể lưu thải phóng xạ lỏng, chất thải phóng xạ lỏng, tính toán hệ thống bể, thiết kế bể lưu 
thải, ung thư tuyến giáp 

Abstract: Radiation storage system for patients of thyroid cancer usually is solidly with concrete, 
submerged and stored by decay. These chamber have many shortcomings such as the risk of 
radioactive waste leakage, difficult control, large construction investment, and cannot be upgraded 
when the patient number increasing and must use forced pumps when handling waste. All of nuclear 
medicine facilities using I-131 to treat patients of thyroid cancer apply this old design to store 
radiation waste and have treatment method by period. 

Keywords: Radiation storage system, liquid radioactive waste, calculation of the tank system, 
thyroid cancer. 

MÔ PHỎNG PHÂN BỐ LIỀU 3D DỰA TRÊN HÌNH ẢNH BẰNG CÔNG CỤ GEANT4: 
ÁP DỤNG CHO ĐIỀU TRỊ UNG THƢ GAN SỬ DỤNG DỤNG ĐỒNG VỊ 90Y 

SIMULATION OF THE IMAGE-BASED 3D DOSE DISTRIBUTION BY GEANT4: 
APPLICATION TO LIVER CANCER TREATMENT WITH 90Y 

PHAN VIET CUONG1, LE TUAN ANH1, NGUYEN HONG HA2, HO THI THAO2 

1Research Development Center for Radiation Technology, Vietnam Atomic Energy Institute,  
Hoang Van Thai Street, Hoa Son Commune, Hoa Vang District, Da Nang City, Vietnam. 

2Centre of Nuclear Physics, Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology,  
18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam 

Tóm tắt: Yttrium-90 là một loại đồng vị phát bức xạ beta với năng lƣợng cực đại 2.23 MeV, độ đâm 
xuyên trong mô khoảng 1.1 cm và nó có chu kỳ bán rã là 64.1 giờ. Vì vậy nó đƣợc sử dụng rộng rãi 
trong xạ trị tắc mạch, đặc biệt là điều trị ung thƣ biểu mô tế bào gan và một số loại ung thƣ gan khác. 
Chất lƣợng của việc điều trị phụ thuộc chủ yếu và việc tính hoạt độ dƣợc chất cần cung cấp cho bệnh 
nhân. Một số phƣơng pháp hiện nay đƣợc sử dụng đó là: (I) Diện tích bề mặt cơ thể (BSA), (II) 
Phƣơng pháp kinh nghiệm, (III) Phƣơng pháp phân đoạn và (IV) Phƣơng pháp MIRD. Đó đều là 
những phƣơng pháp giải tích hoặc dựa trên kinh nghiệm. Đã có một số nghiên cứu chỉ ra những giới 
hạn về độ chính xác của các phƣơng pháp này. Nghiên cứu này sẽ trình bày cách tiếp cận để xác định 
liều và hoạt độ cần cung cấp cho bệnh nhân bằng phƣơng pháp mô phỏng Monte Carlo. Bằng việc sử 
dụng kỹ thuật phân mảnh y tế để xác định hình học của lá gan và khối u, phục vụ cho việc xây dựng 
hình học mô phỏng. Bên cạnh đó, sự phân bố của 90Y trong gan cũng đƣợc xác định bằng phƣơng 
pháp này dựa trên hình ảnh SPECT của bệnh nhân. Vật liệu của lá gan/khối u đƣợc xác định thông qua 
bộ chuyển đổi CT number-densities trên thang Hounsfield. Chúng tôi đang phát triển một số mô hình 
bán thực nghiệm và đƣa vào công cụ mô phỏng Geant4 để mô phỏng quá trình tƣơng tác của electron 
với vật chất và xác định sự phân bố liều trong gan của bệnh nhân. 

Từ khóa: Geant4, mô phỏng Monte Carlo, DICOM, xạ trị tắc mạch phóng xạ. 

Abstract: The Yttrium-90 is a type of therapeutic isotope which have maximum beta energy of 2.23 
MeV, the penetration in tissues about 1.1 cm and its half-life of 64.1 hours. Therefore, it is widely 
used in brachytherapy, especially in the hepatocellular carcinoma and other liver cancers. The quality 
of the treatment depends largely on the dose calculation in regimen planning. There are some dose 
calculation methods: (I) Body Surface Area method (BSA), (II) Empiric method, (III) Partition 
method and (IV) MIRD method. All of these method are analytic or empiric methods. There have been 
some studies showing the limitations in accuracy of these methods. This study would present an 
approach to calculate dose and activity in treatment planning by Monte Carlo simulation method. By 
using anatomical segmentation techniques to define geometry of liver and tumor for construct the 
simulation geometry. Besides, the distribution of 90Y in the liver also determined by this method based 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 
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khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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mediastinum (23.5%) of patients with distant metastases. After the PET/CT scan, there were 16/52 
(30.8%) patients changed the stage diagnosis compared to before taking the scan. The max SUV 
value is linearly correlated with the size of the injury, including tumors and lymph nodes. 
Conclusion: PET/CT is valuable in diagnosing primary cancer, detecting regional lymph nodes, 
distant metastasis in patients with Laryngopharyngeal cancer. 

Keywords: Laryngopharyngeal cancer, PET/CT. 
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mediastinum (23.5%) of patients with distant metastases. After the PET/CT scan, there were 16/52 
(30.8%) patients changed the stage diagnosis compared to before taking the scan. The max SUV 
value is linearly correlated with the size of the injury, including tumors and lymph nodes. 
Conclusion: PET/CT is valuable in diagnosing primary cancer, detecting regional lymph nodes, 
distant metastasis in patients with Laryngopharyngeal cancer. 
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ĐÁNH DẤU LIÊN GIẾNG - MỘT CÔNG CỤ ĐẮC LỰC PHỤC VỤ  
KHAI THÁC DẦU KHÍ 

INTERWELL TRACER TECHNIQUE – AN EFFECTIVE TOOL TO ASSIST OIL RECOVERY 
NGUYỄN HỮU QUANG  

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: quangnh@canti.vn; nhquang.dalat@gmail.com 

Tóm tắt: Trong các giai đoạn khai thác thứ cấp và tam cấp, nƣớc, khí hay dung môi đƣợc bơm vào 
mỏ để duy trì áp lực mỏ và đẩy dầu về giếng khai thác. Bằng cách pha chất đánh dấu vào dòng lƣu 
chất bơm và lấy mẫu phân tích sự xuất hiện của chất đánh dấu tại các giếng khai thác, kỹ thuật đánh 
dấu liên giếng cho các thông tin về tính liên thông giữa các giếng bơm và khai khác cũng nhƣ độ 
bão hòa dầu trong vùng quét của lƣu chất. Đó là những thông tin quan trọng để cải thiện mô hình 
mỏ giúp giảm thiểu những rủi ro và góp phần tối ƣu hóa công nghệ khai thác.Bài báo trình bày tổng 
quan về những ứng dụng của kỹ thuật đánh dấu liên giếng kèm theo những ví dụ minh họa ứng 
dụng trên thực tế.  

Từ khóa: Kỹ thuật đánh dấu liên giếng, chất đánh dấu, độ bão hòa dầu, giếng bơm ép, giếng khai 
thác, mỏ dầu, độ thấm, thời gian di chuyển, độ rỗng, tính hòa trộn. 

Abstract: In secondary or tertiary oil recovery, water, gas or solvent is injected into the reservoir to 
maintain the reservoir pressure and displace oil toward the producers. By injection of tracer in the 
injection fluids and observation of tracer appearance in the producers the interwell community as well as 
residual oil saturation in the swept zone can be determined. This information is of importance to 
improve the reservoir description to reduce the technological risk and useful to optimize the oil 
recovery. This paper presents the review of applications of the interwell tracer techniques in the oil field.   

Keywords: interwell tracer test, tracer, residual oil saturation, oil field, reservoir, permeability, 
transit time, oil recovery, miscibility, secondary recovery, tertiary recovery. 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP TỪ TRƢỜNG CẢM ỨNG ĐỂ DÒ TÌM 
VỊ TRÍ DÒNG THẤM, DÒNG RÒ RỈ QUA THÂN ĐẬP THỦY ĐIỆN 

STUDIES IN USING INDUCED MAGNETIC FIELD METHOD 
TOLOCATE SEEPAGE FLOW PATHS IN HYDROPOWER DAM 

BÙI TRỌNG DUY, NGUYỄN HỮU QUANG, ĐẶNG QUỐC TRIỆU,  
VUONG DUC PHUNG, VIRA PRONENKO 

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: duybt@canti.vn; office@canti.vn 

Tóm tắt: Trong thực tế, việc khảo sát sự rò rỉ của nƣớc hồ qua đập bằng phƣơng pháp đánh dấu chủ 
yếu chỉ xác định đƣợc các thông số đặc trƣng cho lƣu lƣợng thấm nhƣ vận tốc trung bình, số kênh 
thấm,… mà không cho các thông tin về vị trí dòng rò rỉ ngầm trong thân đập cũng nhƣ trong nền đập. 
Việc xử lý khắc phục rò rỉ vì thế vẫn gặp nhiều khó khăn và thiếu hiệu quả do không xác định đƣợc vị 
trí dòng rò. Từ năm 2016 đến năm 2018, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong Công nghiệp 
(CANTI) đã nghiên cứu, tiếp cận phƣơng pháp xác định vị trí dòng thấm và dòng rò bằng phƣơng 
pháp từ trƣờng cảm ứng. Nghiên cứu của CANTI đã đạt đƣợc những kết quả nhất định có thể ứng 
dụng vào việc xác định dòng rò dòng thấm của những đập thủy điện nhỏ bởi hệ thiết bị chỉ có thể xác 
định đƣợc dòng thấm và dòng rò ở độ sâu tối đa là 70 m. Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu 
thiết kế chế tạo bộ cảm biến đo từ trƣờng cảm ứng và mạch điện tử đi kèm nhằm nâng cao độ nhạy của 
hệ thiết bị đo từ trƣờng cảm ứng, qua đó hệ thiết bị có thể phát hiện đƣợc những dòng thấm và dòng rò 
qua thân đập thủy điện ở độ sâu tối đa 150 m. 
 

Từ khóa: Phương pháp từ trường cảm ứng, vị trí dòng rò rỉ đập. 
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ĐÁNH DẤU LIÊN GIẾNG - MỘT CÔNG CỤ ĐẮC LỰC PHỤC VỤ  
KHAI THÁC DẦU KHÍ 

INTERWELL TRACER TECHNIQUE – AN EFFECTIVE TOOL TO ASSIST OIL RECOVERY 
NGUYỄN HỮU QUANG  

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: quangnh@canti.vn; nhquang.dalat@gmail.com 

Tóm tắt: Trong các giai đoạn khai thác thứ cấp và tam cấp, nƣớc, khí hay dung môi đƣợc bơm vào 
mỏ để duy trì áp lực mỏ và đẩy dầu về giếng khai thác. Bằng cách pha chất đánh dấu vào dòng lƣu 
chất bơm và lấy mẫu phân tích sự xuất hiện của chất đánh dấu tại các giếng khai thác, kỹ thuật đánh 
dấu liên giếng cho các thông tin về tính liên thông giữa các giếng bơm và khai khác cũng nhƣ độ 
bão hòa dầu trong vùng quét của lƣu chất. Đó là những thông tin quan trọng để cải thiện mô hình 
mỏ giúp giảm thiểu những rủi ro và góp phần tối ƣu hóa công nghệ khai thác.Bài báo trình bày tổng 
quan về những ứng dụng của kỹ thuật đánh dấu liên giếng kèm theo những ví dụ minh họa ứng 
dụng trên thực tế.  

Từ khóa: Kỹ thuật đánh dấu liên giếng, chất đánh dấu, độ bão hòa dầu, giếng bơm ép, giếng khai 
thác, mỏ dầu, độ thấm, thời gian di chuyển, độ rỗng, tính hòa trộn. 

Abstract: In secondary or tertiary oil recovery, water, gas or solvent is injected into the reservoir to 
maintain the reservoir pressure and displace oil toward the producers. By injection of tracer in the 
injection fluids and observation of tracer appearance in the producers the interwell community as well as 
residual oil saturation in the swept zone can be determined. This information is of importance to 
improve the reservoir description to reduce the technological risk and useful to optimize the oil 
recovery. This paper presents the review of applications of the interwell tracer techniques in the oil field.   

Keywords: interwell tracer test, tracer, residual oil saturation, oil field, reservoir, permeability, 
transit time, oil recovery, miscibility, secondary recovery, tertiary recovery. 
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VỊ TRÍ DÒNG THẤM, DÒNG RÒ RỈ QUA THÂN ĐẬP THỦY ĐIỆN 
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BÙI TRỌNG DUY, NGUYỄN HỮU QUANG, ĐẶNG QUỐC TRIỆU,  
VUONG DUC PHUNG, VIRA PRONENKO 

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: duybt@canti.vn; office@canti.vn 

Tóm tắt: Trong thực tế, việc khảo sát sự rò rỉ của nƣớc hồ qua đập bằng phƣơng pháp đánh dấu chủ 
yếu chỉ xác định đƣợc các thông số đặc trƣng cho lƣu lƣợng thấm nhƣ vận tốc trung bình, số kênh 
thấm,… mà không cho các thông tin về vị trí dòng rò rỉ ngầm trong thân đập cũng nhƣ trong nền đập. 
Việc xử lý khắc phục rò rỉ vì thế vẫn gặp nhiều khó khăn và thiếu hiệu quả do không xác định đƣợc vị 
trí dòng rò. Từ năm 2016 đến năm 2018, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong Công nghiệp 
(CANTI) đã nghiên cứu, tiếp cận phƣơng pháp xác định vị trí dòng thấm và dòng rò bằng phƣơng 
pháp từ trƣờng cảm ứng. Nghiên cứu của CANTI đã đạt đƣợc những kết quả nhất định có thể ứng 
dụng vào việc xác định dòng rò dòng thấm của những đập thủy điện nhỏ bởi hệ thiết bị chỉ có thể xác 
định đƣợc dòng thấm và dòng rò ở độ sâu tối đa là 70 m. Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu 
thiết kế chế tạo bộ cảm biến đo từ trƣờng cảm ứng và mạch điện tử đi kèm nhằm nâng cao độ nhạy của 
hệ thiết bị đo từ trƣờng cảm ứng, qua đó hệ thiết bị có thể phát hiện đƣợc những dòng thấm và dòng rò 
qua thân đập thủy điện ở độ sâu tối đa 150 m. 
 

Từ khóa: Phương pháp từ trường cảm ứng, vị trí dòng rò rỉ đập. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC NƢỚC NGẦM BẰNG KỸ THUẬT THỦY VĂN ĐỒNG 
VỊ PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƢỚC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 

STUDY GROUNDWATER DYNAMICS BY THE ISOTOPE HYDROLOGICAL TECHNIQUES 
FOR WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE NAMBO PLAIN 

NGUYỄN KIÊN CHÍNH, LÂM HOÀNG QUỐC VIỆT, HUỲNH LONG,   
TRẦN THỊ BÍCH LIÊN, NGUYỄN VĂN PHỨC 

Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: nkienchinh@gmail.com 

Tóm tắt: Hƣớng và tốc độ vận động của nƣớc trong tầng chứa là các thông số quan trọng trong 
nghiên cứu nƣớc ngầm. Cùng với nguồn gốc hình thành, các thông số này giúp đánh giá khả năng bổ 
cấp của tầng nƣớc ngầm.Trong các tầng nƣớc ngầm hiện hữu, do có trữ lƣợng nƣớc nhạt tƣơng đối 
lớn và chất lƣợng tốt, các tầng Pliocen ở đồng bằng Nam bộ đang ngày càng đƣợc khai thác nhiều 
trong khi hiểu biết còn hạn chế nhất là về động học tầng chứa. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật thủy 
văn đồng vị đã đƣợc sử dụng để xác định hƣớng và tốc độ vận động cũng nhƣ về nguồn gốc hình 
thành và khả năng đƣợc bổ cấp của các tầng nƣớc ngầm Pliocen. Các đồng vị bền của nƣớc (2H, 18O) 
cho thông tin về nguồn gốc hình thành nƣớc ngầm, các đồng vị phóng xạ tự nhiên triti, các bon phóng 
xạ (14C) đƣợc dùng để xác định tuổi nƣớc để xác định tốc độ và hƣớng vận động của nƣớc trong tầng 
chứa. Kết quả nghiên cứu cho thấy nƣớc vận động trong tầng Pliocen trên (n2

2) theo hƣớng đông bắc - 
tây nam với tốc độ khoảng 8,0 cm/năm trong khi nƣớc ngầm tầng Pliocen dƣới (n2

1) vận động theo 
hƣớng bắc-nam với tốc độ 4,6 cm/năm. Về khả năng bổ cấp, số liệu đồng vị cho thấy tầng Pliocen 
trên đƣợc bổ cấp trực tiếp từ nƣớc mƣa hiện tại, miền bổ cấp là khu vực Đông Nam bộ trong khi tầng 
Pliocen dƣới cũng đƣợc bổ cấp bởi nƣớc hiện đại thông qua tầng Pliocen trên tại khu vực Đông Nam 
bộ và từ nƣớc mƣa tại khu vực bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

Từ khóa: Tầng nước ngầm, Kỹ thuật thủy văn đồng vị, 2H, 18O, Triti, 13C, 14C 

Abstract. The movement direction and the velocity of water in aquifer are important parameters in 
groundwater research. Along with the groundwater‟s origin, these parameters help to assess the 
aquifer‟s recharged ability. In the existing aquifers in the Nambo Plain, due to the good quality and 
relatively large groundwater reserves, the Pliocene aquifers are being exploited increasingly while the 
knowledge on them is still limited such as the aquifer dynamics. In this study, isotope hydrological 
techniques were used to determine the movement velocity and movement direction of water in 
Pliocene aquifers as well as the groundwater origin and their recharged ability. The water stable 
isotopes (2H, 18O) were used to define the origin of groundwater and natural radioactive isotopes 
(tritium and radiocarbon) were used to determine the age of water for assessing velocity and 
movement direction of water in aquifers. The obtained results show that the water in the Upper 
Pliocene aquifer (n2

2) move in the northeast - southwest direction with the velocity of about 8.0 
cm/year while the Lower Pliocene (n2

1) water moves in the north-south direction with the speed 4.6 
cm/year. In terms of recharged ability, the isotopic data show that the Upper Pliocene aquifer is 
recharged directly by recent rainwater and recharge zone is identified in the Dong Nambo region 
while the Lower Pliocene aquifer is also recharged by recent water through the above Upper Pliocene 
aquifer at the Dong Nambo region and by rainwater at region outside of Vietnam. 

Keywords: Groundwater Aquifer, Isotope Hydrological Techniques, 2H, 18O, Tritium, 13C, 14C. 

MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN MINH GIẢI SỐ LIỆU TỪ 
TRƢỜNG CẢM ỨNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ DÕNG RÕ QUA ĐẬP ĐẤT  

SOME RESULTS OF APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL OF INTERPRETATION 
OF INDUCED MAGNETIC FIELD DATA TO LOCATE LEAKAGE THROUGH EARTH DAM 

LÊ THANH TÀI, HUỲNH THỊ THU HƢƠNG, LẠI VIẾT HẢI,  
NGUYỄN HỮU QUANG, BÙI TRỌNG DUY 

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: tailt@canti.vn; lethanhtai.obkaru@gmail.com 
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Abstract: In fact, the survey of the leakage of lake water through the dam by the tracer method only 
identifies the specific parameters for permeability flow such as average velocity, number of permeable 
channels... without giving information about the location of leakage current in the dam body, as well 
as in the dam foundation. Therefore, the handling of leakage is still difficult and ineffective because 
the location of leakage current cannot be determined. From 2016 to 2018, CANTI's researchs has 
achieved certain results that can be applied to determining leakage currents of small hydroelectric 
dams, because the equipment can only determine location of seepage and leakage currents at a 
maximum depth of 70 m. This report presents the results of the research on designing and 
manufacturing the sensor of magnetic field induction and electronic circuit, to improve the sensitivity 
of the magnetic field induction system, thereby, the measuring system can detect seepage currents and 
leakage currents through the hydropower dam body at a maximum depth of 150 m. The futher 
researchs will be continued to improve the method, increase the sensitivity of the survey to a depth of 
more than 250 m for field deployment, to serve the needs of leakage current survey, contributing 
positively to the treatment, ensuring dam safety. 

Keywords: Inductive magnetic field method, location of leakage current. 

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TÁI TẠO HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP  ĐIỆN TOÁN 
CHO CẤU HÌNH CT THẾ HỆ THỨ IV 

DEVELOPMENT OF IMAGE RECONSTRUCTION SOFTWARE  
FOR FOURTH-GENERATION COMPUTED TOMOGRAPHY 

NGUYỄN THANH CHÂU, TRẦN THANH MINH, NGUYỄN VĂN CHUẨN, ĐẶNG NGUYỄN THẾ DUY 

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry, Da Lat, Lam Dong, Vietnam. 
Email: chaunt@canti.vn; ntchau109@gmail.com. 

Tóm tắt: Nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra bên trong các thiết bị công nghiệp kích thƣớc lớn phục vụ 
công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã 
nghiên cứu phát triển thiết bị chụp cắt lớp điện toán (CT) thế hệ thứ tƣ phục vụ cho việc khảo sát các 
vật thể có đƣờng kính < 2 m. Cùng với việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo phần cứng làm việc phù 
hợp trên các thiết bị kích thƣớc lớn, phần mềm dựng ảnh cho cấu hình này cũng đƣợc tập trung nghiên 
cứu, phát triển. Phần mềm xây dựng hình ảnh cho cấu hình CT thế hệ thứ tƣ có thể tái tạo hình ảnh 
trên 3 thuật toán bao gồm: Kỹ thuật tái tạo đại số, Chiếu ngƣợc có lọc và Tối đa hóa kỳ vọng đƣợc 
phát triển trên ngôn ngữ lập trình C#. 

Từ khóa: Chụp cắt lớp điện toán, CT, Cấu hình CT thế hệ thứ IV, Tái tạo hình ảnh, ART, FBP, EM. 

Abstract: In order to inspect large size industrial equipment for safety in production, the Centre for 
Applications of Nuclear Technique in Industry Research and Development the CT Equipment using 
Fourth-Generation in the survey of objects < 2 m in diameter. In addition to researching, designing, 
and manufacturing hardware that work well on large size devices, image reconstruction software for 
this configuration has been researched and developed. Image reconstruction software for fourth-
generation CT imaging can reproduce images on three algorithms including: Algebraic 
Reconstruction Technique, Filter Back Projection, and Expectation Maximization developed in C# 
programming language. 

Keywords: Gamma-ray tomography, CT, fan-beam CT configuration, ART, FBP, and EM. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC NƢỚC NGẦM BẰNG KỸ THUẬT THỦY VĂN ĐỒNG 
VỊ PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƢỚC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 

STUDY GROUNDWATER DYNAMICS BY THE ISOTOPE HYDROLOGICAL TECHNIQUES 
FOR WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE NAMBO PLAIN 

NGUYỄN KIÊN CHÍNH, LÂM HOÀNG QUỐC VIỆT, HUỲNH LONG,   
TRẦN THỊ BÍCH LIÊN, NGUYỄN VĂN PHỨC 

Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: nkienchinh@gmail.com 

Tóm tắt: Hƣớng và tốc độ vận động của nƣớc trong tầng chứa là các thông số quan trọng trong 
nghiên cứu nƣớc ngầm. Cùng với nguồn gốc hình thành, các thông số này giúp đánh giá khả năng bổ 
cấp của tầng nƣớc ngầm.Trong các tầng nƣớc ngầm hiện hữu, do có trữ lƣợng nƣớc nhạt tƣơng đối 
lớn và chất lƣợng tốt, các tầng Pliocen ở đồng bằng Nam bộ đang ngày càng đƣợc khai thác nhiều 
trong khi hiểu biết còn hạn chế nhất là về động học tầng chứa. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật thủy 
văn đồng vị đã đƣợc sử dụng để xác định hƣớng và tốc độ vận động cũng nhƣ về nguồn gốc hình 
thành và khả năng đƣợc bổ cấp của các tầng nƣớc ngầm Pliocen. Các đồng vị bền của nƣớc (2H, 18O) 
cho thông tin về nguồn gốc hình thành nƣớc ngầm, các đồng vị phóng xạ tự nhiên triti, các bon phóng 
xạ (14C) đƣợc dùng để xác định tuổi nƣớc để xác định tốc độ và hƣớng vận động của nƣớc trong tầng 
chứa. Kết quả nghiên cứu cho thấy nƣớc vận động trong tầng Pliocen trên (n2

2) theo hƣớng đông bắc - 
tây nam với tốc độ khoảng 8,0 cm/năm trong khi nƣớc ngầm tầng Pliocen dƣới (n2

1) vận động theo 
hƣớng bắc-nam với tốc độ 4,6 cm/năm. Về khả năng bổ cấp, số liệu đồng vị cho thấy tầng Pliocen 
trên đƣợc bổ cấp trực tiếp từ nƣớc mƣa hiện tại, miền bổ cấp là khu vực Đông Nam bộ trong khi tầng 
Pliocen dƣới cũng đƣợc bổ cấp bởi nƣớc hiện đại thông qua tầng Pliocen trên tại khu vực Đông Nam 
bộ và từ nƣớc mƣa tại khu vực bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

Từ khóa: Tầng nước ngầm, Kỹ thuật thủy văn đồng vị, 2H, 18O, Triti, 13C, 14C 

Abstract. The movement direction and the velocity of water in aquifer are important parameters in 
groundwater research. Along with the groundwater‟s origin, these parameters help to assess the 
aquifer‟s recharged ability. In the existing aquifers in the Nambo Plain, due to the good quality and 
relatively large groundwater reserves, the Pliocene aquifers are being exploited increasingly while the 
knowledge on them is still limited such as the aquifer dynamics. In this study, isotope hydrological 
techniques were used to determine the movement velocity and movement direction of water in 
Pliocene aquifers as well as the groundwater origin and their recharged ability. The water stable 
isotopes (2H, 18O) were used to define the origin of groundwater and natural radioactive isotopes 
(tritium and radiocarbon) were used to determine the age of water for assessing velocity and 
movement direction of water in aquifers. The obtained results show that the water in the Upper 
Pliocene aquifer (n2

2) move in the northeast - southwest direction with the velocity of about 8.0 
cm/year while the Lower Pliocene (n2

1) water moves in the north-south direction with the speed 4.6 
cm/year. In terms of recharged ability, the isotopic data show that the Upper Pliocene aquifer is 
recharged directly by recent rainwater and recharge zone is identified in the Dong Nambo region 
while the Lower Pliocene aquifer is also recharged by recent water through the above Upper Pliocene 
aquifer at the Dong Nambo region and by rainwater at region outside of Vietnam. 

Keywords: Groundwater Aquifer, Isotope Hydrological Techniques, 2H, 18O, Tritium, 13C, 14C. 

MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN MINH GIẢI SỐ LIỆU TỪ 
TRƢỜNG CẢM ỨNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ DÕNG RÕ QUA ĐẬP ĐẤT  

SOME RESULTS OF APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL OF INTERPRETATION 
OF INDUCED MAGNETIC FIELD DATA TO LOCATE LEAKAGE THROUGH EARTH DAM 

LÊ THANH TÀI, HUỲNH THỊ THU HƢƠNG, LẠI VIẾT HẢI,  
NGUYỄN HỮU QUANG, BÙI TRỌNG DUY 

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: tailt@canti.vn; lethanhtai.obkaru@gmail.com 
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Abstract: In fact, the survey of the leakage of lake water through the dam by the tracer method only 
identifies the specific parameters for permeability flow such as average velocity, number of permeable 
channels... without giving information about the location of leakage current in the dam body, as well 
as in the dam foundation. Therefore, the handling of leakage is still difficult and ineffective because 
the location of leakage current cannot be determined. From 2016 to 2018, CANTI's researchs has 
achieved certain results that can be applied to determining leakage currents of small hydroelectric 
dams, because the equipment can only determine location of seepage and leakage currents at a 
maximum depth of 70 m. This report presents the results of the research on designing and 
manufacturing the sensor of magnetic field induction and electronic circuit, to improve the sensitivity 
of the magnetic field induction system, thereby, the measuring system can detect seepage currents and 
leakage currents through the hydropower dam body at a maximum depth of 150 m. The futher 
researchs will be continued to improve the method, increase the sensitivity of the survey to a depth of 
more than 250 m for field deployment, to serve the needs of leakage current survey, contributing 
positively to the treatment, ensuring dam safety. 

Keywords: Inductive magnetic field method, location of leakage current. 

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TÁI TẠO HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP  ĐIỆN TOÁN 
CHO CẤU HÌNH CT THẾ HỆ THỨ IV 

DEVELOPMENT OF IMAGE RECONSTRUCTION SOFTWARE  
FOR FOURTH-GENERATION COMPUTED TOMOGRAPHY 

NGUYỄN THANH CHÂU, TRẦN THANH MINH, NGUYỄN VĂN CHUẨN, ĐẶNG NGUYỄN THẾ DUY 

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry, Da Lat, Lam Dong, Vietnam. 
Email: chaunt@canti.vn; ntchau109@gmail.com. 

Tóm tắt: Nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra bên trong các thiết bị công nghiệp kích thƣớc lớn phục vụ 
công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã 
nghiên cứu phát triển thiết bị chụp cắt lớp điện toán (CT) thế hệ thứ tƣ phục vụ cho việc khảo sát các 
vật thể có đƣờng kính < 2 m. Cùng với việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo phần cứng làm việc phù 
hợp trên các thiết bị kích thƣớc lớn, phần mềm dựng ảnh cho cấu hình này cũng đƣợc tập trung nghiên 
cứu, phát triển. Phần mềm xây dựng hình ảnh cho cấu hình CT thế hệ thứ tƣ có thể tái tạo hình ảnh 
trên 3 thuật toán bao gồm: Kỹ thuật tái tạo đại số, Chiếu ngƣợc có lọc và Tối đa hóa kỳ vọng đƣợc 
phát triển trên ngôn ngữ lập trình C#. 

Từ khóa: Chụp cắt lớp điện toán, CT, Cấu hình CT thế hệ thứ IV, Tái tạo hình ảnh, ART, FBP, EM. 

Abstract: In order to inspect large size industrial equipment for safety in production, the Centre for 
Applications of Nuclear Technique in Industry Research and Development the CT Equipment using 
Fourth-Generation in the survey of objects < 2 m in diameter. In addition to researching, designing, 
and manufacturing hardware that work well on large size devices, image reconstruction software for 
this configuration has been researched and developed. Image reconstruction software for fourth-
generation CT imaging can reproduce images on three algorithms including: Algebraic 
Reconstruction Technique, Filter Back Projection, and Expectation Maximization developed in C# 
programming language. 

Keywords: Gamma-ray tomography, CT, fan-beam CT configuration, ART, FBP, and EM. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

172

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 173 

giàu CO2 tại khu vực. Độ khoáng hóa tăng dần từ nƣớc hồ - nƣớc thấm qua thân – nƣớc thấm qua nền. 
Bên cạnh đó, kết quả phân tích ion và đồng vị bền kết hợp với quan trắc thủy lực cho thấy nƣớc thấm 
qua nền đóng góp đáng kể vào nguồn gốc của các điểm tập trung hạ lƣu đập. 

Từ khóa: Đồng vị bền, thủy hóa, dòng thấm, đập đất. 

Abstract: Dams are a construction built to prevent water from creating reservoirs for 
hydropower/irrigation works. Water from the reservoir seeps through the dam body/foundation will 
give information about seepage flow. Understanding the characteristics of seepage flow through 
physical and chemical indicators helps to give the most basic visualization of the permeability regime, 
thereby helping the management agency to control the seepage effectively. The report presents some 
results of the application of hydrochemical and stable isotope method to study the characteristics of 
seepage water through the ĐN homogeneous earth dam. Samples of reservoir water, dam body water, 
dam foundation water, and two concentrated seepage points in the downstream of the dam were 
analyzed for conductivity (EC), pH, TDS, ionic components (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4

2-, HCO3
-, 

NO3
-, PO4

3-), stable isotopes (δD, δ18O). The results showed that reservoir water originated from 
meteorology, less affected by evaporation. Water from the lake seeps through the dam body is 
dominated by the dissolution and ion exchange process. The dam foundation water is recharged by 
reservoir water and local CO2 - rich groundwater. Mineralization gradually increases from lake water 
- the dam body water - the dam foundation water. In addition, the results of ion and stable isotope 
analysis combined with hydraulic observations show that the dam foundation water significantly 
contributes to the origin of the downstream concentrated seepage points. 

Keywords: Stable isotope, hydrochemistry, seepage flow, earth dam. 

SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ ĐỒNG VỊ BỀN CỦA CÁC HỢP CHẤT NI TƠ HOÀ TAN 
TRONG CÁC MẪU NƢỚC RUỘNG 

TEMPORAL VARIATION OF STABLE ISOTOPIC VALUES FOR DISSOLVED NITROGEN 
COMPOUNDS IN PADDY WATER ENVIRONMENT 

SAIKI MAKOTO1, DO THU NGA2, CAO THI THUY HAI1, NISHIDA KEI1 

1University of Yamanashi, Takeda, Kofu, Yamanashi, Japan 
Email: g18dtk02@yamanahsi.ac.jp, g18dtka1@yamanashi.ac.jp, nishida@yamanashi.ac.jp 

2Electric Power University, Hanoi, Vietnam 
Email: dothu_nga2005@yahoo.com 

Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới, và hiện nay lƣợng phân bón sử 
dụng cũng đang gia tăng đáng kể. Thói quen lạm dụng phân bón hoá học trong canh tác lúa đang 
khiến nguồn nƣớc bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá sự thay đổi giá trị 
đồng vị bền của Nitơ theo thời gian, dựa trên các số liệu quan trắc trên một mảnh ruộng tại Việt Nam. 
Số liệu thu đƣợc sẽ là những đầu mối cơ bản và hữu ích khi truy tìm nguồn gốc và xác định các quá 
trình chuyển hoá của nitơ. Thông qua ứng dụng phƣơng pháp phân tích đồng vị, nghiên cứu này đã 
chỉ ra sự thay đổi theo thời gian của các giá trị đồng vị δ15N của amoni và nitrat trong các mẫu nƣớc 
ruộng và nƣớc tƣới. Kết quả cho thấy giá trị đồng vị δ15N trong nƣớc ruộng của amoni nằm trong 
khoảng từ -3.6‰ tới 17.2‰ và của nitrat từ -18.2‰ tới 8.5‰. Trong nghiên cứu này, phân bón và 
nguồn nƣớc tƣới đƣợc xác định là nguồn cung cấp nitơ chính cho mảnh ruộng. Quá trình nitrat hoá và 
quá trình khử nitrat cũng đồng thời đƣợc quan sát trong nghiên cứu này. 

Từ khoá: Nguồn nitơ, quá trình chuyển hoá nitơ, chất đánh dấu dùng trong môi trường.   

Abstract: Vietnam is the second-largest rice exporter worldwide and recently, amount of applied 
fertilizer is increasing rapidly. Overused amount of chemical fertilizers in the paddy fields is strongly 
contributes to the pollution of water bodies. This study aimed at understanding the temporal variation 
of nitrogen stable isotope values based on the observed data in a selected paddy field in Vietnam, 
which provided basic and useful clue for tracing sources and identifying processes of nitrogen. By 
applying isotope technique as an environmental tracer, this study presented the temporal variation of 
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Tóm tắt: Rò rỉ qua đập và hồ chứa có thể gây ra mất ổn định cấu trúc đập và dẫn đến phá hủy đập. 
Việc khảo sát sự rò rỉ của nƣớc hồ qua đập không chỉ gói gọn vào xác định các thông số đặc trƣng cho 
lƣu lƣợng thấm mà còn phải xác định đƣợc vị trí dòng rò, từ đó giúp cơ quan quản lý khắc phục sự cố 
mất an toàn đập kịp thời. Báo cáo này giới thiệu mô hình toán ECF (Electric Current Flow) xác định vị 
trí dòng dẫn ƣu tiên dựa trên số liệu từ trƣờng cảm ứng. Mô hình toán đƣợc viết lại dƣới dạng phần 
mềm tính MDA và ứng dụng thử nghiệm trên số liệu mô phỏng trên phần mềm Maxwell 3D. Kết quả 
tính độ sai lệch trung bình giữa các tọa độ đƣờng khớp với dòng rò mô hình δx = ± 2,3% và δz = ± 
6,0% là tƣơng đối nhỏ. Ngoài ra, mô hình ngƣợc sau đó đƣợc xây dựng dựa trên vị trí dòng dẫn vừa 
xác định để so sánh từ trƣờng tạo ra giữa mô hình giả định và mô hình ngƣợc. Kết quả sai số căn quân 
phƣơng chuẩn hóa (Normalized root-mean-square deviation – NRMSD) giữa từ trƣờng của hai mô 
hình bằng 0,2 là chấp nhận đƣợc. Từ đó, báo cáo cho thấy khả năng xác định vị trí dòng dẫn ƣu tiên 
bằng mô hình toán ECF là khá khả quan. Các nghiên cứu tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ đƣợc tiếp tục 
để hoàn thiện mô hình toán ECF, xây dựng hoàn chỉnh phần mềm xử lý số liệu từ trƣờng MDA, nhằm 
triển khai ứng dụng cho số liệu thực địa, phục vụ nhu cầu khảo sát dòng rò, góp phần tích cực vào 
công tác xử lý, đảm bảo an toàn đập.  

Từ khóa: Từ trường, ECF, Đập, dòng thấm, MDA 

Abstract: Leaks through dams and reservoirs can cause instability of the dam structure and lead to 
dam damage. The investigation of leakage not only includes in defining parameters for flow path but 
also must determine the location of leakage, which helps the agency to manage the unsafe incidents of 
a dam in time. This report introduces the ECF (Electric Current Flow) mathematical model to build 
the position of leakage based on induced magnetic field data. The mathematical model was rewritten 
as MDA software and tested on hypothetical simulation data on Maxwell 3D software. The result of 
calculating the average deviation between the coordinates of the line matching and the model leakage 
current δx = ± 2.3% and δz = ± 7.4% which are relatively small. In addition, the reverse model is then 
built based on the defined leakage position to compare the magnetic field created between the 
hypothetical model and the reverse model. The result shows that Normalized Root-Mean-Square 
Deviation (NRMSD) between the magnetic fields of the two models is equal to 0.2 is acceptable. 
Therefore, the report shows the ability to locate the leakage by ECF mathematical model is quite 
satisfactory. The further studies will be continued to complete the ECF mathematical model and 
complete the data processing software, to deploy applications for field data, to serve the needs of 
leakage current survey, contributing positively to the treatment, ensuring dam safety. 

Keywords: Magnetic field, ECF, Dam, seepage flow, MDA 
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ASSESSMENT OF THE CHARACTERISTICS OF SEEPAGE WATER THROUGH EARTH DAM 
BASED ON HYDROCHEMICAL AND STABLE ISOTOPE METHOD 

HUỲNH THỊ THU HƢƠNG, LÊ VĂN SƠN, PHAN THỊ LUÂN, NGUYỄN HỮU QUANG,  
LÊ THANH TÀI, DƢƠNG THỊ BÍCH CHI, NGUYỄN THỊ KIM ANH  

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: huonghtt@canti.vn 

Tóm tắt: Đập là công trình đƣợc xây dựng để ngăn nƣớc tạo hồ chứa cho các công trình thủy 
điện/thủy lợi. Nƣớc từ hồ thấm qua thân/nền đập sẽ mang theo thông tin về dòng thấm. Việc hiểu rõ 
đặc trƣng của dòng thấm thông qua các chỉ tiêu vật lý và hóa học giúp đƣa ra hình dung cơ bản nhất 
về chế độ thấm, từ đó giúp cơ quan quản lý kiểm soát dòng thấm hiệu quả. Báo cáo này trình bày một 
số kết quả ứng dụng phƣơng pháp thủy hóa và đồng vị bền nghiên cứu đặc trƣng của dòng thấm qua 
đập đất đồng chất ĐN. Các mẫu nƣớc hồ, nƣớc thấm thân/nền đập, và hai vị trí thấm tập trung tại hạ 
lƣu đập đã đƣợc phân tích các chỉ tiêu độ dẫn (EC), pH, TDS, thành phần ion (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, 
Cl-, SO4

2-, HCO3
-, NO3

-, PO4
3-), đồng vị bền (δD, δ18O). Kết quả cho thấy nƣớc hồ có nguồn gốc từ 

nƣớc khí tƣợng, ít chịu ảnh hƣởng bởi hiện tƣợng bay hơi. Nƣớc từ hồ thấm qua thân đập bị chi phối 
bởi quá trình hòa tan khoáng và trao đổi ion. Nƣớc nền đập đƣợc bổ cập từ nƣớc hồ và nƣớc ngầm 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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giàu CO2 tại khu vực. Độ khoáng hóa tăng dần từ nƣớc hồ - nƣớc thấm qua thân – nƣớc thấm qua nền. 
Bên cạnh đó, kết quả phân tích ion và đồng vị bền kết hợp với quan trắc thủy lực cho thấy nƣớc thấm 
qua nền đóng góp đáng kể vào nguồn gốc của các điểm tập trung hạ lƣu đập. 

Từ khóa: Đồng vị bền, thủy hóa, dòng thấm, đập đất. 

Abstract: Dams are a construction built to prevent water from creating reservoirs for 
hydropower/irrigation works. Water from the reservoir seeps through the dam body/foundation will 
give information about seepage flow. Understanding the characteristics of seepage flow through 
physical and chemical indicators helps to give the most basic visualization of the permeability regime, 
thereby helping the management agency to control the seepage effectively. The report presents some 
results of the application of hydrochemical and stable isotope method to study the characteristics of 
seepage water through the ĐN homogeneous earth dam. Samples of reservoir water, dam body water, 
dam foundation water, and two concentrated seepage points in the downstream of the dam were 
analyzed for conductivity (EC), pH, TDS, ionic components (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4

2-, HCO3
-, 

NO3
-, PO4

3-), stable isotopes (δD, δ18O). The results showed that reservoir water originated from 
meteorology, less affected by evaporation. Water from the lake seeps through the dam body is 
dominated by the dissolution and ion exchange process. The dam foundation water is recharged by 
reservoir water and local CO2 - rich groundwater. Mineralization gradually increases from lake water 
- the dam body water - the dam foundation water. In addition, the results of ion and stable isotope 
analysis combined with hydraulic observations show that the dam foundation water significantly 
contributes to the origin of the downstream concentrated seepage points. 

Keywords: Stable isotope, hydrochemistry, seepage flow, earth dam. 

SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ ĐỒNG VỊ BỀN CỦA CÁC HỢP CHẤT NI TƠ HOÀ TAN 
TRONG CÁC MẪU NƢỚC RUỘNG 

TEMPORAL VARIATION OF STABLE ISOTOPIC VALUES FOR DISSOLVED NITROGEN 
COMPOUNDS IN PADDY WATER ENVIRONMENT 

SAIKI MAKOTO1, DO THU NGA2, CAO THI THUY HAI1, NISHIDA KEI1 

1University of Yamanashi, Takeda, Kofu, Yamanashi, Japan 
Email: g18dtk02@yamanahsi.ac.jp, g18dtka1@yamanashi.ac.jp, nishida@yamanashi.ac.jp 

2Electric Power University, Hanoi, Vietnam 
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Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới, và hiện nay lƣợng phân bón sử 
dụng cũng đang gia tăng đáng kể. Thói quen lạm dụng phân bón hoá học trong canh tác lúa đang 
khiến nguồn nƣớc bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá sự thay đổi giá trị 
đồng vị bền của Nitơ theo thời gian, dựa trên các số liệu quan trắc trên một mảnh ruộng tại Việt Nam. 
Số liệu thu đƣợc sẽ là những đầu mối cơ bản và hữu ích khi truy tìm nguồn gốc và xác định các quá 
trình chuyển hoá của nitơ. Thông qua ứng dụng phƣơng pháp phân tích đồng vị, nghiên cứu này đã 
chỉ ra sự thay đổi theo thời gian của các giá trị đồng vị δ15N của amoni và nitrat trong các mẫu nƣớc 
ruộng và nƣớc tƣới. Kết quả cho thấy giá trị đồng vị δ15N trong nƣớc ruộng của amoni nằm trong 
khoảng từ -3.6‰ tới 17.2‰ và của nitrat từ -18.2‰ tới 8.5‰. Trong nghiên cứu này, phân bón và 
nguồn nƣớc tƣới đƣợc xác định là nguồn cung cấp nitơ chính cho mảnh ruộng. Quá trình nitrat hoá và 
quá trình khử nitrat cũng đồng thời đƣợc quan sát trong nghiên cứu này. 

Từ khoá: Nguồn nitơ, quá trình chuyển hoá nitơ, chất đánh dấu dùng trong môi trường.   

Abstract: Vietnam is the second-largest rice exporter worldwide and recently, amount of applied 
fertilizer is increasing rapidly. Overused amount of chemical fertilizers in the paddy fields is strongly 
contributes to the pollution of water bodies. This study aimed at understanding the temporal variation 
of nitrogen stable isotope values based on the observed data in a selected paddy field in Vietnam, 
which provided basic and useful clue for tracing sources and identifying processes of nitrogen. By 
applying isotope technique as an environmental tracer, this study presented the temporal variation of 
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Tóm tắt: Rò rỉ qua đập và hồ chứa có thể gây ra mất ổn định cấu trúc đập và dẫn đến phá hủy đập. 
Việc khảo sát sự rò rỉ của nƣớc hồ qua đập không chỉ gói gọn vào xác định các thông số đặc trƣng cho 
lƣu lƣợng thấm mà còn phải xác định đƣợc vị trí dòng rò, từ đó giúp cơ quan quản lý khắc phục sự cố 
mất an toàn đập kịp thời. Báo cáo này giới thiệu mô hình toán ECF (Electric Current Flow) xác định vị 
trí dòng dẫn ƣu tiên dựa trên số liệu từ trƣờng cảm ứng. Mô hình toán đƣợc viết lại dƣới dạng phần 
mềm tính MDA và ứng dụng thử nghiệm trên số liệu mô phỏng trên phần mềm Maxwell 3D. Kết quả 
tính độ sai lệch trung bình giữa các tọa độ đƣờng khớp với dòng rò mô hình δx = ± 2,3% và δz = ± 
6,0% là tƣơng đối nhỏ. Ngoài ra, mô hình ngƣợc sau đó đƣợc xây dựng dựa trên vị trí dòng dẫn vừa 
xác định để so sánh từ trƣờng tạo ra giữa mô hình giả định và mô hình ngƣợc. Kết quả sai số căn quân 
phƣơng chuẩn hóa (Normalized root-mean-square deviation – NRMSD) giữa từ trƣờng của hai mô 
hình bằng 0,2 là chấp nhận đƣợc. Từ đó, báo cáo cho thấy khả năng xác định vị trí dòng dẫn ƣu tiên 
bằng mô hình toán ECF là khá khả quan. Các nghiên cứu tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ đƣợc tiếp tục 
để hoàn thiện mô hình toán ECF, xây dựng hoàn chỉnh phần mềm xử lý số liệu từ trƣờng MDA, nhằm 
triển khai ứng dụng cho số liệu thực địa, phục vụ nhu cầu khảo sát dòng rò, góp phần tích cực vào 
công tác xử lý, đảm bảo an toàn đập.  

Từ khóa: Từ trường, ECF, Đập, dòng thấm, MDA 

Abstract: Leaks through dams and reservoirs can cause instability of the dam structure and lead to 
dam damage. The investigation of leakage not only includes in defining parameters for flow path but 
also must determine the location of leakage, which helps the agency to manage the unsafe incidents of 
a dam in time. This report introduces the ECF (Electric Current Flow) mathematical model to build 
the position of leakage based on induced magnetic field data. The mathematical model was rewritten 
as MDA software and tested on hypothetical simulation data on Maxwell 3D software. The result of 
calculating the average deviation between the coordinates of the line matching and the model leakage 
current δx = ± 2.3% and δz = ± 7.4% which are relatively small. In addition, the reverse model is then 
built based on the defined leakage position to compare the magnetic field created between the 
hypothetical model and the reverse model. The result shows that Normalized Root-Mean-Square 
Deviation (NRMSD) between the magnetic fields of the two models is equal to 0.2 is acceptable. 
Therefore, the report shows the ability to locate the leakage by ECF mathematical model is quite 
satisfactory. The further studies will be continued to complete the ECF mathematical model and 
complete the data processing software, to deploy applications for field data, to serve the needs of 
leakage current survey, contributing positively to the treatment, ensuring dam safety. 

Keywords: Magnetic field, ECF, Dam, seepage flow, MDA 
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ASSESSMENT OF THE CHARACTERISTICS OF SEEPAGE WATER THROUGH EARTH DAM 
BASED ON HYDROCHEMICAL AND STABLE ISOTOPE METHOD 

HUỲNH THỊ THU HƢƠNG, LÊ VĂN SƠN, PHAN THỊ LUÂN, NGUYỄN HỮU QUANG,  
LÊ THANH TÀI, DƢƠNG THỊ BÍCH CHI, NGUYỄN THỊ KIM ANH  

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: huonghtt@canti.vn 

Tóm tắt: Đập là công trình đƣợc xây dựng để ngăn nƣớc tạo hồ chứa cho các công trình thủy 
điện/thủy lợi. Nƣớc từ hồ thấm qua thân/nền đập sẽ mang theo thông tin về dòng thấm. Việc hiểu rõ 
đặc trƣng của dòng thấm thông qua các chỉ tiêu vật lý và hóa học giúp đƣa ra hình dung cơ bản nhất 
về chế độ thấm, từ đó giúp cơ quan quản lý kiểm soát dòng thấm hiệu quả. Báo cáo này trình bày một 
số kết quả ứng dụng phƣơng pháp thủy hóa và đồng vị bền nghiên cứu đặc trƣng của dòng thấm qua 
đập đất đồng chất ĐN. Các mẫu nƣớc hồ, nƣớc thấm thân/nền đập, và hai vị trí thấm tập trung tại hạ 
lƣu đập đã đƣợc phân tích các chỉ tiêu độ dẫn (EC), pH, TDS, thành phần ion (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, 
Cl-, SO4

2-, HCO3
-, NO3

-, PO4
3-), đồng vị bền (δD, δ18O). Kết quả cho thấy nƣớc hồ có nguồn gốc từ 

nƣớc khí tƣợng, ít chịu ảnh hƣởng bởi hiện tƣợng bay hơi. Nƣớc từ hồ thấm qua thân đập bị chi phối 
bởi quá trình hòa tan khoáng và trao đổi ion. Nƣớc nền đập đƣợc bổ cập từ nƣớc hồ và nƣớc ngầm 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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tích các thành phần đồng vị trong mẫu nƣớc của táo cho thấy độ ổn định và độ tin cậy đạt yêu cầu theo 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất đƣa ra đối với phép phân tích thành phần đồng vị 2H và 18O với độ lệch 
chuẩn của các mẫu đều nhỏ hơn 0,3‰ với các sai số chuẩn cũng nhỏ hơn 0,3‰. Các kết quả phân tích 
thành phần đồng vị bền trong nƣớc mẫu táo của Mỹ, Newzeland cho thấy sự khác biệt trong dấu hiệu 
của thành phần đồng vị bền đây là cơ sở để hỗ trợ xác thực nguồn gốc địa lý sản phẩm. 

Từ khóa: Thành phần đồng vị 2H và 18O, Táo, Quang phổ hấp thụ lazer, Nguồn gốc địa lý. 

Abstract: This study developed a cryogenic vacuum extraction method for water in apple and using 
the lazer LWIA - 24D - Los Gatos spectroscopic analysis system to determine the stable isotope 
composition 2H and 18O of water in apple from the United State and Newzeland for tracing their 
geographical origin. Results of extracting - weighing and checking t-test at the significance level α = 
5% and P <0.05 showed that the stable extraction method, the amount of water collected ensures the 
analysis of stable isotope ratios because there are no statistical signs indicate the difference between 
the mean values of water collected from many different extracts of the same sample with a standard 
deviation less than or equal to 0.03 (g). The analytical results on laser spectroscopic showed that the 
stability and reliability meet the manufacturer's criteria for the analysis of isotopic composition 2H 
and 18O with the standard deviation of all samples is less than 0.3 ‰ and standard errors less than 0.3 
‰. The results of the analysis of stable isotope ratios of water in apple samples from the US and 
Newzeland show the difference in the signs of stable isotopes and have a basis to support the 
assessment of their authenticity. 

Keywords: Isotopic composition 2H and 18O, Apple, Lazer spectroscopic, geographical origin. 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CẢM BIẾN DÒNG XOÁY DỰA TRÊN NGUYÊN LÝ TỪ 
ĐIỆN TRỞ LỚN (GMR) ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHÁ HỦY  

RESEARCH AND MANUFACTURING ON EDDY CURRENT SENSORS BASED ON GIANT 
MAGNETORESISTANCE EFFECT AND ITS APPLICATIONS IN NDE 

NGUYỄN ĐỨC HUYỀN, VŨ TIẾN HÀ, LƢƠNG VĂN SỬ, ĐẶNG THANH DŨNG 

Center for Non-Destructive Evaluation, Hanoi, Vietnam 
Email: Huyennguyenduc2401@gmail.com 

Tóm tắt: Các phƣơng pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) đƣợc ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp 
chế tạo cơ khí, năng lƣợng, xây dựng và duy tu bảo dƣỡng các công trình công nghiệp. Những 
phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong việc phát triển sản phẩm, hay trong quá trình sản xuất và kiểm 
tra sản phẩm cuối cùng. Đặc biệt kỹ thuật dòng điện xoáy (EC) đƣợc sử dụng rất hiệu quả và phổ biến 
để kiểm soát và đánh giá tuổi thọ (ĐGTT) của chi tiết/cấu kiện nhằm đƣa ra các giải pháp sửa chữa 
hoặc thay thế toàn bộ hoặc riêng biệt từng phần. Chế tạo thành công cảm biến mẫu GMR (dạng mẫu 
thử) có khả năng dò tìm và phát hiện một số dạng bất liên tục trong mẫu (vết đứt gãy, lỗ rỗng trong 
vật liệu) bằng kỹ thuật dòng điện xoáy đƣợc khảo sát và phân tích trong nghiên cứu này. Một từ 
trƣờng AC đƣợc phát ra bởi cuộn kích thích và dòng xoáy sẽ đƣợc sinh ra thứ cấp trên vật liệu mẫu 
thử. Cảm biến GMR đƣợc tích hợp bên trong cuộn kích thích có thể đo đƣợc sự biến đổi của từ trƣờng 
thứ cấp sinh ra bởi dòng điện xoáy. Mẫu đứt gãy đƣợc chế tạo thành các rãnh hẹp khác nhau để đánh 
giá khả năng của cảm biến EC. Với kết quả thu đƣợc cảm biến EC cho phép đánh giá sơ bộ về vị trí 
điểm đứt gãy trên bề mặt mẫu thử.Trên cơ sở đó tạo tiền đề để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm (hệ cảm 
biến EC) nhằm chế tạo thiết bị EC kiểu cầm tay kết hợp bộ thu thập, xử lý số liệu và máy tính phù 
hợp với công tác kiểm tra NDT hiện trƣờng. 

Từ khóa: Cảm biến dòng xoáy, EC, GMR, NDT. 

Abstract: Non-destructive testing methods (NDT) are widely applied in mechanical manufacturing, 
energy, construction and maintenance of industrial projects. These methods are used in product 
development, or in the production and testing of final products. Especially, Eddy current (EC) 
technology is used effectively and widely to control and evaluate the lifespan of components in order 
to provide repair or replacement solutions. Manufacturing of the EC based GMR sensor sample, 
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δ15N values of ammonium and nitrate in ponded water and irrigation water in a paddy in Vietnam. The 
results showed that δ15N values of ammonium and nitrate in ponded water drastically varied from -
3.6‰ to 17.2‰ and from -18.2‰ to 8.5‰, respectively. In this selected paddy field, chemical 
fertilizers were not only the major source for nitrogen, but also irrigation water. Nitrification and 
denitrification processes were presumably observed.  

Keywords: Nitrogen source, Nitrogen processes, Environmental tracer. 

SỬ DỤNG ĐỒNG VỊ HẠT NHÂN ĐÁNH GIÁ PHÂN BỐ LẠI TÍNH CHẤT ĐẤT  
DO XÓI MÕN TRONG SƢỜN ĐỒI CANH TÁC 

USING NUCLEAR ISOTOPES TECHNIQUE TO ASSESSES THE REDISTRIBUTION OF SOIL 
PROPERTIES DUE TO EROSION ON CULTIVATED HILL SLOPES 

LÊ ĐÌNH CƢỜNG, BÙI ĐẮC DŨNG, PHẠM ĐÌNH RĨNH, DƢƠNG ĐỨC THẮNG, DƢƠNG VĂN THẮNG, 
ĐOÀN THÖY HẬU, NGUYỄN THỊ THU HÀ, NGUYỄN VĂN KHÁNH,NGUYỄN HUYỀN TRANG 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email:ledinhcuong.inst@gmail.com 

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật đồng vị Cs-137 để đánh giá sự phân bố lại 
tính chất đất trên sƣờn đồi dốc có lịch sử canh tác khác nhau trong các lƣu vực khác nhau. Nghiên cứu 
đã lấy 99 mẫu trong lƣu vực thôn Đồng cao, xã Xuân Tiến, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã đƣợc Viện 
Thổ nhƣỡng Nông hóa xây dựng và triển khai từ năm 2001, sau đó phân tích các chỉ tiêu phóng xạ, 
các tính chất lý hóa của đất. Các kết quả cho thấy có sự tƣơng quan giữa hàm lƣợng Cs-137 và một số 
tính chất đất.  

Từ khóa: Xói mòn, phân bố lại, Cs-137. 

Astract: In this report, we use Cs-137 isotope technique to evaluate the redistribution of soil 
properties on cultivated hill slopes with different farming histories in different basins. The study has 
taken 99 samples in the basin of Dong Cao village, Xuan Tien commune, Thach That district, Hanoi, 
which was built and implemented by the Institute of Soil and Agriculture Research from 2000, then 
analyzed the radioactive indicators, the physical and chemical properties of soil. The results showed a 
clear correlation between the concentration of Cs-137and some soil properties. 

Keywords: Erosion, redistribution, Cs-137. 

NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ BỀN TRONG NƢỚC CỦA 
TÁO SỬ DỤNG HỆ PHÂN TÍCH QUANG PHỔ LAZER LWIA - 24D – LOS GATOS 

ĐỂ HỖ TRỢ XÁC THỰC NGUỒN GỐC ĐỊA LÝ CỦA SẢN PHẨM 

INVESTIGATION OF THE METHOD FOR STABLE ISOTOPE ANALYSIS OF WATER IN 
APPLE USING LAZER SPECTROSCOPIC LWIA - 24D – LOS GATOS TO ASSIST IN 

VERIFYING THEIR GEOGRAPHICAL ORIGIN 

HÀ LAN ANH, NGUYỄN THỊ TƢƠI, MAI ĐÌNH KIÊN, VÕ THỊ ANH, VŨ HOÀI, ĐOÀN THÖY HẬU 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: meetanh@yahoo.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu này xây dựng phƣơng pháp chiết nƣớc của táo bằng kỹ thuật chân không đông 
lạnh và phân tích trên hệ phân tích quang phổ lazer LWIA - 24D - Los Gatos để xác định thành phần 
đồng vị bền 2H và 18O trong nƣớc của táo từ Mỹ và Newzeland hỗ trợ đánh giá nguồn gốc địa lý của 
sản phẩm. Kết quả chiết - cân và kiểm tra t-test với mức ý nghĩa α = 5% và P < 0,05 cho thấy phƣơng 
pháp chiết ổn định, lƣợng nƣớc thu đƣợc đảm bảo cho phân tích thành phần đồng vị bền vì không có 
dấu hiệu thống kê chỉ ra sự khác nhau giữa các giá trị trung bình của lƣợng nƣớc thu đƣợc từ nhiều lần 
chiết khác nhau của cùng một loại mẫu với độ lệch chuẩn nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 (g). Kết quả phân 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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tích các thành phần đồng vị trong mẫu nƣớc của táo cho thấy độ ổn định và độ tin cậy đạt yêu cầu theo 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất đƣa ra đối với phép phân tích thành phần đồng vị 2H và 18O với độ lệch 
chuẩn của các mẫu đều nhỏ hơn 0,3‰ với các sai số chuẩn cũng nhỏ hơn 0,3‰. Các kết quả phân tích 
thành phần đồng vị bền trong nƣớc mẫu táo của Mỹ, Newzeland cho thấy sự khác biệt trong dấu hiệu 
của thành phần đồng vị bền đây là cơ sở để hỗ trợ xác thực nguồn gốc địa lý sản phẩm. 

Từ khóa: Thành phần đồng vị 2H và 18O, Táo, Quang phổ hấp thụ lazer, Nguồn gốc địa lý. 

Abstract: This study developed a cryogenic vacuum extraction method for water in apple and using 
the lazer LWIA - 24D - Los Gatos spectroscopic analysis system to determine the stable isotope 
composition 2H and 18O of water in apple from the United State and Newzeland for tracing their 
geographical origin. Results of extracting - weighing and checking t-test at the significance level α = 
5% and P <0.05 showed that the stable extraction method, the amount of water collected ensures the 
analysis of stable isotope ratios because there are no statistical signs indicate the difference between 
the mean values of water collected from many different extracts of the same sample with a standard 
deviation less than or equal to 0.03 (g). The analytical results on laser spectroscopic showed that the 
stability and reliability meet the manufacturer's criteria for the analysis of isotopic composition 2H 
and 18O with the standard deviation of all samples is less than 0.3 ‰ and standard errors less than 0.3 
‰. The results of the analysis of stable isotope ratios of water in apple samples from the US and 
Newzeland show the difference in the signs of stable isotopes and have a basis to support the 
assessment of their authenticity. 

Keywords: Isotopic composition 2H and 18O, Apple, Lazer spectroscopic, geographical origin. 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CẢM BIẾN DÒNG XOÁY DỰA TRÊN NGUYÊN LÝ TỪ 
ĐIỆN TRỞ LỚN (GMR) ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHÁ HỦY  

RESEARCH AND MANUFACTURING ON EDDY CURRENT SENSORS BASED ON GIANT 
MAGNETORESISTANCE EFFECT AND ITS APPLICATIONS IN NDE 

NGUYỄN ĐỨC HUYỀN, VŨ TIẾN HÀ, LƢƠNG VĂN SỬ, ĐẶNG THANH DŨNG 

Center for Non-Destructive Evaluation, Hanoi, Vietnam 
Email: Huyennguyenduc2401@gmail.com 

Tóm tắt: Các phƣơng pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) đƣợc ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp 
chế tạo cơ khí, năng lƣợng, xây dựng và duy tu bảo dƣỡng các công trình công nghiệp. Những 
phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong việc phát triển sản phẩm, hay trong quá trình sản xuất và kiểm 
tra sản phẩm cuối cùng. Đặc biệt kỹ thuật dòng điện xoáy (EC) đƣợc sử dụng rất hiệu quả và phổ biến 
để kiểm soát và đánh giá tuổi thọ (ĐGTT) của chi tiết/cấu kiện nhằm đƣa ra các giải pháp sửa chữa 
hoặc thay thế toàn bộ hoặc riêng biệt từng phần. Chế tạo thành công cảm biến mẫu GMR (dạng mẫu 
thử) có khả năng dò tìm và phát hiện một số dạng bất liên tục trong mẫu (vết đứt gãy, lỗ rỗng trong 
vật liệu) bằng kỹ thuật dòng điện xoáy đƣợc khảo sát và phân tích trong nghiên cứu này. Một từ 
trƣờng AC đƣợc phát ra bởi cuộn kích thích và dòng xoáy sẽ đƣợc sinh ra thứ cấp trên vật liệu mẫu 
thử. Cảm biến GMR đƣợc tích hợp bên trong cuộn kích thích có thể đo đƣợc sự biến đổi của từ trƣờng 
thứ cấp sinh ra bởi dòng điện xoáy. Mẫu đứt gãy đƣợc chế tạo thành các rãnh hẹp khác nhau để đánh 
giá khả năng của cảm biến EC. Với kết quả thu đƣợc cảm biến EC cho phép đánh giá sơ bộ về vị trí 
điểm đứt gãy trên bề mặt mẫu thử.Trên cơ sở đó tạo tiền đề để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm (hệ cảm 
biến EC) nhằm chế tạo thiết bị EC kiểu cầm tay kết hợp bộ thu thập, xử lý số liệu và máy tính phù 
hợp với công tác kiểm tra NDT hiện trƣờng. 

Từ khóa: Cảm biến dòng xoáy, EC, GMR, NDT. 

Abstract: Non-destructive testing methods (NDT) are widely applied in mechanical manufacturing, 
energy, construction and maintenance of industrial projects. These methods are used in product 
development, or in the production and testing of final products. Especially, Eddy current (EC) 
technology is used effectively and widely to control and evaluate the lifespan of components in order 
to provide repair or replacement solutions. Manufacturing of the EC based GMR sensor sample, 
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δ15N values of ammonium and nitrate in ponded water and irrigation water in a paddy in Vietnam. The 
results showed that δ15N values of ammonium and nitrate in ponded water drastically varied from -
3.6‰ to 17.2‰ and from -18.2‰ to 8.5‰, respectively. In this selected paddy field, chemical 
fertilizers were not only the major source for nitrogen, but also irrigation water. Nitrification and 
denitrification processes were presumably observed.  

Keywords: Nitrogen source, Nitrogen processes, Environmental tracer. 

SỬ DỤNG ĐỒNG VỊ HẠT NHÂN ĐÁNH GIÁ PHÂN BỐ LẠI TÍNH CHẤT ĐẤT  
DO XÓI MÕN TRONG SƢỜN ĐỒI CANH TÁC 

USING NUCLEAR ISOTOPES TECHNIQUE TO ASSESSES THE REDISTRIBUTION OF SOIL 
PROPERTIES DUE TO EROSION ON CULTIVATED HILL SLOPES 

LÊ ĐÌNH CƢỜNG, BÙI ĐẮC DŨNG, PHẠM ĐÌNH RĨNH, DƢƠNG ĐỨC THẮNG, DƢƠNG VĂN THẮNG, 
ĐOÀN THÖY HẬU, NGUYỄN THỊ THU HÀ, NGUYỄN VĂN KHÁNH,NGUYỄN HUYỀN TRANG 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email:ledinhcuong.inst@gmail.com 

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật đồng vị Cs-137 để đánh giá sự phân bố lại 
tính chất đất trên sƣờn đồi dốc có lịch sử canh tác khác nhau trong các lƣu vực khác nhau. Nghiên cứu 
đã lấy 99 mẫu trong lƣu vực thôn Đồng cao, xã Xuân Tiến, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã đƣợc Viện 
Thổ nhƣỡng Nông hóa xây dựng và triển khai từ năm 2001, sau đó phân tích các chỉ tiêu phóng xạ, 
các tính chất lý hóa của đất. Các kết quả cho thấy có sự tƣơng quan giữa hàm lƣợng Cs-137 và một số 
tính chất đất.  

Từ khóa: Xói mòn, phân bố lại, Cs-137. 

Astract: In this report, we use Cs-137 isotope technique to evaluate the redistribution of soil 
properties on cultivated hill slopes with different farming histories in different basins. The study has 
taken 99 samples in the basin of Dong Cao village, Xuan Tien commune, Thach That district, Hanoi, 
which was built and implemented by the Institute of Soil and Agriculture Research from 2000, then 
analyzed the radioactive indicators, the physical and chemical properties of soil. The results showed a 
clear correlation between the concentration of Cs-137and some soil properties. 

Keywords: Erosion, redistribution, Cs-137. 

NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ BỀN TRONG NƢỚC CỦA 
TÁO SỬ DỤNG HỆ PHÂN TÍCH QUANG PHỔ LAZER LWIA - 24D – LOS GATOS 

ĐỂ HỖ TRỢ XÁC THỰC NGUỒN GỐC ĐỊA LÝ CỦA SẢN PHẨM 

INVESTIGATION OF THE METHOD FOR STABLE ISOTOPE ANALYSIS OF WATER IN 
APPLE USING LAZER SPECTROSCOPIC LWIA - 24D – LOS GATOS TO ASSIST IN 

VERIFYING THEIR GEOGRAPHICAL ORIGIN 

HÀ LAN ANH, NGUYỄN THỊ TƢƠI, MAI ĐÌNH KIÊN, VÕ THỊ ANH, VŨ HOÀI, ĐOÀN THÖY HẬU 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: meetanh@yahoo.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu này xây dựng phƣơng pháp chiết nƣớc của táo bằng kỹ thuật chân không đông 
lạnh và phân tích trên hệ phân tích quang phổ lazer LWIA - 24D - Los Gatos để xác định thành phần 
đồng vị bền 2H và 18O trong nƣớc của táo từ Mỹ và Newzeland hỗ trợ đánh giá nguồn gốc địa lý của 
sản phẩm. Kết quả chiết - cân và kiểm tra t-test với mức ý nghĩa α = 5% và P < 0,05 cho thấy phƣơng 
pháp chiết ổn định, lƣợng nƣớc thu đƣợc đảm bảo cho phân tích thành phần đồng vị bền vì không có 
dấu hiệu thống kê chỉ ra sự khác nhau giữa các giá trị trung bình của lƣợng nƣớc thu đƣợc từ nhiều lần 
chiết khác nhau của cùng một loại mẫu với độ lệch chuẩn nhỏ hơn hoặc bằng 0,03 (g). Kết quả phân 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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nhƣ Phƣơng pháp 14C và 210Pb, Chụp ảnh X-Ray, Chụp ảnh Gamma, Chụp ảnh Nơtron, Phân tích huỳnh 
quang tia X, Phân tích kích hoạt nơtron, Phổ phát quang, Phổ hấp thụ Nguyên tử… nhằm xác định tính 
chất, cấu trúc, chất liệu, kỹ thuật, hoa văn và niên đại của di vật. Năm 2017, trong cuộc khai quật tại am 
Ngoạ Vân, di tích đƣợc coi là thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm, là nơi đức vua, Phật hoàng Trần Nhân 
Tông hoá Phật đã phát hiện một hộp đồng đƣợc nghi là hộp chứa xá lỵ của Phật hoàng (chúng tôi gọi là 
mẫu ANV17-AB2L1). Do tính chất quan trọng đặc biệt của hiện vật, nên hiện trạng của hộp phải đƣợc 
giữ nguyên, không đƣợc mở. Vì thế, áp dụng kỹ thuật kiểm tra không phá huỷ sẽ đáp ứng đƣợc điều này 
mà không ảnh hƣởng đến mẫu vật. Báo cáo này trình bày việc áp dụng kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ tia X 
để xác định cấu trúc bên trong của mẫu vật và sử dụng phƣơng pháp phân tích phổ huỳnh quang tia X để 
xác định thành phần vật liệu của mẫu. Kết quả chụp ảnh tia X mẫu vật ANV17-AB2L1 xác định có cấu 
trúc 2 lớp dạng là hình hộp và bên trong hộp thứ 2 có chứa 01 vật hình cầu có lỗ rỗng ở giữa và 02 vật 
hình que. Kết quả phân tích thành phần hoá học hộp bên ngoài cho thấy, hộp đƣợc làm bằng hợp kim 
đồng thiếc có độ bền cao về cơ học với tỉ lệ đồng (Cu), thiếc (Sn) và chì (Pb) chiếm tỷ lệ khoảng 95% 
trong đó chì chiếm đến khoảng 40% có vai trò làm tăng độ chống mài mòn cơ học và hoá học. Những 
kết quả phân tích ban đầu cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp các nhà khảo cổ đƣa ra nhận định về 
cấu trúc và tính chất, vật liệu, niên đại và chủ nhân của mẫu vật.  

Từ khóa: Kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật kiểm tra không phá huỷ, chụp ảnh tia X, phân tích thành phần 
nguyên tố bằng huỳnh quang tia X, khảo cổ học, nghiên cứu di sản văn hoá. 

Abstract: Applicatiions of nuclear analytical techniques are used widely in archaeology, art history, 
restoration, conservation and museum. Investigations of archaeological objects give us information on 
the development and propagarion of the cultures and technologies of the human race. Archaeological 
objects will be identified by the physical and chemiscal properties, manufacure technologies and also 
aging issue, specially national treasures having cultural and historical values associated with the 
development of the nation. ANV17-AB2L1 archaeloggical object was discovered in Ngoa Van 
pagoda in Dong Trieu, Quang Ninh in 2017. Base on the shape and location of excavation, scientist 
and archaeologists judged that ANV17-AB2L1 archaeloggical object may be was Supreme Emperor 
Tran Nhan Tong‟s relics. Due to the importance and relevance to issues of belief in Buddhism, it 
should not be allowed to open and determine the structures and sampling for material analysis. Using 
the non destructive testing techniques, therefore, are applied in case of this object. This paper presents 
the results of X-Ray imagies to identify the ANV17-AB2L1‟s iner structures and X-Ray fluorescence 
analyser providing the elemental composition of materials. X-Ray images show that the ANV17-
AB2L1 having two boxes. And inner box has 01 spherical object with pore in the middle and 02 rod-
shaped objects. Analytical element properties of outer box show that cooper (Cu), tin (Sn) and lead 
(Pb) contribute 95% of mass including the lead accounted for 42-44% which mean that putting lead in 
the alloy would be increase the properties of mechanical abrasion and chemical corrosion. Preliminary 
analytical results, come together with other methods, will be the important arguments as references 
for archaeologist to determine important information of structures and properties of materials, dating 
and owner of that ANV17-AB2L1 archaeological object. K 

Keywords: nuclear techniques, non-destructive testing, X-Rays, XRF, archaeology, cultural heritages. 

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG CHỤP ẢNH BỨC XẠ  
KIỂM TRA MỨC ĐỘ SÁP CỦA TRÁI DỪA  

RESEARCH TESTING SOLID ENDOSPERM LEVEL FOR X-RAY IMAGING  
OF „MAKAPUNO‟ COCONUT 

PHẠM THỊ LAN ANH, NGUYỄN LÊ SƠN, ĐẬU TUYẾT NHUNG,  
NGUYỄN NHẬT QUANG, PHẠM THẾ HÙNG 

Non-Destructive Evaluation Center, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: phamlananh678@gmail.com  

Tóm tắt: Trái cây đang trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Để nâng cao giá trị cho các sản 
phẩm này cần các nghiên cứu phát triển kỹ thuật, tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ công nghệ sau thu 
hoạch, trong đó bao gồm các kỹ thuật đánh giá chất lƣợng và phân loại trái cây. Dừa sáp hiện nay đã 
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which is capable of detecting some types of discontinuities in the sample (faults and pores in the 
material), was investigated and analyzed in this work. An AC magnetic field emitted by exciting coils 
then an eddy currents will be generated in the sample material. The GMR sensor is alignmented inside 
the exciting coil. The faults are made into narrow spaces with different thicknesses to verify the 
capabilities of the EC sensor. The results obtained by the EC sensor allowed a preliminary assessment 
of the location of the faults on the surface of the sample. Further works should be the development of 
the EC sensor system and manufacture of the handheld EC device combined with a set of data 
collection and processing by computers realtime. 

Keywords: Eddy current, EC, GMR, NDT. 

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ THUẬT TOÁN TÁI TẠO ẢNH  
TRONG KỸ THUẬT CHỤP ẢNH CẮT LỚP SỬ DỤNG CHÙM TIA HÌNH NÓN 

EVALUATE IMAGE RECONSTRUCTION ALGORITHMS  
IN CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY TECHNIQUE 

TRẦN THÙY DƢƠNG, BÙI NGỌC HÀ, LÊ THÀNH ĐẠT 

Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: duong.tranthuy@hust.edu.vn 

Tóm tắt: Kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp sử dụng chùm tia hình nón có ứng dụng rất quan trọng trong việc 
chẩn đoán hình ảnh trong y tế và kiểm tra không phá hủy vật liệu, đặc biệt đối với các trƣờng hợp yêu 
cầu thời gian trả kết quả nhanh và mức độ chính xác cao. Để đáp ứng đƣợc yêu cầu đó, giải thuật tái 
tạo hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng. Trong báo cáo này, chúng tôi nghiên cứu và đƣa ra đánh giá 
ƣu nhƣợc điểm của một số thuật toán tái tạo ảnh sử dụng trong kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp sử dụng 
chùm tia hình nón. Phƣơng pháp mô phỏng hệ chụp ảnh cắt lớp hình nón cũng đƣợc sử dụng để tạo ra 
dữ liệu hình chiếu phong phú hơn, giúp nghiên cứu đánh giá đƣợc nhiều khía cạnh của các thuật toán. 

Từ khóa: chụp ảnh cắt lớp, chùm tia hình nón, thuật toán tái tạo hình ảnh, FDK, SIRT. 

Abstract: Cone-beam computed tomography (CBCT) technique is largely used in the medical 
diagnostic imaging and nondestructive materials testing, especially in cases which require fast 
response times and high accuracy level. To meet this requirement, image reconstruction methods play 
a very important role. In this report, we research and evaluate the pros and cons of some image 
reconstruction algorithms used in CBCT technique. The method of simulating CBCT systems is also 
used to provide richer projection data, which helps the research to evaluate many aspects of 
algorithms. 

Keywords: CT, cone beam, reconstruction algorithm, FDK, SIRT. 
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Tóm tắt: Kỹ thuật hạt nhân đƣợc ứng dụng rộng rãi trong ngành khoa học xã hội, trong đó tiêu biểu: 
khảo cổ học, lịch sử nghệ thuật, phục chế, vv.. Khảo cổ học thƣờng áp dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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nhƣ Phƣơng pháp 14C và 210Pb, Chụp ảnh X-Ray, Chụp ảnh Gamma, Chụp ảnh Nơtron, Phân tích huỳnh 
quang tia X, Phân tích kích hoạt nơtron, Phổ phát quang, Phổ hấp thụ Nguyên tử… nhằm xác định tính 
chất, cấu trúc, chất liệu, kỹ thuật, hoa văn và niên đại của di vật. Năm 2017, trong cuộc khai quật tại am 
Ngoạ Vân, di tích đƣợc coi là thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm, là nơi đức vua, Phật hoàng Trần Nhân 
Tông hoá Phật đã phát hiện một hộp đồng đƣợc nghi là hộp chứa xá lỵ của Phật hoàng (chúng tôi gọi là 
mẫu ANV17-AB2L1). Do tính chất quan trọng đặc biệt của hiện vật, nên hiện trạng của hộp phải đƣợc 
giữ nguyên, không đƣợc mở. Vì thế, áp dụng kỹ thuật kiểm tra không phá huỷ sẽ đáp ứng đƣợc điều này 
mà không ảnh hƣởng đến mẫu vật. Báo cáo này trình bày việc áp dụng kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ tia X 
để xác định cấu trúc bên trong của mẫu vật và sử dụng phƣơng pháp phân tích phổ huỳnh quang tia X để 
xác định thành phần vật liệu của mẫu. Kết quả chụp ảnh tia X mẫu vật ANV17-AB2L1 xác định có cấu 
trúc 2 lớp dạng là hình hộp và bên trong hộp thứ 2 có chứa 01 vật hình cầu có lỗ rỗng ở giữa và 02 vật 
hình que. Kết quả phân tích thành phần hoá học hộp bên ngoài cho thấy, hộp đƣợc làm bằng hợp kim 
đồng thiếc có độ bền cao về cơ học với tỉ lệ đồng (Cu), thiếc (Sn) và chì (Pb) chiếm tỷ lệ khoảng 95% 
trong đó chì chiếm đến khoảng 40% có vai trò làm tăng độ chống mài mòn cơ học và hoá học. Những 
kết quả phân tích ban đầu cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp các nhà khảo cổ đƣa ra nhận định về 
cấu trúc và tính chất, vật liệu, niên đại và chủ nhân của mẫu vật.  

Từ khóa: Kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật kiểm tra không phá huỷ, chụp ảnh tia X, phân tích thành phần 
nguyên tố bằng huỳnh quang tia X, khảo cổ học, nghiên cứu di sản văn hoá. 

Abstract: Applicatiions of nuclear analytical techniques are used widely in archaeology, art history, 
restoration, conservation and museum. Investigations of archaeological objects give us information on 
the development and propagarion of the cultures and technologies of the human race. Archaeological 
objects will be identified by the physical and chemiscal properties, manufacure technologies and also 
aging issue, specially national treasures having cultural and historical values associated with the 
development of the nation. ANV17-AB2L1 archaeloggical object was discovered in Ngoa Van 
pagoda in Dong Trieu, Quang Ninh in 2017. Base on the shape and location of excavation, scientist 
and archaeologists judged that ANV17-AB2L1 archaeloggical object may be was Supreme Emperor 
Tran Nhan Tong‟s relics. Due to the importance and relevance to issues of belief in Buddhism, it 
should not be allowed to open and determine the structures and sampling for material analysis. Using 
the non destructive testing techniques, therefore, are applied in case of this object. This paper presents 
the results of X-Ray imagies to identify the ANV17-AB2L1‟s iner structures and X-Ray fluorescence 
analyser providing the elemental composition of materials. X-Ray images show that the ANV17-
AB2L1 having two boxes. And inner box has 01 spherical object with pore in the middle and 02 rod-
shaped objects. Analytical element properties of outer box show that cooper (Cu), tin (Sn) and lead 
(Pb) contribute 95% of mass including the lead accounted for 42-44% which mean that putting lead in 
the alloy would be increase the properties of mechanical abrasion and chemical corrosion. Preliminary 
analytical results, come together with other methods, will be the important arguments as references 
for archaeologist to determine important information of structures and properties of materials, dating 
and owner of that ANV17-AB2L1 archaeological object. K 

Keywords: nuclear techniques, non-destructive testing, X-Rays, XRF, archaeology, cultural heritages. 
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RESEARCH TESTING SOLID ENDOSPERM LEVEL FOR X-RAY IMAGING  
OF „MAKAPUNO‟ COCONUT 
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NGUYỄN NHẬT QUANG, PHẠM THẾ HÙNG 

Non-Destructive Evaluation Center, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: phamlananh678@gmail.com  

Tóm tắt: Trái cây đang trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Để nâng cao giá trị cho các sản 
phẩm này cần các nghiên cứu phát triển kỹ thuật, tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ công nghệ sau thu 
hoạch, trong đó bao gồm các kỹ thuật đánh giá chất lƣợng và phân loại trái cây. Dừa sáp hiện nay đã 
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which is capable of detecting some types of discontinuities in the sample (faults and pores in the 
material), was investigated and analyzed in this work. An AC magnetic field emitted by exciting coils 
then an eddy currents will be generated in the sample material. The GMR sensor is alignmented inside 
the exciting coil. The faults are made into narrow spaces with different thicknesses to verify the 
capabilities of the EC sensor. The results obtained by the EC sensor allowed a preliminary assessment 
of the location of the faults on the surface of the sample. Further works should be the development of 
the EC sensor system and manufacture of the handheld EC device combined with a set of data 
collection and processing by computers realtime. 

Keywords: Eddy current, EC, GMR, NDT. 

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ THUẬT TOÁN TÁI TẠO ẢNH  
TRONG KỸ THUẬT CHỤP ẢNH CẮT LỚP SỬ DỤNG CHÙM TIA HÌNH NÓN 

EVALUATE IMAGE RECONSTRUCTION ALGORITHMS  
IN CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY TECHNIQUE 

TRẦN THÙY DƢƠNG, BÙI NGỌC HÀ, LÊ THÀNH ĐẠT 

Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: duong.tranthuy@hust.edu.vn 

Tóm tắt: Kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp sử dụng chùm tia hình nón có ứng dụng rất quan trọng trong việc 
chẩn đoán hình ảnh trong y tế và kiểm tra không phá hủy vật liệu, đặc biệt đối với các trƣờng hợp yêu 
cầu thời gian trả kết quả nhanh và mức độ chính xác cao. Để đáp ứng đƣợc yêu cầu đó, giải thuật tái 
tạo hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng. Trong báo cáo này, chúng tôi nghiên cứu và đƣa ra đánh giá 
ƣu nhƣợc điểm của một số thuật toán tái tạo ảnh sử dụng trong kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp sử dụng 
chùm tia hình nón. Phƣơng pháp mô phỏng hệ chụp ảnh cắt lớp hình nón cũng đƣợc sử dụng để tạo ra 
dữ liệu hình chiếu phong phú hơn, giúp nghiên cứu đánh giá đƣợc nhiều khía cạnh của các thuật toán. 

Từ khóa: chụp ảnh cắt lớp, chùm tia hình nón, thuật toán tái tạo hình ảnh, FDK, SIRT. 

Abstract: Cone-beam computed tomography (CBCT) technique is largely used in the medical 
diagnostic imaging and nondestructive materials testing, especially in cases which require fast 
response times and high accuracy level. To meet this requirement, image reconstruction methods play 
a very important role. In this report, we research and evaluate the pros and cons of some image 
reconstruction algorithms used in CBCT technique. The method of simulating CBCT systems is also 
used to provide richer projection data, which helps the research to evaluate many aspects of 
algorithms. 

Keywords: CT, cone beam, reconstruction algorithm, FDK, SIRT. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
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Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 
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nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 
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GS. Peter Levai 
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14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 
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NLNTVN 
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TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHÁ HUỶ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG  
GIÁM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG QUÁ TRÌNH HÀN, VẬT LIỆU KIM LOẠI ĐỐI  

VỚI KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ BÌNH BỒN CHỊU ÁP LỰC 

CENTER FOR NON DESTRUCTIVE EXECUTING ACTIVITIES 
OF QUALITY INSPECTION IN WELDING PROCESS AND METAL MATERIALS  

FOR METAL STRUCTURE AND PRESSURE VESEL 

NGUYỄN TIẾN PHONG, VŨ TIẾN HÀ 

Non-Destructive Evaluation Center, Hanoi, Vietnam 
Email: qlkh.nde@gmail.com  

Tóm tắt: Ngày nay, giám định chất lƣợng trong quá trình hàn và vật liệu kim loại cùng với các yêu 
cầu liên quan đến việc đảm bảo chất lƣợng chế tạo kết cấu kim loại và bồn bể chịu áp lực đƣợc hết 
sức coi trọng. Quá trình giám định chất lƣợng đƣợc thực hiện từ công đoạn chuẩn bị, trong quá trình 
sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và tái giám định chất lƣợng trong quá trình sử dụng. Để đáp ứng yêu 
cầu xã hội và hoàn thiện năng lực của cơ sở, trong những năm gần đây Trung tâm Đánh giá không phá 
huỷ đã triển khai các hoạt động giám định quá trình hàn, vật liệu kim loại và các yêu cầu liên quan 
đến hoạt động này. Lĩnh vực triển khai chủ yếu là kiểm định, giám định chất lƣợng hàn, chất lƣợng 
vật liệu đối với các kết cấu kim loại, cụ thể: Giám định chất lƣợng hàn bằng các phƣơng pháp, kỹ 
thuật kiểm tra không phá huỷ; giám định chất lƣợng vật liệu kim loại bằng các phƣơng pháp, kỹ thuật 
kiểm tra, phân tích phá huỷ và không phá huỷ; giám định chất lƣợng thiết bị trong lĩnh vực kiểm tra 
không phá huỷ; Đánh giá tay nghề nhân lực trong quá trình hàn, đánh giá qui trình thực hiện trong 
đảm bảo chất lƣợng hàn (qui trình hàn và qui trình kiểm tra không phá huỷ). Các hoạt động này đã 
bƣớc đầu đƣợc xã hội sử dụng mang lại doanh thu cho cơ sở và đƣợc tổ chức công nhận đánh giá và 
gửi thông báo về việc công nhận hoạt động của tổ chức phù hợp với chuẩn mực ISO/IEC 17020:2012 
cùng với các qui định riêng của tổ chức công nhận (BoA) nhƣ AGI 05, AGI02. Các hoạt động thử 
nghiệm về giám định cơ bản của Trung tâm cũng đƣợc đăng ký thành  công đối với cơ quan quản lý 
nhà nƣớc và đƣợc cho phép hoạt động theo nghị định chính phủ 107/2016, 154/2018 và qui chuẩn kỹ 
thuật quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT. Các hoạt động trong lĩnh vực giám định và thử nghiệm của 
Trung tâm đƣợc đánh giá rủi ro và tiến hành mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hàng năm từ tổ 
chức bảo hiểm chuyên nghiệp. Những kết quả đạt đƣợc ở trên là tiền đề vững chắc về pháp lý, năng 
lực chuyên môn và tài chính cho hoạt động của Trung tâm cho những năm tiếp theo. 

Từ khóa: Giám định chất lượng, giám định quá trình, vật liệu kim loại, quá trình hàn, ISO/IEC 
17020:2012, AGI 05, AGI02, kết cấu kim loại, bồn chịu áp lực, nghị định của chính phủ, qui chuẩn 
quốc gia . 

Abstract: Today, quality inspection in welding process and metal materials together with 
requirements related to ensuring the quality of metal structure fabrication and pressure vessel are very 
respected.. The quality inspection process is carried out from the preparation stage, in the production 
process, product completion and quality re-assessment during use. In order to meet the social 
requirements and improve the capacity of the establishment, in recent years, the Center for Non-
Destructive Evaluation has carried out activities to assess welding processes, metal materials and 
related requirements. Fields of application are mainly for specific metal and material structures, 
including: Welding quality inspection by Non-destructive Evaluation methods; Quality inspection of 
metal materials by destructive and Non-destructive Evaluation methods; Quality inspection of Non-
destructive Testing Equipment; Assessing human resource skills in welding process, evaluating 
process performed in ensuring welding quality (welding process, Non-destructive testing process). 
These activities were initially used by the society to bring revenue to the establishment and were 
recognized by the organization to evaluate and send notice of the recognition of the organization's 
activities in accordance with ISO / IEC 17020 standards: 2012 and specific regulations of 
accreditation organization (BoA) such as AGI 05, AGI02. Main Testing activities and Inspection of 
the Center are also successfully registered for state management agencies and allowed to operate in 
accordance with government decree 107/2016, 154/2018 and National technical regulations 
65:2015/BGTVT. The Center‟s  inspection includes risk factors. These ricks are evaluated and 
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trở thành đặc sản của Việt Nam. Chất lƣợng dừa sáp là một trong yếu tố hàng đầu thành công trong 
thƣơng mại và xuất khẩu. Báo cáo sau trình bày sơ bộ về khả năng ứng dụng công nghệ chụp ảnh bức 
xạ cho thấy cấu trúc bên trong trái dừa sáp. Qua hình ảnh có thể biết đƣợc độ đặc sáp (phần cơm dừa) 
để từ đó phân chúng thành từng loại dựa trên nhu cầu của ngƣời tiêu dùng và tiêu chí xuất khẩu. Đề 
tài đang đƣợc nhóm tác giả thực hiện bƣớc đầu đã thu đƣợc một số kết quả khả quan. 

Từ khóa: Dừa sáp, chụp ảnh bức xạ, X-ray, NDT. 

Abstract: Fruits are becoming an important export item. In order to enhance the value of these 
products, it is necessary to develop technical research, synchronous solutions of post-harvest 
technology, including quality assessment techniques and fruit classification. Makapuno has become a 
specialty in Vietnam. Quality of its is one of the leading factors of success in trade and export. The 
following report briefly presents the possibility of applying radiographic technology to show internal 
morphology of makapuno‟s solid endosperm, so that classified into different types based on 
consumers' needs and export criteria. The topic being carried out by the author group initially 
obtained some positive results. 

Keywords: Makapuno, coconut, X-ray, radiography testing, NDT. 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN  
THẾ HỆ THỨ TƢ KHẢO SÁT THÁP CÔNG NGHIỆP CÓ ĐƢỜNG KÍNH < 2M 

DEVELOPMENT OF FOURTH-GENERATION COMPUTED TOMOGRAPHY 
CONFIGURATION FOR INVESTIGATION OF INDUSTRIAL EQUIPMENT < 2M 

 
TRẦN THANH MINH, ĐẶNG NGUYỄN THẾ DUY, NGUYỄN VĂN CHUẨN,  

BÙI TRỌNG DUY, NGUYỄN THANH CHÂU 

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: minhtt@canti.vn 

Tóm tắt: Ngày nay, kỹ thuật chụp cắt lớp điện toán CT đã trở thành một công cụ chẩn đoán tiêu 
chuẩn trong y tế và là một phƣơng pháp kiểm tra không phá hủy hữu ích trong lĩnh vực công nghiệp. 
Các thiết bị CT sử dụng tia gamma có nhiều ƣu điểm nổi trội khi ứng dụng trên các đối tƣợng kích 
thƣớc lớn công nghiệp do gamma có khả năng xuyên sâu vào vật liệu có mật độ cao với giá thành 
thấp hơn máy phát tia X cùng năng lƣợng. Trong những năm qua, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt 
nhân trong công nghiệp đã thiết kế và chế tạo nhiều thiết bị CT công nghiệp ứng dụng cho các đối 
tƣợng khác nhau nhƣ thiết bị CT thế hệ thứ nhất g-ORBIT, thiết bị CT thế hệ thứ 3 g-COMET và gần 
đây là thiết bị CT kích thƣớc lớn g-OCTOPUS. Với việc sử dụng nguồn gamma Co-60 có hoạt độ từ 
khoảng 100 mCi và một mảng 08 đầu dò NaI(Tl) có kích thƣớc 2 x 2 inch, thiết bị g-OTOPUS có thể 
ứng dụng hiệu quả trên đối tƣợng tháp công nghiệp có đƣờng kính đến 2m. 

Từ khoá: CT kích thước lớn, CT thế hệ thứ tư, CT công nghiệp. 

Abstract: Nowadays computed tomography technique has become a standard diagnostic tool in 
medical and it is also a useful non-destructive method in industry. Computed tomography devices 
using gamma ray getting a lot of advantages when apply for large size industry objects because of its 
source size and price compared to X ray in same energy. On over years, Centre for Applications of 
Nuclear Technique in Industry has designed and manufactured many gamma-ray industrial devices 
for a variety of applications such as first generation g-ORBIT, 3rd generation devices g-COMET and 
large size CT device g-OCTOPUS. By using Co-60 gamma sources with activity about 100 mCi and 
an array of 08 NaI (Tl) probes of 2 x 2 inches, g-OTOPUS can be applied effectively on industry 
tower which has diameter up to 2m. 

Keywords: Large scale CT, Fourth-Genaration CT, CT for Industry. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHÁ HUỶ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG  
GIÁM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG QUÁ TRÌNH HÀN, VẬT LIỆU KIM LOẠI ĐỐI  

VỚI KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ BÌNH BỒN CHỊU ÁP LỰC 

CENTER FOR NON DESTRUCTIVE EXECUTING ACTIVITIES 
OF QUALITY INSPECTION IN WELDING PROCESS AND METAL MATERIALS  

FOR METAL STRUCTURE AND PRESSURE VESEL 

NGUYỄN TIẾN PHONG, VŨ TIẾN HÀ 

Non-Destructive Evaluation Center, Hanoi, Vietnam 
Email: qlkh.nde@gmail.com  

Tóm tắt: Ngày nay, giám định chất lƣợng trong quá trình hàn và vật liệu kim loại cùng với các yêu 
cầu liên quan đến việc đảm bảo chất lƣợng chế tạo kết cấu kim loại và bồn bể chịu áp lực đƣợc hết 
sức coi trọng. Quá trình giám định chất lƣợng đƣợc thực hiện từ công đoạn chuẩn bị, trong quá trình 
sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và tái giám định chất lƣợng trong quá trình sử dụng. Để đáp ứng yêu 
cầu xã hội và hoàn thiện năng lực của cơ sở, trong những năm gần đây Trung tâm Đánh giá không phá 
huỷ đã triển khai các hoạt động giám định quá trình hàn, vật liệu kim loại và các yêu cầu liên quan 
đến hoạt động này. Lĩnh vực triển khai chủ yếu là kiểm định, giám định chất lƣợng hàn, chất lƣợng 
vật liệu đối với các kết cấu kim loại, cụ thể: Giám định chất lƣợng hàn bằng các phƣơng pháp, kỹ 
thuật kiểm tra không phá huỷ; giám định chất lƣợng vật liệu kim loại bằng các phƣơng pháp, kỹ thuật 
kiểm tra, phân tích phá huỷ và không phá huỷ; giám định chất lƣợng thiết bị trong lĩnh vực kiểm tra 
không phá huỷ; Đánh giá tay nghề nhân lực trong quá trình hàn, đánh giá qui trình thực hiện trong 
đảm bảo chất lƣợng hàn (qui trình hàn và qui trình kiểm tra không phá huỷ). Các hoạt động này đã 
bƣớc đầu đƣợc xã hội sử dụng mang lại doanh thu cho cơ sở và đƣợc tổ chức công nhận đánh giá và 
gửi thông báo về việc công nhận hoạt động của tổ chức phù hợp với chuẩn mực ISO/IEC 17020:2012 
cùng với các qui định riêng của tổ chức công nhận (BoA) nhƣ AGI 05, AGI02. Các hoạt động thử 
nghiệm về giám định cơ bản của Trung tâm cũng đƣợc đăng ký thành  công đối với cơ quan quản lý 
nhà nƣớc và đƣợc cho phép hoạt động theo nghị định chính phủ 107/2016, 154/2018 và qui chuẩn kỹ 
thuật quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT. Các hoạt động trong lĩnh vực giám định và thử nghiệm của 
Trung tâm đƣợc đánh giá rủi ro và tiến hành mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hàng năm từ tổ 
chức bảo hiểm chuyên nghiệp. Những kết quả đạt đƣợc ở trên là tiền đề vững chắc về pháp lý, năng 
lực chuyên môn và tài chính cho hoạt động của Trung tâm cho những năm tiếp theo. 

Từ khóa: Giám định chất lượng, giám định quá trình, vật liệu kim loại, quá trình hàn, ISO/IEC 
17020:2012, AGI 05, AGI02, kết cấu kim loại, bồn chịu áp lực, nghị định của chính phủ, qui chuẩn 
quốc gia . 

Abstract: Today, quality inspection in welding process and metal materials together with 
requirements related to ensuring the quality of metal structure fabrication and pressure vessel are very 
respected.. The quality inspection process is carried out from the preparation stage, in the production 
process, product completion and quality re-assessment during use. In order to meet the social 
requirements and improve the capacity of the establishment, in recent years, the Center for Non-
Destructive Evaluation has carried out activities to assess welding processes, metal materials and 
related requirements. Fields of application are mainly for specific metal and material structures, 
including: Welding quality inspection by Non-destructive Evaluation methods; Quality inspection of 
metal materials by destructive and Non-destructive Evaluation methods; Quality inspection of Non-
destructive Testing Equipment; Assessing human resource skills in welding process, evaluating 
process performed in ensuring welding quality (welding process, Non-destructive testing process). 
These activities were initially used by the society to bring revenue to the establishment and were 
recognized by the organization to evaluate and send notice of the recognition of the organization's 
activities in accordance with ISO / IEC 17020 standards: 2012 and specific regulations of 
accreditation organization (BoA) such as AGI 05, AGI02. Main Testing activities and Inspection of 
the Center are also successfully registered for state management agencies and allowed to operate in 
accordance with government decree 107/2016, 154/2018 and National technical regulations 
65:2015/BGTVT. The Center‟s  inspection includes risk factors. These ricks are evaluated and 
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trở thành đặc sản của Việt Nam. Chất lƣợng dừa sáp là một trong yếu tố hàng đầu thành công trong 
thƣơng mại và xuất khẩu. Báo cáo sau trình bày sơ bộ về khả năng ứng dụng công nghệ chụp ảnh bức 
xạ cho thấy cấu trúc bên trong trái dừa sáp. Qua hình ảnh có thể biết đƣợc độ đặc sáp (phần cơm dừa) 
để từ đó phân chúng thành từng loại dựa trên nhu cầu của ngƣời tiêu dùng và tiêu chí xuất khẩu. Đề 
tài đang đƣợc nhóm tác giả thực hiện bƣớc đầu đã thu đƣợc một số kết quả khả quan. 

Từ khóa: Dừa sáp, chụp ảnh bức xạ, X-ray, NDT. 

Abstract: Fruits are becoming an important export item. In order to enhance the value of these 
products, it is necessary to develop technical research, synchronous solutions of post-harvest 
technology, including quality assessment techniques and fruit classification. Makapuno has become a 
specialty in Vietnam. Quality of its is one of the leading factors of success in trade and export. The 
following report briefly presents the possibility of applying radiographic technology to show internal 
morphology of makapuno‟s solid endosperm, so that classified into different types based on 
consumers' needs and export criteria. The topic being carried out by the author group initially 
obtained some positive results. 

Keywords: Makapuno, coconut, X-ray, radiography testing, NDT. 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN  
THẾ HỆ THỨ TƢ KHẢO SÁT THÁP CÔNG NGHIỆP CÓ ĐƢỜNG KÍNH < 2M 

DEVELOPMENT OF FOURTH-GENERATION COMPUTED TOMOGRAPHY 
CONFIGURATION FOR INVESTIGATION OF INDUSTRIAL EQUIPMENT < 2M 

 
TRẦN THANH MINH, ĐẶNG NGUYỄN THẾ DUY, NGUYỄN VĂN CHUẨN,  

BÙI TRỌNG DUY, NGUYỄN THANH CHÂU 

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: minhtt@canti.vn 

Tóm tắt: Ngày nay, kỹ thuật chụp cắt lớp điện toán CT đã trở thành một công cụ chẩn đoán tiêu 
chuẩn trong y tế và là một phƣơng pháp kiểm tra không phá hủy hữu ích trong lĩnh vực công nghiệp. 
Các thiết bị CT sử dụng tia gamma có nhiều ƣu điểm nổi trội khi ứng dụng trên các đối tƣợng kích 
thƣớc lớn công nghiệp do gamma có khả năng xuyên sâu vào vật liệu có mật độ cao với giá thành 
thấp hơn máy phát tia X cùng năng lƣợng. Trong những năm qua, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt 
nhân trong công nghiệp đã thiết kế và chế tạo nhiều thiết bị CT công nghiệp ứng dụng cho các đối 
tƣợng khác nhau nhƣ thiết bị CT thế hệ thứ nhất g-ORBIT, thiết bị CT thế hệ thứ 3 g-COMET và gần 
đây là thiết bị CT kích thƣớc lớn g-OCTOPUS. Với việc sử dụng nguồn gamma Co-60 có hoạt độ từ 
khoảng 100 mCi và một mảng 08 đầu dò NaI(Tl) có kích thƣớc 2 x 2 inch, thiết bị g-OTOPUS có thể 
ứng dụng hiệu quả trên đối tƣợng tháp công nghiệp có đƣờng kính đến 2m. 

Từ khoá: CT kích thước lớn, CT thế hệ thứ tư, CT công nghiệp. 

Abstract: Nowadays computed tomography technique has become a standard diagnostic tool in 
medical and it is also a useful non-destructive method in industry. Computed tomography devices 
using gamma ray getting a lot of advantages when apply for large size industry objects because of its 
source size and price compared to X ray in same energy. On over years, Centre for Applications of 
Nuclear Technique in Industry has designed and manufactured many gamma-ray industrial devices 
for a variety of applications such as first generation g-ORBIT, 3rd generation devices g-COMET and 
large size CT device g-OCTOPUS. By using Co-60 gamma sources with activity about 100 mCi and 
an array of 08 NaI (Tl) probes of 2 x 2 inches, g-OTOPUS can be applied effectively on industry 
tower which has diameter up to 2m. 

Keywords: Large scale CT, Fourth-Genaration CT, CT for Industry. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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detector, focal spot to object distance (FOD), focal spot to detector distance (FDD) were evaluated. 
The results show that the CT system with the X-ray focal spot of 4×4 µm2, maximum high voltage of 
240 kVp, radiation intensity of 1013 #/s, and CsI scintillation detector of 0.3mm thick, is suitable for 
performing a good image quality, fast scanning-time for tested samples which made from light 
materials, in sizes of industrial common items or device details. The simulation has greatly 
contributed to the selecting of equipment, designing mechanical systems for the recently developing 
cone-beam industrial CT system. 

Keywords: Cone-beam CT system, Monte-Carlo simulation, industrial CT imaging 

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHIẾU XẠ GAMMA  
DÙNG NGUỒN PHÓNG XẠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG 

DESIGN AND MANUFACTURE GAMMA IRRADIATION EQUIPMENT  
USING USED RADIOACTIVE SOURCES 

NGHIÊM XUÂN KHÁNH1, NGUYỄN XUÂN THAO1, NGUYỄN VĂN MẠNH2  
1Non-Destructive Evaluation Center, Hanoi, Vietnam 

2Agriculture Genetics Institute, Hanoi, Vietnam 
E-mail: nguyenxuanthao.nde@gmail.com 

Tóm tắt: Ở Việt Nam, hiện có khoảng hơn 20 nguồn phóng xạ Co-60 có hoạt độ từ vài chục đến vài 
trăm Ci đã qua sử dụng cần đƣợc lƣu trữ, chuyển đổi mục đích sử dụng. Với mong muốn tái sử dụng 
các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, đồng thời góp phần thúc đẩy ứng dụng năng lƣợng nguyên tử 
trong chọn tạo giống cây trồng nông nghiệp Trung tâm Đánh giá không phá hủy đã thực hiện nhiệm 
vụ “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng”. Trên 
cơ sở nghiên cứu, tham khảo các thiết bị tƣơng tự và tận dụng tối đa các điều kiện sẵn có nhóm thực 
hiện đã lựa chọn thiết kế cơ khí thiết bị, thiết kế hệ thống điều kiển và cảnh báo an toàn bức xạ cho 
thiết bị. Qua quá trình hiệu chuẩn và thử nghiệm sau khi chế tạo, thiết bị đã đáp ứng đƣợc các yêu cầu 
về đảm bảo an toàn bức xạ, đảm bảo liều lƣợng chiếu xạ cũng nhƣ thuận tiện cho ngƣời sử dụng. Kết 
quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hƣởng của chiếu xạ trên hạt đậu tƣơng bằng thiết bị bƣớc 
đầu đã thu đƣợc những kết quả rất khả quan. Nhƣ vậy, đây chính là thiết bị đầu tiên mà Vinatom 
chuyển giao cho ngành nông nghiệp và cũng mở ra những hƣớng mới góp phần thúc đẩy việc ứng 
dụng kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

Từ khóa: Nguồn Co-60, liều lượng chiếu xạ, an toàn bức xạ, chiếu xạ, đột biến, chọn giống, cây 
đậu tương. 

Abstract: There are about 20 used Co-60 sources with activities from some tens to some hundreds Ci 
in Vietnam. With the desire to to reuse used radioactive sources, contribute to promoting the 
application of atomic energy in the field of agriculture genetic, the Center for NDE has performed the 
topic "Design and manufacture gamma irradiation equipment using used radioactive sources". On the 
basis of research, refer to similar equipment and make the most of the existing conditions, the 
implementation team selected mechanical design equipment, designed control system and alerted 
radiation safety for equipment. Through calibration and testing process after equipment manufacture 
the equipment has met the requirements of ensuring radiation safety, ensuring irradiation dose as well 
as convenient for users. Experimental results of the effects of irradiation on soybeans by equipment 
have obtained good results. This is the first device Vinatom transferred to the agriculture branch and 
also opened new directions to promote the application of nuclear techniques in Vietnam. 

Keywords: Co-60 source, radiation dose, radiation source safety, radiation irradiation, mutation, 
breed, soybean. 
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proceeded to  purchase insurance  from professional insurance organizations. The above results are a 
firm premise on legal, professional and financial capacity for the operation of the Center in the future. 

Keywords: Quality Inspection, Process Inspection, Metal material, Welding process, Intenational 
Standard ISO/IEC-17020:2012, metal structure, pressure vessel, Government decree, National 
technical regulations (Code).  

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CHỤP ẢNH CẮT LỚP SỬ DỤNG CHÙM 
TIA HÌNH NÓN ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP 

SIMULATION OF CONE-BEAM INDUSTRIAL COMPUTED TOMOGRAPHY SYSTEM 

LÝ TRUNG ANH, NGUYỄN TẤT THẮNG, NGUYỄN ĐỨC KIÊN, TRẦN KIM TUẤN 

Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: thang.nguyentat@hust.edu.vn 

Tóm tắt: Chụp ảnh cắt lớp (CT), một kỹ thuật hiện đại với nhiều ứng dụng, ngày càng trở nên quan 
trọng và cần thiết trong nhiều lĩnh vực kinh tế và đời sống. Các thiết bị chụp ảnh cắt lớp do đó đƣợc 
tập trung nghiên cứu, cải tiến qua nhiều thế hệ nhằm thu đƣợc những hình ảnh ngày càng tốt hơn về 
độ nhạy, độ nét, độ phân giải không gian,… Tại Việt nam, nhiều hệ CT hiện đại với chất lƣợng tốt đã 
đƣợc nhập khẩu để ứng dụng trong công nghiệp. Tuy nhiên, giá thành cao, không dễ bảo trì trong quá 
trình vận hành là những vấn đề cần đƣợc giải quyết  với các hệ thiết bị chụp ảnh ngoại nhập. Vì vậy, 
việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị CT nhằm nâng cao khả năng nội địa hóa đã và đang đƣợc 
quan tâm tại Việt nam.  

Những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển vƣợt bậc của khoa học máy tính, các chƣơng 
trình mô phỏng Monte Carlo (MC) đã đƣợc sử dụng ngày càng rộng rãi trong các nghiên cứu nhằm 
loại bỏ những quá trình không cần thiết trong sản xuất, giảm chi phí và thời gian thực nghiệm. Đối với 
quá trình thiết kế và chế tạo, mô phỏng MC là không thể thiếu nhằm đƣa ra những cấu hình tối ƣu cho 
từng hệ thiết bị, phù hợp với các công việc cụ thể.  

Trong nghiên cứu này, cấu hình hệ chụp ảnh cắt lớp sử dụng chùm tia hình nón ứng dụng trong 
công nghiệp đã đƣợc mô phỏng trên các phần mềm mô phỏng MCNP và GEANT4. Các yếu tổ ảnh 
hƣởng đến chất lƣợng ảnh nhƣ nguồn bức xạ, chất lƣợng đầu dò, khoảng cách nguồn – vật chụp, 
khoảng cách nguồn – đầu dò đã đƣợc khảo sát. Các kết quả cho thấy, cấu hình của hệ chụp ảnh cắt lớp 
với các đặc trƣng nhƣ: máy phát tia X với kích thƣớc tiêu điểm phát 4×4 µm2, năng lƣợng chùm tia X 
cao nhất tƣơng ứng cao áp 240 kV, cƣờng độ bức xạ 1013 #/s; đầu dò ghi nhận với tinh thể nhấp nháy 
CsI dày 0.3mm là hoàn toàn đảm bảo chất lƣợng ảnh chụp tốt, với các vật mẫu đƣợc kiểm tra làm 
bằng vật liệu nhẹ, kích thƣớc phù hợp với hầu hết các vật phẩm đƣợc sản xuất hoặc các chi tiết máy 
trong công nghiệp. Những kết quả mô phỏng trên đã có nhiều đóng góp cho quá trình lựa chọn thiết 
bị, thiết kế hệ cơ khí cho hệ chụp ảnh căt lớp sử dụng chùm tia hình nón ứng dụng trong công nghiệp 
đang đƣợc xây dựng. 

Từ khóa: hệ CT chùm tia hình nón, mô phỏng Monte Carlo, chụp ảnh cắt lớp công nghiệp 

Abstract: Computed tomography (CT), a modern technique with many applications, becomes more 
and more important and necessary in many fields. The CT systems are therefore continuously 
developed for many generations in order to obtain better and better imaging quality in sensitivity, 
definition, spatial resolution. In Vietnam, many high quality CT systems were imported for industrial 
imaging. However, the high cost, not easy to maintain during operation are the unsolved problems for 
imported CT systems. Therefore, the design and manufacturing of CT devices are studied to enhance 
the ability for the localization.  

In recent years, with the outstanding development of computer science, Monte Carlo simulation 
(MC) has been widely used in many researches for eliminating unnecessary processes, or saving the 
experimental costs and time. For the designing and manufacturing, MC simulation is performed to get 
the optimal configuration for individual devices of specific works. 

In this study, the specifications of cone-beam industrial CT system were simulated using 
MCNP and GEANT4 programs. The factors which affect to image quality such as radiation source, 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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detector, focal spot to object distance (FOD), focal spot to detector distance (FDD) were evaluated. 
The results show that the CT system with the X-ray focal spot of 4×4 µm2, maximum high voltage of 
240 kVp, radiation intensity of 1013 #/s, and CsI scintillation detector of 0.3mm thick, is suitable for 
performing a good image quality, fast scanning-time for tested samples which made from light 
materials, in sizes of industrial common items or device details. The simulation has greatly 
contributed to the selecting of equipment, designing mechanical systems for the recently developing 
cone-beam industrial CT system. 

Keywords: Cone-beam CT system, Monte-Carlo simulation, industrial CT imaging 

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHIẾU XẠ GAMMA  
DÙNG NGUỒN PHÓNG XẠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG 

DESIGN AND MANUFACTURE GAMMA IRRADIATION EQUIPMENT  
USING USED RADIOACTIVE SOURCES 

NGHIÊM XUÂN KHÁNH1, NGUYỄN XUÂN THAO1, NGUYỄN VĂN MẠNH2  
1Non-Destructive Evaluation Center, Hanoi, Vietnam 

2Agriculture Genetics Institute, Hanoi, Vietnam 
E-mail: nguyenxuanthao.nde@gmail.com 

Tóm tắt: Ở Việt Nam, hiện có khoảng hơn 20 nguồn phóng xạ Co-60 có hoạt độ từ vài chục đến vài 
trăm Ci đã qua sử dụng cần đƣợc lƣu trữ, chuyển đổi mục đích sử dụng. Với mong muốn tái sử dụng 
các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, đồng thời góp phần thúc đẩy ứng dụng năng lƣợng nguyên tử 
trong chọn tạo giống cây trồng nông nghiệp Trung tâm Đánh giá không phá hủy đã thực hiện nhiệm 
vụ “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng”. Trên 
cơ sở nghiên cứu, tham khảo các thiết bị tƣơng tự và tận dụng tối đa các điều kiện sẵn có nhóm thực 
hiện đã lựa chọn thiết kế cơ khí thiết bị, thiết kế hệ thống điều kiển và cảnh báo an toàn bức xạ cho 
thiết bị. Qua quá trình hiệu chuẩn và thử nghiệm sau khi chế tạo, thiết bị đã đáp ứng đƣợc các yêu cầu 
về đảm bảo an toàn bức xạ, đảm bảo liều lƣợng chiếu xạ cũng nhƣ thuận tiện cho ngƣời sử dụng. Kết 
quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hƣởng của chiếu xạ trên hạt đậu tƣơng bằng thiết bị bƣớc 
đầu đã thu đƣợc những kết quả rất khả quan. Nhƣ vậy, đây chính là thiết bị đầu tiên mà Vinatom 
chuyển giao cho ngành nông nghiệp và cũng mở ra những hƣớng mới góp phần thúc đẩy việc ứng 
dụng kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

Từ khóa: Nguồn Co-60, liều lượng chiếu xạ, an toàn bức xạ, chiếu xạ, đột biến, chọn giống, cây 
đậu tương. 

Abstract: There are about 20 used Co-60 sources with activities from some tens to some hundreds Ci 
in Vietnam. With the desire to to reuse used radioactive sources, contribute to promoting the 
application of atomic energy in the field of agriculture genetic, the Center for NDE has performed the 
topic "Design and manufacture gamma irradiation equipment using used radioactive sources". On the 
basis of research, refer to similar equipment and make the most of the existing conditions, the 
implementation team selected mechanical design equipment, designed control system and alerted 
radiation safety for equipment. Through calibration and testing process after equipment manufacture 
the equipment has met the requirements of ensuring radiation safety, ensuring irradiation dose as well 
as convenient for users. Experimental results of the effects of irradiation on soybeans by equipment 
have obtained good results. This is the first device Vinatom transferred to the agriculture branch and 
also opened new directions to promote the application of nuclear techniques in Vietnam. 

Keywords: Co-60 source, radiation dose, radiation source safety, radiation irradiation, mutation, 
breed, soybean. 
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proceeded to  purchase insurance  from professional insurance organizations. The above results are a 
firm premise on legal, professional and financial capacity for the operation of the Center in the future. 

Keywords: Quality Inspection, Process Inspection, Metal material, Welding process, Intenational 
Standard ISO/IEC-17020:2012, metal structure, pressure vessel, Government decree, National 
technical regulations (Code).  

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CHỤP ẢNH CẮT LỚP SỬ DỤNG CHÙM 
TIA HÌNH NÓN ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP 

SIMULATION OF CONE-BEAM INDUSTRIAL COMPUTED TOMOGRAPHY SYSTEM 

LÝ TRUNG ANH, NGUYỄN TẤT THẮNG, NGUYỄN ĐỨC KIÊN, TRẦN KIM TUẤN 

Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: thang.nguyentat@hust.edu.vn 

Tóm tắt: Chụp ảnh cắt lớp (CT), một kỹ thuật hiện đại với nhiều ứng dụng, ngày càng trở nên quan 
trọng và cần thiết trong nhiều lĩnh vực kinh tế và đời sống. Các thiết bị chụp ảnh cắt lớp do đó đƣợc 
tập trung nghiên cứu, cải tiến qua nhiều thế hệ nhằm thu đƣợc những hình ảnh ngày càng tốt hơn về 
độ nhạy, độ nét, độ phân giải không gian,… Tại Việt nam, nhiều hệ CT hiện đại với chất lƣợng tốt đã 
đƣợc nhập khẩu để ứng dụng trong công nghiệp. Tuy nhiên, giá thành cao, không dễ bảo trì trong quá 
trình vận hành là những vấn đề cần đƣợc giải quyết  với các hệ thiết bị chụp ảnh ngoại nhập. Vì vậy, 
việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị CT nhằm nâng cao khả năng nội địa hóa đã và đang đƣợc 
quan tâm tại Việt nam.  

Những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển vƣợt bậc của khoa học máy tính, các chƣơng 
trình mô phỏng Monte Carlo (MC) đã đƣợc sử dụng ngày càng rộng rãi trong các nghiên cứu nhằm 
loại bỏ những quá trình không cần thiết trong sản xuất, giảm chi phí và thời gian thực nghiệm. Đối với 
quá trình thiết kế và chế tạo, mô phỏng MC là không thể thiếu nhằm đƣa ra những cấu hình tối ƣu cho 
từng hệ thiết bị, phù hợp với các công việc cụ thể.  

Trong nghiên cứu này, cấu hình hệ chụp ảnh cắt lớp sử dụng chùm tia hình nón ứng dụng trong 
công nghiệp đã đƣợc mô phỏng trên các phần mềm mô phỏng MCNP và GEANT4. Các yếu tổ ảnh 
hƣởng đến chất lƣợng ảnh nhƣ nguồn bức xạ, chất lƣợng đầu dò, khoảng cách nguồn – vật chụp, 
khoảng cách nguồn – đầu dò đã đƣợc khảo sát. Các kết quả cho thấy, cấu hình của hệ chụp ảnh cắt lớp 
với các đặc trƣng nhƣ: máy phát tia X với kích thƣớc tiêu điểm phát 4×4 µm2, năng lƣợng chùm tia X 
cao nhất tƣơng ứng cao áp 240 kV, cƣờng độ bức xạ 1013 #/s; đầu dò ghi nhận với tinh thể nhấp nháy 
CsI dày 0.3mm là hoàn toàn đảm bảo chất lƣợng ảnh chụp tốt, với các vật mẫu đƣợc kiểm tra làm 
bằng vật liệu nhẹ, kích thƣớc phù hợp với hầu hết các vật phẩm đƣợc sản xuất hoặc các chi tiết máy 
trong công nghiệp. Những kết quả mô phỏng trên đã có nhiều đóng góp cho quá trình lựa chọn thiết 
bị, thiết kế hệ cơ khí cho hệ chụp ảnh căt lớp sử dụng chùm tia hình nón ứng dụng trong công nghiệp 
đang đƣợc xây dựng. 

Từ khóa: hệ CT chùm tia hình nón, mô phỏng Monte Carlo, chụp ảnh cắt lớp công nghiệp 

Abstract: Computed tomography (CT), a modern technique with many applications, becomes more 
and more important and necessary in many fields. The CT systems are therefore continuously 
developed for many generations in order to obtain better and better imaging quality in sensitivity, 
definition, spatial resolution. In Vietnam, many high quality CT systems were imported for industrial 
imaging. However, the high cost, not easy to maintain during operation are the unsolved problems for 
imported CT systems. Therefore, the design and manufacturing of CT devices are studied to enhance 
the ability for the localization.  

In recent years, with the outstanding development of computer science, Monte Carlo simulation 
(MC) has been widely used in many researches for eliminating unnecessary processes, or saving the 
experimental costs and time. For the designing and manufacturing, MC simulation is performed to get 
the optimal configuration for individual devices of specific works. 

In this study, the specifications of cone-beam industrial CT system were simulated using 
MCNP and GEANT4 programs. The factors which affect to image quality such as radiation source, 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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international standards. The research results initially added stable isotope data in Vietnam's honey 
samples to the world isotopic database. Moreover, it provides the authorities with a tool to authenticate 
the quality of honey circulating in the market. 

Key words: Stable isotope; Carbon; IRMS; Honey; Quality authentication. 

MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU VỀ SỬ DỤNG ĐỒNG VỊ BỀN TRONG ĐÁNH GIÁ 
SUY THOÁI ĐẤT TẠI LƢU VỰC HỒ TUYỀN LÂM 

SOME INITIAL RESULTS IN STUDY ON THE ABILITY OF USING STABLE ISOTOPES IN 
ASSESSMENT OF SOIL DEGRADATION AT TUYEN LAM CATCHMENT 

NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN, NGUYỄN MINH ĐẠO, PHAN QUANG TRUNG, 
VÕ THỊ MỘNG THẮM, LÊ XUÂN THẮNG, PHAN SƠN HẢI. 

Nuclear Research Institute, 01 Nguyen Tu Luc, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: nguyenhuonglan.dl@gmail.com 

Tóm tắt: Quá trình xói mòn ở vùng đất dốc làm suy giảm chất lƣợng đất canh tác và giảm năng suất 
cây trồng. Đà Lạt có địa hình chủ yếu là bình nguyên và núi cao, đồng thời, mƣa tập trung theo mùa 
với cƣờng độ lớn nên quá trình xói mòn, rửa trôi đất xảy ra mạnh mẽ, đặc biệt trên các sƣờn đồi có 
lớp phủ thực vật mỏng. Một vùng đất khá đa dạng về loại hình canh tác thuộc lƣu vực Hồ Tuyền Lâm 
- Đà Lạt, có quy mô khoảng 1 km2 đƣợc chọn để nghiên cứu khả năng sử dụng các đồng vị bền trong 
đánh giá suy thoái đất. Tại vùng nghiên cứu, chúng tôi thu thập các các mẫu đất từ các loại đất canh 
tác khác nhau. Các mẫu đất trong lƣu vực sẽ đƣợc phân tích các chỉ tiêu hóa tính và thành phần đồng 
vị bền δ13C. Khu vực nghiên cứu đƣợc xem xét đánh giá sự suy thoái đất và khả năng chỉ định nguồn 
gốc xói mòn bằng các đồng vị bền δ13C.  

Từ khóa: xói mòn đất, suy thoái đất nông nghiệp, đồng vị bền. 

Abstract: Erosion process from upland causes soil degradation in land farm as well as reducing in 
crop productivity. The main topography in Dalat is plain and high mountains. Primary rainfall here is 
in rainy season with high intensity, so soil erosion takes place strongly, especially on hillsides with 
spare vegetation. An area which has varieties of land use belongs to Tuyen Lam catchment is selected 
for study on the ability of using stable isotopes in indication soil degradation. At study site, soil 
samples are collected at different land uses. Soil samples are analyzed some chemical characteristics, 
and δ13C isotope composition ([13C]/ [12C]). The degradation of soil and the ability of using stable 
isotope δ13C are estimated at study site. 

Keywords: soil erosion, soil degradation, stable isotopes. 

NUCLEAR SCIENCE SECURITY CURRICULUM AT MOROCCAN 
UNIVERSITIES: THE HASSAN II UNIVERISTY OF CASABLANCA EXPERIENCE. 

ASMAE ETTOUFI, EL HASSAN SAYOUTY 

Hassan II University of Casablanca, High Energy Physics and Condensed Matter laboratory. Km 8 
Route d‟El Jadida, B.P 5366 Maarif 20100 Casablanca. Morocco 

E-mail: hassayout@yahoo.fr 

Abstract: The Hassan II university of Casablanca (UH2C) is a public university established in 1975, it 
encompasses about 100.000 students and over 1100 full time professors, making it the third largest 
university in Morocco, it consists of 18 institutes (faculties and schools) which belongs the faculty of 
Science Ain Chock. In 2015, an option related to nuclear security in various nuclear science and 
technology has been added to the academic program of the faculty, as the result of the permanent 
development and progress of nuclear sciences and their several applications, especially in medicine, 
industry and agriculture. This paper gives an overview of the beginnings of teaching nuclear science in 
Morocco, it describes the nuclear science and technology curriculum at UH2C- Ain chock, and then, it 
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XÁC ĐỊNH BỀ DÀY VẬT LIỆU BẰNG PHƢƠNG PHÁP TRUYỀN QUA  
CỦA HẠT BETA  

DETERMINATION THICKNESS OF MATERIALS USING THE TRANSMISSION METHOD  
OF BETA PARTICLES 

MAI ĐÌNH THỦY*, BÙI NGỌC HÀ 

School of Engineering Physics, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: thuy.maidinh@hust.edu.vn 

Tóm tắt: Hiện nay, việc sử dụng bức xạ trong công nghiệp đang rất phổ biến tại Việt Nam. Trong đó, 
có các ứng dụng bức xạ beta, gamma năng lƣợng thấp hoặc tia X để đo và kiểm soát bề dày sản phẩm 
nhƣ giấy, màng nhựa, lá nhôm, thép, màng mỏng trong công nghiệp, vv. Tuy nhiên phần lớn thiết bị, 
hệ thống kiểm tra bề dày vật liệu hiện nay tại Việt Nam chủ yếu đƣợc nhập từ nƣớc ngoài với giá 
thành khá cao. Do đó, nhu cầu nội địa hóa các thiết bị đo độ dày tự động bằng nguồn bức xạc đang rất 
đƣợc quan tâm trong các ngành công nghiệp. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, xây dựng phƣơng 
pháp và đƣa ra các phƣơng trình đƣờng chuẩn đo bề dày của các vật liệu có hệ số Z nhỏ (nhôm, giấy, 
silic, ...) sử dụng phƣơng pháp truyền qua của bức xạ beta.  

Từ khóa: Chế tạo thiết bị bức xạ, bức xạ beta kiểm tra bề dày vật liệu, vật liệu có Z nhỏ. 

Abstract: Currently, the use of radiation in industry is very popular in Vietnam. In particular, there 
are applications of beta, low energy gamma or X-ray radiation to measure and control product 
thickness such as paper, plastic film, aluminum foil, steel, thin film in industry, etc. However, most of 
the equipment, the system of checking material thickness in Vietnam today are mainly imported from 
foreign countries with relatively high prices. Therefore, the demand for localization of automatic 
thickness gauges by charging sources is very much in the industry. The paper presents research 
results, builds the method and gives calibration equations for measuring the thickness of materials 
with small Z numbers (aluminum, silicon, ...) using the transmission method of beta radiation.   

Keywords: Manufacturing radiation equipment, checking material thickness, materials with small Z, 
beta particles 

PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ BỀN (δ 13C) TRONG MẬT ONG Ở VIỆT NAM 

STABLE CARBON ISOTOPE RATIO ANALYSIS (δ 13C) OF HONEY IN VIETNAM 

VŨ HOÀI, N.T.H. THỊNH, H.L.ANH, V.T.ANH, T.V.CHÂU, M.Đ.KIÊN 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: vuhoai1211@gmail.com 

Tóm tắt: Ứng dụng kỹ thuật đồng vị bền trong xác thực chất lƣợng thực phẩm đang là xu hƣớng phổ 
biến trên thế giới. Mục đích của nghiên cứu nhằm ứng dụng kỹ thuật đồng vị bền để đánh giá độ tinh 
khiết mật ong thông qua hàm lƣợng đƣờng C4 có trong đó. Để phát hiện việc bổ sung đƣờng vào mật 
ong, giá trị ⸹13C trong mật ong và chiết suất protein từ mật ong sẽ đƣợc phân tích trên hệ phổ kế tỉ số 
đồng vị (IRMS). Sự khác biệt giữa 2 giá trị trên không đƣợc vƣợt quá 1o/oo theo tiêu chuẩn quốc tế. 
Các kết quả nghiên cứu bƣớc đầu bổ sung dữ liệu đồng vị bền trong mẫu mật ong của Việt Nam vào 
cơ sở dữ liệu đồng vị thế giới. Hơn thế nữa, thông qua nghiên cứu cung cấp thêm cho cơ quan chức 
năng một công cụ để xác thực chất lƣợng mật ong đang lƣu thông trên thị trƣờng. 

Từ khóa: Đồng vị bền; Carbon; IRMS; Mật ong; Xác thực chất lượng. 

Abstract: Application of stable isotope techniques in food quality authentication is a widespread in 
the world nowadays. The objectives of this research were to develop a stable isotope technique to 
distinguish natural honey and honey added sugar through the amount of C4 sugar. To detect the 
addition of sugar to honey, the value of δ 13C in honey and protein extracted from honey was analyzed 
on the isotope ratio system (IRMS). The difference between this must not exceed 1o/oo according to 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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international standards. The research results initially added stable isotope data in Vietnam's honey 
samples to the world isotopic database. Moreover, it provides the authorities with a tool to authenticate 
the quality of honey circulating in the market. 

Key words: Stable isotope; Carbon; IRMS; Honey; Quality authentication. 

MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU VỀ SỬ DỤNG ĐỒNG VỊ BỀN TRONG ĐÁNH GIÁ 
SUY THOÁI ĐẤT TẠI LƢU VỰC HỒ TUYỀN LÂM 

SOME INITIAL RESULTS IN STUDY ON THE ABILITY OF USING STABLE ISOTOPES IN 
ASSESSMENT OF SOIL DEGRADATION AT TUYEN LAM CATCHMENT 

NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN, NGUYỄN MINH ĐẠO, PHAN QUANG TRUNG, 
VÕ THỊ MỘNG THẮM, LÊ XUÂN THẮNG, PHAN SƠN HẢI. 

Nuclear Research Institute, 01 Nguyen Tu Luc, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: nguyenhuonglan.dl@gmail.com 

Tóm tắt: Quá trình xói mòn ở vùng đất dốc làm suy giảm chất lƣợng đất canh tác và giảm năng suất 
cây trồng. Đà Lạt có địa hình chủ yếu là bình nguyên và núi cao, đồng thời, mƣa tập trung theo mùa 
với cƣờng độ lớn nên quá trình xói mòn, rửa trôi đất xảy ra mạnh mẽ, đặc biệt trên các sƣờn đồi có 
lớp phủ thực vật mỏng. Một vùng đất khá đa dạng về loại hình canh tác thuộc lƣu vực Hồ Tuyền Lâm 
- Đà Lạt, có quy mô khoảng 1 km2 đƣợc chọn để nghiên cứu khả năng sử dụng các đồng vị bền trong 
đánh giá suy thoái đất. Tại vùng nghiên cứu, chúng tôi thu thập các các mẫu đất từ các loại đất canh 
tác khác nhau. Các mẫu đất trong lƣu vực sẽ đƣợc phân tích các chỉ tiêu hóa tính và thành phần đồng 
vị bền δ13C. Khu vực nghiên cứu đƣợc xem xét đánh giá sự suy thoái đất và khả năng chỉ định nguồn 
gốc xói mòn bằng các đồng vị bền δ13C.  

Từ khóa: xói mòn đất, suy thoái đất nông nghiệp, đồng vị bền. 

Abstract: Erosion process from upland causes soil degradation in land farm as well as reducing in 
crop productivity. The main topography in Dalat is plain and high mountains. Primary rainfall here is 
in rainy season with high intensity, so soil erosion takes place strongly, especially on hillsides with 
spare vegetation. An area which has varieties of land use belongs to Tuyen Lam catchment is selected 
for study on the ability of using stable isotopes in indication soil degradation. At study site, soil 
samples are collected at different land uses. Soil samples are analyzed some chemical characteristics, 
and δ13C isotope composition ([13C]/ [12C]). The degradation of soil and the ability of using stable 
isotope δ13C are estimated at study site. 

Keywords: soil erosion, soil degradation, stable isotopes. 

NUCLEAR SCIENCE SECURITY CURRICULUM AT MOROCCAN 
UNIVERSITIES: THE HASSAN II UNIVERISTY OF CASABLANCA EXPERIENCE. 

ASMAE ETTOUFI, EL HASSAN SAYOUTY 

Hassan II University of Casablanca, High Energy Physics and Condensed Matter laboratory. Km 8 
Route d‟El Jadida, B.P 5366 Maarif 20100 Casablanca. Morocco 

E-mail: hassayout@yahoo.fr 

Abstract: The Hassan II university of Casablanca (UH2C) is a public university established in 1975, it 
encompasses about 100.000 students and over 1100 full time professors, making it the third largest 
university in Morocco, it consists of 18 institutes (faculties and schools) which belongs the faculty of 
Science Ain Chock. In 2015, an option related to nuclear security in various nuclear science and 
technology has been added to the academic program of the faculty, as the result of the permanent 
development and progress of nuclear sciences and their several applications, especially in medicine, 
industry and agriculture. This paper gives an overview of the beginnings of teaching nuclear science in 
Morocco, it describes the nuclear science and technology curriculum at UH2C- Ain chock, and then, it 
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XÁC ĐỊNH BỀ DÀY VẬT LIỆU BẰNG PHƢƠNG PHÁP TRUYỀN QUA  
CỦA HẠT BETA  

DETERMINATION THICKNESS OF MATERIALS USING THE TRANSMISSION METHOD  
OF BETA PARTICLES 

MAI ĐÌNH THỦY*, BÙI NGỌC HÀ 

School of Engineering Physics, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: thuy.maidinh@hust.edu.vn 

Tóm tắt: Hiện nay, việc sử dụng bức xạ trong công nghiệp đang rất phổ biến tại Việt Nam. Trong đó, 
có các ứng dụng bức xạ beta, gamma năng lƣợng thấp hoặc tia X để đo và kiểm soát bề dày sản phẩm 
nhƣ giấy, màng nhựa, lá nhôm, thép, màng mỏng trong công nghiệp, vv. Tuy nhiên phần lớn thiết bị, 
hệ thống kiểm tra bề dày vật liệu hiện nay tại Việt Nam chủ yếu đƣợc nhập từ nƣớc ngoài với giá 
thành khá cao. Do đó, nhu cầu nội địa hóa các thiết bị đo độ dày tự động bằng nguồn bức xạc đang rất 
đƣợc quan tâm trong các ngành công nghiệp. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, xây dựng phƣơng 
pháp và đƣa ra các phƣơng trình đƣờng chuẩn đo bề dày của các vật liệu có hệ số Z nhỏ (nhôm, giấy, 
silic, ...) sử dụng phƣơng pháp truyền qua của bức xạ beta.  

Từ khóa: Chế tạo thiết bị bức xạ, bức xạ beta kiểm tra bề dày vật liệu, vật liệu có Z nhỏ. 

Abstract: Currently, the use of radiation in industry is very popular in Vietnam. In particular, there 
are applications of beta, low energy gamma or X-ray radiation to measure and control product 
thickness such as paper, plastic film, aluminum foil, steel, thin film in industry, etc. However, most of 
the equipment, the system of checking material thickness in Vietnam today are mainly imported from 
foreign countries with relatively high prices. Therefore, the demand for localization of automatic 
thickness gauges by charging sources is very much in the industry. The paper presents research 
results, builds the method and gives calibration equations for measuring the thickness of materials 
with small Z numbers (aluminum, silicon, ...) using the transmission method of beta radiation.   

Keywords: Manufacturing radiation equipment, checking material thickness, materials with small Z, 
beta particles 

PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ BỀN (δ 13C) TRONG MẬT ONG Ở VIỆT NAM 

STABLE CARBON ISOTOPE RATIO ANALYSIS (δ 13C) OF HONEY IN VIETNAM 

VŨ HOÀI, N.T.H. THỊNH, H.L.ANH, V.T.ANH, T.V.CHÂU, M.Đ.KIÊN 

Institute for Nuclear Science and Technology, Hanoi, Vietnam 
Email: vuhoai1211@gmail.com 

Tóm tắt: Ứng dụng kỹ thuật đồng vị bền trong xác thực chất lƣợng thực phẩm đang là xu hƣớng phổ 
biến trên thế giới. Mục đích của nghiên cứu nhằm ứng dụng kỹ thuật đồng vị bền để đánh giá độ tinh 
khiết mật ong thông qua hàm lƣợng đƣờng C4 có trong đó. Để phát hiện việc bổ sung đƣờng vào mật 
ong, giá trị ⸹13C trong mật ong và chiết suất protein từ mật ong sẽ đƣợc phân tích trên hệ phổ kế tỉ số 
đồng vị (IRMS). Sự khác biệt giữa 2 giá trị trên không đƣợc vƣợt quá 1o/oo theo tiêu chuẩn quốc tế. 
Các kết quả nghiên cứu bƣớc đầu bổ sung dữ liệu đồng vị bền trong mẫu mật ong của Việt Nam vào 
cơ sở dữ liệu đồng vị thế giới. Hơn thế nữa, thông qua nghiên cứu cung cấp thêm cho cơ quan chức 
năng một công cụ để xác thực chất lƣợng mật ong đang lƣu thông trên thị trƣờng. 

Từ khóa: Đồng vị bền; Carbon; IRMS; Mật ong; Xác thực chất lượng. 

Abstract: Application of stable isotope techniques in food quality authentication is a widespread in 
the world nowadays. The objectives of this research were to develop a stable isotope technique to 
distinguish natural honey and honey added sugar through the amount of C4 sugar. To detect the 
addition of sugar to honey, the value of δ 13C in honey and protein extracted from honey was analyzed 
on the isotope ratio system (IRMS). The difference between this must not exceed 1o/oo according to 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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highlights the efforts to integrate nuclear security courses into the existing program through different 
ways, and finally discusses the challenges faced in establishing a specific nuclear security curriculum 
at the university. 

Keywords: Nuclear science, nuclear security, curriculum, nuclear education and training. 

HỖ TRỢ NĂNG LỰC PHÒNG THÍ NGHIỆM VỀ MỘT SỐ KỸ THUẬT NDT VÀ 
HẠT NHÂN CHO VỤ TIÊU CHUẨN ĐO LƢỜNG (DSM),  BỘ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ (MOST), CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 

SUPPORTING ON LABORATORY CAPACITY OF SOME NDT AND NUCLEAR TECHNIQUES 
TO DSM OF LAO PDR (UNDER THE NATIONAL RESEARCH PROGRAM- NDT.41.LA/18) 

ĐINH CHÍ HƢNG VÀ CỘNG SỰ 

Non-Destructive Evaluation Center, Hanoi, Vietnam 
Email: dinhchihung78@gmail.com 

Tóm tắt: Hợp tác Việt-Lào về khoa học và công nghệ đã có truyền thống tốt đẹp trong nhiều năm qua 
và cần thiết. Hơn nũa, thông qua nhiệm vụ khoa học công nghệ này Trung tâm NDE/Vinatom giúp cho 
Vụ tiêu chuẩn, đo lƣờng/Bộ KHCN Lào xây dựng đƣợc năng lực phòng thí nghiệm về một số kỹ thuật 
NDT và hạt nhân. Điều đó giúp cho các hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng năng lƣợng nguyên tử có 
điều kiện tiếp cận và từng bƣớc thể hiện đƣợc vai trò của mình trong sự phát triển kinh tế - xã hội và 
nâng cao vi thế của Lào với tƣ cách là thành viên của Cơ quan nguyên tử năng quốc tế (IAEA). 
Bài báo này tập trung vào các nội dung sau: 
1. Hiện trạng về phát triển NDT và kỹ thuật hạt nhân ở Lào; 
2. Một số kỹ thuật NDT truyền thống nhƣ PT, MT, UT và RT; 
3. Một số kỹ thuật hạt nhân xác định mật độ, độ ẩm sử dụng nguồn gamma và neutron, kỹ thuật 
Huỳnh quang tia X xác định hàm lƣợng Au, Ag, Cu trong các sản phẩm Au thƣơng mại; 
4. Một số kỹ thuật hạt nhân nhằm bảo đảm ATBX và An ninh nguồn phón xạ khi phát triển các kỹ 
thuật liên quan có sử dụng nguồn bức xạ ion hóa;  
5. Kết luận và kiến nghị. 

Từ khoá: Nghị định thư, NDT, kỹ thuật hạt nhân, an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ. 

Abstract: Viet-Lao Cooperation on science & technology has been gotten a good tradition for a long 
time ago and necessary. Moreover, through this science and technology task, center for NDE/Vinatom 
has supported effectively  to DSM/MOST-Lao to build the laboratory capacity on some of basical NDT 
and nuclear techniques. It helps the activities in atomic energy application to develop and to contribute 
in economic- social development in Lao and also raising the position of Lao as the IAEA member.  
This article focused on the following contents: 
1. Current situation of NDT & Nuclear techniques  development in Lao; 
2. Some tradition NDT methods (PT, MT, UT, RT); 
3. Some of nuclear techniques as using gamma and neutron sources to determine density and humidity 
of materials or XRFA to analysis Au, Ag, Cu contents in commerce gold products; 
4. Some of radiation safety techniques in order to ensure radiation safety and security when 
developing the related techniques with using ionization radiation; 
5. Conclusion and petition 
Keywords: Non-Destructive Testing (NDT), Nuclear Technique (NT), Radiation source Safety and Security. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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highlights the efforts to integrate nuclear security courses into the existing program through different 
ways, and finally discusses the challenges faced in establishing a specific nuclear security curriculum 
at the university. 

Keywords: Nuclear science, nuclear security, curriculum, nuclear education and training. 
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HẠT NHÂN CHO VỤ TIÊU CHUẨN ĐO LƢỜNG (DSM),  BỘ KHOA HỌC VÀ 
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TO DSM OF LAO PDR (UNDER THE NATIONAL RESEARCH PROGRAM- NDT.41.LA/18) 

ĐINH CHÍ HƢNG VÀ CỘNG SỰ 

Non-Destructive Evaluation Center, Hanoi, Vietnam 
Email: dinhchihung78@gmail.com 

Tóm tắt: Hợp tác Việt-Lào về khoa học và công nghệ đã có truyền thống tốt đẹp trong nhiều năm qua 
và cần thiết. Hơn nũa, thông qua nhiệm vụ khoa học công nghệ này Trung tâm NDE/Vinatom giúp cho 
Vụ tiêu chuẩn, đo lƣờng/Bộ KHCN Lào xây dựng đƣợc năng lực phòng thí nghiệm về một số kỹ thuật 
NDT và hạt nhân. Điều đó giúp cho các hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng năng lƣợng nguyên tử có 
điều kiện tiếp cận và từng bƣớc thể hiện đƣợc vai trò của mình trong sự phát triển kinh tế - xã hội và 
nâng cao vi thế của Lào với tƣ cách là thành viên của Cơ quan nguyên tử năng quốc tế (IAEA). 
Bài báo này tập trung vào các nội dung sau: 
1. Hiện trạng về phát triển NDT và kỹ thuật hạt nhân ở Lào; 
2. Một số kỹ thuật NDT truyền thống nhƣ PT, MT, UT và RT; 
3. Một số kỹ thuật hạt nhân xác định mật độ, độ ẩm sử dụng nguồn gamma và neutron, kỹ thuật 
Huỳnh quang tia X xác định hàm lƣợng Au, Ag, Cu trong các sản phẩm Au thƣơng mại; 
4. Một số kỹ thuật hạt nhân nhằm bảo đảm ATBX và An ninh nguồn phón xạ khi phát triển các kỹ 
thuật liên quan có sử dụng nguồn bức xạ ion hóa;  
5. Kết luận và kiến nghị. 

Từ khoá: Nghị định thư, NDT, kỹ thuật hạt nhân, an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ. 

Abstract: Viet-Lao Cooperation on science & technology has been gotten a good tradition for a long 
time ago and necessary. Moreover, through this science and technology task, center for NDE/Vinatom 
has supported effectively  to DSM/MOST-Lao to build the laboratory capacity on some of basical NDT 
and nuclear techniques. It helps the activities in atomic energy application to develop and to contribute 
in economic- social development in Lao and also raising the position of Lao as the IAEA member.  
This article focused on the following contents: 
1. Current situation of NDT & Nuclear techniques  development in Lao; 
2. Some tradition NDT methods (PT, MT, UT, RT); 
3. Some of nuclear techniques as using gamma and neutron sources to determine density and humidity 
of materials or XRFA to analysis Au, Ag, Cu contents in commerce gold products; 
4. Some of radiation safety techniques in order to ensure radiation safety and security when 
developing the related techniques with using ionization radiation; 
5. Conclusion and petition 
Keywords: Non-Destructive Testing (NDT), Nuclear Technique (NT), Radiation source Safety and Security. 
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ẢNH HƢỞNG CỦA XỬ LÝ CHIẾU XẠ GAMMA TỚI TỶ LỆ SỐNG SÓT, HÌNH 
THÁI VÀ KHẢ NĂNG SINH CELLULASE CỦA CHỦNG NẤM TRICHODERMA 

EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE SURVIVAL RATE, PHENOTYPE AND 
CELLULASE ACTIVITY IN TRICHODERMA 

NGUYỄN THỊ THƠM, TRẦN XUÂN AN, HOÀNG ĐĂNG SÁNG, NGUYỄN VĂN BÍNH,  
TRẦN MINH QUỲNH, TRẦN BĂNG DIỆP 

Hanoi Irradiation Centre, Minh Khai, Tu Liem, Hanoi, Vietnam 
Email:tranfbangdiepj@yahoo.com 

Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu là bƣớc đầu khảo sát tác dụng gây đột biến sinh cellulase cao ở 
chủng nấm Trichoderma bởi bức xạ gamma. Dung dịch bào tử của chủng nấm này đƣợc xử lý chiếu xạ 
ở dải liều 0-3000 Gy trên nguồn gamma Co-60 tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Kết quả cho thấy, tỷ lệ 
bào tử Trichoderma sống sót giảm theo liều chiếu. Ở liều 3000 Gy, số lƣợng bào tử sống sót giảm đi 
10 đơn vị Log so với đối chứng. Sau chiếu xạ, tiến hành sàng lọc trên môi trƣờng PDA có bổ sung 
CMC (caboxymethyl cellulose) với chỉ thị Congo đỏ đã thu đƣợc hàng trăm khuẩn lạc có vòng phân 
giải CMC lớn hơn chủng ban đầu, trong đó 3 thể đột biến TTG-700, TTG-1000 và TTG-1200 có khả 
năng phân giải cellulose tăng 2,25-2,37 lần so với chủng gốc. Ba thể đột biến sinh cellulase cao này 
cũng có hình thái khuẩn lạc, tốc độ phát triển, hình thái bào tử đính ... khác xa so với chủng ban đầu. 

Từ khóa: Trichoderma, bào tử, chiếu xạ gamma, tỷ lệ sống sót, đột biến, cellulase. 

Abstract: The motivation of our research is to examine the mutagenic effect of gamma irradiation on 
cellulase secretion of Trichoderma. The spore suspensions of this fungus were irradiated at a dose 
ranging 0-3000 Gy under gamma Cobalt-60 source at Hanoi Irradiation Center. The result showed that 
the survival rate of Trichoderma decreases with the increasing dose. At the dose of 3000 Gy, the 
quantity survival spore decreased by 10 Log unit. By screening in PDA medium with the addition of 
CMC (cabonxymethyl cellulose) and Congo-Red as an indicator for cellulose degradation after 
irradiation, hundreds of colonies with a larger diameter of clearing zone compared to the initial strain 
were observed. It is important to notice the 3 mutants TTG-700, TTG-1000, TTG-1200, which 
demonstrates the higher cellulose degradation (2.25–2.37 times) compared to the wild type. 
Significant differences in the morphology and growth rate of colonies, morphology of conidium… 
compared to their parent, were also observed in these 3 high cellulase-producing mutants. 

Keywords: Trichoderma, spore, gamma irradiation, survival rate, mutant, cellulose. 

MUTATION BREEDING FOR ANTHRACNOSE RESIATANCE  
CAUSED BY COLLETOTRICHUM CAPSICI IN CHILI 

VICHAI PURIPINYAVANICH1, PRARTANA KEWSUWAN2, NARISRA SUWAN3 
PENJAN SUTTHANUKUL4, TARNTIP BHASABUTTRA5 

1Thailand Institute of Nuclear Technology, Nakhon Nayok, Thailand  
2Thailand Institute of Nuclear Technology, Nakhon Nayok, Thailand  
3Nan Agricultural Research and Development Center, Nan, Thailand 

4Sukhothai Horticultural Research Center, Sukhothai, Thailand 
5Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok, Thailand 

Email: vichaip@tint.or.th; prartanakewsuwan@gmail.com; ungagricmu@gmail.com; 
penchan40@gmail.com; tip2511@gmail.com 

Abstract: In Thailand, there are three major species of Colletotrichum spp. which caused 
anthracnose disease to chili product; Colletotrichum gloeosporioides, C. capsici and C. acutatum. In 
2015, the researchers from Thailand Institute of Nuclear Technology reported a first success of 
radiation-induced mutation breeding for anthracnose resistance which caused by C. gloeosporioides in 
Sukhothai. Anywhere there was no anthracnose disease caused by C. capsici or C. acutatum in this 
area. Therefore, breeding program for anthracnose resistance caused by C. capsici was moved to 
Nan, a mountainous area where chili plants are often infected with C. capsici. M1 seed of 
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ẢNH HƢỞNG CỦA XỬ LÝ CHIẾU XẠ GAMMA TỚI TỶ LỆ SỐNG SÓT, HÌNH 
THÁI VÀ KHẢ NĂNG SINH CELLULASE CỦA CHỦNG NẤM TRICHODERMA 

EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE SURVIVAL RATE, PHENOTYPE AND 
CELLULASE ACTIVITY IN TRICHODERMA 

NGUYỄN THỊ THƠM, TRẦN XUÂN AN, HOÀNG ĐĂNG SÁNG, NGUYỄN VĂN BÍNH,  
TRẦN MINH QUỲNH, TRẦN BĂNG DIỆP 

Hanoi Irradiation Centre, Minh Khai, Tu Liem, Hanoi, Vietnam 
Email:tranfbangdiepj@yahoo.com 

Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu là bƣớc đầu khảo sát tác dụng gây đột biến sinh cellulase cao ở 
chủng nấm Trichoderma bởi bức xạ gamma. Dung dịch bào tử của chủng nấm này đƣợc xử lý chiếu xạ 
ở dải liều 0-3000 Gy trên nguồn gamma Co-60 tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Kết quả cho thấy, tỷ lệ 
bào tử Trichoderma sống sót giảm theo liều chiếu. Ở liều 3000 Gy, số lƣợng bào tử sống sót giảm đi 
10 đơn vị Log so với đối chứng. Sau chiếu xạ, tiến hành sàng lọc trên môi trƣờng PDA có bổ sung 
CMC (caboxymethyl cellulose) với chỉ thị Congo đỏ đã thu đƣợc hàng trăm khuẩn lạc có vòng phân 
giải CMC lớn hơn chủng ban đầu, trong đó 3 thể đột biến TTG-700, TTG-1000 và TTG-1200 có khả 
năng phân giải cellulose tăng 2,25-2,37 lần so với chủng gốc. Ba thể đột biến sinh cellulase cao này 
cũng có hình thái khuẩn lạc, tốc độ phát triển, hình thái bào tử đính ... khác xa so với chủng ban đầu. 

Từ khóa: Trichoderma, bào tử, chiếu xạ gamma, tỷ lệ sống sót, đột biến, cellulase. 

Abstract: The motivation of our research is to examine the mutagenic effect of gamma irradiation on 
cellulase secretion of Trichoderma. The spore suspensions of this fungus were irradiated at a dose 
ranging 0-3000 Gy under gamma Cobalt-60 source at Hanoi Irradiation Center. The result showed that 
the survival rate of Trichoderma decreases with the increasing dose. At the dose of 3000 Gy, the 
quantity survival spore decreased by 10 Log unit. By screening in PDA medium with the addition of 
CMC (cabonxymethyl cellulose) and Congo-Red as an indicator for cellulose degradation after 
irradiation, hundreds of colonies with a larger diameter of clearing zone compared to the initial strain 
were observed. It is important to notice the 3 mutants TTG-700, TTG-1000, TTG-1200, which 
demonstrates the higher cellulose degradation (2.25–2.37 times) compared to the wild type. 
Significant differences in the morphology and growth rate of colonies, morphology of conidium… 
compared to their parent, were also observed in these 3 high cellulase-producing mutants. 

Keywords: Trichoderma, spore, gamma irradiation, survival rate, mutant, cellulose. 
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Abstract: In Thailand, there are three major species of Colletotrichum spp. which caused 
anthracnose disease to chili product; Colletotrichum gloeosporioides, C. capsici and C. acutatum. In 
2015, the researchers from Thailand Institute of Nuclear Technology reported a first success of 
radiation-induced mutation breeding for anthracnose resistance which caused by C. gloeosporioides in 
Sukhothai. Anywhere there was no anthracnose disease caused by C. capsici or C. acutatum in this 
area. Therefore, breeding program for anthracnose resistance caused by C. capsici was moved to 
Nan, a mountainous area where chili plants are often infected with C. capsici. M1 seed of 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỨC XẠ ION HÓA  
KẾT HỢP CÔNG NGHỆ RIBOSOME CẢI THIỆN KHẢ NĂNG SINH PROTEASE 

CỦA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS 

STUDY ON THE COMBINATION OF GAMMA IRRADIATION AND RIBOSOME 
ENGINEERING FOR THE ENHANCEMENT OF BACILLUS SUBTILIS‟S  

PROTEASE-PRODUCING 

TRẦN BĂNG DIỆP1, NGUYỄN THỊ THƠM1, HOÀNG ĐĂNG SÁNG1, NGUYỄN VĂN BÍNH1,  
TRẦN XUÂN AN1, HOÀNG PHƢƠNG THẢO1, TRẦN MINH QUỲNH1, VÕ THỊ THƢƠNG LAN2 

1Hanoi Irradiation Centre, Minh Khai, Tu Liem, Hanoi, Vietnam 
2Faculty of Biology, VNU University of Science, 334 Nguyen Trai, ThanhXuan, Hanoi, Vietnam 

Email:tranfbangdiepj@yahoo.com 
Tóm tắt: Bacillus subtilis B5 là chủng vi khuẩn có khả năng sinh protease cao đƣợc tuyển chọn từ 
một số phòng thí nghiệm trong nƣớc. Huyền phù dịch tế bào ở giai đoạn phát triển theo hàm mũ và đĩa 
thạch dinh dƣỡng có cấy tế bào của chủng vi khuẩn này đƣợc xử lý chiếu xạ ở dải liều 0-3000 Gy trên 
nguồn Co-60 tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Kết quả cho thấy tỷ lệ vi khuẩn sống sót đều giảm theo 
liều và đƣờng cong sống sót của chúng dƣờng nhƣ tuân theo lý thuyết mô hình truyền năng lƣợng. 
Trong nghiên cứu này, ảnh hƣởng của xử lý chiếu xạ liều khác nhau tới khả năng kháng streptomycin 
(20 µg/ml) của chủng Bacillus subtilis B5 cũng đƣợc khảo sát. Tần số đột biến kháng streptomycin 
của chủng vi khuẩn này tăng đáng kể nhờ xử lý chiếu xạ. Tần số đột biến cao nhất là 1,61x10-3 (621 
CFU thu đƣợc 1 đột biến) khi xử lý chiếu xạ liều 1000 Gy, tần số đột biến thấp hơn khoảng 3,09x10-6 
(0,323x106 CFU thu đƣợc 1 đột biến) khi chiếu xạ liều 100 Gy. Trong khi đó, số liệu cho thấy tần số 
đột biến kháng streptomycin tự nhiên trung bình là 1,7810-6 (0,56106 CFU thu đƣợc 1 đột biến). 

Sau lần sàng lọc đầu tiên, 25 khuẩn lạc kháng streptomycin 20 µg/ml có khả năng sinh protease 
cao hơn chủng thuần đƣợc lựa chọn từ 361 khuẩn lạc Bacillus subtilis B5 kháng xạ. Trong các lần 
sàng lọc tiếp theo, bằng cách tăng dần nồng độ kháng sinh (KS) trong môi trƣờng nuối cấy đã thu 
đƣợc 6 khuẩn lạc kháng xạ, kháng KS có khả năng sinh protease vƣợt trội so với các chủng gốc ban 
đầu. Kết quả xác định trình tự gen rpoB và rspL của 6 khuẩn lạc Bacillus cho thấy 3/6 khuẩn lạc có 
gen rpoB mang đột biến, không có bất kì đột biến nào trên gen rpsL đƣợc phát hiện, chứng tỏ tính 
kháng streptomycin do đột biến ở gen rpoB và liên quan đến khả năng tăng sinh tổng hợp protease, 
phù hợp với các công bố quốc tế trƣớc đây. Trong số các đột biến thì dòng 609 (tạo đƣợc nhờ chiếu xạ 
liều 500 Gy kết hợp xử lý streptomycin 200 µg/ml) có khả năng sinh protease vƣợt trội (cao hơn 2,7 
lần so với chủng gốc) và ổn định so với các đột biến còn lại.  

Sử dụng phƣơng pháp mô hình hóa đáp ứng bề mặt - thiết kế tại tâm (RSM – CCD) kết hợp với 
phần mềm tin sinh Design Expert và kiểm tra bằng thực nghiệm đã xác định điều kiện tối ƣu của bốn 
yếu tố trong nuôi cấy dòng đột biến Bacillus subtilis-609 thu protease cực đại là 2299,49 UI/ml ở các 
giá trị hàm lƣợng pepton 6,5 g/l, hàm lƣợng cao thịt 2 g/l, pH 7,16, thời gian nuôi cấy là 21 giờ. Tiến 
hành thí nghiệm với các giá trị dự đoán, hoạt độ protease nhận đƣợc từ kết quả thực nghiệm là 2257,32 
UI/ml. 

Từ khóa: Bacillus subtilis, chiếu xa gamma, protease, streptomycin, tỷ lệ sống sót, tần số đột biến. 

Abstract: Bacillus subtilis B5 is high protease-producing bacteria selected from various domestic 
laboratories. The suspensions in a log growth phase and nutrient agar plates inoculated these 
bacteria were irradiated at doses ranging 0-3000 Gy under gamma Cobalt-60 source at Hanoi 
Irradiation Center. In both cases of irradiation treatment, the survival rate of bacteria decreases with 
the increasing dose of gamma ray and their log cell survival curve seems to follow the theory of 
energy transfer model.  

In this study, the effect of gamma irradiation at different doses to mutation frequency of 
antibiotic resistance (streptomycin 20 µg/ml) of Bacillus subtilis B5 is also investigated. The results 
show that the mutation frequency of antibiotic resistance was improved significantly by radiation 
treatment. The greatest mutant frequency1.6110-3 (1 mutation per 621 CFU), was induced by 
irradiation at 1000 Gy, the smallest one 3.0910-6 (1 per 0.323106 CFU), was induced by irradiation 
at 100 Gy. The data also revealed the frequency of spontaneous mutation was about 1.7810-6 on average 
(1 per 0.56106 CFU). 
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irradiated CA-1131, hybrid chili (3228 x CA1331), pure CA1131 and the two seclected CA1131 
(anthracnose resistance causing by C. gloeosporioides) lines were planted in Nan agricultural and 
development Research Center in rainy season of 2016-2018. The results revealed that anthracnose 
disease caused by complex C. gloeosporioides and C. capsici. After three years, anthracnose resistance 
lines were investigated in 2018. Twenty-eight anthracnose resistance chili plants in field experiment 
were selected after anthracnose appearance in Nan province in M3 generation. Ten samples of 
resistance chili fruits per plant were inoculated with C. capsici and the result showed that the chili 
fruit No.4 was show a completely fresh without any infection after inoculation. 

Keywords: chili, anthracnose, colletotrichum capsici, mutation. 

PHÁT HIỆN MỘT SỐ ĐỘT BIẾN  
TRÊN VÙNG MÃ HÓA CỦA GEN BGIOSGA024502 (GHD7) 

IDENTIFY SOME POINT MUTATIONS IN CODING REGION OF GENE BGIOSGA024502 
(GHD7) 

NGUYỄN THỊ HỒNG1, YOSHIKAZU TANAKA2, VÕ THỊ MINH TUYỂN1, LÊ HUY HÀM1 

1Agricultural Genetics Institute, Pham Van Dong, Bac Tu Liem, Hanoi, Vietnam 
2TheWakasa-wan Energy Research Center, Fukui, Japan 

Email: nguyenhongdhnn@gmail.com 

Tóm tắt: Nhiều công bố chỉ ra rằng ion beam là tác nhân tạo ra nhiều đột biến điểm có ý nghĩa trong 
chọn giống cây trồng. Gen BGIOSGA024502 (Ghd7) có tác động lớn đến việc quy định các tính trạng 
nhƣ: số hạt trên bông, kích thƣớc hạt, chiều cao cây, ngày trỗ bông. Gen BGIOSGA024502 (Ghd7) 
đƣợc định vị trên nhiễm sắc thể số 7 (vị trí 9.172.628 đến 9.175.046 reverse strand), với tổng chiều dài 
2418 bp, gồm 2 vùng mã hóa (exon1với chiều dài 444 bp; exon 2 với chiều dài 330 bp) và 1 vùng 
không mã hóa (intron với chiều dài 1644 bp). Bốn mồi đƣợc thiết kế dựa trên cơ sở dữ liệu nhằm 
khuếch đại gen BGIOSGA024502 và giải trình tự vùng mã hóa. Tổng số 1548 trình tự mã hóa cho gen 
BGIOSGA024502 (Ghd7) (774 trình tự của dòng đột biến và 774 trình tự của dòng gốc) đã đƣợc đọc 
trình tự theo phƣơng pháp Sanger. Bốn đột biến điểm đƣợc xác định bao gồm, hai nucleotit tại vị trí 
332 và 336 trên vùng mã hóa 1 (exon 1) và hai nucleotit tại vị trí 72 và 253 trên vùng mã hóa 2 (exon 
2). Dựa trên các đột biến này, hai chỉ thị phân tử mới đã đƣợc phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của 
chọn giống lúa đột biến. 

Từ khóa: BGIOSGA024502, Ghd7, ion beam, chọn giống đột biến, đột biến điểm, giải trình tự. 

Abstract: It was reported that ion beams are considered effective for the induction of point mutation 
valuable for breeding. Gene BGIOSGA024502 (Ghd7) has major effects on regulation of main traits 
in rice, including number of grains per panicle, grain size, plant height and heading date. 
BGIOSGA024502 (Ghd7) was located on chromosome 7 (from 9.172.628 to 9.175.046 on reverse 
strand), with total length 2418 bp, including two coding regions (exon 1 with length 444 bp; exon 2 
with length 330 bp) and one non-coding region (intron with length 1645 bp). Four primers based on 
database were designed for amplifying and sequencing the target region. A total 1548 coding 
nucleotides (774 nucleotides of original type and 774 nucleotides of mutant type) was sequenced by 
Sanger method. Four point mutations were identified including: two nucleotides at points 332 and 336 
in exon 1 and two nucleotides at points 72 and 253 in exon 2. Based on these mutations, two new 
DNA markers were developed for improving efficiency of mutation breeding for rice. 

Keywords: BGIOSGA024502, Ghd7, ion beam, mutation breeding, point mutation, sequencing.  
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỨC XẠ ION HÓA  
KẾT HỢP CÔNG NGHỆ RIBOSOME CẢI THIỆN KHẢ NĂNG SINH PROTEASE 

CỦA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS 

STUDY ON THE COMBINATION OF GAMMA IRRADIATION AND RIBOSOME 
ENGINEERING FOR THE ENHANCEMENT OF BACILLUS SUBTILIS‟S  

PROTEASE-PRODUCING 

TRẦN BĂNG DIỆP1, NGUYỄN THỊ THƠM1, HOÀNG ĐĂNG SÁNG1, NGUYỄN VĂN BÍNH1,  
TRẦN XUÂN AN1, HOÀNG PHƢƠNG THẢO1, TRẦN MINH QUỲNH1, VÕ THỊ THƢƠNG LAN2 

1Hanoi Irradiation Centre, Minh Khai, Tu Liem, Hanoi, Vietnam 
2Faculty of Biology, VNU University of Science, 334 Nguyen Trai, ThanhXuan, Hanoi, Vietnam 

Email:tranfbangdiepj@yahoo.com 
Tóm tắt: Bacillus subtilis B5 là chủng vi khuẩn có khả năng sinh protease cao đƣợc tuyển chọn từ 
một số phòng thí nghiệm trong nƣớc. Huyền phù dịch tế bào ở giai đoạn phát triển theo hàm mũ và đĩa 
thạch dinh dƣỡng có cấy tế bào của chủng vi khuẩn này đƣợc xử lý chiếu xạ ở dải liều 0-3000 Gy trên 
nguồn Co-60 tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Kết quả cho thấy tỷ lệ vi khuẩn sống sót đều giảm theo 
liều và đƣờng cong sống sót của chúng dƣờng nhƣ tuân theo lý thuyết mô hình truyền năng lƣợng. 
Trong nghiên cứu này, ảnh hƣởng của xử lý chiếu xạ liều khác nhau tới khả năng kháng streptomycin 
(20 µg/ml) của chủng Bacillus subtilis B5 cũng đƣợc khảo sát. Tần số đột biến kháng streptomycin 
của chủng vi khuẩn này tăng đáng kể nhờ xử lý chiếu xạ. Tần số đột biến cao nhất là 1,61x10-3 (621 
CFU thu đƣợc 1 đột biến) khi xử lý chiếu xạ liều 1000 Gy, tần số đột biến thấp hơn khoảng 3,09x10-6 
(0,323x106 CFU thu đƣợc 1 đột biến) khi chiếu xạ liều 100 Gy. Trong khi đó, số liệu cho thấy tần số 
đột biến kháng streptomycin tự nhiên trung bình là 1,7810-6 (0,56106 CFU thu đƣợc 1 đột biến). 

Sau lần sàng lọc đầu tiên, 25 khuẩn lạc kháng streptomycin 20 µg/ml có khả năng sinh protease 
cao hơn chủng thuần đƣợc lựa chọn từ 361 khuẩn lạc Bacillus subtilis B5 kháng xạ. Trong các lần 
sàng lọc tiếp theo, bằng cách tăng dần nồng độ kháng sinh (KS) trong môi trƣờng nuối cấy đã thu 
đƣợc 6 khuẩn lạc kháng xạ, kháng KS có khả năng sinh protease vƣợt trội so với các chủng gốc ban 
đầu. Kết quả xác định trình tự gen rpoB và rspL của 6 khuẩn lạc Bacillus cho thấy 3/6 khuẩn lạc có 
gen rpoB mang đột biến, không có bất kì đột biến nào trên gen rpsL đƣợc phát hiện, chứng tỏ tính 
kháng streptomycin do đột biến ở gen rpoB và liên quan đến khả năng tăng sinh tổng hợp protease, 
phù hợp với các công bố quốc tế trƣớc đây. Trong số các đột biến thì dòng 609 (tạo đƣợc nhờ chiếu xạ 
liều 500 Gy kết hợp xử lý streptomycin 200 µg/ml) có khả năng sinh protease vƣợt trội (cao hơn 2,7 
lần so với chủng gốc) và ổn định so với các đột biến còn lại.  

Sử dụng phƣơng pháp mô hình hóa đáp ứng bề mặt - thiết kế tại tâm (RSM – CCD) kết hợp với 
phần mềm tin sinh Design Expert và kiểm tra bằng thực nghiệm đã xác định điều kiện tối ƣu của bốn 
yếu tố trong nuôi cấy dòng đột biến Bacillus subtilis-609 thu protease cực đại là 2299,49 UI/ml ở các 
giá trị hàm lƣợng pepton 6,5 g/l, hàm lƣợng cao thịt 2 g/l, pH 7,16, thời gian nuôi cấy là 21 giờ. Tiến 
hành thí nghiệm với các giá trị dự đoán, hoạt độ protease nhận đƣợc từ kết quả thực nghiệm là 2257,32 
UI/ml. 

Từ khóa: Bacillus subtilis, chiếu xa gamma, protease, streptomycin, tỷ lệ sống sót, tần số đột biến. 

Abstract: Bacillus subtilis B5 is high protease-producing bacteria selected from various domestic 
laboratories. The suspensions in a log growth phase and nutrient agar plates inoculated these 
bacteria were irradiated at doses ranging 0-3000 Gy under gamma Cobalt-60 source at Hanoi 
Irradiation Center. In both cases of irradiation treatment, the survival rate of bacteria decreases with 
the increasing dose of gamma ray and their log cell survival curve seems to follow the theory of 
energy transfer model.  

In this study, the effect of gamma irradiation at different doses to mutation frequency of 
antibiotic resistance (streptomycin 20 µg/ml) of Bacillus subtilis B5 is also investigated. The results 
show that the mutation frequency of antibiotic resistance was improved significantly by radiation 
treatment. The greatest mutant frequency1.6110-3 (1 mutation per 621 CFU), was induced by 
irradiation at 1000 Gy, the smallest one 3.0910-6 (1 per 0.323106 CFU), was induced by irradiation 
at 100 Gy. The data also revealed the frequency of spontaneous mutation was about 1.7810-6 on average 
(1 per 0.56106 CFU). 
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irradiated CA-1131, hybrid chili (3228 x CA1331), pure CA1131 and the two seclected CA1131 
(anthracnose resistance causing by C. gloeosporioides) lines were planted in Nan agricultural and 
development Research Center in rainy season of 2016-2018. The results revealed that anthracnose 
disease caused by complex C. gloeosporioides and C. capsici. After three years, anthracnose resistance 
lines were investigated in 2018. Twenty-eight anthracnose resistance chili plants in field experiment 
were selected after anthracnose appearance in Nan province in M3 generation. Ten samples of 
resistance chili fruits per plant were inoculated with C. capsici and the result showed that the chili 
fruit No.4 was show a completely fresh without any infection after inoculation. 

Keywords: chili, anthracnose, colletotrichum capsici, mutation. 

PHÁT HIỆN MỘT SỐ ĐỘT BIẾN  
TRÊN VÙNG MÃ HÓA CỦA GEN BGIOSGA024502 (GHD7) 

IDENTIFY SOME POINT MUTATIONS IN CODING REGION OF GENE BGIOSGA024502 
(GHD7) 

NGUYỄN THỊ HỒNG1, YOSHIKAZU TANAKA2, VÕ THỊ MINH TUYỂN1, LÊ HUY HÀM1 

1Agricultural Genetics Institute, Pham Van Dong, Bac Tu Liem, Hanoi, Vietnam 
2TheWakasa-wan Energy Research Center, Fukui, Japan 

Email: nguyenhongdhnn@gmail.com 

Tóm tắt: Nhiều công bố chỉ ra rằng ion beam là tác nhân tạo ra nhiều đột biến điểm có ý nghĩa trong 
chọn giống cây trồng. Gen BGIOSGA024502 (Ghd7) có tác động lớn đến việc quy định các tính trạng 
nhƣ: số hạt trên bông, kích thƣớc hạt, chiều cao cây, ngày trỗ bông. Gen BGIOSGA024502 (Ghd7) 
đƣợc định vị trên nhiễm sắc thể số 7 (vị trí 9.172.628 đến 9.175.046 reverse strand), với tổng chiều dài 
2418 bp, gồm 2 vùng mã hóa (exon1với chiều dài 444 bp; exon 2 với chiều dài 330 bp) và 1 vùng 
không mã hóa (intron với chiều dài 1644 bp). Bốn mồi đƣợc thiết kế dựa trên cơ sở dữ liệu nhằm 
khuếch đại gen BGIOSGA024502 và giải trình tự vùng mã hóa. Tổng số 1548 trình tự mã hóa cho gen 
BGIOSGA024502 (Ghd7) (774 trình tự của dòng đột biến và 774 trình tự của dòng gốc) đã đƣợc đọc 
trình tự theo phƣơng pháp Sanger. Bốn đột biến điểm đƣợc xác định bao gồm, hai nucleotit tại vị trí 
332 và 336 trên vùng mã hóa 1 (exon 1) và hai nucleotit tại vị trí 72 và 253 trên vùng mã hóa 2 (exon 
2). Dựa trên các đột biến này, hai chỉ thị phân tử mới đã đƣợc phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của 
chọn giống lúa đột biến. 

Từ khóa: BGIOSGA024502, Ghd7, ion beam, chọn giống đột biến, đột biến điểm, giải trình tự. 

Abstract: It was reported that ion beams are considered effective for the induction of point mutation 
valuable for breeding. Gene BGIOSGA024502 (Ghd7) has major effects on regulation of main traits 
in rice, including number of grains per panicle, grain size, plant height and heading date. 
BGIOSGA024502 (Ghd7) was located on chromosome 7 (from 9.172.628 to 9.175.046 on reverse 
strand), with total length 2418 bp, including two coding regions (exon 1 with length 444 bp; exon 2 
with length 330 bp) and one non-coding region (intron with length 1645 bp). Four primers based on 
database were designed for amplifying and sequencing the target region. A total 1548 coding 
nucleotides (774 nucleotides of original type and 774 nucleotides of mutant type) was sequenced by 
Sanger method. Four point mutations were identified including: two nucleotides at points 332 and 336 
in exon 1 and two nucleotides at points 72 and 253 in exon 2. Based on these mutations, two new 
DNA markers were developed for improving efficiency of mutation breeding for rice. 

Keywords: BGIOSGA024502, Ghd7, ion beam, mutation breeding, point mutation, sequencing.  
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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blood of CCl4 induced hematotoxic mice supplemented by 4 mg/head irradiated β-glucan with a value 
of 62 U/L (reduced 69% compared to that in blood of the CCl4 induced hematotoxic mice 
supplemented with only distilled water). In addition, the supplemented with irradiated β-glucan also 
caused a strongest effect on reduction of ALT index in blood of tested mice with a value of 62.4 U/L 
(reduced 52% compared to that in blood of the the CCl4 induced hematotoxic mice supplemented with 
only distilled water). These results indicated that the water-soluble β-glucan with Mw~25 kDa 
prepared by -rays irradiation is very promising natural product and can be used in functional food for 
liver detoxicity and protection. 

Keywords: Alanine-aminotransferase), Aspartate-aminotransferase, hepatoprotective, water soluble 
β-glucan, γ-rays, irradiation. 

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY CHIẾU XẠ CÔNG NGHIỆP ĐA NĂNG  
NGUỒN COBALT-60 VINAGA1 

DESIGN AND CONSTRUCTION OF  
THE Co-60 MULTIPURPOSE INDUSTRIAL IRRADIATOR VINAGA1 

T.K.AN, N.T.CUONG, C.V.CHUNG, H.D.PHUONG1, L.M.TUAN, P.P.THANG, H.T.VIET2 

Research and Development Center for Radiation Technology (VINAGAMMA), Ho Chi Minh City, Vietnam  
Email: vinagamma@vinagamma.com.vn 

1Center for Nuclear Techniques (CNT) Ho Chi Minh City, Vietnam, Email: huynhdp60@gmail.com 
2Anh Thu Joint Stock Company (ATC), Email: hitechvlp@gmail.com 

Tóm tắt: Máy chiếu xạ công nghiệp đa năng nguồn Cobalt-60, model VINAGA1 đã đƣợc thiết kế và 
chế tạo bởi Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ (VINAGAMMA). VINAGA1 là 
máy chiếu xạ công nghiệp đầu tiên sản xuất ở Việt Nam. Máy chiếu xạ VINAGA1 là loại máy Bể 
nƣớc-Thùng hàng-Xe chạy trên đƣờng ray, máy chiếu xạ loại IV theo phân loại của Cơ quan Năng 
lƣợng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Máy chiếu xạ có 52 thùng hàng (kích thƣớc 50x67x90 cm), có thể 
nạp nguồn với hoạt độ cực đại 2 MCi và có tốc độ xử lý cực đại là 36 thùng/giờ. Máy chiếu xạ có thể 
dùng cho khử trùng các vật phẩm y tế cũng nhƣ thanh trùng thực phẩm. Báo cáo trình bày những 
thông tin chính về đặc trƣng kỹ thuật, nghiên cứu và chế tạo máy chiếu xạ VINAGA1. Đây là một 
thành tựu lớn của Trung tâm VINAGAMMA trong việc nội địa hóa các máy chiếu xạ nguồn Co-60 
nhằm đáp ứng nhƣ cầu phát triển kinh tế của đất nƣớc.      
Từ khóa: Cobalt-60, Máy chiếu xạ, Độ đồng đều về liều, Hiệu suất sử dụng 

Abstract: A Cobalt-60 Multipurpose Industrial Irradiator has been designed and constructed by the 
Research and Development Center for Radiation Technology (VINAGAMMA). It is called VINAGA1 
and is the first Co-60 Industrial irradiator made in Vietnam. VINAGA1 is a Water pool-Tote box-Car 
on rails irradiator type, categorized as Category IV Panoramic irradiator by the International Atomic 
Energy Agency (IAEA). The irradiator fully meets the technical and safety requirements of Vietnam 
standards and IAEA safety guides. It is built with 52 tote boxes (dimensions of 50 x 67 x 90 cm) and 
can be maximally loaded with 2 MCi Co-60 activity. The maximum processing rate of the irradiator is 
36 boxes per hour. It can be used for sterilization of healthcare products and food processing as well. 
The report presents the main specifications, design and construction of the irradiator. It is a great 
achievement of VINGAMMA efforts to localize the design and building of Co-60 irradiators to meet 
the economic development demands in Vietnam. 

Keywords: Cobalt-60, Irradiator, Dose uniformity ratio, Utilization efficiency. 
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After the first screening, 25 potential 20 µg/ml streptomycin-resistant colonies with higher 
production of protease than original strain were selected from 361 radiation resistant colonies of 
Bacillus subtilis B5. In the subsequent screening, 6 hyper-protease-producing colonies were obtained 
by using the culture medium containing incrementally higher antibiotic concentrations.  

The results of PCR, cloning and sequencing techniques showed that 3/6 colonies carried point 
mutations on the rpoB gene. No mutation was detected on the rpsL gene in all analyzed colonies. It 
suggested that various types of point mutations mapped in rpoB gene encoding the RNAP β-subunit 
increase the antibiotic-resistant Bacillus subtilis‟surviving ability and regain the capability of 
producing more and more protease. The obtained results are also suitable for published articles. 
Among of the obtained mutants, mutant 609 (induced by Bacillus subtilis B5 irradiated at a dose of 
500 Gy combining 200 µg /ml streptomycin treatment) produced superior proteases (2,7 times higher 
activity than that of parent strain) and it is more stable compared with other mutants.  

Response surface methodology (RSM) - Central composite design (CCD) was used to 
investigate the effects of four fermentation parameters on protease production of 609 mutant. 
Maximum enzyme activity of  2299.49 UI/ml was obtained at the optimum levels of process variables 
(peptone 6.5 g/l, beef extract 2 g/l, pH 7,16, cultivation time 21 hours). The response surface 
methodology was found to be useful in optimizing and determining the interactions among process 
variables in protease production. Testing the model obtained with protease activity of  2257.32 UI/ml.  
This study is the basis to establish a new method creating high protease-producing mutants from 
Bacillus subtilis. 

Keywords: Bacillus subtilis, gamma irradiation, protease, streptomycin, survival, mutation frequency.  

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA β-GLUCAN CHIẾU XẠ  
TRÊN CHUỘT NHẮT 

STUDY ON THE HEPATOPROTECTIVE EFFECTS OF IRRADIATED β-GLUCAN  
IN SWISS MICE 

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH, LÂM VỸ NGUYÊN, NGUYỄN THỊ DUNG1, LÊ QUANG LUÂN 

Biotechnology Center of Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: lequangluan@gmail.com 

Tóm tắt: β-glucan tan trong nƣớc và có khối lƣợng phân tử (Mw) ~ 25 kDa đƣợc chế tạo bằng phƣơng 
pháp cắt mạch bức xạ sử dụng tia gamma (Co-60). Mẫu β-glucan có Mw ~ 25 kDa đƣợc thử nghiệm 
trên chuột đã gây độc gan bằng CCl4 với liều cho uống hàng ngày từ 1 - 4 mg/con nhằm đánh giá khả 
năng bảo vệ gan dựa trên 2 chỉ số men gan AST (Aspartate-aminotransferase) và ALT (Alanine-
aminotransferase). Kết quả thử nghiệm cho thấy cả 2 chỉ số men gan AST và ALT trong máu chuột đều 
có xu hƣớng giảm dần khi gia tăng nồng độ β-glucan chiếu xạ. Các giá trị thấp nhất của chỉ số AST 
đƣợc phát hiện trong máu nhóm chuột cho uống bổ sung β-glucan chiếu xạ ở nồng độ 4 mg/con với giá 
trị là 62 U/L (giảm 69% so với nhóm chuột gây độc gan nhƣng chỉ cho uống nƣớc cất). β-glucan chiếu 
xạ với nồng độ sử dụng 4 mg/con cũng đã có tác dụng làm giảm chỉ số ALT trong máu chuột gây độc 
gan xuống mức thấp nhất và chỉ còn khoảng 62,4 U/L (giảm khoảng 52% so với chuột gây độc gan 
nhƣng chỉ cho uống nƣớc cất). Kết quả đạt đƣợc đã cho thấy chế phẩm β-glucan tan trong nƣớc có Mw 
~25 kDa chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ tia gamma là chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên rất có triển 
vọng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích giải độc, bảo vệ gan.  

Từ khóa: Alanine-aminotransferase, Aspartate-aminotransferase, bảo vệ gan, chiếu xạ, β-glucan tan 
trong nước, tia gamma. 

Abstract: The water-soluble β-glucan with molecular weight (Mw) ~ 25 kDa was prepared by -rays 
(Co-60) radiation degradation. The obtained 25 kDa-β-glucan sample was tested on CCl4 induced 
hematotoxic mice by oral administration with daily doses of 1 - 4 mg/head for evaluating their 
hepatoprotective activity via AST (Aspartate-aminotransferase) and ALT (Alanine-aminotransferase) 
indexes. The results indicated that the values of both AST and ALT indexes in blood of tested mice 
decreased by the increase of irradiated β-glucan concentration. The lowest AST index was found in 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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blood of CCl4 induced hematotoxic mice supplemented by 4 mg/head irradiated β-glucan with a value 
of 62 U/L (reduced 69% compared to that in blood of the CCl4 induced hematotoxic mice 
supplemented with only distilled water). In addition, the supplemented with irradiated β-glucan also 
caused a strongest effect on reduction of ALT index in blood of tested mice with a value of 62.4 U/L 
(reduced 52% compared to that in blood of the the CCl4 induced hematotoxic mice supplemented with 
only distilled water). These results indicated that the water-soluble β-glucan with Mw~25 kDa 
prepared by -rays irradiation is very promising natural product and can be used in functional food for 
liver detoxicity and protection. 

Keywords: Alanine-aminotransferase), Aspartate-aminotransferase, hepatoprotective, water soluble 
β-glucan, γ-rays, irradiation. 

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY CHIẾU XẠ CÔNG NGHIỆP ĐA NĂNG  
NGUỒN COBALT-60 VINAGA1 

DESIGN AND CONSTRUCTION OF  
THE Co-60 MULTIPURPOSE INDUSTRIAL IRRADIATOR VINAGA1 

T.K.AN, N.T.CUONG, C.V.CHUNG, H.D.PHUONG1, L.M.TUAN, P.P.THANG, H.T.VIET2 

Research and Development Center for Radiation Technology (VINAGAMMA), Ho Chi Minh City, Vietnam  
Email: vinagamma@vinagamma.com.vn 

1Center for Nuclear Techniques (CNT) Ho Chi Minh City, Vietnam, Email: huynhdp60@gmail.com 
2Anh Thu Joint Stock Company (ATC), Email: hitechvlp@gmail.com 

Tóm tắt: Máy chiếu xạ công nghiệp đa năng nguồn Cobalt-60, model VINAGA1 đã đƣợc thiết kế và 
chế tạo bởi Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ (VINAGAMMA). VINAGA1 là 
máy chiếu xạ công nghiệp đầu tiên sản xuất ở Việt Nam. Máy chiếu xạ VINAGA1 là loại máy Bể 
nƣớc-Thùng hàng-Xe chạy trên đƣờng ray, máy chiếu xạ loại IV theo phân loại của Cơ quan Năng 
lƣợng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Máy chiếu xạ có 52 thùng hàng (kích thƣớc 50x67x90 cm), có thể 
nạp nguồn với hoạt độ cực đại 2 MCi và có tốc độ xử lý cực đại là 36 thùng/giờ. Máy chiếu xạ có thể 
dùng cho khử trùng các vật phẩm y tế cũng nhƣ thanh trùng thực phẩm. Báo cáo trình bày những 
thông tin chính về đặc trƣng kỹ thuật, nghiên cứu và chế tạo máy chiếu xạ VINAGA1. Đây là một 
thành tựu lớn của Trung tâm VINAGAMMA trong việc nội địa hóa các máy chiếu xạ nguồn Co-60 
nhằm đáp ứng nhƣ cầu phát triển kinh tế của đất nƣớc.      
Từ khóa: Cobalt-60, Máy chiếu xạ, Độ đồng đều về liều, Hiệu suất sử dụng 

Abstract: A Cobalt-60 Multipurpose Industrial Irradiator has been designed and constructed by the 
Research and Development Center for Radiation Technology (VINAGAMMA). It is called VINAGA1 
and is the first Co-60 Industrial irradiator made in Vietnam. VINAGA1 is a Water pool-Tote box-Car 
on rails irradiator type, categorized as Category IV Panoramic irradiator by the International Atomic 
Energy Agency (IAEA). The irradiator fully meets the technical and safety requirements of Vietnam 
standards and IAEA safety guides. It is built with 52 tote boxes (dimensions of 50 x 67 x 90 cm) and 
can be maximally loaded with 2 MCi Co-60 activity. The maximum processing rate of the irradiator is 
36 boxes per hour. It can be used for sterilization of healthcare products and food processing as well. 
The report presents the main specifications, design and construction of the irradiator. It is a great 
achievement of VINGAMMA efforts to localize the design and building of Co-60 irradiators to meet 
the economic development demands in Vietnam. 

Keywords: Cobalt-60, Irradiator, Dose uniformity ratio, Utilization efficiency. 
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After the first screening, 25 potential 20 µg/ml streptomycin-resistant colonies with higher 
production of protease than original strain were selected from 361 radiation resistant colonies of 
Bacillus subtilis B5. In the subsequent screening, 6 hyper-protease-producing colonies were obtained 
by using the culture medium containing incrementally higher antibiotic concentrations.  

The results of PCR, cloning and sequencing techniques showed that 3/6 colonies carried point 
mutations on the rpoB gene. No mutation was detected on the rpsL gene in all analyzed colonies. It 
suggested that various types of point mutations mapped in rpoB gene encoding the RNAP β-subunit 
increase the antibiotic-resistant Bacillus subtilis‟surviving ability and regain the capability of 
producing more and more protease. The obtained results are also suitable for published articles. 
Among of the obtained mutants, mutant 609 (induced by Bacillus subtilis B5 irradiated at a dose of 
500 Gy combining 200 µg /ml streptomycin treatment) produced superior proteases (2,7 times higher 
activity than that of parent strain) and it is more stable compared with other mutants.  

Response surface methodology (RSM) - Central composite design (CCD) was used to 
investigate the effects of four fermentation parameters on protease production of 609 mutant. 
Maximum enzyme activity of  2299.49 UI/ml was obtained at the optimum levels of process variables 
(peptone 6.5 g/l, beef extract 2 g/l, pH 7,16, cultivation time 21 hours). The response surface 
methodology was found to be useful in optimizing and determining the interactions among process 
variables in protease production. Testing the model obtained with protease activity of  2257.32 UI/ml.  
This study is the basis to establish a new method creating high protease-producing mutants from 
Bacillus subtilis. 

Keywords: Bacillus subtilis, gamma irradiation, protease, streptomycin, survival, mutation frequency.  

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA β-GLUCAN CHIẾU XẠ  
TRÊN CHUỘT NHẮT 

STUDY ON THE HEPATOPROTECTIVE EFFECTS OF IRRADIATED β-GLUCAN  
IN SWISS MICE 

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH, LÂM VỸ NGUYÊN, NGUYỄN THỊ DUNG1, LÊ QUANG LUÂN 

Biotechnology Center of Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: lequangluan@gmail.com 

Tóm tắt: β-glucan tan trong nƣớc và có khối lƣợng phân tử (Mw) ~ 25 kDa đƣợc chế tạo bằng phƣơng 
pháp cắt mạch bức xạ sử dụng tia gamma (Co-60). Mẫu β-glucan có Mw ~ 25 kDa đƣợc thử nghiệm 
trên chuột đã gây độc gan bằng CCl4 với liều cho uống hàng ngày từ 1 - 4 mg/con nhằm đánh giá khả 
năng bảo vệ gan dựa trên 2 chỉ số men gan AST (Aspartate-aminotransferase) và ALT (Alanine-
aminotransferase). Kết quả thử nghiệm cho thấy cả 2 chỉ số men gan AST và ALT trong máu chuột đều 
có xu hƣớng giảm dần khi gia tăng nồng độ β-glucan chiếu xạ. Các giá trị thấp nhất của chỉ số AST 
đƣợc phát hiện trong máu nhóm chuột cho uống bổ sung β-glucan chiếu xạ ở nồng độ 4 mg/con với giá 
trị là 62 U/L (giảm 69% so với nhóm chuột gây độc gan nhƣng chỉ cho uống nƣớc cất). β-glucan chiếu 
xạ với nồng độ sử dụng 4 mg/con cũng đã có tác dụng làm giảm chỉ số ALT trong máu chuột gây độc 
gan xuống mức thấp nhất và chỉ còn khoảng 62,4 U/L (giảm khoảng 52% so với chuột gây độc gan 
nhƣng chỉ cho uống nƣớc cất). Kết quả đạt đƣợc đã cho thấy chế phẩm β-glucan tan trong nƣớc có Mw 
~25 kDa chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ tia gamma là chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên rất có triển 
vọng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích giải độc, bảo vệ gan.  

Từ khóa: Alanine-aminotransferase, Aspartate-aminotransferase, bảo vệ gan, chiếu xạ, β-glucan tan 
trong nước, tia gamma. 

Abstract: The water-soluble β-glucan with molecular weight (Mw) ~ 25 kDa was prepared by -rays 
(Co-60) radiation degradation. The obtained 25 kDa-β-glucan sample was tested on CCl4 induced 
hematotoxic mice by oral administration with daily doses of 1 - 4 mg/head for evaluating their 
hepatoprotective activity via AST (Aspartate-aminotransferase) and ALT (Alanine-aminotransferase) 
indexes. The results indicated that the values of both AST and ALT indexes in blood of tested mice 
decreased by the increase of irradiated β-glucan concentration. The lowest AST index was found in 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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liều hấp thụ, độ đồng nhất liều (DUR= DMax/DMin), cấu hình hàng sắp xếp và tỉ trọng hàng khi sắp xếp. 
Cuối cùng liều hấp thụ theo yêu cầu phải phù hợp với liều đã đặt trên hệ thống kiềm soát máy tính vì 
đây là thông số quan trọng để đảm bảo chất lƣợng của quá trình chiếu xạ. 

Từ khóa: Chiếu xạ, tiệt trùng, thanh trùng, bức xạ, độ nhiễm khuẩn, liều hấp thụ. 

Abstract: Qualification management of irradiation services in Co-60 gamma irradiator is a integration 
chain of some processes including quality control and assurance of a product beginning from the input 
steps to the completed delivery ones. Besides requirements of the manufacturer‟s goods quality, medical 
devices have been required for a gamma radiation sterilization based on the ISO-11137 standard, other 
information collected needs being bioburden, radiation compatible product-made material and packaged 
material specifications. As for frozen food required for the gamma radiation pasteurization, a product 
must be followed the general requirements of TCVN 7247:2003 and CODEX STAN 106-1983 standards 
with the assemble information about bioburden, packaging specifications, and stored temperature. 
Similarly, once dry food including spices and dry seafood was pasteurized by gamma radiation, required 
for some communication about the product and packaging specifications. An irradiator‟s parameters 
need to be controlled in the product treatment, for example, source activity, operation mode and 
mechanisms, and dwell time of each tote box while irradiated. Because these parameters affect absorbed 
dose, dose uniformity ratio (DMax/DMin), goods configurations and block product density. Finally, the 
requested dose is reached to a given value set by the operator‟s computer at a permitted deviation. So this 
parameter is essential in the quality assurance of an irradiation process. 

Keywords: Irradiation, sterilization, pasteurilization, radiation, bioburden, absorbed dose. 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHIẾU XẠ LÊN VI KHUẨN  
XANTHOMONAS SP. GÂY BỆNH THỐI MỤC QUẢ BƢỞI 

EFFECT OF RADIATION ON CITRUS CANKER PATHOGEN XANTHOMONAS SP.  

NGUYỄN THỊ LÝ1, CHU NHỰT KHÁNH1, PHẠM THỊ THU HỒNG1, NGUYỄN THÀNH ĐƢỢC1,  
NGUYỄN QUỐC HIẾN1, CAO VĂN CHUNG1, VŨ NGỌC TÚ ANH2,  

TRẦN THỊ XUÂN TUYỀN2, TRỊNH KHÁNH SƠN2 
1Research and Development Center for Radiation Technology, 

202A Street 11, Linh Xuan ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2Ho Chi Minh City University of Technology and Education, 

Linh Chieu ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: nguyenly2408@gmail.com 

Tóm tắt: Bệnh thối mục quả do vi khuẩn Xanthomonas sp. là một trong những bệnh quan trọng của 
trái cây có múi và cần đƣợc xử lý kiểm dịch trƣớc khi xuất khẩu. Nghiên cứu phân lập vi khuẩn 
Xanthomonas sp. từ quả bƣởi nhiễm bệnh và khảo sát ảnh hƣởng của chiếu xạ tia gamma và chùm tia 
điện tử lên khả năng sống sót cũng nhƣ giá trị D10 đã đƣợc thực hiện. Dung dịch chứa vi khuẩn nồng 
độ 107 CFU/ml đƣợc chiếu xạ với dải liều từ 100 đến 400 Gy. Kết quả cho thấy vi khuẩn Xanthomonas 
sp. chết hoàn toàn ở liều 400 Gy. Giá trị D10 đƣợc tìm thấy ở liều 61 Gy và 63 Gy khi chiếu xạ lần lƣợt 
tia gamma và chùm tia điện tử. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chiếu xạ ở dải liều kiểm dịch có 
thể kiểm soát hoàn toàn vi khuẩn Xanthomonas sp. mà không cần thêm bất kỳ biện pháp kết hợp nào. 

Từ khóa: bưởi, bệnh thối mục quả, bệnh loét, chiếu xạ, vi khuẩn. 

Abstract: Citrus canker caused by Xanthomonas sp. is one of the most important bacterial diseases of 
citrus and it needs to quarantine treatment before exportation. In this study, Xanthomonas sp. infected 
on grapefruit was isolated and the effect of radiation on survival as well as D10 values was carried out. 
Aqueous spore suspensions (5 ml, ~107CFU/mL) contained in sterile screw-cap test tubes were 
exposed to radiation treatment at dose range of 100 to 400 Gy.The result showed that Xanthomonas sp. 
was fully dead at 400 Gy, and the D10 value was found at dose of 61 Gy and 63 Gy for gamma and 
electron beam irradiation respectively.The results also showed that at quarantine dose can completely 
control Xanthomonas sp. bacteria without any additional combined treatment. 

Keywords: Bacteria, citrus canker pathogen, grapefruit, radiation. 
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SỬ DỤNG MÁY CHIẾU XẠ TIA X NĂNG LƢỢNG THẤP HITACHI MBR-1618R-BE 
ĐỂ ỨC CHẾ SỰ NẢY MẦM CỦA KHOAI TÂY 

SPROUT INHIBITION OF POTATO  
BY USING HITACHI MBR-1618R-BE LOW ENERGY X-RAY IRRADIATOR 

PHẠM THỊ NGỌC HÀ, TRẦN ĐỨC MẠNH, NGUYỄN AN SƠN, TAMIKAZU KUME 

Dalat University, 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: haptn@dlu.edu.vn 

Tóm tắt: Khoa Kỹ thuật Hạt nhân, trƣờng Đại học Đà Lạt đã trang bị máy phát tia X năng lƣợng thấp, 
với mục đích thực hiện các nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ. Điện áp của máy phát tia X có thể 
thay đổi từ 35 - 160 kV và liều đƣợc phân bố theo độ sâu với 5 bộ lọc khác nhau. Khoai tây là một 
trong những thực phẩm quan trọng hằng ngày. Để ức chế sự nảy mầm và tăng thời gian bảo quản 
khoai tây thì chiếu xạ là một trong những phƣơng pháp rất hữu ích đƣợc sử dụng hiện nay. Trong bài 
báo này các điều kiện chiếu xạ tối ƣu để ức chế sự nảy mầm khoai tây bằng tia X năng lƣợng thấp đã 
đƣợc xác định. Kết quả nghiên cứu cho thấy liều hấp thụ cần thiết và độ sâu hiệu quả để ức chế sự nảy 
mầm là 60 Gy ở độ sâu 10 mm từ bề mặt. Chiếu xạ với dải liều từ 60 - 150 Gy ở điện áp 100 keV, 
dòng 30 mA, với bộ lọc 0.5 mm Al + 0.1 mm Cu để chiếu xạ một phía và bộ lọc Al 1.0 mm khi chiếu 
xạ cả hai bên. 

Từ khóa: Tia X năng lượng thấp, liều theo độ sâu, ức chế nảy mầm, khoai tây, bộ lọc cắt. 

Abstract: The Faculty of Nuclear Engineering, Dalat University installed a low energy X-rays irradiator 
for radiation applications. The irradiator can be changed the tube voltage at 35 – 160 kV and the depth 
dose distribution with 5 kinds of filter. Potato is one of the important daily foods and the irradiation is a 
very useful method to inhibit the sprout and increase the preservation period. This research is focused on 
determining the optimum irradiation conditions for sprouting inhibition of potato using low energy X-
rays. The necessary absorbed dose and the effective depth for sprout inhibition of potatoes was 60 Gy at 
10 mm of potato depth from the surface. To irradiate with dose range of 60 – 150 Gy by using X-ray 
opperated at 100 keV, 30 mA, the filters of 0.5 mm Al + 0.1 mm Cu were eqquiped for single side 
irradiation and a filter of 1.0 mm Al was applied for both side irradiation.  

Keywords: Low energy X-rays, depth dose, sprout inhibition, potato, cut filter. 

QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHIẾU XẠ TRÊN MÁY CHIẾU XẠ 
CÔNG NGHIỆP SV/ST-Co-60/B THEO TIÊU CHUẨN ISO – 9001:2015 

IRRADIATION SERVICE QUALITY MANAGEMENT ON INDUSTRY-SCALE SV/ST-Co-60/B 
IRRADIATOR ACCORDING TO ISO 9001:2015 STANDARD 

ĐOÀN BÌNH, PHẠM THỊ THU HỒNG, NGUYỄN THÀNH ĐƢỢC, NGUYỄN THỊ LÝ 

Research and Development Center for Radiation Technology,  
202A Street 11, Linh Xuan ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: doanbinh192@yahoo.com  

Tóm tắt: Quản lý chất lƣợng dịch vụ chiếu xạ trên máy chiếu xạ công nghiệp gamma Co-60 là một 
chuỗi quá trình từ khâu kiểm soát đến đảm bảo chất lƣợng của một sản phẩm từ khi nhập cho đến khi 
xuất chúng. Ngoài chất lƣợng sản phẩm của nhà sản xuất, dụng cụ y tế yêu cầu đƣợc tiệt trùng bằng 
bức xạ gamma theo tiêu chuẩn ISO-11137, phải cung cấp thông tin về độ nhiễm khuẩn, tính tƣơng hợp 
của vật liệu sản phẩm và tiêu chuẩn về bao bì đóng gói; thực phẩm đông lạnh yêu cầu đƣợc thanh 
trùng bằng bức xạ gamma cũng phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế (CODEX STAN 106-1983) và 
quốc gia (TCVN 7247-2003), nên cung cấp thông tin về độ nhiễm khuẩn, quy cách bao bì và nhiệt độ 
bảo quản sản phẩm; tƣơng tự thực phẩm khô (gia vị và thủy hải sản khô) khi đƣợc thanh trùng bằng 
bức xạ gamma, cũng yêu cầu cung cấp đầy đủ các thông tin vế sản phẩm và quy cách bao bì nhƣ sản 
phẩm đông lạnh. Khi chiếu xạ các thông số của máy chiếu xạ nhƣ hoạt độ nguồn xạ, chế độ vận hành, 
và thời gian dừng từng bƣớc của các thùng mang hàng phải đƣợc kiểm soát vì chúng ảnh hƣởng lên 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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liều hấp thụ, độ đồng nhất liều (DUR= DMax/DMin), cấu hình hàng sắp xếp và tỉ trọng hàng khi sắp xếp. 
Cuối cùng liều hấp thụ theo yêu cầu phải phù hợp với liều đã đặt trên hệ thống kiềm soát máy tính vì 
đây là thông số quan trọng để đảm bảo chất lƣợng của quá trình chiếu xạ. 

Từ khóa: Chiếu xạ, tiệt trùng, thanh trùng, bức xạ, độ nhiễm khuẩn, liều hấp thụ. 

Abstract: Qualification management of irradiation services in Co-60 gamma irradiator is a integration 
chain of some processes including quality control and assurance of a product beginning from the input 
steps to the completed delivery ones. Besides requirements of the manufacturer‟s goods quality, medical 
devices have been required for a gamma radiation sterilization based on the ISO-11137 standard, other 
information collected needs being bioburden, radiation compatible product-made material and packaged 
material specifications. As for frozen food required for the gamma radiation pasteurization, a product 
must be followed the general requirements of TCVN 7247:2003 and CODEX STAN 106-1983 standards 
with the assemble information about bioburden, packaging specifications, and stored temperature. 
Similarly, once dry food including spices and dry seafood was pasteurized by gamma radiation, required 
for some communication about the product and packaging specifications. An irradiator‟s parameters 
need to be controlled in the product treatment, for example, source activity, operation mode and 
mechanisms, and dwell time of each tote box while irradiated. Because these parameters affect absorbed 
dose, dose uniformity ratio (DMax/DMin), goods configurations and block product density. Finally, the 
requested dose is reached to a given value set by the operator‟s computer at a permitted deviation. So this 
parameter is essential in the quality assurance of an irradiation process. 

Keywords: Irradiation, sterilization, pasteurilization, radiation, bioburden, absorbed dose. 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHIẾU XẠ LÊN VI KHUẨN  
XANTHOMONAS SP. GÂY BỆNH THỐI MỤC QUẢ BƢỞI 

EFFECT OF RADIATION ON CITRUS CANKER PATHOGEN XANTHOMONAS SP.  

NGUYỄN THỊ LÝ1, CHU NHỰT KHÁNH1, PHẠM THỊ THU HỒNG1, NGUYỄN THÀNH ĐƢỢC1,  
NGUYỄN QUỐC HIẾN1, CAO VĂN CHUNG1, VŨ NGỌC TÚ ANH2,  

TRẦN THỊ XUÂN TUYỀN2, TRỊNH KHÁNH SƠN2 
1Research and Development Center for Radiation Technology, 

202A Street 11, Linh Xuan ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2Ho Chi Minh City University of Technology and Education, 

Linh Chieu ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: nguyenly2408@gmail.com 

Tóm tắt: Bệnh thối mục quả do vi khuẩn Xanthomonas sp. là một trong những bệnh quan trọng của 
trái cây có múi và cần đƣợc xử lý kiểm dịch trƣớc khi xuất khẩu. Nghiên cứu phân lập vi khuẩn 
Xanthomonas sp. từ quả bƣởi nhiễm bệnh và khảo sát ảnh hƣởng của chiếu xạ tia gamma và chùm tia 
điện tử lên khả năng sống sót cũng nhƣ giá trị D10 đã đƣợc thực hiện. Dung dịch chứa vi khuẩn nồng 
độ 107 CFU/ml đƣợc chiếu xạ với dải liều từ 100 đến 400 Gy. Kết quả cho thấy vi khuẩn Xanthomonas 
sp. chết hoàn toàn ở liều 400 Gy. Giá trị D10 đƣợc tìm thấy ở liều 61 Gy và 63 Gy khi chiếu xạ lần lƣợt 
tia gamma và chùm tia điện tử. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chiếu xạ ở dải liều kiểm dịch có 
thể kiểm soát hoàn toàn vi khuẩn Xanthomonas sp. mà không cần thêm bất kỳ biện pháp kết hợp nào. 

Từ khóa: bưởi, bệnh thối mục quả, bệnh loét, chiếu xạ, vi khuẩn. 

Abstract: Citrus canker caused by Xanthomonas sp. is one of the most important bacterial diseases of 
citrus and it needs to quarantine treatment before exportation. In this study, Xanthomonas sp. infected 
on grapefruit was isolated and the effect of radiation on survival as well as D10 values was carried out. 
Aqueous spore suspensions (5 ml, ~107CFU/mL) contained in sterile screw-cap test tubes were 
exposed to radiation treatment at dose range of 100 to 400 Gy.The result showed that Xanthomonas sp. 
was fully dead at 400 Gy, and the D10 value was found at dose of 61 Gy and 63 Gy for gamma and 
electron beam irradiation respectively.The results also showed that at quarantine dose can completely 
control Xanthomonas sp. bacteria without any additional combined treatment. 

Keywords: Bacteria, citrus canker pathogen, grapefruit, radiation. 
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SỬ DỤNG MÁY CHIẾU XẠ TIA X NĂNG LƢỢNG THẤP HITACHI MBR-1618R-BE 
ĐỂ ỨC CHẾ SỰ NẢY MẦM CỦA KHOAI TÂY 

SPROUT INHIBITION OF POTATO  
BY USING HITACHI MBR-1618R-BE LOW ENERGY X-RAY IRRADIATOR 

PHẠM THỊ NGỌC HÀ, TRẦN ĐỨC MẠNH, NGUYỄN AN SƠN, TAMIKAZU KUME 

Dalat University, 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: haptn@dlu.edu.vn 

Tóm tắt: Khoa Kỹ thuật Hạt nhân, trƣờng Đại học Đà Lạt đã trang bị máy phát tia X năng lƣợng thấp, 
với mục đích thực hiện các nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ. Điện áp của máy phát tia X có thể 
thay đổi từ 35 - 160 kV và liều đƣợc phân bố theo độ sâu với 5 bộ lọc khác nhau. Khoai tây là một 
trong những thực phẩm quan trọng hằng ngày. Để ức chế sự nảy mầm và tăng thời gian bảo quản 
khoai tây thì chiếu xạ là một trong những phƣơng pháp rất hữu ích đƣợc sử dụng hiện nay. Trong bài 
báo này các điều kiện chiếu xạ tối ƣu để ức chế sự nảy mầm khoai tây bằng tia X năng lƣợng thấp đã 
đƣợc xác định. Kết quả nghiên cứu cho thấy liều hấp thụ cần thiết và độ sâu hiệu quả để ức chế sự nảy 
mầm là 60 Gy ở độ sâu 10 mm từ bề mặt. Chiếu xạ với dải liều từ 60 - 150 Gy ở điện áp 100 keV, 
dòng 30 mA, với bộ lọc 0.5 mm Al + 0.1 mm Cu để chiếu xạ một phía và bộ lọc Al 1.0 mm khi chiếu 
xạ cả hai bên. 

Từ khóa: Tia X năng lượng thấp, liều theo độ sâu, ức chế nảy mầm, khoai tây, bộ lọc cắt. 

Abstract: The Faculty of Nuclear Engineering, Dalat University installed a low energy X-rays irradiator 
for radiation applications. The irradiator can be changed the tube voltage at 35 – 160 kV and the depth 
dose distribution with 5 kinds of filter. Potato is one of the important daily foods and the irradiation is a 
very useful method to inhibit the sprout and increase the preservation period. This research is focused on 
determining the optimum irradiation conditions for sprouting inhibition of potato using low energy X-
rays. The necessary absorbed dose and the effective depth for sprout inhibition of potatoes was 60 Gy at 
10 mm of potato depth from the surface. To irradiate with dose range of 60 – 150 Gy by using X-ray 
opperated at 100 keV, 30 mA, the filters of 0.5 mm Al + 0.1 mm Cu were eqquiped for single side 
irradiation and a filter of 1.0 mm Al was applied for both side irradiation.  

Keywords: Low energy X-rays, depth dose, sprout inhibition, potato, cut filter. 

QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHIẾU XẠ TRÊN MÁY CHIẾU XẠ 
CÔNG NGHIỆP SV/ST-Co-60/B THEO TIÊU CHUẨN ISO – 9001:2015 

IRRADIATION SERVICE QUALITY MANAGEMENT ON INDUSTRY-SCALE SV/ST-Co-60/B 
IRRADIATOR ACCORDING TO ISO 9001:2015 STANDARD 

ĐOÀN BÌNH, PHẠM THỊ THU HỒNG, NGUYỄN THÀNH ĐƢỢC, NGUYỄN THỊ LÝ 

Research and Development Center for Radiation Technology,  
202A Street 11, Linh Xuan ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: doanbinh192@yahoo.com  

Tóm tắt: Quản lý chất lƣợng dịch vụ chiếu xạ trên máy chiếu xạ công nghiệp gamma Co-60 là một 
chuỗi quá trình từ khâu kiểm soát đến đảm bảo chất lƣợng của một sản phẩm từ khi nhập cho đến khi 
xuất chúng. Ngoài chất lƣợng sản phẩm của nhà sản xuất, dụng cụ y tế yêu cầu đƣợc tiệt trùng bằng 
bức xạ gamma theo tiêu chuẩn ISO-11137, phải cung cấp thông tin về độ nhiễm khuẩn, tính tƣơng hợp 
của vật liệu sản phẩm và tiêu chuẩn về bao bì đóng gói; thực phẩm đông lạnh yêu cầu đƣợc thanh 
trùng bằng bức xạ gamma cũng phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế (CODEX STAN 106-1983) và 
quốc gia (TCVN 7247-2003), nên cung cấp thông tin về độ nhiễm khuẩn, quy cách bao bì và nhiệt độ 
bảo quản sản phẩm; tƣơng tự thực phẩm khô (gia vị và thủy hải sản khô) khi đƣợc thanh trùng bằng 
bức xạ gamma, cũng yêu cầu cung cấp đầy đủ các thông tin vế sản phẩm và quy cách bao bì nhƣ sản 
phẩm đông lạnh. Khi chiếu xạ các thông số của máy chiếu xạ nhƣ hoạt độ nguồn xạ, chế độ vận hành, 
và thời gian dừng từng bƣớc của các thùng mang hàng phải đƣợc kiểm soát vì chúng ảnh hƣởng lên 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: Poly(styrenesulfonic acid)-grafted poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) polymer 
electrolyte membrane (ETFE-PEM) using for fuel cell was prepared by radiation induced-grafting 
using gamma ray from Co-60 source including three steps (i) irradiation, (ii) grafting (Grafted-ETFE), 
and (iii) sulfonation (ETFE-PEM). Mechanism of grafting and sulfonation are revealed by solid C13 
nuclear magnetic resonance (NMR). The obtained results indicate that the grafting reactions occured at 
sites of C-H and C-F in the ETFE backbone while the sulfonation took place at para position of 
polystyrene.  

Keywords: Fuel cell, proton exchange membrane, radiation induced-grafting. 

TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG NANOCOMPOSITE –  
BẠC NANO/DIATOMITE TỪ NHỮNG ĐẶC TRƢNG CỦA VẬT LIỆU 

PROSPECT FOR APPLICATION OF 
SILVER NANO/DIATOMITE NANOCOMPOSITE FROM THEIR CHARACTERISTICS  

 
TRƢƠNG THỊ HẠNH, NGUYỄN THỊ THU, LÊ ANH QUỐC 

Research and Development Center for Radiation Technology 
202A, Street 11, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City 

Email: truongthihanh05@yahoo.com 

Tóm tắt: Sử dụng kỹ thuật chiếu xạ chùm tia điện tử (EB) để chế tạo nanocomposite - bạc nano 
(AgNPs)/Diatomite (DA) từ hỗn hợp huyền phù AgNO3/chitosan/DA là một phƣơng pháp ƣu việt. 
AgNPs đƣợc tạo thành bởi sự khử in situ ion Ag+ tạo Ag0 đồng thời keo tụ ngay trên DA trong vài 
giây, tránh đƣợc sự sa lắng. Ảnh TEM chứng minh AgNPs có hình cầu với kích thƣớc 10 nm, phân 
tán đều trên chất nền DA. Hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu này với các vi khuẩn gây bệnh cho cá 
Tra (Pangasianodon hypophthalmus) nhƣ Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictaluri đã đƣợc 
khảo sát. Hơn nữa, hiệu ứng kháng khuẩn cao với vi khuẩn tổng số từ bể nuôi cá Tra cũng chứng 
minh nanocomposite AgNPs/DA là vật liệu có triển vọng để xử lý vi khuẩn trong môi trƣờng hồ 
nuôi cá Tra.   

Từ khóa: Bạc nano, chitosan, chùm tia điện tử, diatomite, nanocomposite, hoạt tính kháng khuẩn. 

Abstract: The use of electron beam (EB) irradiation technique for preparation of silver nanoparticles 
(AgNPs)/Diatomite (DA) nanocomposite from suspension mixture including AgNO3/chitosan/DA is a 
superior method. The AgNPs were formed by in situ reduction and aggregation on DA simultaneously 
for some seconds avoiding precipitation. TEM images proved the AgNPs in nanocomposite were 
spherical with an average diameter of 10 nm and well dispersed on the surface of DA, in case of 10 
mM AgNO3 precursor and absorbed dose of 20 kGy. The antibacterial activity of these materials 
against infectious pathogens for Tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) such as Aeromonas 
hydrophila and Edwardsiella ictaluri was evaluated. Moreover, the high antibacterial effect with total 
bacteria in culture water of Tra catfish also proved that nanocomposite of AgNPs/DA is a promising 
material to treat bacteria in the environment of Tra catfish farming.  

Keywords: Antibacterial activity, chitosan, diatomite, electron beam, nanocomposite, silver 
nanoparticles. 
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NGHIÊN CỨU KHỬ OXIT GRAPHEN TRONG DUNG DỊCH ETHANOL  
BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA NHẰM CHẾ TẠO VẬT LIỆU RGO  

CÓ KHẢ NĂNG KHỬ MUỐI TRONG NƢỚC CAO 

REDUCTION OF GRAPHENE OXIDE IN ETHANOL SOLUTION BY GAMMA IRRADIATION 
FOR PREPARING REDUCED GRAPHENE OXIDE MATERIAL  

WITH WATER DESALINATION 

NGUYỄN THÀNH ĐƢỢC1, ĐOÀN BÌNH1, PHẠM THỊ THU HỒNG1, HÀ THÚC HUY2  
1Research and Development Center for Radiation Technology,  

202A street 11, Linh Xuan ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2University of Science – Ho Chi Minh City, 227 Nguyen Van Cu street, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: duoc153@gmail.com 

Tóm tắt: Oxit graphen (GO) đƣợc khử bằng phƣơng pháp chiếu xạ gamma nhằm chế tạo vật liệu oxit 
graphen khử (rGO). Oxit graphen đƣợc phân tán trong dung dịch ethanol tạo hệ huyền phù ở nồng độ 
1mg/ml, sau đó đƣợc chiếu xạ bằng tia gamma (25 – 100 kGy) trong điều kiện có oxi. Các tính chất 
đặc trƣng của rGO đƣợc xác định bằng phổ UV-vis, nhiễu xạ tia X, chụp ảnh TEM và đo góc tiếp xúc. 
Hiệu suất khử muối của màng rGO đƣợc khảo sát đối với dung dịch NaCl. Kết quả cho thấy hiệu suất 
khử muối trong nƣớc của rGO tốt hơn của GO và đạt  46 – 48% đối với nồng độ muối ban đầu là 1%. 

Từ khóa: Oxit graphene, gamma, chiếu xạ, khử muối. 

Abstract: Reduction of graphene oxide (GO) for preparing the reduced graphene oxide (rGO) by γ–
ray irradiation was investigated. GO was dispersed in the ethanol solution with the GO concentration 
of 1 mg/ml, then irradiated with γ–ray in presence of oxigen at dose range of 0 – 100 kGy for 
preparation of rGO product. The characteristic properties of GO and rGO were determined by UV-Vis 
spectroscopy, X–ray diffraction (XRD), Transmision Electron Microscopy (TEM) and contact angle 
measurement. The result showed that water desalination efficiency of rGO was about 46 – 48%.  

Keywords: graphene oxide, gamma, irradiation, desalination. 

TỔNG HỢP MÀNG ĐIỆN CỰC POLYMER SỬ DỤNG TRONG PIN NHIÊN LIỆU 
BẰNG PHƢƠNG PHÁP GHÉP MẠCH BỨC XẠ 

PREPARATION OF POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANES FOR FUEL CELL USING 
RADIATION INDUCED-GRAFTING 

TRẦN DUY TẬP1, LA LÝ NGUYÊN1,2,3, LƢU ANH TUYÊN2, LÂM HOÀNG HẢO1 
1Faculty of Materials Science and Technology, University of Science,  

Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2Center for Nuclear Techniques, Vietnam Atomic Energy Institute,  

217 Nguyen Trai, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
3Institute for Nanotechnology (INT), Vietnam National University Ho Chi Minh City,  

Community 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
Email: tdtap@hcmus.edu.vn 

Tóm tắt: Màng dẫn proton poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) (ETFE) ghép mạch poly(styrene 
sulfonic acid) (ETFE-PEM) sử dụng cho pin nhiên liệu đƣợc tổng hợp bằng phƣơng pháp ghép mạch 
bức xạ gamma từ nguồn Co-60 thông qua 3 bƣớc (i) chiếu xạ, (ii) ghép mạch (PS-g-ETFE), và (iii) 
sunfo hóa (ETFE-PEM). Cơ chế ghép mạch và sulfo hóa của vật liệu này sẽ đƣợc làm rõ từ phổ cộng 
hƣởng từ hạt nhân 13C rắn (solid 13C NMR). Các kết quả cho thấy rằng các phản ứng ghép mạch xảy 
ra trên cả vị trí C-H và C-F trên mạch polymer ETFE nền trong khi phản ứng sulfo hóa để tạo màng 
dẫn proton chỉ xảy ra trên vị trí para của vòng thơm của polystyrene.  

Từ khóa: Pin nhiên liệu, màng dẫn proton, ghép mạch bức xạ. 
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khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 
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ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 
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GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 
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nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Abstract: Poly(styrenesulfonic acid)-grafted poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) polymer 
electrolyte membrane (ETFE-PEM) using for fuel cell was prepared by radiation induced-grafting 
using gamma ray from Co-60 source including three steps (i) irradiation, (ii) grafting (Grafted-ETFE), 
and (iii) sulfonation (ETFE-PEM). Mechanism of grafting and sulfonation are revealed by solid C13 
nuclear magnetic resonance (NMR). The obtained results indicate that the grafting reactions occured at 
sites of C-H and C-F in the ETFE backbone while the sulfonation took place at para position of 
polystyrene.  

Keywords: Fuel cell, proton exchange membrane, radiation induced-grafting. 

TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG NANOCOMPOSITE –  
BẠC NANO/DIATOMITE TỪ NHỮNG ĐẶC TRƢNG CỦA VẬT LIỆU 

PROSPECT FOR APPLICATION OF 
SILVER NANO/DIATOMITE NANOCOMPOSITE FROM THEIR CHARACTERISTICS  

 
TRƢƠNG THỊ HẠNH, NGUYỄN THỊ THU, LÊ ANH QUỐC 

Research and Development Center for Radiation Technology 
202A, Street 11, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City 

Email: truongthihanh05@yahoo.com 

Tóm tắt: Sử dụng kỹ thuật chiếu xạ chùm tia điện tử (EB) để chế tạo nanocomposite - bạc nano 
(AgNPs)/Diatomite (DA) từ hỗn hợp huyền phù AgNO3/chitosan/DA là một phƣơng pháp ƣu việt. 
AgNPs đƣợc tạo thành bởi sự khử in situ ion Ag+ tạo Ag0 đồng thời keo tụ ngay trên DA trong vài 
giây, tránh đƣợc sự sa lắng. Ảnh TEM chứng minh AgNPs có hình cầu với kích thƣớc 10 nm, phân 
tán đều trên chất nền DA. Hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu này với các vi khuẩn gây bệnh cho cá 
Tra (Pangasianodon hypophthalmus) nhƣ Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictaluri đã đƣợc 
khảo sát. Hơn nữa, hiệu ứng kháng khuẩn cao với vi khuẩn tổng số từ bể nuôi cá Tra cũng chứng 
minh nanocomposite AgNPs/DA là vật liệu có triển vọng để xử lý vi khuẩn trong môi trƣờng hồ 
nuôi cá Tra.   

Từ khóa: Bạc nano, chitosan, chùm tia điện tử, diatomite, nanocomposite, hoạt tính kháng khuẩn. 

Abstract: The use of electron beam (EB) irradiation technique for preparation of silver nanoparticles 
(AgNPs)/Diatomite (DA) nanocomposite from suspension mixture including AgNO3/chitosan/DA is a 
superior method. The AgNPs were formed by in situ reduction and aggregation on DA simultaneously 
for some seconds avoiding precipitation. TEM images proved the AgNPs in nanocomposite were 
spherical with an average diameter of 10 nm and well dispersed on the surface of DA, in case of 10 
mM AgNO3 precursor and absorbed dose of 20 kGy. The antibacterial activity of these materials 
against infectious pathogens for Tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) such as Aeromonas 
hydrophila and Edwardsiella ictaluri was evaluated. Moreover, the high antibacterial effect with total 
bacteria in culture water of Tra catfish also proved that nanocomposite of AgNPs/DA is a promising 
material to treat bacteria in the environment of Tra catfish farming.  

Keywords: Antibacterial activity, chitosan, diatomite, electron beam, nanocomposite, silver 
nanoparticles. 
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NGHIÊN CỨU KHỬ OXIT GRAPHEN TRONG DUNG DỊCH ETHANOL  
BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA NHẰM CHẾ TẠO VẬT LIỆU RGO  

CÓ KHẢ NĂNG KHỬ MUỐI TRONG NƢỚC CAO 

REDUCTION OF GRAPHENE OXIDE IN ETHANOL SOLUTION BY GAMMA IRRADIATION 
FOR PREPARING REDUCED GRAPHENE OXIDE MATERIAL  

WITH WATER DESALINATION 

NGUYỄN THÀNH ĐƢỢC1, ĐOÀN BÌNH1, PHẠM THỊ THU HỒNG1, HÀ THÚC HUY2  
1Research and Development Center for Radiation Technology,  

202A street 11, Linh Xuan ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2University of Science – Ho Chi Minh City, 227 Nguyen Van Cu street, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: duoc153@gmail.com 

Tóm tắt: Oxit graphen (GO) đƣợc khử bằng phƣơng pháp chiếu xạ gamma nhằm chế tạo vật liệu oxit 
graphen khử (rGO). Oxit graphen đƣợc phân tán trong dung dịch ethanol tạo hệ huyền phù ở nồng độ 
1mg/ml, sau đó đƣợc chiếu xạ bằng tia gamma (25 – 100 kGy) trong điều kiện có oxi. Các tính chất 
đặc trƣng của rGO đƣợc xác định bằng phổ UV-vis, nhiễu xạ tia X, chụp ảnh TEM và đo góc tiếp xúc. 
Hiệu suất khử muối của màng rGO đƣợc khảo sát đối với dung dịch NaCl. Kết quả cho thấy hiệu suất 
khử muối trong nƣớc của rGO tốt hơn của GO và đạt  46 – 48% đối với nồng độ muối ban đầu là 1%. 

Từ khóa: Oxit graphene, gamma, chiếu xạ, khử muối. 

Abstract: Reduction of graphene oxide (GO) for preparing the reduced graphene oxide (rGO) by γ–
ray irradiation was investigated. GO was dispersed in the ethanol solution with the GO concentration 
of 1 mg/ml, then irradiated with γ–ray in presence of oxigen at dose range of 0 – 100 kGy for 
preparation of rGO product. The characteristic properties of GO and rGO were determined by UV-Vis 
spectroscopy, X–ray diffraction (XRD), Transmision Electron Microscopy (TEM) and contact angle 
measurement. The result showed that water desalination efficiency of rGO was about 46 – 48%.  

Keywords: graphene oxide, gamma, irradiation, desalination. 

TỔNG HỢP MÀNG ĐIỆN CỰC POLYMER SỬ DỤNG TRONG PIN NHIÊN LIỆU 
BẰNG PHƢƠNG PHÁP GHÉP MẠCH BỨC XẠ 

PREPARATION OF POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANES FOR FUEL CELL USING 
RADIATION INDUCED-GRAFTING 

TRẦN DUY TẬP1, LA LÝ NGUYÊN1,2,3, LƢU ANH TUYÊN2, LÂM HOÀNG HẢO1 
1Faculty of Materials Science and Technology, University of Science,  

Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2Center for Nuclear Techniques, Vietnam Atomic Energy Institute,  

217 Nguyen Trai, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
3Institute for Nanotechnology (INT), Vietnam National University Ho Chi Minh City,  

Community 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
Email: tdtap@hcmus.edu.vn 

Tóm tắt: Màng dẫn proton poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) (ETFE) ghép mạch poly(styrene 
sulfonic acid) (ETFE-PEM) sử dụng cho pin nhiên liệu đƣợc tổng hợp bằng phƣơng pháp ghép mạch 
bức xạ gamma từ nguồn Co-60 thông qua 3 bƣớc (i) chiếu xạ, (ii) ghép mạch (PS-g-ETFE), và (iii) 
sunfo hóa (ETFE-PEM). Cơ chế ghép mạch và sulfo hóa của vật liệu này sẽ đƣợc làm rõ từ phổ cộng 
hƣởng từ hạt nhân 13C rắn (solid 13C NMR). Các kết quả cho thấy rằng các phản ứng ghép mạch xảy 
ra trên cả vị trí C-H và C-F trên mạch polymer ETFE nền trong khi phản ứng sulfo hóa để tạo màng 
dẫn proton chỉ xảy ra trên vị trí para của vòng thơm của polystyrene.  

Từ khóa: Pin nhiên liệu, màng dẫn proton, ghép mạch bức xạ. 
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đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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để tăng hiệu quả phân bón lá đối với cây rau.  

Từ khóa: Chitosan, chiếu xạ gamma, khối lượng phân tử, sinh trưởng. 

Abstract: Different low molecular weight chitosan prepared by radiation degradation of chitosan 
solution containing H2O2 under gamma Co-60 at Hanoi Irradiation Center. And their effects on the 
growth of vegetables have been investigated with cabbage, tomato, and radish as model plants by 
spraying 50 ppm chitosan on the plant leaves. The control samples were sprayed with clean water. In 
these experiments, the development criteria include in plant height, root length, dry biomass, and fresh 
biomass were investigated using plant bio-physiology methods. The results indicated that CTS2, a 
chitosan with Mw of 10-30 kDa, obtained by gamma irradiation at 25 kGy can be applied as a plant 
growth promoter. The solution of 50-75 ppm CTS2 was suitable to add to foliar fertilizer in order to 
promote its efficiency for vegetable. 

Keywords: Chitosan, gamma irradiation, molecular weight, growth. 

ẢNH HƢỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ VI LƢỢNG BỔ SUNG CHITOSAN VÀ  
XANTHAN CHIẾU XẠ ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG CẢI BẮP 

EFFECTS OF MICROELEMENT FOLIAR FERTILIZER CONTAINING 
IRRADIATED CHITOSAN AND XANTHAN ON QUALITY AND YIELD OF CABBAGE 

NV. BÍNH1, DK, THOA2, LTM. LƢƠNG, TM. QUỲNH1 
1 Hanoi Irradiation Center, Vietnam Atomic Energy Institute, Ly Thuong Kiet, Hanoi, Vietnam 

2 Fruit and Vegetable Research Institute. Trau Quy, Gia Lam, Hanoi, Vietnam 
*tmqthuquynh@gmail.com 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, các phân đoạn CTS2 và XT3 đƣợc chuẩn bị bằng cách chiếu xạ dung 
dịch chitosan và xanthan với liều 25 và 50 kGy, tƣơng ứng. Các công thức phân bón lá vi lƣợng chứa 
chitosan và xanthan chiếu xạ hàm lƣợng 50-75 ppm nhƣ chất có hoạt tính kích thích, bám dính và giữ 
ẩm cho lá đã đƣợc phun trên lá cải bắp trồng trong nhà lƣới và trên đồng ruộng. Kết quả cho thấy việc 
phun bổ sung phân bón lá làm tăng năng suất cải bắp. Tổng lƣợng chất rắn hòa tan, protein và hàm 
lƣợng vitamin C trong cải bắp đƣợc phun bổ sung phân bón lá cũng tăng lên đáng kể. Phân bón lá vi 
lƣợng đã có hiệu quả kích thích sự phát triển của cây, làm tăng năng suất và chất lƣợng cải bắp, nhƣng 
không có sự khác biệt đáng kể giữa các chỉ số phát triển của cây cải bắp đƣợc phun bổ sung phân bón 
lá với hàm lƣợng chitosan và xanthan thay đổi giữa 50 và 75, nghĩa là công thức các công thức phân 
bón lá chứa 50-75 ppm chitosan và xanthan chiếu xạ đều phù hợp cho cây cải bắp. Dƣ lƣợng nitrat và 
hàm lƣợng một số kim loại nặng trong rau đã đƣợc phân tích để đánh giá tính an toàn của sản phẩm. 
Kết quả cho thấy sản phẩm đảm bảo an toàn dù dƣ lƣợng nitrat còn khá cao, có thể do sử dụng phân 
bón hóa học. Nhƣ vậy, việc bón bổ sung phân bón lá chứa chitosan và xanthan chiếu xạ làm tăng năng 
suất cải bắp nhờ tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dƣỡng đa lƣợng của cây. 

Từ khóa: chitosan, xanthan, chiếu xa gamma, phân bón lá, cải bắp. 

Abstract: In this study, CTS2 and XT3, low Mw chitosan and xanthan have been prepared by gamma 
irradiation of corresponding solutions at 25 and 50 kGy, respectively. Some foliar fertilization 
formulations containing the same amount of microelements and various concentration of CTS2 and 
XT3 were applied to cabbage for supplementing micro-nutrients, plant stimulants and other beneficial 
substances through plant leaves. The effects of those foliar fertilizers for cabbages were investigated 
and discussed. The results showed that foliar fertilization increased the yield and quality of cabbage. 
The total dissolved solids (TDS), protein and vitamin C content in the cabbage supplemented with 
foliar fertilizer also significantly increased compared with the control. Foliar fertilization supplied not 
only microelements include Mg, Fe, B, Mn, Zn, Cu and Mo, but also supplemented the irradiated 
chitosan as plant growth promotor and xanthan as bioadhesive and moisturizer to cabbage, so that 
improve its growth. There are insignificant changes in plant growth parameters between the cabbages 
sprayed with foliar fertilizer contain 50 and 75 ppm CTS2 and XT3, suggested that the 50-75 ppm 
CTS2 and XT3 can be used to prepare the foliar fertilizers for cabbage. To investigate the quality and 
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO Ag NANO/TIO2 BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾU XẠ  
CHÙM TIA ĐIỆN TỬ LÀM XÚC TÁC QUANG PHÂN HỦY  

RHODAMINE B TRONG NƢỚC 

SYNTHESIS OF Ag NANO/TiO2 BY ELECTRON BEAM IRRADIATION  
FOR PHOTO-DEGRADATION OF RHODAMINE B COMPOUND IN WATER 

NGUYỄN THỊ KIM LAN, NGUYỄN THÀNH ĐƢỢC, NGUYỄN NGỌC DUY,  
CAO VĂN CHUNG, NGUYỄN QUỐC HIẾN 

Research and Development Center for Radiation Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: lktnguyen345@gmail.com 

Tóm tắt: Ô nhiễm môi trƣờng đang là vấn đề nghiêm trọng đe dọa đời sống nhân loại nói chung và 
Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu xử lý triệt để các hợp chất hữu cơ trong môi trƣờng bị ô nhiễm luôn là 
mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia. Bạc nano gắn lên TiO2 (Ag nano/TiO2) với nồng độ Ag 
khác nhau đạt đƣợc bằng phƣơng pháp chiếu xạ chùm tia điện tử đƣợc thử nghiệm làm xúc tác quang 
hoá để phân hủy chất hữu cơ trong nƣớc. Các tính chất đặc trƣng của Ag nano/TiO2 đƣợc khảo sát 
bằng ảnh chụp hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ nhiễu xạ tia X (XRD) và đo diện tích bề mặt 
(BET). Ag nano tạo thành có kích thƣớc hạt trong khoảng 2-30 nm. Hiệu quả xúc tác quang hoá phân 
hủy Rhodamine B (RhB) của vật liệu Ag nano/TiO2 theo nồng độ Ag cũng đƣợc khảo sát. Hiệu quả 
xúc tác quang hoá phân hủy Rhodamine B (RhB) của vật liệu Ag nano/TiO2 cao hơn so với TiO2 dƣới 
ánh sáng khả kiến. 

Từ khóa: Xúc tác quang hoá, Ag nano, TiO2, chiếu xạ electron beam. 

Abstract: Environmental pollution is a top-ranking concern for the world in general and Vietnam in 
particular. Study of thorough treatment of organic compounds in the polluted environment is always 
prime concern of each country. Silver nano doped onTiO2 (Ag nano/TiO2) with different Ag nano 
concentrations was sythesized by electron beam irradiation method. The characteristics of Ag 
nano/TiO2 were investigated by transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD) 
and Brunauer-Emmett-Tellermeasurement(BET).The size of Ag nanoparticles is in the range of 2-30 
nm. The photocatalytic effect of Rhodamine B (RhB) decomposition of Ag nano/TiO2 materials with 
Ag nano content was also investigated. The photocatalyst effect of Rhodamine B (RhB) 
decomposition of Ag nano/TiO2 material is higher than that of TiO2 under visible light. 

Keywords: Photocatalytic, Ag nano, TiO2, electron beam irradiation. 

ẢNH HƢỞNG CỦA CHITOSAN KHỐI LƢỢNG PHÂN TỬ THẤP ĐẾN  
SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ LOẠI RAU 

FFECTS OF LOW MOLECULAR WEIGHT CHITOSAN TO GROWTH OF VEGETABLES 

NGUYỄN VĂN BÍNH, NGUYỄN THỊ THƠM, HOÀNG ĐĂNG SÁNG, TRẦN BĂNG DIỆP, 
 TRẦN XUÂN AN, TRẦN MINH QUỲNH 

Radiation Technology and Materials Department, Hanoi Irradiation Center,  
Vietnam Atomic Energy Institute, Ly Thuong Kiet, Hanoi, Vietnam,  

Email: tmqthuquynh@gmail.com  

Tóm tắt: Các chitosan khối lƣợng phân tử (KLPT) thấp khác nhau đã đƣợc chuẩn bị bằng cách chiếu 
xạ cắt mạch trên thiết bị chiếu xạ gamma tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Ảnh hƣởng của chúng đến 
sự sinh trƣởng và phát triển rau cải bắp, cà chua, cải củ đã đƣợc khảo sát bằng cách phun các dung 
dịch chitosan khác nhau với nồng độ 50 ppm lên thân và lá. Các chỉ tiêu nông học gồm chiều cao cây, 
độ dài rễ, sinh khối tƣơi và khô đã đƣợc xác định nhằm lựa chọn phân đoạn chitosan có khả năng kích 
thích tăng trƣởng cao nhất làm thành phần kích thích sinh trƣởng trong công thức phân bón. Kết quả 
đã lựa chọn đƣợc phân đoạn chitosan có KLPT trong khoảng 10-30 kDa, CTS2 đạt đƣợc khi chiếu xạ 
dung dịch chitosan ban đầu với liều 25 kGy là phân đoạn phù hợp nhất làm thành phần kích thích sinh 
trƣởng thực vật trong công thức phân bón. Và hàm lƣợng CTS2 trong khoảng 50-75 ppm là thích hợp 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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để tăng hiệu quả phân bón lá đối với cây rau.  

Từ khóa: Chitosan, chiếu xạ gamma, khối lượng phân tử, sinh trưởng. 

Abstract: Different low molecular weight chitosan prepared by radiation degradation of chitosan 
solution containing H2O2 under gamma Co-60 at Hanoi Irradiation Center. And their effects on the 
growth of vegetables have been investigated with cabbage, tomato, and radish as model plants by 
spraying 50 ppm chitosan on the plant leaves. The control samples were sprayed with clean water. In 
these experiments, the development criteria include in plant height, root length, dry biomass, and fresh 
biomass were investigated using plant bio-physiology methods. The results indicated that CTS2, a 
chitosan with Mw of 10-30 kDa, obtained by gamma irradiation at 25 kGy can be applied as a plant 
growth promoter. The solution of 50-75 ppm CTS2 was suitable to add to foliar fertilizer in order to 
promote its efficiency for vegetable. 

Keywords: Chitosan, gamma irradiation, molecular weight, growth. 

ẢNH HƢỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ VI LƢỢNG BỔ SUNG CHITOSAN VÀ  
XANTHAN CHIẾU XẠ ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG CẢI BẮP 

EFFECTS OF MICROELEMENT FOLIAR FERTILIZER CONTAINING 
IRRADIATED CHITOSAN AND XANTHAN ON QUALITY AND YIELD OF CABBAGE 

NV. BÍNH1, DK, THOA2, LTM. LƢƠNG, TM. QUỲNH1 
1 Hanoi Irradiation Center, Vietnam Atomic Energy Institute, Ly Thuong Kiet, Hanoi, Vietnam 

2 Fruit and Vegetable Research Institute. Trau Quy, Gia Lam, Hanoi, Vietnam 
*tmqthuquynh@gmail.com 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, các phân đoạn CTS2 và XT3 đƣợc chuẩn bị bằng cách chiếu xạ dung 
dịch chitosan và xanthan với liều 25 và 50 kGy, tƣơng ứng. Các công thức phân bón lá vi lƣợng chứa 
chitosan và xanthan chiếu xạ hàm lƣợng 50-75 ppm nhƣ chất có hoạt tính kích thích, bám dính và giữ 
ẩm cho lá đã đƣợc phun trên lá cải bắp trồng trong nhà lƣới và trên đồng ruộng. Kết quả cho thấy việc 
phun bổ sung phân bón lá làm tăng năng suất cải bắp. Tổng lƣợng chất rắn hòa tan, protein và hàm 
lƣợng vitamin C trong cải bắp đƣợc phun bổ sung phân bón lá cũng tăng lên đáng kể. Phân bón lá vi 
lƣợng đã có hiệu quả kích thích sự phát triển của cây, làm tăng năng suất và chất lƣợng cải bắp, nhƣng 
không có sự khác biệt đáng kể giữa các chỉ số phát triển của cây cải bắp đƣợc phun bổ sung phân bón 
lá với hàm lƣợng chitosan và xanthan thay đổi giữa 50 và 75, nghĩa là công thức các công thức phân 
bón lá chứa 50-75 ppm chitosan và xanthan chiếu xạ đều phù hợp cho cây cải bắp. Dƣ lƣợng nitrat và 
hàm lƣợng một số kim loại nặng trong rau đã đƣợc phân tích để đánh giá tính an toàn của sản phẩm. 
Kết quả cho thấy sản phẩm đảm bảo an toàn dù dƣ lƣợng nitrat còn khá cao, có thể do sử dụng phân 
bón hóa học. Nhƣ vậy, việc bón bổ sung phân bón lá chứa chitosan và xanthan chiếu xạ làm tăng năng 
suất cải bắp nhờ tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dƣỡng đa lƣợng của cây. 

Từ khóa: chitosan, xanthan, chiếu xa gamma, phân bón lá, cải bắp. 

Abstract: In this study, CTS2 and XT3, low Mw chitosan and xanthan have been prepared by gamma 
irradiation of corresponding solutions at 25 and 50 kGy, respectively. Some foliar fertilization 
formulations containing the same amount of microelements and various concentration of CTS2 and 
XT3 were applied to cabbage for supplementing micro-nutrients, plant stimulants and other beneficial 
substances through plant leaves. The effects of those foliar fertilizers for cabbages were investigated 
and discussed. The results showed that foliar fertilization increased the yield and quality of cabbage. 
The total dissolved solids (TDS), protein and vitamin C content in the cabbage supplemented with 
foliar fertilizer also significantly increased compared with the control. Foliar fertilization supplied not 
only microelements include Mg, Fe, B, Mn, Zn, Cu and Mo, but also supplemented the irradiated 
chitosan as plant growth promotor and xanthan as bioadhesive and moisturizer to cabbage, so that 
improve its growth. There are insignificant changes in plant growth parameters between the cabbages 
sprayed with foliar fertilizer contain 50 and 75 ppm CTS2 and XT3, suggested that the 50-75 ppm 
CTS2 and XT3 can be used to prepare the foliar fertilizers for cabbage. To investigate the quality and 
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO Ag NANO/TIO2 BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾU XẠ  
CHÙM TIA ĐIỆN TỬ LÀM XÚC TÁC QUANG PHÂN HỦY  

RHODAMINE B TRONG NƢỚC 

SYNTHESIS OF Ag NANO/TiO2 BY ELECTRON BEAM IRRADIATION  
FOR PHOTO-DEGRADATION OF RHODAMINE B COMPOUND IN WATER 

NGUYỄN THỊ KIM LAN, NGUYỄN THÀNH ĐƢỢC, NGUYỄN NGỌC DUY,  
CAO VĂN CHUNG, NGUYỄN QUỐC HIẾN 

Research and Development Center for Radiation Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: lktnguyen345@gmail.com 

Tóm tắt: Ô nhiễm môi trƣờng đang là vấn đề nghiêm trọng đe dọa đời sống nhân loại nói chung và 
Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu xử lý triệt để các hợp chất hữu cơ trong môi trƣờng bị ô nhiễm luôn là 
mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia. Bạc nano gắn lên TiO2 (Ag nano/TiO2) với nồng độ Ag 
khác nhau đạt đƣợc bằng phƣơng pháp chiếu xạ chùm tia điện tử đƣợc thử nghiệm làm xúc tác quang 
hoá để phân hủy chất hữu cơ trong nƣớc. Các tính chất đặc trƣng của Ag nano/TiO2 đƣợc khảo sát 
bằng ảnh chụp hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ nhiễu xạ tia X (XRD) và đo diện tích bề mặt 
(BET). Ag nano tạo thành có kích thƣớc hạt trong khoảng 2-30 nm. Hiệu quả xúc tác quang hoá phân 
hủy Rhodamine B (RhB) của vật liệu Ag nano/TiO2 theo nồng độ Ag cũng đƣợc khảo sát. Hiệu quả 
xúc tác quang hoá phân hủy Rhodamine B (RhB) của vật liệu Ag nano/TiO2 cao hơn so với TiO2 dƣới 
ánh sáng khả kiến. 

Từ khóa: Xúc tác quang hoá, Ag nano, TiO2, chiếu xạ electron beam. 

Abstract: Environmental pollution is a top-ranking concern for the world in general and Vietnam in 
particular. Study of thorough treatment of organic compounds in the polluted environment is always 
prime concern of each country. Silver nano doped onTiO2 (Ag nano/TiO2) with different Ag nano 
concentrations was sythesized by electron beam irradiation method. The characteristics of Ag 
nano/TiO2 were investigated by transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD) 
and Brunauer-Emmett-Tellermeasurement(BET).The size of Ag nanoparticles is in the range of 2-30 
nm. The photocatalytic effect of Rhodamine B (RhB) decomposition of Ag nano/TiO2 materials with 
Ag nano content was also investigated. The photocatalyst effect of Rhodamine B (RhB) 
decomposition of Ag nano/TiO2 material is higher than that of TiO2 under visible light. 

Keywords: Photocatalytic, Ag nano, TiO2, electron beam irradiation. 

ẢNH HƢỞNG CỦA CHITOSAN KHỐI LƢỢNG PHÂN TỬ THẤP ĐẾN  
SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ LOẠI RAU 

FFECTS OF LOW MOLECULAR WEIGHT CHITOSAN TO GROWTH OF VEGETABLES 

NGUYỄN VĂN BÍNH, NGUYỄN THỊ THƠM, HOÀNG ĐĂNG SÁNG, TRẦN BĂNG DIỆP, 
 TRẦN XUÂN AN, TRẦN MINH QUỲNH 

Radiation Technology and Materials Department, Hanoi Irradiation Center,  
Vietnam Atomic Energy Institute, Ly Thuong Kiet, Hanoi, Vietnam,  

Email: tmqthuquynh@gmail.com  

Tóm tắt: Các chitosan khối lƣợng phân tử (KLPT) thấp khác nhau đã đƣợc chuẩn bị bằng cách chiếu 
xạ cắt mạch trên thiết bị chiếu xạ gamma tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Ảnh hƣởng của chúng đến 
sự sinh trƣởng và phát triển rau cải bắp, cà chua, cải củ đã đƣợc khảo sát bằng cách phun các dung 
dịch chitosan khác nhau với nồng độ 50 ppm lên thân và lá. Các chỉ tiêu nông học gồm chiều cao cây, 
độ dài rễ, sinh khối tƣơi và khô đã đƣợc xác định nhằm lựa chọn phân đoạn chitosan có khả năng kích 
thích tăng trƣởng cao nhất làm thành phần kích thích sinh trƣởng trong công thức phân bón. Kết quả 
đã lựa chọn đƣợc phân đoạn chitosan có KLPT trong khoảng 10-30 kDa, CTS2 đạt đƣợc khi chiếu xạ 
dung dịch chitosan ban đầu với liều 25 kGy là phân đoạn phù hợp nhất làm thành phần kích thích sinh 
trƣởng thực vật trong công thức phân bón. Và hàm lƣợng CTS2 trong khoảng 50-75 ppm là thích hợp 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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agriculture. In recent years, the oligochitosan (OC) and OC-Zn2+ complexes have been evaluated as 
efficient fungicides. However, finding a proper method to produce them is still being actively 
encouraged. 

Study on preparation of OC with the low molecular weight and OC-Zn2+ complex with the high 
disease resistance, concurrently, demonstrate the structural characteristics and evaluate the 
effectiveness of anthracnose resistance on soybean plants. 

The oligochitosan (OC) was prepared by gamma-ray irradiation combined with a small amount 
of H2O2. The OC-Zn2+ complex was made by mixing at rT for 3 h. The prepared samples were 
characterized by GPC, UV-Vis, XRD, and FT-IR techniques. Eliciting effect against anthracnose was 
performed in the greenhouse and evaluated by measuring the disease incidence and disease severity of 
soybean plants sprayed with the OC and/or OC-Zn2+ complex. 

The prepared OC was almost unchanged in the structural chemical compared to the original 
chitosan and there was an interaction between Zn2+ ions with OC molecules in complex form. 
Furthermore, the OC-Zn2+ complex exhibited a significant improvement in the elicitation effect 
against anthracnose on soybean plants. Typically, the disease severity was of 35.7% and 13.8% for OC 
and OC-Zn2+, respectively in comparison of 79.8% for the control. 

The OC with Mw ~5000 and the OC-Zn2+ complex with the molar ratio of 1/0.5 were 
successfully produced. The elicitation effect against anthracnose on soybean of OC-Zn2+ treating 
improved significantly. In addition, the complex of OC-Zn2+ can be favorably produced on large scale 
and applied to use in agriculture as a plant elicitor. 

Keywords: Oligochitosan, zinc; anthracnose, gamma-ray irradiation. 

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI SINH VẬT DẠNG HẠT CHỨA 
BACILLUS MEGATERIUM CHO CÂY RAU  

PREPARATION OF MICROBIAL FERTILIZER IN BEADS CONTAINING BACILLUS 
MEGATERIUM FOR VEGETABLE 

NTT. THỦY*, NT. THƠM1, HD. SÁNG1, TX. AN1, TB. DIỆP1, TQ. MINH2,  
NT. HÀ2, LTM LUONG2, TM. QUỲNH1 

 Radiation Technology and Materials Department, Hanoi Irradiation Center,  
Vietnam Atomic Energy Institute, Ly Thuong Kiet, Hanoi, Vietnam 

1Email: tmqthuquynh@gmail.com 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chủng vi khuẩn sinh tổng hợp chất kích thích sinh trƣởng IAA, 
Bacillus megaterium VACC 118 đƣợc tuyển chọn từ bộ giống vi sinh vật (VSV) của Viện Thổ nhƣỡng 
nông hóa đã đƣợc sử dụng để sản xuất phân bón vi sinh vật dạng hạt. Sau khoảng 5 ngày lên men, dịch 
nuôi cấy pha tĩnh có mật độ khoảng 1,3-2,5×1011 CFU/ml đã đƣợc tổ hợp vào chất mang chứa 2% 
sodium alginate và 33% tinh bột sắn biến tính bức xạ theo tỷ lệ 1:2 về thể tích. Hỗn dịch đồng nhất 
đƣợc nhỏ giọt để kết tủa trong dung dịch 2,5% CaCl2. Hạt phân bón đƣợc ổn định trong dung dịch 
khoảng 30 phút nhờ khâu mạch ion giữa ion calcium và sodium alginate, sau đó làm khô đến độ ẩm 
dƣới 10%. Khả năng sống của vi khuẩn đã đƣợc xác định sau 7, 30, 90 và 180 ngày bảo quản trong 
điều kiện phòng thí nghiệm đƣợc kiểm tra trên môi trƣờng Luria Bertani có bổ sung L - Tryptophan 
theo TCVN 10784:2015; sau 6 tháng bảo quản, mật độ tế bào vi sinh trong chất mang đạt trên 108 
CFU/g. Hạt phân bón đã đƣợc bón lót cho rau theo tỷ lệ 20 kg /ha và kết quả cho thấy phân bón vi sinh 
tạo đƣợc đã thúc đẩy sự phát triển của cây cải bắp, cà chua và cải củ trồng trên đồng ruộng.  

Từ khóa: Bacillus megaterium, phân vi sinh vật, hạt calcium-alginate, mật độ tế bào. 

Abstract: In this experiment, Bacillus megaterium VACC 118, a producing IAA bacteria was obtained 
from Culture collection of the Soils and Fertilizers Research Institute, was used in order to prepare the 
beads for microbial fertilizer. After 5 day fermentation, the culture entering the stationary phase at a 
density of about 1.3 to 2.5×109 was admixed with the carrier mixture containing 2% sodium alginate 
and 33% radiation modified cassava starch in the volume ratio 1:2. The resulting homogenous solution 
was dropped in 2.5% CaCl2 solution for precipitation in bead. The bead containing bacteria were 
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safety related attributes of cabbage, nitrate residue and concentration of some heavy metals, including 
asen (As), lead (Pb), cadmium (Cd) and mercury (Hg) in edible parts were measured. The results 
revealed that the product still safety though nitrate residue rather high, may cause by the chemical 
fertilizer. Thus, the foliar application of microelement fertilizer containing irradiated chitosan and 
xanthan much increased cabbage production may due to improving the absorbance capacity of 
cabbage for chemical fertilizers. 

Keywords: chitosan, xanthan, gamma irradiation, foliar fertilizer, cabbage. 

CẮT MẠCH BỨC XẠ CHẾ TẠO OLIGOCHITOSAN, PHỨC OLIGOCHITOSAN-
Zn2+ VÀ HIỆU ỨNG KÍCH KHÁNG BỆNH THÁN THƢ TRÊN CÂY ĐẬU NÀNH 

PREPARATION OF RADIOLYSIS-DEGRADED OLIGOCHITOSAN, OLIGOCHITOSAN-Zn2+ 
COMPLEX AND THEIR INDUCED EFFECT AGAINST ANTHRACNOSE  

ON SOYBEAN PLANTS 

ĐẶNG VĂN PHÖ1,2, NGUYỄN NGỌC DUY1, LÊ ANH QUỐC1, BÙI DUY DU3 

LÊ THANH HÙNG4, NGUYỄN QUỐC HIẾN1 
1Research and Development Center for Radiation Technology, Vietnam Atomic Energy Institute 

202A, Street 11, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology 

18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam 
3Institute of Applied Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology 

01 Mac Dinh Chi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
4Research and Development Center for Hi-Tech Agriculture, AHTP 

Pham Van Coi Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email address: phu659797@yahoo.com (D.V. Phu) 

Tóm tắt: Thán thƣ là một trong những bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng trong canh tác đậu tƣơng. Có 
một số hạn chế để kiểm soát bệnh này từ việc sử dụng thuốc hóa học truyền thống trong sản xuất nông 
nghiệp hiện đại. Những năm gần đây, oligochitosan (OC) và phức hợp OC-Zn2+ đã đƣợc đánh giá có 
hiệu ứng kháng nấm bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, việc nghiên cứu phƣơng pháp chế tạo và công thức tối 
ƣu để sản xuất và ứng dụng chúng vào thực tiễn vẫn đang đƣợc khuyến khích tích cực. 

Nghiên cứu chế tạo OC có khối lƣợng phân tử nhỏ nhƣng đảm bảo cấu trúc hóa học, chế tạo 
phức hợp OC-Zn2+ có hiệu ứng kháng bệnh cao, đồng thời minh chứng các đặc trƣng tính chất và đánh 
giá hiệu quả kháng bệnh thán thƣ của chế phẩm trên cây đậu tƣơng. 

Dung dịch OC 4% đƣợc bằng phƣơng pháp cắt mạch bức xạ bởi tia gamma kết hợp với một 
lƣợng nhỏ H2O2. Phức hợp OC-Zn2+ đƣợc chế tạo bằng cách khuấy trộn ở điều kiện thƣờng trong 3 
giờ. Đặc trƣng tính chất của chế phẩm đƣợc xác định bằng các kỹ thuật GPC, UV-Vis, XRD và FT-IR. 
Hiệu quả chống lại bệnh thán trên cây đậu nành đƣợc thực hiện trong nhà màng, đánh giá tỷ lệ bệnh và 
chỉ số bệnh sau khi phun chế phẩm và phun bào tử nấm để gây nhiễm bệnh nhân. 

OC chế tạo đƣợc có cấu trúc hóa học gần nhƣ không thay đổi so với chitosan ban đầu. Trong 
dung dịch với tỷ lệ phần mol 1/0,5 đã có sự tƣơng tác giữa Zn2+ ion với các phân tử OC tạo thành các 
dạng phức hợp OC-Zn2+. Phức hợp OC-Zn2+ có khả năng kháng bệnh bệnh thán thƣ trên cây đậu 
tƣơng cao hơn so với OC. Tỷ lệ bệnh (DI) là 52,2% và 33,3% (so với đối chứng 92%); chỉ số bệnh 
(DS) là 35,7% và 13,8% (so với đối chứng 79,9%) tƣơng ứng đối với cây xử lý OC và OC-Zn2+. 

OC với Mw ~5000 và phức hợp OC-Zn2+ với tỷ lệ mol là 1/0,5 đã đƣợc chế tạo thành công. 
Hiệu quả khích kháng bệnh bệnh thán thƣ trên đậu tƣơng của OC, OC-Zn2+ đã đƣợc khảo sát và kết 
quả cho thấy phức hợp OC-Zn2+ có hiệu ứng cao hơn đáng kể so với OC. Phức OC-Zn2+ chế tạo từ OC 
cắt mạch bức xạ có tiềm năng sản xuất quy mô lớn và triển khai ứng dụng trong canh tác nông nghiệp 
nhƣ chất kích kháng bệnh hiệu quả. 

Từ khóa: Oligochitosan, kẽm, bệnh thán thư, bức xạ tia gamma. 

Abstract: Anthracnose is a severely devastating disease in soybean cultivation. There are some 
difficulties to control this pathogen by employing chemical fungicides prevalently adopted in modern 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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agriculture. In recent years, the oligochitosan (OC) and OC-Zn2+ complexes have been evaluated as 
efficient fungicides. However, finding a proper method to produce them is still being actively 
encouraged. 

Study on preparation of OC with the low molecular weight and OC-Zn2+ complex with the high 
disease resistance, concurrently, demonstrate the structural characteristics and evaluate the 
effectiveness of anthracnose resistance on soybean plants. 

The oligochitosan (OC) was prepared by gamma-ray irradiation combined with a small amount 
of H2O2. The OC-Zn2+ complex was made by mixing at rT for 3 h. The prepared samples were 
characterized by GPC, UV-Vis, XRD, and FT-IR techniques. Eliciting effect against anthracnose was 
performed in the greenhouse and evaluated by measuring the disease incidence and disease severity of 
soybean plants sprayed with the OC and/or OC-Zn2+ complex. 

The prepared OC was almost unchanged in the structural chemical compared to the original 
chitosan and there was an interaction between Zn2+ ions with OC molecules in complex form. 
Furthermore, the OC-Zn2+ complex exhibited a significant improvement in the elicitation effect 
against anthracnose on soybean plants. Typically, the disease severity was of 35.7% and 13.8% for OC 
and OC-Zn2+, respectively in comparison of 79.8% for the control. 

The OC with Mw ~5000 and the OC-Zn2+ complex with the molar ratio of 1/0.5 were 
successfully produced. The elicitation effect against anthracnose on soybean of OC-Zn2+ treating 
improved significantly. In addition, the complex of OC-Zn2+ can be favorably produced on large scale 
and applied to use in agriculture as a plant elicitor. 

Keywords: Oligochitosan, zinc; anthracnose, gamma-ray irradiation. 

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI SINH VẬT DẠNG HẠT CHỨA 
BACILLUS MEGATERIUM CHO CÂY RAU  

PREPARATION OF MICROBIAL FERTILIZER IN BEADS CONTAINING BACILLUS 
MEGATERIUM FOR VEGETABLE 

NTT. THỦY*, NT. THƠM1, HD. SÁNG1, TX. AN1, TB. DIỆP1, TQ. MINH2,  
NT. HÀ2, LTM LUONG2, TM. QUỲNH1 

 Radiation Technology and Materials Department, Hanoi Irradiation Center,  
Vietnam Atomic Energy Institute, Ly Thuong Kiet, Hanoi, Vietnam 

1Email: tmqthuquynh@gmail.com 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chủng vi khuẩn sinh tổng hợp chất kích thích sinh trƣởng IAA, 
Bacillus megaterium VACC 118 đƣợc tuyển chọn từ bộ giống vi sinh vật (VSV) của Viện Thổ nhƣỡng 
nông hóa đã đƣợc sử dụng để sản xuất phân bón vi sinh vật dạng hạt. Sau khoảng 5 ngày lên men, dịch 
nuôi cấy pha tĩnh có mật độ khoảng 1,3-2,5×1011 CFU/ml đã đƣợc tổ hợp vào chất mang chứa 2% 
sodium alginate và 33% tinh bột sắn biến tính bức xạ theo tỷ lệ 1:2 về thể tích. Hỗn dịch đồng nhất 
đƣợc nhỏ giọt để kết tủa trong dung dịch 2,5% CaCl2. Hạt phân bón đƣợc ổn định trong dung dịch 
khoảng 30 phút nhờ khâu mạch ion giữa ion calcium và sodium alginate, sau đó làm khô đến độ ẩm 
dƣới 10%. Khả năng sống của vi khuẩn đã đƣợc xác định sau 7, 30, 90 và 180 ngày bảo quản trong 
điều kiện phòng thí nghiệm đƣợc kiểm tra trên môi trƣờng Luria Bertani có bổ sung L - Tryptophan 
theo TCVN 10784:2015; sau 6 tháng bảo quản, mật độ tế bào vi sinh trong chất mang đạt trên 108 
CFU/g. Hạt phân bón đã đƣợc bón lót cho rau theo tỷ lệ 20 kg /ha và kết quả cho thấy phân bón vi sinh 
tạo đƣợc đã thúc đẩy sự phát triển của cây cải bắp, cà chua và cải củ trồng trên đồng ruộng.  

Từ khóa: Bacillus megaterium, phân vi sinh vật, hạt calcium-alginate, mật độ tế bào. 

Abstract: In this experiment, Bacillus megaterium VACC 118, a producing IAA bacteria was obtained 
from Culture collection of the Soils and Fertilizers Research Institute, was used in order to prepare the 
beads for microbial fertilizer. After 5 day fermentation, the culture entering the stationary phase at a 
density of about 1.3 to 2.5×109 was admixed with the carrier mixture containing 2% sodium alginate 
and 33% radiation modified cassava starch in the volume ratio 1:2. The resulting homogenous solution 
was dropped in 2.5% CaCl2 solution for precipitation in bead. The bead containing bacteria were 
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safety related attributes of cabbage, nitrate residue and concentration of some heavy metals, including 
asen (As), lead (Pb), cadmium (Cd) and mercury (Hg) in edible parts were measured. The results 
revealed that the product still safety though nitrate residue rather high, may cause by the chemical 
fertilizer. Thus, the foliar application of microelement fertilizer containing irradiated chitosan and 
xanthan much increased cabbage production may due to improving the absorbance capacity of 
cabbage for chemical fertilizers. 

Keywords: chitosan, xanthan, gamma irradiation, foliar fertilizer, cabbage. 

CẮT MẠCH BỨC XẠ CHẾ TẠO OLIGOCHITOSAN, PHỨC OLIGOCHITOSAN-
Zn2+ VÀ HIỆU ỨNG KÍCH KHÁNG BỆNH THÁN THƢ TRÊN CÂY ĐẬU NÀNH 

PREPARATION OF RADIOLYSIS-DEGRADED OLIGOCHITOSAN, OLIGOCHITOSAN-Zn2+ 
COMPLEX AND THEIR INDUCED EFFECT AGAINST ANTHRACNOSE  

ON SOYBEAN PLANTS 

ĐẶNG VĂN PHÖ1,2, NGUYỄN NGỌC DUY1, LÊ ANH QUỐC1, BÙI DUY DU3 

LÊ THANH HÙNG4, NGUYỄN QUỐC HIẾN1 
1Research and Development Center for Radiation Technology, Vietnam Atomic Energy Institute 

202A, Street 11, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam 
2Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology 

18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam 
3Institute of Applied Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology 

01 Mac Dinh Chi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
4Research and Development Center for Hi-Tech Agriculture, AHTP 

Pham Van Coi Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email address: phu659797@yahoo.com (D.V. Phu) 

Tóm tắt: Thán thƣ là một trong những bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng trong canh tác đậu tƣơng. Có 
một số hạn chế để kiểm soát bệnh này từ việc sử dụng thuốc hóa học truyền thống trong sản xuất nông 
nghiệp hiện đại. Những năm gần đây, oligochitosan (OC) và phức hợp OC-Zn2+ đã đƣợc đánh giá có 
hiệu ứng kháng nấm bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, việc nghiên cứu phƣơng pháp chế tạo và công thức tối 
ƣu để sản xuất và ứng dụng chúng vào thực tiễn vẫn đang đƣợc khuyến khích tích cực. 

Nghiên cứu chế tạo OC có khối lƣợng phân tử nhỏ nhƣng đảm bảo cấu trúc hóa học, chế tạo 
phức hợp OC-Zn2+ có hiệu ứng kháng bệnh cao, đồng thời minh chứng các đặc trƣng tính chất và đánh 
giá hiệu quả kháng bệnh thán thƣ của chế phẩm trên cây đậu tƣơng. 

Dung dịch OC 4% đƣợc bằng phƣơng pháp cắt mạch bức xạ bởi tia gamma kết hợp với một 
lƣợng nhỏ H2O2. Phức hợp OC-Zn2+ đƣợc chế tạo bằng cách khuấy trộn ở điều kiện thƣờng trong 3 
giờ. Đặc trƣng tính chất của chế phẩm đƣợc xác định bằng các kỹ thuật GPC, UV-Vis, XRD và FT-IR. 
Hiệu quả chống lại bệnh thán trên cây đậu nành đƣợc thực hiện trong nhà màng, đánh giá tỷ lệ bệnh và 
chỉ số bệnh sau khi phun chế phẩm và phun bào tử nấm để gây nhiễm bệnh nhân. 

OC chế tạo đƣợc có cấu trúc hóa học gần nhƣ không thay đổi so với chitosan ban đầu. Trong 
dung dịch với tỷ lệ phần mol 1/0,5 đã có sự tƣơng tác giữa Zn2+ ion với các phân tử OC tạo thành các 
dạng phức hợp OC-Zn2+. Phức hợp OC-Zn2+ có khả năng kháng bệnh bệnh thán thƣ trên cây đậu 
tƣơng cao hơn so với OC. Tỷ lệ bệnh (DI) là 52,2% và 33,3% (so với đối chứng 92%); chỉ số bệnh 
(DS) là 35,7% và 13,8% (so với đối chứng 79,9%) tƣơng ứng đối với cây xử lý OC và OC-Zn2+. 

OC với Mw ~5000 và phức hợp OC-Zn2+ với tỷ lệ mol là 1/0,5 đã đƣợc chế tạo thành công. 
Hiệu quả khích kháng bệnh bệnh thán thƣ trên đậu tƣơng của OC, OC-Zn2+ đã đƣợc khảo sát và kết 
quả cho thấy phức hợp OC-Zn2+ có hiệu ứng cao hơn đáng kể so với OC. Phức OC-Zn2+ chế tạo từ OC 
cắt mạch bức xạ có tiềm năng sản xuất quy mô lớn và triển khai ứng dụng trong canh tác nông nghiệp 
nhƣ chất kích kháng bệnh hiệu quả. 

Từ khóa: Oligochitosan, kẽm, bệnh thán thư, bức xạ tia gamma. 

Abstract: Anthracnose is a severely devastating disease in soybean cultivation. There are some 
difficulties to control this pathogen by employing chemical fungicides prevalently adopted in modern 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN Ở CHUỘT NHẮT CỦA CHẾ PHẨM 
VÀNG NANO CHẾ TẠO BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 

STUDY ON THE HEPATOPROTECTIVE EFFECTS IN MICE OF GOLD NANOPARTICLES 
PREPARED BY GAMMA Co-60 IRRADIATION 

NGUYỄN THANH VŨ1, ĐỖ THỊ PHƢỢNG LINH2,3, NGUYỄN TRỌNG NGHĨA1, LÊ QUANG LUÂN1 
1Biotechnology Center of Ho Chi Minh City, Vietnam 

2Institute of Malariology, Parasitology and Entomology in Ho Chi Minh City, Vietnam 
3Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: lequangluan@gmail.com  

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, dung dịch keo vàng nano (AuNPs) có kích thƣớc khoảng 7 nm đƣợc 
chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ tia  dung dịch hydrogen tetrachloroaurate (1 mM) sử dụng 
carboxymethyl chitosan (CM-Chitosan) 0,5% làm chất ổn định. Phƣơng pháp đo phổ UV-Vis và chụp 
ảnh TEM đƣợc sử dụng để xác định các đặc trƣng của các hạt AuNPs. Hoạt tính bảo vệ gan của chế 
phẩm AuNPs đƣợc khảo sát trên chuột nhắt đã gây độc gan bằng acetaminophen có trọng lƣợng trung 
bình ~ 30 g/con với liều uống từ 0,5 đến 2 mg/con sử dụng mô hình chuột. Kết quả phân tích cho thấy 
các chỉ số ALT (Alanine-aminotransferase) và AST (Aspartate-aminotransferase) trong máu chuột đều 
có xu hƣớng giảm dần (ALT giảm từ 57,7 đến 69,3% và AST giảm từ 57,6 đến 66,5% so với đối 
chứng) khi tăng nồng độ AuNPs. Ở nghiệm thức cho chuột uống 2 mg AuNPs đƣợc phát hiện có chỉ 
số ALT thấp nhất trong máu với 38,00 U/L và giảm 69% so với chuột gây độc gan chỉ cho uống nƣớc 
cất (đối chứng âm) và 19,7% so với chuột cho uống chất chống oxy hóa silymarin (đối chứng dƣơng) 
ở cùng nồng độ. Trong khi đó, chế phẩm AuNPs cũng đã có tác dụng làm giảm chỉ số AST trong máu 
chuột xuống mức thấp nhất chỉ còn khoảng 115,30 U/L (giảm 66% so với chuột gây độc gan chỉ cho 
uống nƣớc cất). Kết quả của nghiên cứu này cho thấy khả năng phát triển ứng dụng của AuNP chế tạo 
bằng phƣơng pháp chiếu xạ tia  làm chất chống oxy và hóa bảo vệ gan. 

Từ khóa: Alanine-aminotransferase, Aspartate amino transferase, acetaminophen, AuNPs, bảo vệ 
gan, chiếu xạ. 

Abstract: In this study, gold nanoparticles (AuNPs) with an average particle size of about 7 nm 
synthesized by -rays irradiation of a solution containing hydrogen tetrachloroaurate solution (1 mM) 
stabilized in 0.5% carboxymethyl chitosan (CM-Chitosan). The UV–Vis spectra and TEM images were 
used to analysize the characteristics of AuNPs. The hepatoprotective activity of AuNPs was tested in 
acetaminophen induced hepatotoxic mice with an average body weight of ~ 30 g/head by orally 
administration at daily doses 0,5 - 2 mg/head. The ALT (Alanine-aminotransferase) and AST (Aspartate-
aminotransferase) indexes in blood of tested mice were decreased (ALT decreased from 57.72 to 69.30% 
and AST decreased from 57.60 to 66.52% compared with control) by the increase administered AuNPs 
concentration. In the group of mice administered with 2 mg AuNPs, the ALT level in the blood was 
lowest with 38.00 U/L (reduced 69% compared to mice induced hepatotoxic and supplied with only 
distilled water, and 19,96% compared to mice administered by silymarin at the same concentration. In 
addition, the supplemented with this AuNPs also strongly reduced AST index in tested mice with 115.3 
U/L (decreasing 66% compared to that in blood of mice induced hepatotoxic and supplied with only 
distilled water). The results show that AuNPs product synthetized by -rays irradiation may potentially 
be developed for application as antioxidant and hepatoprotective liver agent. 

Keywords: Acetaminophen, alanine-aminotransferase, aspartate-aminotransferase, AuNPs, 
hepatoprotective, irradiation. 
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stabilized by ion crosslinking between calcium and alginate for 30 min, then dried to critical moisture 
below 10%. Density of surviving B. megaterium in the carriers was measured periodically 7, 30, 90 
and 180 days storage on the Luria Bertani medium with supplement L - Tryptophan, according to 
TCVN 10784:2015; after 6 month storage, the density of bacteria in the carrier still higher than 108 
CFU/g. The fertilizer was applied to vegetable at the rate of 20 kg per ha and results revealed that it 
could promote the growth of cabbage, tomato and radish cultivated in the field. 

Keywords: Bacillus megaterium, microbial fertilizer, calcium-alginate bead, cell density. 

SẢN PHẨM PHẢN ỨNG MAILLARD CỦA CHITOSAN VÀ GLUCOSAMINE: 
HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG OXI HÓA 

MAILLARD REACTION PRODUCTS OF CHITOSAN AND GLUCOSAMINE: 
ANTIBACTERIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITY 

LÊ ANH QUỐC1, ĐẶNG VĂN PHÖ1, NGUYỄN NGỌC DUY1,  
NGUYỄN QUỐC HIẾN1, NGÔ ĐẠI NGHIỆP2 

1Research and Development Center for Radiation Technology, Vietnam Atomic Energy Institute 
202A, Str. 11, Linh Xuan Ward, Thu duc District, Ho Chi Minh City 

2University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam 
227 Nguyen Van Cu Str., District 5, Ho Chi Minh City  

Email: anhquoc1704@gmail.com 

Tóm tắt: Một số hoạt tính sinh học của sản phẩm phản ứng Maillard giữa chitosan và glucosamin 
(CTS-GA MRPs) chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ gamma Co-60 đƣợc tiến hành nghiên cứu. Hỗn 
hợp chitosan (1%) - glucosamine (0,5%) đƣợc chiếu xạ với khoảng liều là 0-100 kGy để thực hiện 
phản ứng Maillard. Sự hình thành của MRPs sau khi chiếu xạ đƣợc xác định bằng phƣơng pháp phân 
tích quang phổ và hàm lƣợng glucosamin còn lại trong hỗn hợp cũng đƣợc xác định bằng kỹ thuật sắc 
ký lỏng hiệu năng cao. Ngoài ra, các CTS-GA MRPs chế tạo ở các liều xạ khác nhau còn đƣợc khảo 
sát hoạt tính kháng vi khuẩn E. coli và kháng oxi hóa lần lƣợt bằng phƣơng pháp tiếp xúc trực tiếp và 
bắt gốc tự do ATBS•+. Kết quả cho thấy, CTS-GA MRPs 25 kGy thể hiện hoạt tính kháng khuẩn mạnh 
ở cả pH 5 và 7, trong khi hoạt tính kháng oxi hóa của các CTS-GA MRPs tăng theo liều xạ. Các CTS-
GA MRPs với khả năng kháng khuẩn và chống oxi hóa mạnh rất có tiềm năng ứng dụng làm chất bảo 
quản tự nhiên dùng trong thực phẩm và mỹ phẩm. 

Từ khóa: chitosan, glucosamine, phản ứng Maillaerd, gamma Co-60, kháng khuẩn, kháng oxi hóa. 

Abstract: The investigation of some biological activities was carried out for Maillard reaction 
products of chitosan and glucosamine (CTS-GA MRPs) prepared by Co-60 gamma irradiation 
method. A mixture of chitosan (1%) - glucosamine (0.5%) was irradiated with a dose range of 0-100 
kGy to induce Maillard reaction for CTS-GA MRPs. The formations of MRPs were confirmed by 
spectrophotometry and the contents of remaining glucosamine were evaluated by high performance 
liquid chromatography technique. The antibacterial and antioxidant activities of various CTS-GA 
MRPs formed at different doses were investigated by direct-contact cell-culture test and ATBS•+ free 
radical scavenging method respectively. The results indicated that CTS-GA MRPs obtained by 
irradiation at 25 kGy exhibited high antibacterial activity at both pH 5 and 7, while the antioxidant 
activity of CTS-GA MRPs increased continuously with irradiation dose. CTS-GA MRPs with high 
antimicrobial and antioxidant properties have a great potential to be applied as a natural preservative 
for food and cosmetics. 

Keywords: chitosan, glucosamine, Maillard reaction, gamma Co-60, antibacterial, antioxidant. 
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NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN Ở CHUỘT NHẮT CỦA CHẾ PHẨM 
VÀNG NANO CHẾ TẠO BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 

STUDY ON THE HEPATOPROTECTIVE EFFECTS IN MICE OF GOLD NANOPARTICLES 
PREPARED BY GAMMA Co-60 IRRADIATION 

NGUYỄN THANH VŨ1, ĐỖ THỊ PHƢỢNG LINH2,3, NGUYỄN TRỌNG NGHĨA1, LÊ QUANG LUÂN1 
1Biotechnology Center of Ho Chi Minh City, Vietnam 

2Institute of Malariology, Parasitology and Entomology in Ho Chi Minh City, Vietnam 
3Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: lequangluan@gmail.com  

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, dung dịch keo vàng nano (AuNPs) có kích thƣớc khoảng 7 nm đƣợc 
chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ tia  dung dịch hydrogen tetrachloroaurate (1 mM) sử dụng 
carboxymethyl chitosan (CM-Chitosan) 0,5% làm chất ổn định. Phƣơng pháp đo phổ UV-Vis và chụp 
ảnh TEM đƣợc sử dụng để xác định các đặc trƣng của các hạt AuNPs. Hoạt tính bảo vệ gan của chế 
phẩm AuNPs đƣợc khảo sát trên chuột nhắt đã gây độc gan bằng acetaminophen có trọng lƣợng trung 
bình ~ 30 g/con với liều uống từ 0,5 đến 2 mg/con sử dụng mô hình chuột. Kết quả phân tích cho thấy 
các chỉ số ALT (Alanine-aminotransferase) và AST (Aspartate-aminotransferase) trong máu chuột đều 
có xu hƣớng giảm dần (ALT giảm từ 57,7 đến 69,3% và AST giảm từ 57,6 đến 66,5% so với đối 
chứng) khi tăng nồng độ AuNPs. Ở nghiệm thức cho chuột uống 2 mg AuNPs đƣợc phát hiện có chỉ 
số ALT thấp nhất trong máu với 38,00 U/L và giảm 69% so với chuột gây độc gan chỉ cho uống nƣớc 
cất (đối chứng âm) và 19,7% so với chuột cho uống chất chống oxy hóa silymarin (đối chứng dƣơng) 
ở cùng nồng độ. Trong khi đó, chế phẩm AuNPs cũng đã có tác dụng làm giảm chỉ số AST trong máu 
chuột xuống mức thấp nhất chỉ còn khoảng 115,30 U/L (giảm 66% so với chuột gây độc gan chỉ cho 
uống nƣớc cất). Kết quả của nghiên cứu này cho thấy khả năng phát triển ứng dụng của AuNP chế tạo 
bằng phƣơng pháp chiếu xạ tia  làm chất chống oxy và hóa bảo vệ gan. 

Từ khóa: Alanine-aminotransferase, Aspartate amino transferase, acetaminophen, AuNPs, bảo vệ 
gan, chiếu xạ. 

Abstract: In this study, gold nanoparticles (AuNPs) with an average particle size of about 7 nm 
synthesized by -rays irradiation of a solution containing hydrogen tetrachloroaurate solution (1 mM) 
stabilized in 0.5% carboxymethyl chitosan (CM-Chitosan). The UV–Vis spectra and TEM images were 
used to analysize the characteristics of AuNPs. The hepatoprotective activity of AuNPs was tested in 
acetaminophen induced hepatotoxic mice with an average body weight of ~ 30 g/head by orally 
administration at daily doses 0,5 - 2 mg/head. The ALT (Alanine-aminotransferase) and AST (Aspartate-
aminotransferase) indexes in blood of tested mice were decreased (ALT decreased from 57.72 to 69.30% 
and AST decreased from 57.60 to 66.52% compared with control) by the increase administered AuNPs 
concentration. In the group of mice administered with 2 mg AuNPs, the ALT level in the blood was 
lowest with 38.00 U/L (reduced 69% compared to mice induced hepatotoxic and supplied with only 
distilled water, and 19,96% compared to mice administered by silymarin at the same concentration. In 
addition, the supplemented with this AuNPs also strongly reduced AST index in tested mice with 115.3 
U/L (decreasing 66% compared to that in blood of mice induced hepatotoxic and supplied with only 
distilled water). The results show that AuNPs product synthetized by -rays irradiation may potentially 
be developed for application as antioxidant and hepatoprotective liver agent. 

Keywords: Acetaminophen, alanine-aminotransferase, aspartate-aminotransferase, AuNPs, 
hepatoprotective, irradiation. 
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stabilized by ion crosslinking between calcium and alginate for 30 min, then dried to critical moisture 
below 10%. Density of surviving B. megaterium in the carriers was measured periodically 7, 30, 90 
and 180 days storage on the Luria Bertani medium with supplement L - Tryptophan, according to 
TCVN 10784:2015; after 6 month storage, the density of bacteria in the carrier still higher than 108 
CFU/g. The fertilizer was applied to vegetable at the rate of 20 kg per ha and results revealed that it 
could promote the growth of cabbage, tomato and radish cultivated in the field. 

Keywords: Bacillus megaterium, microbial fertilizer, calcium-alginate bead, cell density. 

SẢN PHẨM PHẢN ỨNG MAILLARD CỦA CHITOSAN VÀ GLUCOSAMINE: 
HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG OXI HÓA 

MAILLARD REACTION PRODUCTS OF CHITOSAN AND GLUCOSAMINE: 
ANTIBACTERIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITY 
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2University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam 
227 Nguyen Van Cu Str., District 5, Ho Chi Minh City  

Email: anhquoc1704@gmail.com 

Tóm tắt: Một số hoạt tính sinh học của sản phẩm phản ứng Maillard giữa chitosan và glucosamin 
(CTS-GA MRPs) chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ gamma Co-60 đƣợc tiến hành nghiên cứu. Hỗn 
hợp chitosan (1%) - glucosamine (0,5%) đƣợc chiếu xạ với khoảng liều là 0-100 kGy để thực hiện 
phản ứng Maillard. Sự hình thành của MRPs sau khi chiếu xạ đƣợc xác định bằng phƣơng pháp phân 
tích quang phổ và hàm lƣợng glucosamin còn lại trong hỗn hợp cũng đƣợc xác định bằng kỹ thuật sắc 
ký lỏng hiệu năng cao. Ngoài ra, các CTS-GA MRPs chế tạo ở các liều xạ khác nhau còn đƣợc khảo 
sát hoạt tính kháng vi khuẩn E. coli và kháng oxi hóa lần lƣợt bằng phƣơng pháp tiếp xúc trực tiếp và 
bắt gốc tự do ATBS•+. Kết quả cho thấy, CTS-GA MRPs 25 kGy thể hiện hoạt tính kháng khuẩn mạnh 
ở cả pH 5 và 7, trong khi hoạt tính kháng oxi hóa của các CTS-GA MRPs tăng theo liều xạ. Các CTS-
GA MRPs với khả năng kháng khuẩn và chống oxi hóa mạnh rất có tiềm năng ứng dụng làm chất bảo 
quản tự nhiên dùng trong thực phẩm và mỹ phẩm. 

Từ khóa: chitosan, glucosamine, phản ứng Maillaerd, gamma Co-60, kháng khuẩn, kháng oxi hóa. 

Abstract: The investigation of some biological activities was carried out for Maillard reaction 
products of chitosan and glucosamine (CTS-GA MRPs) prepared by Co-60 gamma irradiation 
method. A mixture of chitosan (1%) - glucosamine (0.5%) was irradiated with a dose range of 0-100 
kGy to induce Maillard reaction for CTS-GA MRPs. The formations of MRPs were confirmed by 
spectrophotometry and the contents of remaining glucosamine were evaluated by high performance 
liquid chromatography technique. The antibacterial and antioxidant activities of various CTS-GA 
MRPs formed at different doses were investigated by direct-contact cell-culture test and ATBS•+ free 
radical scavenging method respectively. The results indicated that CTS-GA MRPs obtained by 
irradiation at 25 kGy exhibited high antibacterial activity at both pH 5 and 7, while the antioxidant 
activity of CTS-GA MRPs increased continuously with irradiation dose. CTS-GA MRPs with high 
antimicrobial and antioxidant properties have a great potential to be applied as a natural preservative 
for food and cosmetics. 

Keywords: chitosan, glucosamine, Maillard reaction, gamma Co-60, antibacterial, antioxidant. 
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tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
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suitable for use as a scaffold for tissue culture. However, the other important properties of the 
hydrogel scaffold should be further investigated. 

Keywords: Gelatin, carboxymethyl-chitosan, hydrogel, gamma irradiation. 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO NANO SELEN/OLIGOCHITOSAN BẰNG PHƢƠNG 
PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 VÀ KHẢO SÁT ĐỘ ỔN ĐỊNH 

STUDY ON THE PREPARATION OF SELENIUM NANOPARTICLES  
BY GAMMA CO-60 METHOD AND INVESTIGATE THE STABILITY 

NGUYỄN NGỌC DUY1, ĐẶNG VĂN PHÖ1, LÊ ANH QUỐC1, NGUYỄN THỊ KIM LAN1,  
CAO VĂN CHUNG1, NGUYỄN QUỐC HIẾN1, TRẦN THỊ THU NGÂN2 
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202A street 11, Linh Xuan ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City, Vietnam 

 2University of Science, 227 Nguyen Van Cu, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam 
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Tóm tắt: Nano selen có kích thƣớc hạt khoảng 41,75 nm đƣợc chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ 
gamma Co-60 sử dụng oligochitosan làm chất ổn định. Các đặc trƣng tính chất của dung dịch nano 
selen đƣợc xác định bằng quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis) và kính hiển vi điện tử truyền qua 
(TEM). Nano selen/oligochitosan (SeNPs/OCS) dạng bột đƣợc chế tạo bằng phƣơng pháp sấy phun và 
độ tinh khiết đƣợc xác định bằng phổ tán sắc năng lƣợng tia X (EDX). Kết quả phân tích phổ EDX 
cho thấy SeNPs/OCS tạo ra có độ tinh khiết cao. Độ ổn định của dung dịch SeNPs/OCS theo thời gian 
lƣu cũng đƣợc nghiên cứu. Kết quả cho thấy dung dịch SeNPs/OCS có độ ổn định tốt sau 60 ngày lƣu 
trữ ở nhiệt độ 4ºC. Ở nhiệt độ thƣờng dung dịch SeNPs/OCS kém bền và keo tụ sau thời gian khoảng 
15 ngày. SeNPs/OCS đƣợc chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ tia γ có những ƣu điểm nhƣ thân thiện 
với môi trƣờng, có khả năng sản xuất với khối lƣợng lớn và có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực y 
sinh, mỹ phẩm cũng nhƣ các lĩnh vực khác. 

Từ khóa: nano selen, oligochitosan, gamma Co-60. 

Abstract: Selenium nanoparticles (SeNPs) with size ~ 41.75 nm were synthesized by γ-irradiation 
method using oligochitosan (OCS) as stabilizer. The SeNPs/OCS samples were characterized by UV-
Vis spectra and transmission electron microscope (TEM) images. The SeNPs/OCS powder was also 
prepared by spray drying technique and the purity was verified by energy dispersive X-ray (EDX) 
analysis. The results of EDX spectrum showed that SeNPs/OCS solution has high purity. Stability of 
SeNPs/OCS was investigated. The results indicated that SeNPs/OCS solution was quite stable after 60 
days of storage at 4ºC. At normal temperature, the SeNPs/OCS solution was unstable and 
agglomerated after about 15 days. The SeNPs/OCS synthesized by γ-irradiation with the advantages of 
environmental friendly and mass production process may be potentially promising for applications in 
medicines, cosmetics and in other fields as well. 

Keywords: Selenium, Nanoparticles, oligochitosan, gamma Co-60. 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO AgNPs/PVA BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾU XẠ  
TIA GAMMA VÀ ỨNG DỤNG GIA TĂNG TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ TRA  

GIỐNG CÔNG ĐỘC VỚI VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI  

STUDY ON PREPARATION OF AgNPs/PVA BY GAMMA RAYS IRRADIATION  
AND APPLICATION INCREASING SURVIVAL RATE OF TRA CATFISH WERE INFECTED 

WITH EDWARDSIELLA ICTALURI 

HÀNG KHÁNH LINH, TRẦN ĐỨC TRỌNG, NGUYỄN XUÂN TUẤN, LÊ QUANG LUÂN 

Biotechnology Center of Hochiminh City, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: lequangluan@gmail.com 

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 202 

CHẾ TẠO KHUNG NUÔI CẤY TẾ BÀO TỪ VẬT LIỆU HYDROGEL 
GELATIN/CARBOXYMETHYL CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ 
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TRẦN LÊ BẢO HÀ3, NGUYỄN QUỐC HIẾN1 
1Research and Development Center for Radiation Technology, Vietnam Atomic Energy Institute 
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Tóm tắt: Khung hydrogel nuôi cấy tế bào từ các polyme tự nhiên tƣơng hợp sinh học đang đƣợc phát 
triển nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ mô. Để tạo đƣợc khung hydrogel nuôi cấy tế bào 
thì việc chọn lựa thành phần các hợp chất polymer và phƣơng pháp chế tạo hydrogel luôn thu hút 
nhiều nghiên cứu. 

Chế tạo đƣợc khung hydrogel từ gelatin và carboxymethyl-chitosan (CM-chitosan) có đặc trƣng 
tính chất phù hợp để nuôi cấy tế bào gốc trung mô (mô mỡ). 

Sử dụng bức xạ tia gamma 60Co để khâu mạch các hỗn hợp gelatin/CM-chitosan với tỷ lệ hàm 
lƣợng 10/0; 9/1; 8/2 và 7/3 tạo hydrogel. Sau phản ứng khâu mạch, các hydrogel đƣợc xác định hàm 
lƣợng gel, độ trƣơng nƣớc bão hòa bằng phƣơng pháp cân trọng lƣợng và kích thƣớc lỗ xốp bằng chụp 
ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM). 

Xác định đƣợc liều xạ 30 – 35 kGy là cần thiết để tạo hydrogel đạt hàm lƣợng gel 72 – 84%; độ 
trƣơng nƣớc bão hòa 4,9 – 12 g/g trong thời gian ngâm nƣớc 10 giờ; kích thƣớc lỗ xốp của hydrogel 
đạt 100 – 350 mm. Hydrogel tạo đƣợc từ hợp phần gelatin/CM-chitosan với tỉ lệ khối lƣợng 9/1 có 
hàm lƣợng gel cao (~84%), độ trƣơng nƣớc ~5,8 g/g và kích thƣớc lỗ xốp 120 – 250 mm phù hơp để 
ứng dụng làm khung nuôi cấy tế bào gốc trung mô. 

Đã chế tạo đƣợc hydrogel gelatin/CM-chitosan có hàm lƣợng gel, độ trƣơng nƣớc bão hòa và 
cấu trúc – kích thƣớc lỗ xốp phù hợp làm khung nuôi cấy tế bào trung mô. Các đặc trƣng liên quan 
khác đang tiếp tục khảo sát. 

Từ khóa: Gelatin, carboxymethyl-chitosan, hydrogel, bức xạ gamma. 
 
Abstract: The hydrogel scaffolds from biocompatible natural polymers have been investigated and 
developed for application in tissue engineering. In order to create a suitable hydrogel scaffold, the 
selection of polymer compounds and hydrogel production methods has always attracted many studies. 

To prepare a hydrogel scaffold with suitable characteristic properties from gelatin/CM-chitosan 
for culturing mesenchymal stem cells (adipose tissue). 

Hydrogels from gelatin/CM-chitosan mixtures with the different weight ratios of 10/0, 9/1, 8/2, 
and 7/3 were prepared by -ray irradiation-crosslinking. After irradiating, the hydrogels were 
determined the gel fraction and equilibrium water swelling by the weighing; and scanning electron 
microscope (SEM) images of scaffolds were taken after freeze-drying to determine the porous 
structures. 

It was determined that the dose of 30 – 35 kGy is necessary to prepare the hydrogels with gel 
fraction of 72 - 84%; equilibrium water swelling of 4.9 – 12 g/g after 10 hours immersing; the porous 
size of 100 – 350 mm. The hydrogel derived from the gelatin/CM-chitosan mixture of 9/1 ratio has a 
high gel fraction (~ 84%), equilibrium swelling of ~ 5.8 g/g, and porous size of 120 – 250 mm, met the 
requirements for use as a mesenchymal stem cell culture scaffold. 

The hydrogel scaffolds were prepared from the different ratios of gelatin/CM-chitosan by 
crosslinked-irradiation and their properties were characterized after freeze-drying. Amongst all the 
studied samples, the hydrogel gelation/CM-chitosan with the ratio of 9/1 (13.5 g/1.5 g/100 ml water) 
attained the highest gel content (~84%), the water absorption degree (5.8 g/g), and the porous size was 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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suitable for use as a scaffold for tissue culture. However, the other important properties of the 
hydrogel scaffold should be further investigated. 

Keywords: Gelatin, carboxymethyl-chitosan, hydrogel, gamma irradiation. 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO NANO SELEN/OLIGOCHITOSAN BẰNG PHƢƠNG 
PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 VÀ KHẢO SÁT ĐỘ ỔN ĐỊNH 

STUDY ON THE PREPARATION OF SELENIUM NANOPARTICLES  
BY GAMMA CO-60 METHOD AND INVESTIGATE THE STABILITY 

NGUYỄN NGỌC DUY1, ĐẶNG VĂN PHÖ1, LÊ ANH QUỐC1, NGUYỄN THỊ KIM LAN1,  
CAO VĂN CHUNG1, NGUYỄN QUỐC HIẾN1, TRẦN THỊ THU NGÂN2 

1Research and Development Center for Radiation Technology, Viet Nam Atomic Energy Institute,  
202A street 11, Linh Xuan ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City, Vietnam 

 2University of Science, 227 Nguyen Van Cu, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: ngocduy158@gmail.com 

Tóm tắt: Nano selen có kích thƣớc hạt khoảng 41,75 nm đƣợc chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ 
gamma Co-60 sử dụng oligochitosan làm chất ổn định. Các đặc trƣng tính chất của dung dịch nano 
selen đƣợc xác định bằng quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis) và kính hiển vi điện tử truyền qua 
(TEM). Nano selen/oligochitosan (SeNPs/OCS) dạng bột đƣợc chế tạo bằng phƣơng pháp sấy phun và 
độ tinh khiết đƣợc xác định bằng phổ tán sắc năng lƣợng tia X (EDX). Kết quả phân tích phổ EDX 
cho thấy SeNPs/OCS tạo ra có độ tinh khiết cao. Độ ổn định của dung dịch SeNPs/OCS theo thời gian 
lƣu cũng đƣợc nghiên cứu. Kết quả cho thấy dung dịch SeNPs/OCS có độ ổn định tốt sau 60 ngày lƣu 
trữ ở nhiệt độ 4ºC. Ở nhiệt độ thƣờng dung dịch SeNPs/OCS kém bền và keo tụ sau thời gian khoảng 
15 ngày. SeNPs/OCS đƣợc chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ tia γ có những ƣu điểm nhƣ thân thiện 
với môi trƣờng, có khả năng sản xuất với khối lƣợng lớn và có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực y 
sinh, mỹ phẩm cũng nhƣ các lĩnh vực khác. 

Từ khóa: nano selen, oligochitosan, gamma Co-60. 

Abstract: Selenium nanoparticles (SeNPs) with size ~ 41.75 nm were synthesized by γ-irradiation 
method using oligochitosan (OCS) as stabilizer. The SeNPs/OCS samples were characterized by UV-
Vis spectra and transmission electron microscope (TEM) images. The SeNPs/OCS powder was also 
prepared by spray drying technique and the purity was verified by energy dispersive X-ray (EDX) 
analysis. The results of EDX spectrum showed that SeNPs/OCS solution has high purity. Stability of 
SeNPs/OCS was investigated. The results indicated that SeNPs/OCS solution was quite stable after 60 
days of storage at 4ºC. At normal temperature, the SeNPs/OCS solution was unstable and 
agglomerated after about 15 days. The SeNPs/OCS synthesized by γ-irradiation with the advantages of 
environmental friendly and mass production process may be potentially promising for applications in 
medicines, cosmetics and in other fields as well. 

Keywords: Selenium, Nanoparticles, oligochitosan, gamma Co-60. 
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CHẾ TẠO KHUNG NUÔI CẤY TẾ BÀO TỪ VẬT LIỆU HYDROGEL 
GELATIN/CARBOXYMETHYL CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ 

SYNTHESIS OF RADIATION CROSSLINKED GELATIN/CARBOXYMETHYL CHITOSAN 
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Tóm tắt: Khung hydrogel nuôi cấy tế bào từ các polyme tự nhiên tƣơng hợp sinh học đang đƣợc phát 
triển nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ mô. Để tạo đƣợc khung hydrogel nuôi cấy tế bào 
thì việc chọn lựa thành phần các hợp chất polymer và phƣơng pháp chế tạo hydrogel luôn thu hút 
nhiều nghiên cứu. 

Chế tạo đƣợc khung hydrogel từ gelatin và carboxymethyl-chitosan (CM-chitosan) có đặc trƣng 
tính chất phù hợp để nuôi cấy tế bào gốc trung mô (mô mỡ). 

Sử dụng bức xạ tia gamma 60Co để khâu mạch các hỗn hợp gelatin/CM-chitosan với tỷ lệ hàm 
lƣợng 10/0; 9/1; 8/2 và 7/3 tạo hydrogel. Sau phản ứng khâu mạch, các hydrogel đƣợc xác định hàm 
lƣợng gel, độ trƣơng nƣớc bão hòa bằng phƣơng pháp cân trọng lƣợng và kích thƣớc lỗ xốp bằng chụp 
ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM). 

Xác định đƣợc liều xạ 30 – 35 kGy là cần thiết để tạo hydrogel đạt hàm lƣợng gel 72 – 84%; độ 
trƣơng nƣớc bão hòa 4,9 – 12 g/g trong thời gian ngâm nƣớc 10 giờ; kích thƣớc lỗ xốp của hydrogel 
đạt 100 – 350 mm. Hydrogel tạo đƣợc từ hợp phần gelatin/CM-chitosan với tỉ lệ khối lƣợng 9/1 có 
hàm lƣợng gel cao (~84%), độ trƣơng nƣớc ~5,8 g/g và kích thƣớc lỗ xốp 120 – 250 mm phù hơp để 
ứng dụng làm khung nuôi cấy tế bào gốc trung mô. 

Đã chế tạo đƣợc hydrogel gelatin/CM-chitosan có hàm lƣợng gel, độ trƣơng nƣớc bão hòa và 
cấu trúc – kích thƣớc lỗ xốp phù hợp làm khung nuôi cấy tế bào trung mô. Các đặc trƣng liên quan 
khác đang tiếp tục khảo sát. 

Từ khóa: Gelatin, carboxymethyl-chitosan, hydrogel, bức xạ gamma. 
 
Abstract: The hydrogel scaffolds from biocompatible natural polymers have been investigated and 
developed for application in tissue engineering. In order to create a suitable hydrogel scaffold, the 
selection of polymer compounds and hydrogel production methods has always attracted many studies. 

To prepare a hydrogel scaffold with suitable characteristic properties from gelatin/CM-chitosan 
for culturing mesenchymal stem cells (adipose tissue). 

Hydrogels from gelatin/CM-chitosan mixtures with the different weight ratios of 10/0, 9/1, 8/2, 
and 7/3 were prepared by -ray irradiation-crosslinking. After irradiating, the hydrogels were 
determined the gel fraction and equilibrium water swelling by the weighing; and scanning electron 
microscope (SEM) images of scaffolds were taken after freeze-drying to determine the porous 
structures. 

It was determined that the dose of 30 – 35 kGy is necessary to prepare the hydrogels with gel 
fraction of 72 - 84%; equilibrium water swelling of 4.9 – 12 g/g after 10 hours immersing; the porous 
size of 100 – 350 mm. The hydrogel derived from the gelatin/CM-chitosan mixture of 9/1 ratio has a 
high gel fraction (~ 84%), equilibrium swelling of ~ 5.8 g/g, and porous size of 120 – 250 mm, met the 
requirements for use as a mesenchymal stem cell culture scaffold. 

The hydrogel scaffolds were prepared from the different ratios of gelatin/CM-chitosan by 
crosslinked-irradiation and their properties were characterized after freeze-drying. Amongst all the 
studied samples, the hydrogel gelation/CM-chitosan with the ratio of 9/1 (13.5 g/1.5 g/100 ml water) 
attained the highest gel content (~84%), the water absorption degree (5.8 g/g), and the porous size was 



Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 6 

Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  

204

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 205 

 
Hình 1: Dung dịch Car 1% chiếu xạ EB theo dải liều xạ. 

Từ khóa: Chiếu xạ, chùm tia điện tử, kappa-carrageenan. 

Abstract: 1% (w/v) kappa-carrageenan (Car) solution is irradiated by electron beam irradiation in the 
presence of oxygen and at ambient temperature. Effect of electron beam irradiation in the dose range 
of 0 to 40 kGy to characteristic properties of Car solution is evaluated by method of Ubbelohde 
capillary viscosity, UV-Vis spectra and determination of average molecular weight (Mw) by gel 
permeation chromatograph. The results showed that the intrinsic viscosity and Mw of 1% Car solution 
were decreased significantly after EB irradiation at 30 kGy and reached 0.45 dL/g and 2.57 x 103 Da 
compared to 3.21 dL/g and 2.11 x 106 Da of 1% Car solution without irradiation, respectively. 

 
Fig 1: Photogragh of 1% Car solutions after EB irradiation in the absorbed dose range. 

Keywords: Irradiation, electron beam, kappa-carrageenan. 
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Abstract: In this work, the impacts of TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occuring 
Radioactive Materials) from fertilizer on soil and vegetable were estimated. The activity 
concentration of the natural radionuclides and then the annual effective dose rate due to ingestion of 
vegetable in the crops using fertilizers at the agricultural zone of Hoc Mon, Ho Chi Minh City, Viet 
Nam were investigated. The results showed that the soil after harvesting has the reduced total 
activity, except for the area which has the content increase of 238U, 226Ra and 210Pb from over 45% 
(for 226Ra) to 73% (for 238U) due to using phosphorus fertilizer containing a large amount of 
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Tóm tắt: Dung dịch keo bạc nano (AgNPs) có kích thƣớc khoảng 12,7 nm đƣợc chế tạo bằng phƣơng 
pháp chiếu xạ tia γ (nguồn Co-60) dung dịch muối nitrate bạc 10 mM trong 2% polyvinyl alcohol 
(PVA) ở liều 22 kGy. Hiệu lực kháng khuẩn in vivo của chế phẩm AgNPs đƣợc thử nghiệm trong các 
bể ƣơng nuôi cá tra giống có bổ sung vi khuẩn E. ictaluri (5H) gây bệnh gan thận mủ ở cá tra. Kết 
quả cho thấy tỷ lệ cá chết giảm dần khi gia tăng nồng độ xử lý của AgNPs và ở nồng độ xử lý là 1 ppm 
thì không có hiện tƣợng cá chết trong suốt quá trình khảo sát và mật độ vi khuẩn trong môi trƣờng 
nƣớc ƣơng nuôi cá tra sau 30 ngày theo dõi là khá thấp (2.300 cfu/mL trong điều kiện không thay 
nƣớc và 345 cfu/mL trong điều kiện thay nƣớc định kỳ 10 ngày/lần). Trong khi đó ở nghiệm thức có 
gây nhiễm vi khuẩn E. ictaluri nhƣng không xử lý AgNPs (đối chứng dƣơng) cá bị chết hoàn toàn sau 
10 ngày nuôi. Có thể kết luận rằng chế phẩm AgNPs/PVA chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ tia 
gamma có hiệu lực diệt khuẩn cao và rất có triển vọng ứng dụng làm chất xử lý diệt vi khuẩn trong 
môi trƣờng nƣớc ƣơng nuôi cá tra một cách an toàn và hiệu quả cao. 

Từ khóa: Cá tra, bạc nano, chiếu xạ, diệt khuẩn, Edwardsiella ictaluri, tia gamma. 

Abstract: The colloidal solution of silver nanoparticles (AgNPs) with particle size of about 12.7 nm 
prepared by γ-rays irradiation of a solution containing 10 mM silver nitare and 2% polyvinyl alcohol 
(PVA) at a dose of 22 kGy. The bactericidal effectively of AgNPs was tested in cultured ponds of 
fingerling Tra catfish infested with Edwardsiella ictaluri bacteria causing the enteric septicemia 
disease in catfish. The results showed that the cumulative mortality of tested fishes decreased by the 
increase of the additional concentration of AgNPs product. At the treatment of 1 ppm AgNPs, there 
was no death fish was observed and the total bacteria number in cultivated water after culturing 30 
days was quite low (2.300 cfu/mL for the condition without change the cultivated water and 345 
cfu/mL for the condition of the cultivated water was changed very 10 days). While, in the treatment 
infested with E. ictaluri bacteria without addition of AgNPs (the positive control), all of tested 
fishes were dead after 10 days of culturing. The bactericidal effect of AgNPs at the treatment 
concentration of 1 ppm was found toi be almost similar to that of Vikon A product treated at 1 
ppm. It can be concluded that AgNPs synthesized by γ-rays irradiation had a high bactericidal effect 
and showed a potential application as a safety and effective agent for killing bateria in water for 
fingerling Tra catfish culture.   

Keywords: Tra catfish, bactericidal, Edwardsiella ictaluri, irradiation, silver nanoparticles, -rays. 
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Tóm tắt: Dung dịch kappa-carrageenan (Car) 1% (w/v) đƣợc chiếu xạ bằng chùm tia điện tử trong 
điều kiện có oxi và nhiệt độ môi trƣờng . Ảnh hƣởng của chùm tia điện tử theo dải liều xạ từ 0 đến 40 
kGy đến đặc trƣng tính chất của dung dịch Car đƣợc đánh giá bằng các phƣơng pháp đo độ nhớt mao 
quản, phổ UV-Vis và xác định trọng lƣợng phân tử trung bình (Mw) bằng sắc ký thẩm thấu gel. Kết 
quả cho thấy, độ nhớt đặc trƣng và Mw của dung dịch Car 1% giảm mạnh sau chiếu xạ EB 30 kGy đạt 
0,45 dL/g và 2,57 x 103 Da so với 3,21 dL/g và 2,11 x 106 Da của dung dịch Car 1% không chiếu xạ. 
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Hình 1: Dung dịch Car 1% chiếu xạ EB theo dải liều xạ. 

Từ khóa: Chiếu xạ, chùm tia điện tử, kappa-carrageenan. 

Abstract: 1% (w/v) kappa-carrageenan (Car) solution is irradiated by electron beam irradiation in the 
presence of oxygen and at ambient temperature. Effect of electron beam irradiation in the dose range 
of 0 to 40 kGy to characteristic properties of Car solution is evaluated by method of Ubbelohde 
capillary viscosity, UV-Vis spectra and determination of average molecular weight (Mw) by gel 
permeation chromatograph. The results showed that the intrinsic viscosity and Mw of 1% Car solution 
were decreased significantly after EB irradiation at 30 kGy and reached 0.45 dL/g and 2.57 x 103 Da 
compared to 3.21 dL/g and 2.11 x 106 Da of 1% Car solution without irradiation, respectively. 

 
Fig 1: Photogragh of 1% Car solutions after EB irradiation in the absorbed dose range. 
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Abstract: In this work, the impacts of TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occuring 
Radioactive Materials) from fertilizer on soil and vegetable were estimated. The activity 
concentration of the natural radionuclides and then the annual effective dose rate due to ingestion of 
vegetable in the crops using fertilizers at the agricultural zone of Hoc Mon, Ho Chi Minh City, Viet 
Nam were investigated. The results showed that the soil after harvesting has the reduced total 
activity, except for the area which has the content increase of 238U, 226Ra and 210Pb from over 45% 
(for 226Ra) to 73% (for 238U) due to using phosphorus fertilizer containing a large amount of 
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Tóm tắt: Dung dịch keo bạc nano (AgNPs) có kích thƣớc khoảng 12,7 nm đƣợc chế tạo bằng phƣơng 
pháp chiếu xạ tia γ (nguồn Co-60) dung dịch muối nitrate bạc 10 mM trong 2% polyvinyl alcohol 
(PVA) ở liều 22 kGy. Hiệu lực kháng khuẩn in vivo của chế phẩm AgNPs đƣợc thử nghiệm trong các 
bể ƣơng nuôi cá tra giống có bổ sung vi khuẩn E. ictaluri (5H) gây bệnh gan thận mủ ở cá tra. Kết 
quả cho thấy tỷ lệ cá chết giảm dần khi gia tăng nồng độ xử lý của AgNPs và ở nồng độ xử lý là 1 ppm 
thì không có hiện tƣợng cá chết trong suốt quá trình khảo sát và mật độ vi khuẩn trong môi trƣờng 
nƣớc ƣơng nuôi cá tra sau 30 ngày theo dõi là khá thấp (2.300 cfu/mL trong điều kiện không thay 
nƣớc và 345 cfu/mL trong điều kiện thay nƣớc định kỳ 10 ngày/lần). Trong khi đó ở nghiệm thức có 
gây nhiễm vi khuẩn E. ictaluri nhƣng không xử lý AgNPs (đối chứng dƣơng) cá bị chết hoàn toàn sau 
10 ngày nuôi. Có thể kết luận rằng chế phẩm AgNPs/PVA chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ tia 
gamma có hiệu lực diệt khuẩn cao và rất có triển vọng ứng dụng làm chất xử lý diệt vi khuẩn trong 
môi trƣờng nƣớc ƣơng nuôi cá tra một cách an toàn và hiệu quả cao. 

Từ khóa: Cá tra, bạc nano, chiếu xạ, diệt khuẩn, Edwardsiella ictaluri, tia gamma. 

Abstract: The colloidal solution of silver nanoparticles (AgNPs) with particle size of about 12.7 nm 
prepared by γ-rays irradiation of a solution containing 10 mM silver nitare and 2% polyvinyl alcohol 
(PVA) at a dose of 22 kGy. The bactericidal effectively of AgNPs was tested in cultured ponds of 
fingerling Tra catfish infested with Edwardsiella ictaluri bacteria causing the enteric septicemia 
disease in catfish. The results showed that the cumulative mortality of tested fishes decreased by the 
increase of the additional concentration of AgNPs product. At the treatment of 1 ppm AgNPs, there 
was no death fish was observed and the total bacteria number in cultivated water after culturing 30 
days was quite low (2.300 cfu/mL for the condition without change the cultivated water and 345 
cfu/mL for the condition of the cultivated water was changed very 10 days). While, in the treatment 
infested with E. ictaluri bacteria without addition of AgNPs (the positive control), all of tested 
fishes were dead after 10 days of culturing. The bactericidal effect of AgNPs at the treatment 
concentration of 1 ppm was found toi be almost similar to that of Vikon A product treated at 1 
ppm. It can be concluded that AgNPs synthesized by γ-rays irradiation had a high bactericidal effect 
and showed a potential application as a safety and effective agent for killing bateria in water for 
fingerling Tra catfish culture.   

Keywords: Tra catfish, bactericidal, Edwardsiella ictaluri, irradiation, silver nanoparticles, -rays. 

ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾU XẠ CHÙM TIA ĐIỆN TỬ ĐẾN ĐẶC TRƢNG  
CỦA DUNG DỊCH CARRAGEENAN 

EFFECT OF ELECTRON BEAM IRRADIATION ON CHARACTERISTIC PROPERTIES  
OF CARRAGEENAN SOLUTIONS 

PHẠM THỊ THU HỒNG1, NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN2, NGUYỄN THỊ LÝ1, CHU NHỰT KHÁNH1, 
CAO VĂN CHUNG1, NGUYỄN THÀNH ĐƢỢC1, ĐOÀN BÌNH1 

1Research and Development Center for Radiation Technology, 
202A street 11, Linh Xuan ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City, Vietnam 

2HCMC University of Technology and Education,  
01 Vo Van Ngan street, Thu Duc district, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Email: hongphamkado@gmail.com 
 
Tóm tắt: Dung dịch kappa-carrageenan (Car) 1% (w/v) đƣợc chiếu xạ bằng chùm tia điện tử trong 
điều kiện có oxi và nhiệt độ môi trƣờng . Ảnh hƣởng của chùm tia điện tử theo dải liều xạ từ 0 đến 40 
kGy đến đặc trƣng tính chất của dung dịch Car đƣợc đánh giá bằng các phƣơng pháp đo độ nhớt mao 
quản, phổ UV-Vis và xác định trọng lƣợng phân tử trung bình (Mw) bằng sắc ký thẩm thấu gel. Kết 
quả cho thấy, độ nhớt đặc trƣng và Mw của dung dịch Car 1% giảm mạnh sau chiếu xạ EB 30 kGy đạt 
0,45 dL/g và 2,57 x 103 Da so với 3,21 dL/g và 2,11 x 106 Da của dung dịch Car 1% không chiếu xạ. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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lá và đoạn thân in vitro) thì mô lá là vật liệu thích hợp nhất có tần số cảm ứng đạt 66,67 ± 7,64% với 
thời gian gây nhiễm 30 phút, đồng nuôi cấy 5 ngày. Sự hiện diện của gene rolB, rolC và vắng mặt của 
gene virD đƣợc kiểm tra bằng bằng phƣơng pháp PCR đã khẳng định rễ tơ đƣợc chuyển gene thành 
công. Dƣới ảnh hƣởng của bức xạ gamma 60Co, tỉ lệ sống, khối lƣợng tƣơi và chỉ số tăng trƣởng của rễ 
tơ giảm. Tuy nhiên khối lƣợng khô tại liều chiếu 30 Gy lại tăng (22,25 ± 1,38%) hơn so với đối chứng 
(15,04 ± 0,71%). Liều chiếu xạ 20 Gy cho hàm lƣợng phenolic cao nhất đạt 36,72 mg GAE/g DW, 
tăng 1,44 lần so với đối chứng. 

Từ khóa:  Bồ đề, Ficus religiosa L., Agrobacterium rhizogenes TR7, rễ tơ, bức xạ gamma. 

Abstract: This study was carried out to induce the hairy roots of F. religiosa L. and investigate the 
effects low doses of gamma irradiation on growth characteristics and accumulation of phenolic 
compound of F. religiosa L. hairy roots. 

In vitro leaves, leaf stalks and inter nodes of F. religiosa L. were submerged in the A. 
rhizogenes TR7 suspension medium, co-culture them on MS medium (supplemented with 3% sucrose, 
8 g/L agar, pH 5.8) in darkness, at 25°C. 

Hairy roots appeared after 3 - 4 weeks were transferred into liquid MS medium supplemented 
with 20 g/L sucrose that the best medium for growth hairy roots. After 4 weeks, vigorous hairy roots 
were irradiated at low doses ranging from 0 to 40 Gray (Gy). The source of gamma rays was Cobalt 60. 

The results indicated that among of three materials (leaves, leaf stalk and inter node) infiltrated 
by A. rhizogenes TR7, leaves were the best appropriate materials to the bacteria genetic transformation 
with success induction after 30 minutes of infection and five days of co-cultivation at 66.67 ± 7.64%. 
The hairy roots from A. rhizogenes TR7 was confirmed by PCR method using rolB, rolC gene and 
virD gene. Co-60 gamma radiation made a significant decline in survival rate, fresh and dry weight in 
comparison with control. However, at dose of 30 Gy dry weight marginally increased at (22.25 ± 
1.38%) higher than control (15.04 ± 0.71%). Whereas at 20 Gy the highest total phenolic content 
recorded 36.72 mg GAE/g DW higher 1.44 times than the control. 

Keywords: hairy roots, gamma radiation, Agrobacterium rhizogenes TR7, Ficus religiosa L. 

PHÁT TRIỂN PHƢƠNG PHÁP VÀ XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG  
HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM NEONICOTINOID VÀ CARBAMATE 

TRONG RAU CỦ QUẢ BẰNG PHƢƠNG PHÁP HPLC-MS 

METHOD DEVELOPMENT AND DETERMINATION OF NEONICOTINOID AND 
CARBAMATE PESTICIDE RESIDUES IN VEGETABLE AND FRUIT MATRIX BY HPLC-MS 

NGUYỄN TIẾN ĐẠT, DƢƠNG VĂN ĐÔNG, TẠ THỊ TUYẾT NHUNG, NGUYỄN THANH NHÀN,  
NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM, ĐẶNG TRUNG TÍN 

Center for Analytical Techniques, Nuclear Reaserch Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 

Tóm tắt: Hóa tin (chemometric) trở thành công cụ hữu ích cho các nhà hóa học trong nhiều năm trở 
lại đây. Trong công trình này chúng tôi đã ứng dụng hóa tin vào việc tối ƣu hóa các thông số hoạt 
động thiết bị HPLC-MS để xác định đồng thời cyromazine, carbendazim, methomyl, imidacloprid và 
thiophanate methyl trong các mẫu rau củ quả. Hai loại pha động đƣợc sử dụng là acid formic/nƣớc và 
acid formic/acetonitril và một số thông số khác có ảnh hƣởng đến quá trình tách sắc kí trên thiết bị 
HPLC-MS đã đƣợc lựa chọn gồm: tỷ lệ hàm lƣợng % của acid formic/nƣớc và % của acid 
formic/acetonitril, lƣu tốc dòng pha động, lƣu tốc khí làm khô (drying gas), tốc độ hút mẫu, tỷ lệ % 
của acid formic/nƣớc tại nấc thứ nhất của chƣơng trình gradient pha động và tỷ lệ % của acid 
formic/nƣớc tại nấc thứ hai của chƣơng trình gradient pha động. Tất cả 8 thông số đƣợc tối ƣu hóa 
thông qua ma trận yếu tố riêng phần 28–3 bằng phần mềm Design Expert 7.0. Các điều kiện tối ƣu của 
mỗi thông số đã đƣợc đƣa ra sau quá trình tối ƣu hóa: 0.06% acid formic/nƣớc, 0.13% acid formic/ 
acetonitril, nhiệt độ cột tách 28°C, lƣu tốc khí làm khô 13.6 L/phút, tốc độ hút mẫu 11 µL/sec, tỷ lệ 
0.06% acid formic/nƣớc tại nấc thứ nhất của chƣơng trình gradient pha động: 77% và tỷ lệ 0.06% acid 
formic/nƣớc tại nấc thứ hai của chƣơng trình gradient pha động: 5%. 

Cho đến thời điểm này, có rất nhiều phƣơng pháp phân tích đa hợp phần dƣ lƣợng để phân tích 
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radioactive 226Ra (111.3 Bq kg-1) and 238U (46.5 Bq kg-1). In general, the equivalent radium activity 
of the soil after a harvest is less than the limit of 370 Bq kg-1 given by UNSCEAR 2000 at the 
surveyed time. It proved that there are no signs of radioactive residues in agricultural land due to 
using fertilizer in the surveyed area after a crop. The values of the annual effective dose due to 
ingestion are still less than 1 mSv/y in all cases of surveyed vegetables. It can be concluded that the 
radiological impact on the surveyed vegetables is negligible. 

Keywords: Annual effective dose rate; Fertilizer; HPGe gamma spectrometer; Radioactivity; Soil; Vegetable. 

NGHIÊN CỨU SỰ VẬN CHUYỂN CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ VÀ KIM LOẠI TỪ 
ĐẤT LÊN THỰC VẬT SAU MỘT THỜI GIAN TRỒNG 

STUDY OF THE INFLUENCE OF RADIONUCLIDE TRANSPORTATION PROCESS FROM 
SOIL TO PLANT DURING THE GROWTH STAGE 

VŨ NGỌC BA1, BÙI NGỌC THIỆN2, PHAN THỊ XUÂN MAI2, TRƢƠNG THỊ HỒNG LOAN1,2 
1Nuclear Technique Laboratory, VNU-University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam 

2Faculty of Physics and Engineering Physics, VNU-University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ảnh hƣởng quá trình vận chuyển đồng 
vị phóng xạ từ đất lên rau muống sau một khoảng thời gian trồng từ 18 đến 26 ngày. Kết quả sau cho 
thấy sau một thời gian trồng hoạt độ phóng xạ beta giảm 1,25 lần. Trong khi hoạt độ phóng xạ tự nhiên 
của 210Pb, 228Ac, 208Tl và 214Bi tăng dần theo thời gian sinh trƣởng và phát triển của cây. Nhƣng ngƣợc 
lại, hoạt độ 40K có sự suy giảm theo thời gian trồng. Giữa các nguyên tố kim loại trong nhóm alkali có sự 
tƣơng quan với nhau. Giữa K và nguyên tố Cs, Na có sự tƣơng quan nghịch với nhau. 

Từ khóa: Đồng vị phóng xạ, kim loại, thực vật, hệ số vận chuyển. 

Abstract: In the present study, the influence of radionuclide transportation process from soil to plant 
was determined during the growth stage of water spinach from 18 to 26 days. The results indicated 
that, beta activity concertration decreased about 1,25 times after growing for an amount of time. 
Meanwhile, natural radionuclide concertration of 210Pb, 228Ac, 208Tl and 214Bi increased during the 
growth stage of plant. In contrast, 40K concertration decreased with the development stage. There are 
correlation among Alkali metals group and inverse correlation betwen K and Cs, Na. 

ẢNH HƢỞNG CỦA BỨC XẠ GAMMA COBALT 60 LÊN SINH TRƢỞNG  
VÀ HÀM LƢỢNG PHENOLIC TỔNG SỐ CỦA RỄ TƠ BỒ ĐỀ  

FICUS RELIGIOSA L IN VITRO 

THE EFFECT OF COBALT 60 GAMMA RADIATION ON GROWTH AND TOTAL PHENOLIC 
CONTENT OF SACRED FIG FICUS RELIGIOSA L. HAIRY ROOTS 

HÀ THỊ NGỌC TRINH1, ĐOÀN PHẠM NGỌC NGÀ1, CAO THỊ BẰNG GIANG1 

1Center of Nuclear Techniques, 217 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: ngoctrinhhathi@gmail.com, dpngocnga@gmail.com, caothibanggiang@gmail.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu này đƣợc thực hiện nhằm cảm ứng tạo rễ tơ cây bồ đề Ficus religiosa L. đồng 
thời khảo sát ảnh hƣởng của chiếu xạ gamma liều thấp lên đặc tính sinh trƣởng và hàm lƣợng phenolic 
của rễ tơ F. religiosa L. 

Các mẫu lá, cuống lá và đoạn thân in vitro của cây bồ đề đƣợc ngâm trong dịch vi khuẩn A. 
rhizogenes TR7, đồng nuôi cấy trên môi trƣờng MS (bổ sung sucrose 3%, agar 8 g / L, pH 5,8) trong 
tối, ở 25°C. Rễ tơ xuất hiện sau 3 - 4 tuần đƣợc chuyển sang môi trƣờng MS lỏng bổ sung sucrose 2% 
là môi trƣờng tốt nhất cho tăng sinh rễ tơ. Sau 4 tuần, các sợi rễ khỏe mạnh đƣợc xử lý chiếu xạ liều 
thấp bằng nguồn 60Co từ 0-40 Gray (Gy). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong ba loại vật liệu gây nhiễm với A. rhizogenes TR7 (lá, cuống 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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lá và đoạn thân in vitro) thì mô lá là vật liệu thích hợp nhất có tần số cảm ứng đạt 66,67 ± 7,64% với 
thời gian gây nhiễm 30 phút, đồng nuôi cấy 5 ngày. Sự hiện diện của gene rolB, rolC và vắng mặt của 
gene virD đƣợc kiểm tra bằng bằng phƣơng pháp PCR đã khẳng định rễ tơ đƣợc chuyển gene thành 
công. Dƣới ảnh hƣởng của bức xạ gamma 60Co, tỉ lệ sống, khối lƣợng tƣơi và chỉ số tăng trƣởng của rễ 
tơ giảm. Tuy nhiên khối lƣợng khô tại liều chiếu 30 Gy lại tăng (22,25 ± 1,38%) hơn so với đối chứng 
(15,04 ± 0,71%). Liều chiếu xạ 20 Gy cho hàm lƣợng phenolic cao nhất đạt 36,72 mg GAE/g DW, 
tăng 1,44 lần so với đối chứng. 

Từ khóa:  Bồ đề, Ficus religiosa L., Agrobacterium rhizogenes TR7, rễ tơ, bức xạ gamma. 

Abstract: This study was carried out to induce the hairy roots of F. religiosa L. and investigate the 
effects low doses of gamma irradiation on growth characteristics and accumulation of phenolic 
compound of F. religiosa L. hairy roots. 

In vitro leaves, leaf stalks and inter nodes of F. religiosa L. were submerged in the A. 
rhizogenes TR7 suspension medium, co-culture them on MS medium (supplemented with 3% sucrose, 
8 g/L agar, pH 5.8) in darkness, at 25°C. 

Hairy roots appeared after 3 - 4 weeks were transferred into liquid MS medium supplemented 
with 20 g/L sucrose that the best medium for growth hairy roots. After 4 weeks, vigorous hairy roots 
were irradiated at low doses ranging from 0 to 40 Gray (Gy). The source of gamma rays was Cobalt 60. 

The results indicated that among of three materials (leaves, leaf stalk and inter node) infiltrated 
by A. rhizogenes TR7, leaves were the best appropriate materials to the bacteria genetic transformation 
with success induction after 30 minutes of infection and five days of co-cultivation at 66.67 ± 7.64%. 
The hairy roots from A. rhizogenes TR7 was confirmed by PCR method using rolB, rolC gene and 
virD gene. Co-60 gamma radiation made a significant decline in survival rate, fresh and dry weight in 
comparison with control. However, at dose of 30 Gy dry weight marginally increased at (22.25 ± 
1.38%) higher than control (15.04 ± 0.71%). Whereas at 20 Gy the highest total phenolic content 
recorded 36.72 mg GAE/g DW higher 1.44 times than the control. 

Keywords: hairy roots, gamma radiation, Agrobacterium rhizogenes TR7, Ficus religiosa L. 

PHÁT TRIỂN PHƢƠNG PHÁP VÀ XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG  
HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM NEONICOTINOID VÀ CARBAMATE 

TRONG RAU CỦ QUẢ BẰNG PHƢƠNG PHÁP HPLC-MS 

METHOD DEVELOPMENT AND DETERMINATION OF NEONICOTINOID AND 
CARBAMATE PESTICIDE RESIDUES IN VEGETABLE AND FRUIT MATRIX BY HPLC-MS 

NGUYỄN TIẾN ĐẠT, DƢƠNG VĂN ĐÔNG, TẠ THỊ TUYẾT NHUNG, NGUYỄN THANH NHÀN,  
NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM, ĐẶNG TRUNG TÍN 

Center for Analytical Techniques, Nuclear Reaserch Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 

Tóm tắt: Hóa tin (chemometric) trở thành công cụ hữu ích cho các nhà hóa học trong nhiều năm trở 
lại đây. Trong công trình này chúng tôi đã ứng dụng hóa tin vào việc tối ƣu hóa các thông số hoạt 
động thiết bị HPLC-MS để xác định đồng thời cyromazine, carbendazim, methomyl, imidacloprid và 
thiophanate methyl trong các mẫu rau củ quả. Hai loại pha động đƣợc sử dụng là acid formic/nƣớc và 
acid formic/acetonitril và một số thông số khác có ảnh hƣởng đến quá trình tách sắc kí trên thiết bị 
HPLC-MS đã đƣợc lựa chọn gồm: tỷ lệ hàm lƣợng % của acid formic/nƣớc và % của acid 
formic/acetonitril, lƣu tốc dòng pha động, lƣu tốc khí làm khô (drying gas), tốc độ hút mẫu, tỷ lệ % 
của acid formic/nƣớc tại nấc thứ nhất của chƣơng trình gradient pha động và tỷ lệ % của acid 
formic/nƣớc tại nấc thứ hai của chƣơng trình gradient pha động. Tất cả 8 thông số đƣợc tối ƣu hóa 
thông qua ma trận yếu tố riêng phần 28–3 bằng phần mềm Design Expert 7.0. Các điều kiện tối ƣu của 
mỗi thông số đã đƣợc đƣa ra sau quá trình tối ƣu hóa: 0.06% acid formic/nƣớc, 0.13% acid formic/ 
acetonitril, nhiệt độ cột tách 28°C, lƣu tốc khí làm khô 13.6 L/phút, tốc độ hút mẫu 11 µL/sec, tỷ lệ 
0.06% acid formic/nƣớc tại nấc thứ nhất của chƣơng trình gradient pha động: 77% và tỷ lệ 0.06% acid 
formic/nƣớc tại nấc thứ hai của chƣơng trình gradient pha động: 5%. 

Cho đến thời điểm này, có rất nhiều phƣơng pháp phân tích đa hợp phần dƣ lƣợng để phân tích 
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radioactive 226Ra (111.3 Bq kg-1) and 238U (46.5 Bq kg-1). In general, the equivalent radium activity 
of the soil after a harvest is less than the limit of 370 Bq kg-1 given by UNSCEAR 2000 at the 
surveyed time. It proved that there are no signs of radioactive residues in agricultural land due to 
using fertilizer in the surveyed area after a crop. The values of the annual effective dose due to 
ingestion are still less than 1 mSv/y in all cases of surveyed vegetables. It can be concluded that the 
radiological impact on the surveyed vegetables is negligible. 

Keywords: Annual effective dose rate; Fertilizer; HPGe gamma spectrometer; Radioactivity; Soil; Vegetable. 

NGHIÊN CỨU SỰ VẬN CHUYỂN CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ VÀ KIM LOẠI TỪ 
ĐẤT LÊN THỰC VẬT SAU MỘT THỜI GIAN TRỒNG 

STUDY OF THE INFLUENCE OF RADIONUCLIDE TRANSPORTATION PROCESS FROM 
SOIL TO PLANT DURING THE GROWTH STAGE 

VŨ NGỌC BA1, BÙI NGỌC THIỆN2, PHAN THỊ XUÂN MAI2, TRƢƠNG THỊ HỒNG LOAN1,2 
1Nuclear Technique Laboratory, VNU-University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam 

2Faculty of Physics and Engineering Physics, VNU-University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ảnh hƣởng quá trình vận chuyển đồng 
vị phóng xạ từ đất lên rau muống sau một khoảng thời gian trồng từ 18 đến 26 ngày. Kết quả sau cho 
thấy sau một thời gian trồng hoạt độ phóng xạ beta giảm 1,25 lần. Trong khi hoạt độ phóng xạ tự nhiên 
của 210Pb, 228Ac, 208Tl và 214Bi tăng dần theo thời gian sinh trƣởng và phát triển của cây. Nhƣng ngƣợc 
lại, hoạt độ 40K có sự suy giảm theo thời gian trồng. Giữa các nguyên tố kim loại trong nhóm alkali có sự 
tƣơng quan với nhau. Giữa K và nguyên tố Cs, Na có sự tƣơng quan nghịch với nhau. 

Từ khóa: Đồng vị phóng xạ, kim loại, thực vật, hệ số vận chuyển. 

Abstract: In the present study, the influence of radionuclide transportation process from soil to plant 
was determined during the growth stage of water spinach from 18 to 26 days. The results indicated 
that, beta activity concertration decreased about 1,25 times after growing for an amount of time. 
Meanwhile, natural radionuclide concertration of 210Pb, 228Ac, 208Tl and 214Bi increased during the 
growth stage of plant. In contrast, 40K concertration decreased with the development stage. There are 
correlation among Alkali metals group and inverse correlation betwen K and Cs, Na. 

ẢNH HƢỞNG CỦA BỨC XẠ GAMMA COBALT 60 LÊN SINH TRƢỞNG  
VÀ HÀM LƢỢNG PHENOLIC TỔNG SỐ CỦA RỄ TƠ BỒ ĐỀ  

FICUS RELIGIOSA L IN VITRO 

THE EFFECT OF COBALT 60 GAMMA RADIATION ON GROWTH AND TOTAL PHENOLIC 
CONTENT OF SACRED FIG FICUS RELIGIOSA L. HAIRY ROOTS 

HÀ THỊ NGỌC TRINH1, ĐOÀN PHẠM NGỌC NGÀ1, CAO THỊ BẰNG GIANG1 

1Center of Nuclear Techniques, 217 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Email: ngoctrinhhathi@gmail.com, dpngocnga@gmail.com, caothibanggiang@gmail.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu này đƣợc thực hiện nhằm cảm ứng tạo rễ tơ cây bồ đề Ficus religiosa L. đồng 
thời khảo sát ảnh hƣởng của chiếu xạ gamma liều thấp lên đặc tính sinh trƣởng và hàm lƣợng phenolic 
của rễ tơ F. religiosa L. 

Các mẫu lá, cuống lá và đoạn thân in vitro của cây bồ đề đƣợc ngâm trong dịch vi khuẩn A. 
rhizogenes TR7, đồng nuôi cấy trên môi trƣờng MS (bổ sung sucrose 3%, agar 8 g / L, pH 5,8) trong 
tối, ở 25°C. Rễ tơ xuất hiện sau 3 - 4 tuần đƣợc chuyển sang môi trƣờng MS lỏng bổ sung sucrose 2% 
là môi trƣờng tốt nhất cho tăng sinh rễ tơ. Sau 4 tuần, các sợi rễ khỏe mạnh đƣợc xử lý chiếu xạ liều 
thấp bằng nguồn 60Co từ 0-40 Gray (Gy). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong ba loại vật liệu gây nhiễm với A. rhizogenes TR7 (lá, cuống 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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thấy, phức hợp nano CUR-OCH tạo thành có kích thƣớc hạt, thế zeta, hiệu suất tạo phức và sức tải lần 
lƣợt là 140 nm, 20 mV, 95% và 85%. Phức hợp nano CUR-OCH đã thể hiện hiệu quả vƣợt trội trong 
việc làm lành vết thƣơng (thời gian lành 90% vết thƣơng là 7 ngày so với 9 ngày khi sử dụng CUR 
dạng thô) và sẹo hình thành có kích thƣớc nhỏ hơn và mờ hơn. 

Từ khoá: Curcumin, điều trị sẹo, làm lành vết thương, oligochitosan, phức hợp nano. 

Abstract: Although the wound healing activity of curcumin (CUR) has been well-established, its clinical 
effectiveness still limited due to the inherently low aqueous CUR solubility, resulting in suboptimal CUR 
exposure in the wound sites. Herein, we have successfully synthesized the nanocomplex of CUR and 
oligochitosan (OCH, prepared by gamma Co-60 irradiation method) and studied its cytotoxicity in 
human keratinocytes (3T3 cell line) as well as its in vivo wound healing and scar treatment efficacy on 
mice. The results showed that particle size, complexation efficiency and payload of the prepared CUR-
OCH nanocomplex were found about 140 nm, 20 mV, 95% and 85%, respectively. Compared to native 
CUR, the CUR-OCH nanocomplex exhibited superior wound healing efficacy (with wound closure of 
>90% after 7 days versus 9 days of native CUR) and a smaller and fader scars. 

Keywords: Curcumin, nanoplex, oligochitosan, scar treatment, wound healing. 

CÁC ĐẶC TRƢNG TÍNH CHẤT CỦA HYDROGEL CHỨA NPK THU ĐƢỢC TỪ 
ACID ACRYLIC VÀ CACBOXYMETHYL CELLULOSE  

BẰNG KỸ THUẬT GHÉP BỨC XẠ 

CHARACTERISATIONS OF CONTROLLED-RELEASE FERTILIZERS HYDROGEL  
BASE ON CARBOXYMETHYL CELLULOSE- GRAFT- ACRYLIC ACID   

BY GAMMA IRRADIATION TECHNIQUE 
NGUYỄN TRỌNG HOÀNH PHONG, NGUYỄN DUY HẠNG, NGUYỄN TẤN MÂN,  

NGUYỄN MINH HIỆP, LÊ HỮU TƢ, LÊ XUÂN CƢỜNG, LÊ VĂN TOÀN,  
TRẦN THỊ TÂM, PHẠM BẢO NGỌC, VŨ NGỌC BÍCH ĐÀO 

Radiation Technology Center, Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: sharahio@yahoo.com 

Tóm tắt: Hydrogel ly giải chậm NPK đƣợc điều chế bằng kỹ thuật ghép bức xạ acid acrylic (AA) lên 
mạch của phân tử caboxymethyl cellulose (CMC) có chứa lƣợng NPK với tỉ lệ lần lƣợt là 14:13:13. Ảnh 
hƣởng của liều xạ, suất liều tỉ lệ AA:CMC đến quá trình tạo gel cũng đƣợc khảo sát. Kết quả cho thấy, 
liều xạ càng cao thì hàm lƣợng gel tạo thành càng lớn và độ trƣơng nƣớc giảm. Hàm lƣợng gel tạo thành 
khi chiếu xạ hỗn hợp AA:CMC với tỉ lệ 10:1 (w/w) ở liều xạ 15 kGy, suất liều 1,82 kGy/h đạt 97,8%. 
Các đặc trƣng cấu trúc của hydrogel chứa NPK đƣợc xác định bằng phổ hồng ngoại biến đổiFourier (FT-
IR) và phân tích nhiệt lƣợng quét vi sai (DSC). Độ trƣơng nƣớc bão hòa và thời gian ly giải NPK của gel 
trong môi trƣờng nƣớc và môi trƣờng đất đƣợc khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu gel tạo 
đƣợc có độ trƣơng nƣớc cao và NPK có thể giải phóngchậm khỏi hydrogelkhi đƣa vào môi trƣờng 
nƣớc và đất (trồng). 

Từ khóa: Hydrogel; ghép bức xạ, NPK, giải phóng chậm. 

Abstract: Controlled-release fertilizers hydrogel was synthesized by radiation grafting of acrylid acid onto 
sodium cacoxymethyl cellulose using gamma irradiation. Effect of radiation dose, dose rate and AA:CMC 
content used on formation of hydrogel has been studied. Results showed that, the gel content increased and 
swelling degree decreased when radiation dose increased. The gel content of hydrogel with AA:CMC ratio 
of 10:1 (w/w) reached 97.8% at 15 kGy with dose rate of 1.82 kGy.h-1. The structural characteristics of 
hydrogel were determined by Fourier Transform Infrared (FTIR) spectrometer and Differential Scanning 
Calorimeter (DSC). The swelling rate, slow release NPK in water, soil and water retention properties of 
hydrogel were also investigated. The results showed that the product had high initial swelling rate and had a 
good slow release property but also excellent water retention ability, which could effectively improve the 
utilization of fertilizer and water resource at the same time. 

Keywords: Hydrogel; grafting, irradiation, controlled-release. 
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dƣ lƣợng hóa chất bảo vệ thực vật (DLHCBVTV). Nổi bật hơn hết là phƣơng pháp QuEChERS 
(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) đã trở thành phƣơng pháp tiêu chuẩn trong hầu hết 
các phòng thí nghiệm, với việc giảm thiểu lƣợng dung môi tiêu thụ và tƣơng thích với cả kỹ thuật GC-
MS và LC-MS. Trong đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phƣơng pháp QuEChERS với đệm citrate làm 
phƣơng pháp tham khảo để phát triển phƣơng pháp trong đề tài này. Qua đó chúng tôi đã sử dụng hỗn 
hợp PSA (Primary secondary amin) và C18 để làm sạch dịch trích theo kiểu phân tán pha rắn. Phƣơng 
pháp đã đƣợc phát triển thành công trên các nền mẫu pó xôi, hành lá, ớt chuông, gừng, đậu bắp và 
xoài, độ thu hồi trung bình đạt đƣợc với đa số các hoạt chất khảo sát là từ 82.0 đến 89.0%, ngoại trừ 
cyromazine chỉ đạt hiệu suất thu hồi 35.1% - 37.2%. Giới hạn phát hiện của phƣơng pháp (MDL) của 
các hoạt chất nằm trong khoảng nồng độ 0.01 – 0.03 mg/kg. Giá trị độ lặp lại ≤ 9.8% và tái lặp ≤ 
10.3% và đều cho thấy nhỏ hơn giá trị cho phép trong phòng thí nghiệm khi tính theo hàm Horwitz. 
Phƣơng pháp đề xuất trong đề tài có khả năng áp dụng vào thực tế kiểm nghiệm với độ lặp lại và độ 
chính xác chấp nhận đƣợc. 

Từ khóa: Hóa tin (chemometric), HPLC-MS, design expert, đa dư lượng, QuEChERS. 

Abstract: In this work, a chemometric approach to positive electrospray ionization (ESI) optimization 
for the simultaneous determination of the cyromazine, carbendazim, methomyl, imidacloprid, and 
thiophanate methyl in vegetable samples by liquid chromatography- mass spectrometry (LC-MS) has 
been developed. The effects of the operational parameters such as mobile phase modifier 
concentrations, mobile phase flow rate, column temperature, drying gas flow rate, sampling speed, 
percentage of formic acid/water at first stage and percentage of formic acid/water at second stage were 
evaluated by the 28–3 fractional factorial experimental design using Design Expert software 7.0. The 
best experimental conditions observed were 0.06% formic acid/water and 0.13% formic 
acid/acetonitrile; 0.13 mL/min of mobile phase; 28°C column temperature; 13.6 L/min drying gas flow 
rate; 11 µL/sec sampling speed; and 77% v/v of 0.06% formic acid/water at first stage, 5% v/v of 
0.06% formic acid/water at second stage. 

Throughout the last decade, many official multiresidue methods were implemented for pesticide 
analysis. In this study, the citrate-buffered of Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe 
(QuEChERS) was tested. Primary secondary amine and C18 were studied as the extra sorbent for 
cleanup step. The matrices were spinach, onion, eggplant, paprika, ginger, okras, and mango. 
Recoveries ranged from 82.0 – 89.0% except for cyromazine that got 35.1% to 37.2% of recovery 
values. The method detection limit (MDL) ranged from 0.01 – 0.03 mg/kg. The values of intra-day 
and inter-day precision and accuracy were ≤ 9.8 and ≤ 10.3, respectively. These values were within the 
acceptable ranges. Therefore, it was concluded that the method could produce reproducible and 
accurate results. 

Keywords: Chemometric, liquid chromatography- mass spectrometry, design expert, multiresidue, 
QuEChERS. 

KHẢO SÁT HIỆU QUẢ LÀM LÀNH VẾT THƢƠNG VÀ ĐIỀU TRỊ SẸO  
CỦA PHỨC HỢP NANO CHẾ TẠO TỪ CURCUMIN VÀ OLIGOCHITOSAN 

INVESTIGATION OF IN VIVO WOUND HEALING AND SCAR TREATMENT FFECTIVENESS 
OF NANOCOMPLEX PREPARED FROM CURCUMIN AND OLIGOCHITOSAN 

NGUYỄN MINH HIỆP, NGUYỄN TẤN MÂN, VŨ NGỌC BÍCH ĐÀO, NGUYỄN THỊ TÂM,  
LÊ XUÂN CƢỜNG, NGUYỄN TRỌNG HOÀNH PHONG, LÊ HỮU TƢ, LÊ VĂN TOÀN, PHẠM BẢO NGỌC 

Radiation Technology Center, Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: jackminhhiep@yahoo.com 

Tóm tắt: Trong khi hoạt tính làm lành vết thƣơng của curcumin (CUR) đã đƣợc biết đến từ lâu, tuy 
nhiên hiệu quả sinh học thực tế của nó lại bị giới hạn bởi độ tan nƣớc kém dẫn đến làm giảm khả năng 
tiếp xúc và giảm khả năng thấm sâu vào vết thƣơng. Trong nghiên cứu này, đã tổng hợp thành công 
phức hợp nano giữa CUR và oligochitosan (OCH, đƣợc chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ gamma 
Co-60) và đã khảo sát độc tính tế bào của chúng lên dòng nguyên bào sợi chuột 3T3. Hiệu quả làm 
lành vết thƣơng và điều trị sẹo của chế phẩm cũng đã đƣợc khảo sát trên chuột nhắt trắng. Kết quả cho 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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thấy, phức hợp nano CUR-OCH tạo thành có kích thƣớc hạt, thế zeta, hiệu suất tạo phức và sức tải lần 
lƣợt là 140 nm, 20 mV, 95% và 85%. Phức hợp nano CUR-OCH đã thể hiện hiệu quả vƣợt trội trong 
việc làm lành vết thƣơng (thời gian lành 90% vết thƣơng là 7 ngày so với 9 ngày khi sử dụng CUR 
dạng thô) và sẹo hình thành có kích thƣớc nhỏ hơn và mờ hơn. 

Từ khoá: Curcumin, điều trị sẹo, làm lành vết thương, oligochitosan, phức hợp nano. 

Abstract: Although the wound healing activity of curcumin (CUR) has been well-established, its clinical 
effectiveness still limited due to the inherently low aqueous CUR solubility, resulting in suboptimal CUR 
exposure in the wound sites. Herein, we have successfully synthesized the nanocomplex of CUR and 
oligochitosan (OCH, prepared by gamma Co-60 irradiation method) and studied its cytotoxicity in 
human keratinocytes (3T3 cell line) as well as its in vivo wound healing and scar treatment efficacy on 
mice. The results showed that particle size, complexation efficiency and payload of the prepared CUR-
OCH nanocomplex were found about 140 nm, 20 mV, 95% and 85%, respectively. Compared to native 
CUR, the CUR-OCH nanocomplex exhibited superior wound healing efficacy (with wound closure of 
>90% after 7 days versus 9 days of native CUR) and a smaller and fader scars. 

Keywords: Curcumin, nanoplex, oligochitosan, scar treatment, wound healing. 

CÁC ĐẶC TRƢNG TÍNH CHẤT CỦA HYDROGEL CHỨA NPK THU ĐƢỢC TỪ 
ACID ACRYLIC VÀ CACBOXYMETHYL CELLULOSE  

BẰNG KỸ THUẬT GHÉP BỨC XẠ 

CHARACTERISATIONS OF CONTROLLED-RELEASE FERTILIZERS HYDROGEL  
BASE ON CARBOXYMETHYL CELLULOSE- GRAFT- ACRYLIC ACID   

BY GAMMA IRRADIATION TECHNIQUE 
NGUYỄN TRỌNG HOÀNH PHONG, NGUYỄN DUY HẠNG, NGUYỄN TẤN MÂN,  

NGUYỄN MINH HIỆP, LÊ HỮU TƢ, LÊ XUÂN CƢỜNG, LÊ VĂN TOÀN,  
TRẦN THỊ TÂM, PHẠM BẢO NGỌC, VŨ NGỌC BÍCH ĐÀO 

Radiation Technology Center, Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: sharahio@yahoo.com 

Tóm tắt: Hydrogel ly giải chậm NPK đƣợc điều chế bằng kỹ thuật ghép bức xạ acid acrylic (AA) lên 
mạch của phân tử caboxymethyl cellulose (CMC) có chứa lƣợng NPK với tỉ lệ lần lƣợt là 14:13:13. Ảnh 
hƣởng của liều xạ, suất liều tỉ lệ AA:CMC đến quá trình tạo gel cũng đƣợc khảo sát. Kết quả cho thấy, 
liều xạ càng cao thì hàm lƣợng gel tạo thành càng lớn và độ trƣơng nƣớc giảm. Hàm lƣợng gel tạo thành 
khi chiếu xạ hỗn hợp AA:CMC với tỉ lệ 10:1 (w/w) ở liều xạ 15 kGy, suất liều 1,82 kGy/h đạt 97,8%. 
Các đặc trƣng cấu trúc của hydrogel chứa NPK đƣợc xác định bằng phổ hồng ngoại biến đổiFourier (FT-
IR) và phân tích nhiệt lƣợng quét vi sai (DSC). Độ trƣơng nƣớc bão hòa và thời gian ly giải NPK của gel 
trong môi trƣờng nƣớc và môi trƣờng đất đƣợc khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu gel tạo 
đƣợc có độ trƣơng nƣớc cao và NPK có thể giải phóngchậm khỏi hydrogelkhi đƣa vào môi trƣờng 
nƣớc và đất (trồng). 

Từ khóa: Hydrogel; ghép bức xạ, NPK, giải phóng chậm. 

Abstract: Controlled-release fertilizers hydrogel was synthesized by radiation grafting of acrylid acid onto 
sodium cacoxymethyl cellulose using gamma irradiation. Effect of radiation dose, dose rate and AA:CMC 
content used on formation of hydrogel has been studied. Results showed that, the gel content increased and 
swelling degree decreased when radiation dose increased. The gel content of hydrogel with AA:CMC ratio 
of 10:1 (w/w) reached 97.8% at 15 kGy with dose rate of 1.82 kGy.h-1. The structural characteristics of 
hydrogel were determined by Fourier Transform Infrared (FTIR) spectrometer and Differential Scanning 
Calorimeter (DSC). The swelling rate, slow release NPK in water, soil and water retention properties of 
hydrogel were also investigated. The results showed that the product had high initial swelling rate and had a 
good slow release property but also excellent water retention ability, which could effectively improve the 
utilization of fertilizer and water resource at the same time. 

Keywords: Hydrogel; grafting, irradiation, controlled-release. 
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dƣ lƣợng hóa chất bảo vệ thực vật (DLHCBVTV). Nổi bật hơn hết là phƣơng pháp QuEChERS 
(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) đã trở thành phƣơng pháp tiêu chuẩn trong hầu hết 
các phòng thí nghiệm, với việc giảm thiểu lƣợng dung môi tiêu thụ và tƣơng thích với cả kỹ thuật GC-
MS và LC-MS. Trong đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phƣơng pháp QuEChERS với đệm citrate làm 
phƣơng pháp tham khảo để phát triển phƣơng pháp trong đề tài này. Qua đó chúng tôi đã sử dụng hỗn 
hợp PSA (Primary secondary amin) và C18 để làm sạch dịch trích theo kiểu phân tán pha rắn. Phƣơng 
pháp đã đƣợc phát triển thành công trên các nền mẫu pó xôi, hành lá, ớt chuông, gừng, đậu bắp và 
xoài, độ thu hồi trung bình đạt đƣợc với đa số các hoạt chất khảo sát là từ 82.0 đến 89.0%, ngoại trừ 
cyromazine chỉ đạt hiệu suất thu hồi 35.1% - 37.2%. Giới hạn phát hiện của phƣơng pháp (MDL) của 
các hoạt chất nằm trong khoảng nồng độ 0.01 – 0.03 mg/kg. Giá trị độ lặp lại ≤ 9.8% và tái lặp ≤ 
10.3% và đều cho thấy nhỏ hơn giá trị cho phép trong phòng thí nghiệm khi tính theo hàm Horwitz. 
Phƣơng pháp đề xuất trong đề tài có khả năng áp dụng vào thực tế kiểm nghiệm với độ lặp lại và độ 
chính xác chấp nhận đƣợc. 

Từ khóa: Hóa tin (chemometric), HPLC-MS, design expert, đa dư lượng, QuEChERS. 

Abstract: In this work, a chemometric approach to positive electrospray ionization (ESI) optimization 
for the simultaneous determination of the cyromazine, carbendazim, methomyl, imidacloprid, and 
thiophanate methyl in vegetable samples by liquid chromatography- mass spectrometry (LC-MS) has 
been developed. The effects of the operational parameters such as mobile phase modifier 
concentrations, mobile phase flow rate, column temperature, drying gas flow rate, sampling speed, 
percentage of formic acid/water at first stage and percentage of formic acid/water at second stage were 
evaluated by the 28–3 fractional factorial experimental design using Design Expert software 7.0. The 
best experimental conditions observed were 0.06% formic acid/water and 0.13% formic 
acid/acetonitrile; 0.13 mL/min of mobile phase; 28°C column temperature; 13.6 L/min drying gas flow 
rate; 11 µL/sec sampling speed; and 77% v/v of 0.06% formic acid/water at first stage, 5% v/v of 
0.06% formic acid/water at second stage. 

Throughout the last decade, many official multiresidue methods were implemented for pesticide 
analysis. In this study, the citrate-buffered of Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe 
(QuEChERS) was tested. Primary secondary amine and C18 were studied as the extra sorbent for 
cleanup step. The matrices were spinach, onion, eggplant, paprika, ginger, okras, and mango. 
Recoveries ranged from 82.0 – 89.0% except for cyromazine that got 35.1% to 37.2% of recovery 
values. The method detection limit (MDL) ranged from 0.01 – 0.03 mg/kg. The values of intra-day 
and inter-day precision and accuracy were ≤ 9.8 and ≤ 10.3, respectively. These values were within the 
acceptable ranges. Therefore, it was concluded that the method could produce reproducible and 
accurate results. 

Keywords: Chemometric, liquid chromatography- mass spectrometry, design expert, multiresidue, 
QuEChERS. 

KHẢO SÁT HIỆU QUẢ LÀM LÀNH VẾT THƢƠNG VÀ ĐIỀU TRỊ SẸO  
CỦA PHỨC HỢP NANO CHẾ TẠO TỪ CURCUMIN VÀ OLIGOCHITOSAN 

INVESTIGATION OF IN VIVO WOUND HEALING AND SCAR TREATMENT FFECTIVENESS 
OF NANOCOMPLEX PREPARED FROM CURCUMIN AND OLIGOCHITOSAN 

NGUYỄN MINH HIỆP, NGUYỄN TẤN MÂN, VŨ NGỌC BÍCH ĐÀO, NGUYỄN THỊ TÂM,  
LÊ XUÂN CƢỜNG, NGUYỄN TRỌNG HOÀNH PHONG, LÊ HỮU TƢ, LÊ VĂN TOÀN, PHẠM BẢO NGỌC 

Radiation Technology Center, Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
Email: jackminhhiep@yahoo.com 

Tóm tắt: Trong khi hoạt tính làm lành vết thƣơng của curcumin (CUR) đã đƣợc biết đến từ lâu, tuy 
nhiên hiệu quả sinh học thực tế của nó lại bị giới hạn bởi độ tan nƣớc kém dẫn đến làm giảm khả năng 
tiếp xúc và giảm khả năng thấm sâu vào vết thƣơng. Trong nghiên cứu này, đã tổng hợp thành công 
phức hợp nano giữa CUR và oligochitosan (OCH, đƣợc chế tạo bằng phƣơng pháp chiếu xạ gamma 
Co-60) và đã khảo sát độc tính tế bào của chúng lên dòng nguyên bào sợi chuột 3T3. Hiệu quả làm 
lành vết thƣơng và điều trị sẹo của chế phẩm cũng đã đƣợc khảo sát trên chuột nhắt trắng. Kết quả cho 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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HẤP THU CÁC ION KIM LOẠI Zn2+ VÀ Cd2+ BẰNG NANO CHITOSAN CHẾ TẠO 
TỪ CHITOSAN CẮT MẠCH BẰNG BỨC XẠ Co-60 

ABSORPTION OF HEAVY METAL IONS Zn2+ AND Cd2+ ONTO NANO-CHITOSAN 
PARTICLES PREPARED FROM RADIATION DEGRADED CHITOSAN 
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Radiation Technology Center, Nuclear Research Institute, Dalat, Lamdong, Vietnam 
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Tóm tắt: Chitosan (CTS) khối lƣợng phân tử thấp đƣợc tạo ra bằng kỹ thuật chiếu xạ gamma Co-60. 
Hạt nano chitosan (N-CTS) đƣợc điều chế từ chitosan khối lƣợng phân tử thấp bằng kỹ thuật tạo gel ion 
hóa với tác nhân tạo liên kết ngang natri tripolyphotphat (TPP). Các thông số ảnh hƣởng đến kích thƣớc 
hạt nhƣ hàm lƣợng chitosan, khối lƣợng phân tử của chitosan và nồng độ TPP sử dụng cũng đƣợc nghiên 
cứu. Các đặc trƣng của N-CTS đƣợc xác định bằng phổ hồng ngoại chuỗi Fourier (FT-IR), tán xạ ánh 
sáng động (DLS) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Khả năng hấp thụ các ion kim loại của N-CTS và 
các mô hình đẳng nhiệt đã đƣợc khảo sát. 

Từ khóa: Cắt mạch bức xạ, hấp phụ, ion kim loại, nano chitosan. 

Abstract: Preparation of low molecular weight chitosan by irradiation technique was carried out. 
Nano-chitosan particles (N-CTS) were synthesised by ionic cross linking of chitosan with sodium 
tripolyphosphate (TPP). The effects of concentration and molecular weight of chitosan, concentration 
of TPP on the particle size of the resulting N-CTS were studied. Characteristics of the resulting 
product were determined by Fourier transform infrared (FT-IR) spectrometer, dynamic light 
scattering (DLS) and scanning electron microscope (SEM). The ability to absorb metal ions of N-CTS 
was investigated. 

Keywords: Absorbent, metal ion, nano-chitosan particles (N-CTS), radiation. 
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Tóm tắt: Chitosan (CTS) khối lƣợng phân tử thấp đƣợc tạo ra bằng kỹ thuật chiếu xạ gamma Co-60. 
Hạt nano chitosan (N-CTS) đƣợc điều chế từ chitosan khối lƣợng phân tử thấp bằng kỹ thuật tạo gel ion 
hóa với tác nhân tạo liên kết ngang natri tripolyphotphat (TPP). Các thông số ảnh hƣởng đến kích thƣớc 
hạt nhƣ hàm lƣợng chitosan, khối lƣợng phân tử của chitosan và nồng độ TPP sử dụng cũng đƣợc nghiên 
cứu. Các đặc trƣng của N-CTS đƣợc xác định bằng phổ hồng ngoại chuỗi Fourier (FT-IR), tán xạ ánh 
sáng động (DLS) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Khả năng hấp thụ các ion kim loại của N-CTS và 
các mô hình đẳng nhiệt đã đƣợc khảo sát. 

Từ khóa: Cắt mạch bức xạ, hấp phụ, ion kim loại, nano chitosan. 

Abstract: Preparation of low molecular weight chitosan by irradiation technique was carried out. 
Nano-chitosan particles (N-CTS) were synthesised by ionic cross linking of chitosan with sodium 
tripolyphosphate (TPP). The effects of concentration and molecular weight of chitosan, concentration 
of TPP on the particle size of the resulting N-CTS were studied. Characteristics of the resulting 
product were determined by Fourier transform infrared (FT-IR) spectrometer, dynamic light 
scattering (DLS) and scanning electron microscope (SEM). The ability to absorb metal ions of N-CTS 
was investigated. 

Keywords: Absorbent, metal ion, nano-chitosan particles (N-CTS), radiation. 
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NON-ENERGY APPLICATIONS OF NUCLEAR AND RADIATION SCIENCE  
IN JAPAN: A REVIEW 

TOKIO FUKAHORI, SHINICHI NAKAYAMA 

Japan Atomic Energy Agency 

Abstract: Japan has produced very large quantities of power through nuclear energy production, 
which of course, has been underlain by various nuclear and radiation sciences and related 
technologies. Nuclear and radiation science has also been applied to a wide variety of non-energy 
fields. After giving a short history of the development of non-energy applications of nuclear and 
radiation science in Japan, current applications will also be reviewed. These applications will include: 
industrial and environmental topics, medical therapy and diagnosis, measurements based on 
characteristics of different types of radiation including non-destructive assay, and investigations using 
tracer and genetic mutation in agricultural science. On-going research to develop potential non-energy 
applications for the future is also presented. 

APPLICATIONS OF ELECTRON BEAM TO ENVIRONMENTAL CONSERVATION 

KOICHI HIROTA  

Takasaki Advanced Radiation Research Institute 
Quantum Beam Science Research Directorate 

National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology 
E-mail: hirota.koichi@qst.go.jp 

Abstract: The treatment of electron beam was tested for gaseous pollutants of volatile organic 
compounds (VOCs), dioxin, and inorganic oxides (NOX and SOX). The representative VOCs of 
xylene and toluene were oxidized completely with electron beams using prototype hybrid system 
equipped with electron accelerator and MnO2 catalysts. More than 90% of dioxin in municipal solid 
waste incinerator gases was decomposed at a dose of 14 kGy. Nitrogen oxides and sulfur oxides in 
coal-fired flue gases were recovered as a fertilizer by the addition of NH3 under electron-beam 
irradiation. Electron beam is expected to be a promising method for treating gaseous pollutants. 

Keywords: Electron Beam, Volatile Organic Compounds, Dioxin, NOX, SOX. 

PROTECTED PLUTONIUM PRODUCTION BY TRANSMUTATION OF                       
MINOR ACTINIDES 

MASAKI SAITO 

Academy for Global Nuclear Safety and Security,  
Tokyo Institute of Technology, 2-12-1 O-Okayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8550, Japan 

E-mail: saito.masaki@nr.titech.ac.jp 

Abstract: “Protected Plutonium Production (P3)” has been proposed to enhance the proliferation 
resistance of plutonium by the transmutation of Minor Actinides (MAs). The enhancement of the 
production of 238Pu by doping the small amount of MAs such as 237Np or 241Am into the uranium fuel 
in the thermal reactors is very effective to make the process of the nuclear weapon manufacture and 
maintenance technologically difficult because of high decay heat and large number of spontaneous 
fission neutron. The theoretical prediction of the P3 mechanism was demonstrated by the irradiation 
tests of Np in Experimental Fast Reactor Joyo (JAEA) and Np-U Samples in Advanced Thermal 
Reactor (INL). The experimental results agreed very well with theoretical predictions. Instead of the 
geological disposal or just the burning of MAs by the fission reaction, they should be treated as 
valuable fertile materials to enhance the proliferation resistance of plutonium in the reactors for peace 
and sustainable prosperity in future. 
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DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHODS FOR MEASUREMENT  
OF RADIOACTIVE ELEMENTS 

VAN-KHOAI DO 1, TAKAHIRO FURUSE 1,2, SOICHI SATO 1,2* 
1 Okuma Analysis and Research Center, Japan Atomic Energy Agency 

2 International Research Institute for Nuclear Decommissioning 
*sato.soichi@jaea.go.jp 

Abstract: As the consequence of the nuclear accident due to The Tohoku Earthquake and tsunamis, a 
vast area of Fukushima was contaminated by radioactive materials releasing from Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Plant (1F). Technical support for environmental restoration of Fukushima and 
decommissioning of 1F are the most important mission of Japan Atomic Energy Agency (JAEA). In 
this presentation, we outline Okuma Analysis and Research Center and our mission on technical 
development for analyzing rubble and wastes from the decommissioning of 1F. Analytical methods are 
being developed at the center for determining difficult-to-measure nuclides. Outline of Okuma 
Analysis and Research Center: The Okuma Analysis and Research Center has been established near 
the 1F site including an administrative building and two laboratories. Presently, the administrative 
building is in operation and the first laboratory (Laboratory-1) is under construction. The laboratory-1 
will analyze low and middle level rubble and wastes by basically radiometric methods. Other 
alternative methods are being developed. Isotopes for determination are listed in table 1. Gamma 
spectrometer using an HPGe detector will be used for seven isotopes, alpha spectrometer for mainly 
actinide isotopes and beta counter instruments, such as liquid scintillation counter, for beta 
measurement.  Since beta counting instruments are not enough selectivity to measure each isotope 
concentration based on difference of its beta energy, chemical purification process is necessary before 
instrumental measurement.   

Table 1: Isotopes of interest and analytical methods 

ICP-QQQ-MS And Automated Sample Preparation System: Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry (ICP-MS) is one of the most powerful analytical instruments with high sensitivity and 
short analysis time. Suitable analytical methods utilizing inductively coupled plasma triple quadrupole 
mass spectrometer (ICP-QQQ-MS) are being developed at our laboratory. The developed techniques 
are aimed at difficult-to-measure nuclides with long half-life. The inherent challenge of isobaric 
interference in a regular ICP-MS is expected to be suppressed using two tandem mass filters and a 
collision reaction cell that are equipped in an Agilent 8900 ICP-QQQ-MS. We are investigating 

Type of 
 decay 

Analytical instrument 
(candidate)  Nuclide (Half-life in year; Energy in MeV) 

Beta Liquid Scintillation 
counter or  
Low background gas 
flow counter  

H-3(12.3; 0.019), C-14(5.7e3; 0.16), Cl-36(3.0e5; 0.71), Ni-
63(100; 0.067),  Se-79(3.0e5; 0.15), Sr-90(29; 0.55), Zr-93(1.5e6; 
0.061), Tc-99(2.1e5, 0.29), Pd-107(6.5e6; 0.033), Sn-126(2.3e5; 
0.25), 129-I(1.57e7; 0.154), Cs-135(2.3e5; 0.27), Sm151(90; 
0.077), Pu-241(14; 0.021) 

Gamma 
Spectrometer 

Co-60(5.3; 1.2, 1.3), Nb-94(2.0e4; 0.71,0.87), Sn-126(2.3e5; 
0.088), Cs-137(30; 0.66), Eu-152(14; 0.344), Eu-154(8.6; 0.12), 
Am-241(4.3e2; 0.060) 

Alpha Alpha spectrometer U-233(1.6e5; 4.8), U-234(2.5e5; 4.8), U-235(7.0e8; 4.4), U-
236(2.3e7; 4.5), U-238(4.5e9; 4.2), Np-237(2.1e6; 4.8), Pu-
238(88; 5.5), Pu(239(2.4e4; 5.2), Pu-240(6.6e3; 5.2), Pu-
242(3.8e5; 4.9), Am-241(4.3e2; 5.5),Am-243(7.4e3; 5.3), Cm-
244(18; 5.8), Cm-245(8.4e3; 5.4), Cm-246(4.8e3; 5.4) 

Electron 
Capture 

Low Energy g-ray/X-
ray spectrometer 

Ca-41(1.0e5), Ni-59(1.0e5), Mo-93(4.0e3) 
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MODELING THE UO2 EX-AUC PELLET PROCESS 

NGUYỄN TRỌNG HÙNG*, LÊ BÁ THUẬN 

Nuclear Fuel Technology Center, Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements 
Address: 48 Lang Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam 
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Abstract: Studies on modeling uranium dioxide (UO2) powder and pellet processes from ammonium 
uranyl carbonate (AUC) - derived uranium dioxide powder (UO2 ex-AUC powder) were reported in 
the paper. A mathematical model describing the effect of the fabrication parameters on specific surface 
area (SSA) of UO2 powders was built up. To the best of our knowledge, the Brandon model is used for 
the first time to describe the relationship between the essential fabrication parameters [reduction 
temperature (TR), calcination temperature (TC), calcination time (tC) and reduction time (tR)] and SSA 
of the obtained UO2 powder product. The Brandon model was tested with Wilcoxon‟s rank sum test, 
showing a good agreement with the experimental parameters; the model can be used to predict and 
control the SSA of UO2 powder. Response surface methodology (RSM) based on face centered (CCF), 
one type of quadratic central composite design (CCD), was used to model the pellet process. The 
experimental studies on the UO2 pellet process determined region of experimental planning as follows: 
conversion of AUC into UO2 powder at various temperatures of 773 K, 823 K and 873 K and sintering 
of UO2 pellets at temperatures of 1923 K, 1973 K and 2023 K for times of 4 h, 6 h and 8 h. On the 
base of the proposed model, the relationship between the technological parameters and density of the 
UO2 pellet product was suggested to control the UO2 ex-ADU pellet process as desired levels. The 
studies on the modeling were implemented at Nuclear Fuel Technology Center (ITRRE).  

Keywords: UO2 ex-AUC, UO2 pellet process, modeling. 

PROBABILISTIC ASSESSMENT OF STRUCTURAL INTEGRITY OF REACTOR 
PRESSURE VESSEL IN SEVERE LOADING CONDITIONS CAUSED BY                    

VARIOUS TRANSIENTS 

BAVUCHINH NGUYEN1,2, KENTA MURAKAMI1, MASAHIDE SUZUKI1 
1Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Niigata, Japan 940-2188 

2Department of Physics, University of Education, The University of Danang, Vietnam 
Email: s175081@stn.nagaokaut.ac.jp 

Abstract: Assessment of reactor pressure vessel structural integrity is an important issue for long-term 
operation of nuclear power plant. In our work, the integrity of a pressure vessel structural integrity has 
been evaluated based on the relationship between stress intensity factor (KI) and fracture toughness 
(KIc) following 13 different scenarios. The changing of temperature margin and conditional probability 
of crack initiation in various transients are obtained to confirm the risk level in severe loading 
conditions including stuck open pressurizer relief valve, main steam line break and loss of coolant 
accident. The evaluation is performed by using probabilistic fracture mechanics analysis code 
PASCAL (PFM Analysis of Structural Components in Aging LWR). The results of this analysis 
showed that comparing to other transients, a large break LOCA lead to the most severe pressurized 
thermal shock conditions, while the risk of SOV transients are strongly related to the re-pressurization 
in the pressurizer caused by the increase of water level due to the relief valve stuck open. 

Keywords: reactor pressure vessel, structural integrity, probabilistic assessment, pressurized 
thermal shock. 

  



Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 6 

Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
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TS. Pieter Doornenbal 
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RIKEN, Nhật Bản 
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khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 
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nhân, Viện NLNTVN 
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GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
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DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHODS FOR MEASUREMENT  
OF RADIOACTIVE ELEMENTS 

VAN-KHOAI DO 1, TAKAHIRO FURUSE 1,2, SOICHI SATO 1,2* 
1 Okuma Analysis and Research Center, Japan Atomic Energy Agency 

2 International Research Institute for Nuclear Decommissioning 
*sato.soichi@jaea.go.jp 

Abstract: As the consequence of the nuclear accident due to The Tohoku Earthquake and tsunamis, a 
vast area of Fukushima was contaminated by radioactive materials releasing from Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Plant (1F). Technical support for environmental restoration of Fukushima and 
decommissioning of 1F are the most important mission of Japan Atomic Energy Agency (JAEA). In 
this presentation, we outline Okuma Analysis and Research Center and our mission on technical 
development for analyzing rubble and wastes from the decommissioning of 1F. Analytical methods are 
being developed at the center for determining difficult-to-measure nuclides. Outline of Okuma 
Analysis and Research Center: The Okuma Analysis and Research Center has been established near 
the 1F site including an administrative building and two laboratories. Presently, the administrative 
building is in operation and the first laboratory (Laboratory-1) is under construction. The laboratory-1 
will analyze low and middle level rubble and wastes by basically radiometric methods. Other 
alternative methods are being developed. Isotopes for determination are listed in table 1. Gamma 
spectrometer using an HPGe detector will be used for seven isotopes, alpha spectrometer for mainly 
actinide isotopes and beta counter instruments, such as liquid scintillation counter, for beta 
measurement.  Since beta counting instruments are not enough selectivity to measure each isotope 
concentration based on difference of its beta energy, chemical purification process is necessary before 
instrumental measurement.   

Table 1: Isotopes of interest and analytical methods 

ICP-QQQ-MS And Automated Sample Preparation System: Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry (ICP-MS) is one of the most powerful analytical instruments with high sensitivity and 
short analysis time. Suitable analytical methods utilizing inductively coupled plasma triple quadrupole 
mass spectrometer (ICP-QQQ-MS) are being developed at our laboratory. The developed techniques 
are aimed at difficult-to-measure nuclides with long half-life. The inherent challenge of isobaric 
interference in a regular ICP-MS is expected to be suppressed using two tandem mass filters and a 
collision reaction cell that are equipped in an Agilent 8900 ICP-QQQ-MS. We are investigating 

Type of 
 decay 

Analytical instrument 
(candidate)  Nuclide (Half-life in year; Energy in MeV) 

Beta Liquid Scintillation 
counter or  
Low background gas 
flow counter  

H-3(12.3; 0.019), C-14(5.7e3; 0.16), Cl-36(3.0e5; 0.71), Ni-
63(100; 0.067),  Se-79(3.0e5; 0.15), Sr-90(29; 0.55), Zr-93(1.5e6; 
0.061), Tc-99(2.1e5, 0.29), Pd-107(6.5e6; 0.033), Sn-126(2.3e5; 
0.25), 129-I(1.57e7; 0.154), Cs-135(2.3e5; 0.27), Sm151(90; 
0.077), Pu-241(14; 0.021) 

Gamma 
Spectrometer 

Co-60(5.3; 1.2, 1.3), Nb-94(2.0e4; 0.71,0.87), Sn-126(2.3e5; 
0.088), Cs-137(30; 0.66), Eu-152(14; 0.344), Eu-154(8.6; 0.12), 
Am-241(4.3e2; 0.060) 

Alpha Alpha spectrometer U-233(1.6e5; 4.8), U-234(2.5e5; 4.8), U-235(7.0e8; 4.4), U-
236(2.3e7; 4.5), U-238(4.5e9; 4.2), Np-237(2.1e6; 4.8), Pu-
238(88; 5.5), Pu(239(2.4e4; 5.2), Pu-240(6.6e3; 5.2), Pu-
242(3.8e5; 4.9), Am-241(4.3e2; 5.5),Am-243(7.4e3; 5.3), Cm-
244(18; 5.8), Cm-245(8.4e3; 5.4), Cm-246(4.8e3; 5.4) 

Electron 
Capture 

Low Energy g-ray/X-
ray spectrometer 

Ca-41(1.0e5), Ni-59(1.0e5), Mo-93(4.0e3) 
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MODELING THE UO2 EX-AUC PELLET PROCESS 
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Abstract: Studies on modeling uranium dioxide (UO2) powder and pellet processes from ammonium 
uranyl carbonate (AUC) - derived uranium dioxide powder (UO2 ex-AUC powder) were reported in 
the paper. A mathematical model describing the effect of the fabrication parameters on specific surface 
area (SSA) of UO2 powders was built up. To the best of our knowledge, the Brandon model is used for 
the first time to describe the relationship between the essential fabrication parameters [reduction 
temperature (TR), calcination temperature (TC), calcination time (tC) and reduction time (tR)] and SSA 
of the obtained UO2 powder product. The Brandon model was tested with Wilcoxon‟s rank sum test, 
showing a good agreement with the experimental parameters; the model can be used to predict and 
control the SSA of UO2 powder. Response surface methodology (RSM) based on face centered (CCF), 
one type of quadratic central composite design (CCD), was used to model the pellet process. The 
experimental studies on the UO2 pellet process determined region of experimental planning as follows: 
conversion of AUC into UO2 powder at various temperatures of 773 K, 823 K and 873 K and sintering 
of UO2 pellets at temperatures of 1923 K, 1973 K and 2023 K for times of 4 h, 6 h and 8 h. On the 
base of the proposed model, the relationship between the technological parameters and density of the 
UO2 pellet product was suggested to control the UO2 ex-ADU pellet process as desired levels. The 
studies on the modeling were implemented at Nuclear Fuel Technology Center (ITRRE).  

Keywords: UO2 ex-AUC, UO2 pellet process, modeling. 

PROBABILISTIC ASSESSMENT OF STRUCTURAL INTEGRITY OF REACTOR 
PRESSURE VESSEL IN SEVERE LOADING CONDITIONS CAUSED BY                    

VARIOUS TRANSIENTS 
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1Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Niigata, Japan 940-2188 

2Department of Physics, University of Education, The University of Danang, Vietnam 
Email: s175081@stn.nagaokaut.ac.jp 

Abstract: Assessment of reactor pressure vessel structural integrity is an important issue for long-term 
operation of nuclear power plant. In our work, the integrity of a pressure vessel structural integrity has 
been evaluated based on the relationship between stress intensity factor (KI) and fracture toughness 
(KIc) following 13 different scenarios. The changing of temperature margin and conditional probability 
of crack initiation in various transients are obtained to confirm the risk level in severe loading 
conditions including stuck open pressurizer relief valve, main steam line break and loss of coolant 
accident. The evaluation is performed by using probabilistic fracture mechanics analysis code 
PASCAL (PFM Analysis of Structural Components in Aging LWR). The results of this analysis 
showed that comparing to other transients, a large break LOCA lead to the most severe pressurized 
thermal shock conditions, while the risk of SOV transients are strongly related to the re-pressurization 
in the pressurizer caused by the increase of water level due to the relief valve stuck open. 

Keywords: reactor pressure vessel, structural integrity, probabilistic assessment, pressurized 
thermal shock. 
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LIQUID ELECTRODE PLASMA OPTICAL EMISSION SPECTROMETRY AND ITS 
APPLICABILITY TO ANALYSIS OF RADIOACTIVE SAMPLES 

VAN-KHOAI DO1*, MASAHIKO YAMAMOTO1, SHIGEO TAGUCHI1, TAKEHIKO KUNO1,  
SOICHI SATO1, AND YUZURU TAKAMURA2 

1 Japan Atomic Energy Agency (JAEA) 
2 Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) 

* Author contact: dovan.khoai@jaea.go.jp 

Abstract: This paper introduces liquid electrode plasma optical emission spectrometry (LEP-OES), 
which has recently been applied to analysis of radioactive samples. Figure 1 illustrates the principle of 
LEP-OES. Accordingly, the LEP is generated by an electrical discharge in a microchannel. When a 
short-pulsed DC voltage (800-1500 V) is applied to a narrow channel of the cell containing an electro-
conductive solution sample, the electric field concentrates 
and the sample solution is subjected to localized Joule 
heating. Subsequently, water is evaporated and forms a 
vapor bubble, then plasma appears. This plasma is exploited 
as an excitation source for optical emission of elements in 
the sample solution [1]. It requires no plasma gas, high-
power supply, or cooling water system. Thus, LEP-OES 
apparatuses are more compact than the other plasma 
excitation device such as inductively coupled plasma 
spectrometry optical emission spectrometry (ICP-OES). 
This advantage is very important in radioactive elemental 
analysis because samples have to be treated in a confined 
space such as a hot cell or a glove-box. 

In order to apply for measurement of radioactive 
samples, the LEP-OES apparatuses were installed in a 
glove-box as shown in Fig. 2. The quartz hourglass cell was 
fixed in a supporting holder, which was located in the 
glove-box. Two platinum bar electrodes were inserted from 
both sides of the cell. Sample solution was introduced by a 
peristaltic pump at a flow rate of 0.8 mL/min through the 
cell. Once a pulsed DC voltage was applied, emission 
signal from the LEP was transmitted to a spectrometer by a 
3-m long optical fiber. The electrical supplying device and 
the spectrometer were located out of the glove-box. The separated configuration prevented the LEP-
OES apparatuses from radioactive contamination, and thus maintenance and replacement of these parts 
become simpler.  

Using the established LEP-OES instrument, we have been developed a novel quantitative 
method for cesium (Cs) in highly active liquid wastes (HALW), which is releasing from reprocessing 
of spent nuclear fuels at Tokai Reprocessing Plant in Japan. After optimizing measurement conditions 
such as voltage, pulse width, number of pulses, the method was validated by comparison with 
inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) using non-radioactive simulated HALW 
(SHALW). The limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) for Cs at 852.1 nm peak 
are 0.005 mg/L and 0.02 mg/L, respectively. Interestingly, the sensitivity of LEP-OES for Cs surpasses 
that of ICP-OES. As a result, the method can be applied to the quantification of Cs in 10000-fold 
diluted HALW. The results agreed well with the value obtained using gamma spectrometry with 
correction of mass ratio deduced from ORIGEN calculation [2]. The LEP-OES was also applied for 
quantification of Sr in HALW. The LOD of Sr at 460.7 nm peak was 0.05 mg/L, one order of 
magnitude worse than that of Cs, thus HALW diluted by a maximum of 4000 was quantified. The 
result of Sr concentration in HALW is consistent with the value calculated from ORIGEN. From these 

Figure 1: Principle of LEP-
OES 
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optimal conditions to separate inferring ion pairs such as (Ni-59, Co-59), (Ni-63, Cu-63), (Se-79, Br-
79), (Sr-90, Zr-90, Y-90), (Zr-93, Nb-93, Mo-93), (Pd-107, Ag-107), (I-129, Xe-129) and (Cs-135, Ba-
135). Some preliminary results were achieved. Optimal conditions for the measurements are being 
further investigated. Analysis of Short Half-Life Nuclides by Automated Sample Preparation System: 
To simplify and automate measurement instruments, we are developing an automated sample 
preparation system. The system is a combination of all equipment that performs basic steps of sample 
treatment including sample digestion, filtration, solid phase separation, etc. The system is expected to 
minimize the manipulation of human operators so that minimizing radiation exposure and variations of 
analytical results associated with one‟s manipulations. Since ICP-MS is not sufficiently sensitive for 
the determination of short half-life nuclides, radiometric method should be applied to the 
measurement. Before radiometric measurement, nuclides of interest, for example Ni-63 (half-life of 
100 years) and Sr-90 (half-life of 29 years), must be separated and purified with a long and 
complicated separation/purification process. We planned automated system to deal with the 
separations for a precise and safe measurement, even if increasing number of analytical samples. The 
sample preparation automation has been developed using robotic system. The robots can resemble 
one‟s manipulations to perform the same analytical manuals. Various automated analysis instruments 
are designedly assembled in one unit, which is aimed at one specific separation scheme such as for Sr 
purification. Recently, fully automated analysis using microchips is available; what man should do is 
just setting/injecting samples. These systems are suitable for routine sample preparation of similar 
samples, and for where preparation process should be fixed. However, at Okuma analysis research 
center, analysis process will be adjusted to the sample condition after the operation, because, sampling 
plan should be decided the decommissioning processing steps. Therefore, the automated pre-treatment 
system should be flexible in design to respond the change of analytical process. Acknowledgments: 
This presentation includes results obtained under the entrusted research program of the Agency for 
Natural Resources and Energy, the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan to the 
International Research Institute for Nuclear Decommissioning of which JAEA is a member. 
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Abstract: The triple quadrupole ICP-MS has been an emerging technique for analysis of radio-
isotopes due to its capability of discriminating interferences with the use of a reactive gas and 
additional mass filter (Q2), enhancing selectivity of ions passing through the mass filter. 
Determination of plutonium and its isotopic composition have been of significant interest in the field 
of nuclear forensics. Traditional radiometric techniques such as alpha spectrometry has been the 
common approach for determination of Pu-containing materials and rapid determination of the grade 
of Pu materials respectively. However, alpha spectrometry involves extensive radiochemical 
separation and same-day reporting is a challenge. The use of mass spectrometric technique faces 
serious isobaric interferences which is the main bottle neck for most analysis with mass spectrometry. 
Ubiquitous natural uranium has been the main problem for complete analysis of Pu using ICP-MS and 
therefore the use of both radiometric and non-radiometric techniques are often required. Herein, an in-
situ determination of 238Pu is reported with the use of mass spectrometric technique, ICP-MS. In this 
work, we aim to overcome isobaric issues with the use of a reactive gas, CO2. However, unlike NH3, 
CO2 shows poorer selectivity in its reaction with both U and Pu. To overcome this problem, we 
adopted an ‟in-situ‟ approach with the use of an internal standard 242Pu. Due to the same chemical 
properties of the isotopes, we are able to optimise the CO2 flow rate, removing all uranium at m/z 238 
and correct for the 238Pu that is present based on conversion % of 242Pu. This work is validated with the 
use of reference materials with certified amount of 238Pu and 242Pu. Uncertainties involved in this work 
are calculated based on the guidelines for General Uncertainty Measurement (GUM) workbench.  
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APPLICABILITY TO ANALYSIS OF RADIOACTIVE SAMPLES 
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Abstract: This paper introduces liquid electrode plasma optical emission spectrometry (LEP-OES), 
which has recently been applied to analysis of radioactive samples. Figure 1 illustrates the principle of 
LEP-OES. Accordingly, the LEP is generated by an electrical discharge in a microchannel. When a 
short-pulsed DC voltage (800-1500 V) is applied to a narrow channel of the cell containing an electro-
conductive solution sample, the electric field concentrates 
and the sample solution is subjected to localized Joule 
heating. Subsequently, water is evaporated and forms a 
vapor bubble, then plasma appears. This plasma is exploited 
as an excitation source for optical emission of elements in 
the sample solution [1]. It requires no plasma gas, high-
power supply, or cooling water system. Thus, LEP-OES 
apparatuses are more compact than the other plasma 
excitation device such as inductively coupled plasma 
spectrometry optical emission spectrometry (ICP-OES). 
This advantage is very important in radioactive elemental 
analysis because samples have to be treated in a confined 
space such as a hot cell or a glove-box. 

In order to apply for measurement of radioactive 
samples, the LEP-OES apparatuses were installed in a 
glove-box as shown in Fig. 2. The quartz hourglass cell was 
fixed in a supporting holder, which was located in the 
glove-box. Two platinum bar electrodes were inserted from 
both sides of the cell. Sample solution was introduced by a 
peristaltic pump at a flow rate of 0.8 mL/min through the 
cell. Once a pulsed DC voltage was applied, emission 
signal from the LEP was transmitted to a spectrometer by a 
3-m long optical fiber. The electrical supplying device and 
the spectrometer were located out of the glove-box. The separated configuration prevented the LEP-
OES apparatuses from radioactive contamination, and thus maintenance and replacement of these parts 
become simpler.  

Using the established LEP-OES instrument, we have been developed a novel quantitative 
method for cesium (Cs) in highly active liquid wastes (HALW), which is releasing from reprocessing 
of spent nuclear fuels at Tokai Reprocessing Plant in Japan. After optimizing measurement conditions 
such as voltage, pulse width, number of pulses, the method was validated by comparison with 
inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) using non-radioactive simulated HALW 
(SHALW). The limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) for Cs at 852.1 nm peak 
are 0.005 mg/L and 0.02 mg/L, respectively. Interestingly, the sensitivity of LEP-OES for Cs surpasses 
that of ICP-OES. As a result, the method can be applied to the quantification of Cs in 10000-fold 
diluted HALW. The results agreed well with the value obtained using gamma spectrometry with 
correction of mass ratio deduced from ORIGEN calculation [2]. The LEP-OES was also applied for 
quantification of Sr in HALW. The LOD of Sr at 460.7 nm peak was 0.05 mg/L, one order of 
magnitude worse than that of Cs, thus HALW diluted by a maximum of 4000 was quantified. The 
result of Sr concentration in HALW is consistent with the value calculated from ORIGEN. From these 

Figure 1: Principle of LEP-
OES 
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optimal conditions to separate inferring ion pairs such as (Ni-59, Co-59), (Ni-63, Cu-63), (Se-79, Br-
79), (Sr-90, Zr-90, Y-90), (Zr-93, Nb-93, Mo-93), (Pd-107, Ag-107), (I-129, Xe-129) and (Cs-135, Ba-
135). Some preliminary results were achieved. Optimal conditions for the measurements are being 
further investigated. Analysis of Short Half-Life Nuclides by Automated Sample Preparation System: 
To simplify and automate measurement instruments, we are developing an automated sample 
preparation system. The system is a combination of all equipment that performs basic steps of sample 
treatment including sample digestion, filtration, solid phase separation, etc. The system is expected to 
minimize the manipulation of human operators so that minimizing radiation exposure and variations of 
analytical results associated with one‟s manipulations. Since ICP-MS is not sufficiently sensitive for 
the determination of short half-life nuclides, radiometric method should be applied to the 
measurement. Before radiometric measurement, nuclides of interest, for example Ni-63 (half-life of 
100 years) and Sr-90 (half-life of 29 years), must be separated and purified with a long and 
complicated separation/purification process. We planned automated system to deal with the 
separations for a precise and safe measurement, even if increasing number of analytical samples. The 
sample preparation automation has been developed using robotic system. The robots can resemble 
one‟s manipulations to perform the same analytical manuals. Various automated analysis instruments 
are designedly assembled in one unit, which is aimed at one specific separation scheme such as for Sr 
purification. Recently, fully automated analysis using microchips is available; what man should do is 
just setting/injecting samples. These systems are suitable for routine sample preparation of similar 
samples, and for where preparation process should be fixed. However, at Okuma analysis research 
center, analysis process will be adjusted to the sample condition after the operation, because, sampling 
plan should be decided the decommissioning processing steps. Therefore, the automated pre-treatment 
system should be flexible in design to respond the change of analytical process. Acknowledgments: 
This presentation includes results obtained under the entrusted research program of the Agency for 
Natural Resources and Energy, the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan to the 
International Research Institute for Nuclear Decommissioning of which JAEA is a member. 
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Abstract: The triple quadrupole ICP-MS has been an emerging technique for analysis of radio-
isotopes due to its capability of discriminating interferences with the use of a reactive gas and 
additional mass filter (Q2), enhancing selectivity of ions passing through the mass filter. 
Determination of plutonium and its isotopic composition have been of significant interest in the field 
of nuclear forensics. Traditional radiometric techniques such as alpha spectrometry has been the 
common approach for determination of Pu-containing materials and rapid determination of the grade 
of Pu materials respectively. However, alpha spectrometry involves extensive radiochemical 
separation and same-day reporting is a challenge. The use of mass spectrometric technique faces 
serious isobaric interferences which is the main bottle neck for most analysis with mass spectrometry. 
Ubiquitous natural uranium has been the main problem for complete analysis of Pu using ICP-MS and 
therefore the use of both radiometric and non-radiometric techniques are often required. Herein, an in-
situ determination of 238Pu is reported with the use of mass spectrometric technique, ICP-MS. In this 
work, we aim to overcome isobaric issues with the use of a reactive gas, CO2. However, unlike NH3, 
CO2 shows poorer selectivity in its reaction with both U and Pu. To overcome this problem, we 
adopted an ‟in-situ‟ approach with the use of an internal standard 242Pu. Due to the same chemical 
properties of the isotopes, we are able to optimise the CO2 flow rate, removing all uranium at m/z 238 
and correct for the 238Pu that is present based on conversion % of 242Pu. This work is validated with the 
use of reference materials with certified amount of 238Pu and 242Pu. Uncertainties involved in this work 
are calculated based on the guidelines for General Uncertainty Measurement (GUM) workbench.  
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separations are carried out. The pyridine resin is used for these actinide separations. The actinide 
separation consists of recovery of U, separation of Pu and Np from trivalent actinides, separation of 
trivalent actinides from lanthanides, and the mutual separation of trivalent actinides. The quantitative 
actinide analysis by a triple quadrupole ICP-MS/MS was also studied. The used nuclides were 238U, 
237Np, 240Pu, 241Am, and 244Cm, respectively. We confirmed the formation percentages of ionic species 
of each actinides in several kinds of collision reaction cell modes, no gas, hydrogen gas, helium gas, 
oxygen gas, and BEC (background equivalent to counts) of each actinide ions are confirmed in each 
modes. And also, we investigated the formation rates of molecular ions in collision reaction cell of 
oxygen gas mode. We found that the formation rates of actinide ion, oxide ion, and dioxide ion 
depends on the oxygen flow rate and on actinides; the percentage of actinide monoxide ion with higher 
atomic number is higher, while percentage of the dioxide ion with lower atomic number is higher.  
From these results, we concluded that we can discriminate the isobars of these actinides by use of the 
differences of these actinide molecular ion formation. This work is partially performed under the Inter-
University Cooperative Research Program of the Institute for Materials Research, Tohoku University 
(Proposal No. 17F0018), and under the long training course of “Education Program on Separation & 
Analysis for Radioactive Waste Disposal (head: Tohoku University)” in Global Nuclear Human 
Resource Development Program Grant from Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology. This work was also partially supported by the Grant-in-Aid for Scientific Research (B) 
(KAKENHI No. 16H04628).  
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CHẤT BẰNG KHỐI PHỔ PLASMA CAO TẦN CẢM ỨNG (ICP – MS) 

STUDY ON DETERMINING OF THE LITHIUM ISOTOPIC RATIO IN GEOLOGICAL WATER 
SAMPLES USING INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP – MS)  
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48 Lang Ha – Dong Da – Hanoi 
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Tóm tắt: Đồng vị bền của Li có nhiều ứng dụng trong công nghệ hạt nhân, y học và nghiên cứu địa 
chất. Sự khác biệt lớn về khối lƣợng (6Li và 7Li khoảng 15% - 16%) làm cho các đồng vị của Li bị 
phân đoạn đáng kể trong nhiều quá trình tự nhiên bao gồm quá trình hình thành khoáng chất, sự trao 
đổi chất trong trầm tích, sự phong phú của các đồng vị Li thay đổi trong quá trình thủy nhiệt. Vì vậy, 
phân tích thành phần đồng vị của Li trong nƣớc có thể giúp chỉ ra sự khác biệt của nguồn gốc địa chất 
của nƣớc. Trong báo cáo này, nghiên cứu xác định tỷ lệ đồng vị của Li bằng phƣơng pháp khối phổ 
Plasma cao tần cảm ứng ứng dụng phân tích trong một số mẫu nƣớc địa chất đã đƣợc thực hiện. 

Từ khoá: ICP - MS, đồng vị bên của Li, nước địa chất, tỷ lệ đồng vị.  

Abstract: Li stable isotopes have many applications in nuclear technology, medical and geological 
research. The fractionation of Li isotopes in the formation of minerals, metabolism in sediment, 
hydrothermal circulation was made by a large mass difference of Li stable isotopes (6Li and 7Li, about 
15% - 16%). The determination of Li isotopic compositions was studied in geological water sources 
for aging process estimation. In this report, the inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-
MS) was used for determining the Li isotopic ratio in some water geological samples. The original 
results indicated difference from Li compositions correlation with water sources. 

Keywords: ICP - MS, Li stable isotopes, isotopic ratio, Geological water. 
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data, it is found that LEP-OES is sufficiently sensitive and reliable analytical method for Cs and Sr in 
HALW. 

Moreover, the emission spectra of technetium (Tc) by LEP has been reported. The relative 
intensities of Tc emission peaks were similar to those excited by an electric spark. The strongest peaks 
were found at 254.3 nm, 261.0 nm, and 264.7 nm. Possible spectral interference in matrix of HALW can 
be eliminated by using 264.7 nm peak from the data obtained by SHALW. Our obtained results indicate 
that LEP-OES can be a promising analytical tool for Tc at concentration of mg/L order [4]. Pre-
concentration of Tc is required prior to the measurement by LEP-OES for better analytical capability of 
the method. Other possible applications to Na, K, and Ca are also reported in the presentation. 

Keywords: LEP-OES, elemental analysis, radiochemical analysis. 

SEPARATION AND ANALAYSIS OF ACTINIDES IN HARDLY SOLUBLE MATERIALS 
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Abstract: The analysis of actinides in nuclear spent fuel or nuclear debris are important for actinide 
management, i.e., the decision of how to deal with actinides in these materials. Before almost any 
analysis, the dissolution of these materials into solution is necessary for prices and accuracy analysis, 
and the nuclide separations and actinide separation are required in many cases of analyses. In the 
present report, the pretreatment method for dissolution of these materials, the nuclide separation 
methods by ion exchange, and the actinide analysis by a triple quadrupole ICP-MS/MS are presented. 
The materilas with uranium dioxide (UO2) such as nuclear spent fuels and debris are not easy to be 
dissolved into acidic solution. We have proposed that these materials are chemically converted by 
thermochemical reactions. Our proposed conversion consists of the chemical powderization and the 
chlorization. The nuclide separation has been proposed by the column techniques based on ion 
exchange. In this presentation, the Cs removal, Pd recovery/removal, and actinide separations are 
reported. Cs is desirable to be removed for a reason of its high radioactivity. Pd is advisable to be 
removed before the separation of other ions because its adsorption behavior on many ion exchanger or 
adsorbents inhibits the adsorption of other ions. After the removal of these elements, the actinides 

 
Figure 2: instrumental set-up 
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separations are carried out. The pyridine resin is used for these actinide separations. The actinide 
separation consists of recovery of U, separation of Pu and Np from trivalent actinides, separation of 
trivalent actinides from lanthanides, and the mutual separation of trivalent actinides. The quantitative 
actinide analysis by a triple quadrupole ICP-MS/MS was also studied. The used nuclides were 238U, 
237Np, 240Pu, 241Am, and 244Cm, respectively. We confirmed the formation percentages of ionic species 
of each actinides in several kinds of collision reaction cell modes, no gas, hydrogen gas, helium gas, 
oxygen gas, and BEC (background equivalent to counts) of each actinide ions are confirmed in each 
modes. And also, we investigated the formation rates of molecular ions in collision reaction cell of 
oxygen gas mode. We found that the formation rates of actinide ion, oxide ion, and dioxide ion 
depends on the oxygen flow rate and on actinides; the percentage of actinide monoxide ion with higher 
atomic number is higher, while percentage of the dioxide ion with lower atomic number is higher.  
From these results, we concluded that we can discriminate the isobars of these actinides by use of the 
differences of these actinide molecular ion formation. This work is partially performed under the Inter-
University Cooperative Research Program of the Institute for Materials Research, Tohoku University 
(Proposal No. 17F0018), and under the long training course of “Education Program on Separation & 
Analysis for Radioactive Waste Disposal (head: Tohoku University)” in Global Nuclear Human 
Resource Development Program Grant from Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology. This work was also partially supported by the Grant-in-Aid for Scientific Research (B) 
(KAKENHI No. 16H04628).  

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỶ LỆ ĐỒNG VỊ CỦA LITI TRONG MẪU NƢỚC ĐỊA 
CHẤT BẰNG KHỐI PHỔ PLASMA CAO TẦN CẢM ỨNG (ICP – MS) 

STUDY ON DETERMINING OF THE LITHIUM ISOTOPIC RATIO IN GEOLOGICAL WATER 
SAMPLES USING INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY (ICP – MS)  

NGUYỄN THỊ KIM DUNG*, NGUYỄN THỊ MẾN, NGUYỄN THỊ LIÊN 

Center for Analytical Chemistry, Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements,                    
48 Lang Ha – Dong Da – Hanoi 
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Tóm tắt: Đồng vị bền của Li có nhiều ứng dụng trong công nghệ hạt nhân, y học và nghiên cứu địa 
chất. Sự khác biệt lớn về khối lƣợng (6Li và 7Li khoảng 15% - 16%) làm cho các đồng vị của Li bị 
phân đoạn đáng kể trong nhiều quá trình tự nhiên bao gồm quá trình hình thành khoáng chất, sự trao 
đổi chất trong trầm tích, sự phong phú của các đồng vị Li thay đổi trong quá trình thủy nhiệt. Vì vậy, 
phân tích thành phần đồng vị của Li trong nƣớc có thể giúp chỉ ra sự khác biệt của nguồn gốc địa chất 
của nƣớc. Trong báo cáo này, nghiên cứu xác định tỷ lệ đồng vị của Li bằng phƣơng pháp khối phổ 
Plasma cao tần cảm ứng ứng dụng phân tích trong một số mẫu nƣớc địa chất đã đƣợc thực hiện. 

Từ khoá: ICP - MS, đồng vị bên của Li, nước địa chất, tỷ lệ đồng vị.  

Abstract: Li stable isotopes have many applications in nuclear technology, medical and geological 
research. The fractionation of Li isotopes in the formation of minerals, metabolism in sediment, 
hydrothermal circulation was made by a large mass difference of Li stable isotopes (6Li and 7Li, about 
15% - 16%). The determination of Li isotopic compositions was studied in geological water sources 
for aging process estimation. In this report, the inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-
MS) was used for determining the Li isotopic ratio in some water geological samples. The original 
results indicated difference from Li compositions correlation with water sources. 

Keywords: ICP - MS, Li stable isotopes, isotopic ratio, Geological water. 
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data, it is found that LEP-OES is sufficiently sensitive and reliable analytical method for Cs and Sr in 
HALW. 

Moreover, the emission spectra of technetium (Tc) by LEP has been reported. The relative 
intensities of Tc emission peaks were similar to those excited by an electric spark. The strongest peaks 
were found at 254.3 nm, 261.0 nm, and 264.7 nm. Possible spectral interference in matrix of HALW can 
be eliminated by using 264.7 nm peak from the data obtained by SHALW. Our obtained results indicate 
that LEP-OES can be a promising analytical tool for Tc at concentration of mg/L order [4]. Pre-
concentration of Tc is required prior to the measurement by LEP-OES for better analytical capability of 
the method. Other possible applications to Na, K, and Ca are also reported in the presentation. 

Keywords: LEP-OES, elemental analysis, radiochemical analysis. 
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Abstract: The analysis of actinides in nuclear spent fuel or nuclear debris are important for actinide 
management, i.e., the decision of how to deal with actinides in these materials. Before almost any 
analysis, the dissolution of these materials into solution is necessary for prices and accuracy analysis, 
and the nuclide separations and actinide separation are required in many cases of analyses. In the 
present report, the pretreatment method for dissolution of these materials, the nuclide separation 
methods by ion exchange, and the actinide analysis by a triple quadrupole ICP-MS/MS are presented. 
The materilas with uranium dioxide (UO2) such as nuclear spent fuels and debris are not easy to be 
dissolved into acidic solution. We have proposed that these materials are chemically converted by 
thermochemical reactions. Our proposed conversion consists of the chemical powderization and the 
chlorization. The nuclide separation has been proposed by the column techniques based on ion 
exchange. In this presentation, the Cs removal, Pd recovery/removal, and actinide separations are 
reported. Cs is desirable to be removed for a reason of its high radioactivity. Pd is advisable to be 
removed before the separation of other ions because its adsorption behavior on many ion exchanger or 
adsorbents inhibits the adsorption of other ions. After the removal of these elements, the actinides 

 
Figure 2: instrumental set-up 
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of 20 l per hour, yellowcake were precipitated in the equipment with 200 l capacity. Especially, for 
leach stage trials with a scale of 500 kg of ores/column (height of 5 m), 3 tones of ores/box and 20 
tones of ores/box were conducted and relatively good results have been obtained. Based on results of 
research works, the most appropriate processing technology for the sandstone ores in Pa Lua area 
includes main stages of ore crushing, percolation with ores agglomerated with strong acids and water 
before, concentration and purification of the leached solutions by ion exchange with strong base resins 
and precipitation of yellowcake. With this flowsheet, uranium recovery efficiency may reach over 80% 
and yellowcake may be obtained with a quality that meets ASTM standards for commercial products. 
This flowsheet is also appropriate to the common trend in the world for poor ores like the one in Pa 
Lua area. Besides, to improve the procedure, authors have proposed that multi-stage countercurrent 
leaching should be used, meaning that leaching solutions are circulated to maximize the use of a 
relatively large amount of residual acid, reduce the cost of neutralizing agent for free acid in the 
solution before treatment by ion exchange and increase uranium concentration in the leaching solution.  

Keywords: uranium, technology for processing uranium ores, uranium, sandstone. 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ 
HOẠT ĐỘ ĐỒNG VỊ PHÁT GAMMA TRONG THÙNG THẢI BẰNG KỸ THUẬT 

TOMOGRAPHY GAMMA SCANNING  

RESEARCH METHOD FOR ASSAY ACTIVITY AND ACTIVITY DISTRIBUTION  
OF GAMMA EMITTING RADIONUCLIDES IN THE WASTE DRUM BY                                                  

TOMOGRAPHY GAMMA SCANNING TECHNIQUE 

PHẠM HOÀI PHƢƠNG*, NGUYỄN DANH HƢNG, NGUYỄN XUÂN HẢI, NGUYỄN XUÂN TÂN 

Nuclear Research Institute, Dalat, Viet Nam. 
*Email: phamphuongnri@yahoo.com  

Tóm tắt: Kỹ thuật đo Tomography Gamma Scanning (TGS) xác định hoạt độ phóng xạ các kiện thải 
phóng xạ là kỹ thuật mới cho kết quả phân tích có độ chính xác cao và tin cậy đối với các kiện thải 
phóng xạ có mật độ vật liệu, thành phần đồng vị và hoạt độ phân bố không đồng đều đƣợc so sánh với 
các kỹ thuật đo không phá hủy khác [1]. Đề tài này nghiên cứu xây dựng phƣơng pháp xác định hoạt 
độ và phân bố hoạt độ của đồng vị phát gamma cho vật liệu thải phóng xạ có mật độ từ thấp tới trung 
bình (< 2,2 g/cm3) đƣợc chứa trong thùng phuy 200 lít bằng kỹ thuật Tomography Gamma Scanning. 
TGS là sự kết hợp của hai kỹ thuật chụp cắt lớp điện toán (CT) và chụp cắt lớp điện toán phát xạ đơn 
photon (SPECT). Phân tích dữ liệu các bản đồ của nguồn truyền qua và nguồn phát (thải phóng xạ rắn 
chứa trong thùng phuy) sẽ cho kết quả hoạt độ và phân bố hoạt độ đồng vị phóng xạ trong mỗi lớp 
scan và toàn bộ thùng phuy. Đề tài đã đạt đƣợc những kết quả chính nhƣ: ống chuẩn trực cho detector - 
nguồn, hệ giá đỡ có thể quét thùng thải trong không gian 3 chiều, phần mềm dựng ảnh phân bố mật độ 
vật liệu thải, hoạt độ, tính hoạt độ các đồng vị phóng xạ phát gamma và xây dựng thành công phƣơng 
pháp cho kỹ thuật TGS. Với những kết quả đạt đƣợc, đề tài có tính khả thi cao và là tiền đề tiếp tục 
nghiên cứu để hoàn thiện hệ đo TGS áp dụng tại Việt Nam.  

Từ khóa: TGS, CT, SPECT, kiện thải phóng xạ. 

Abstract: Tomography Gamma Scanning measurement technique (TGS) for radioactive activity 
determination of radioactive waste packages is a new technique that provides highly accurate and 
reliable analytical results for waste packages with heterogeneous distribution of material density, 
composition radioisotopes and activity are compared with other nondestructive measurement 
techniques [1]. This theme has developed a method to determine the activity and activity distribution 
of gamma emitting radioisotopes for radioactive waste materials with low to moderate density 
contained in 200 liter drums by Tomography Gamma Scanning technique. TGS is a combination of 
Computed Tomography (CT) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) 
techniques. The TGS analysis, combining the data from the transmission and emission maps, results in 
a very accurate transmission correction for the determination of the activity and activity distribution in 
each scan layer and whole drum. The theme has achieved major results such as collimator for detector 
- source, support system for scanning waste drums in 3D space, software for image of waste material 
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NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ QUẶNG URANI KHU VỰC PÀ LỪA 

STUDY ON TECHNOLOGY FOR PROCESSING URANIUM ORES IN PALUA AREA 

LÊ QUANG THÁI*, NGUYỄN HỒNG HÀ, PHẠM THỊ THỦY NGÂN, TRẦN THẾ ĐỊNH,  
TRẦN VĂN SƠN, LÊ THỊ HỒNG HÀ 

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 Lang Ha Street, Ha Noi.                       
*Email: leqthai62@yahoo.com 

Tóm tắt: Khu vực Pà Lừa (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) có khu mỏ cát kết chứa urani. Các 
khoáng vật chứa urani gồm nasturan và nasturan ngậm nƣớc, coffinit, uranophan, soddyit, uranocircit-
metauranocircit, autunit, metaautunit và metaautunit ngậm nƣớc, phosphuranylit và bassetit. Có thể 
xếp các dị thƣờng xạ vào 3 lớp đá chứa quặng. Trong các lớp đá này có các thân quặng và trong các 
thân quặng có các thấu kính quặng. Hàm lƣợng U3O8 trung bình trong các thân quặng là từ 0,031 - 
0,095%, cá biệt có một số mẫu có hàm lƣợng urani khá lớn. Đây là một trong những khu mỏ có triển 
vọng nhất của Việt Nam hiện nay. Trong đề án "Điều tra, đánh giá, thăm dò tài nguyên urani" với mục 
tiêu 8.000 tấn U3O8 trữ lƣợng cấp 122, khu vực này là nơi đƣợc thăm dò đầu tiên.Một số công trình 
nghiên cứu về công nghệ (gồm tất cả các công đoạn gia công, hòa tách quặng, làm giàu và làm sạch 
dung dịch, kết tủa sản phẩm) để thu nhận sản phẩm urani kỹ thuật từ các mẫu quặng cát kết khu vực 
Pà Lừa với các cấp hàm lƣợng urani khác nhau đã đƣợc thực hiện. Đặc biệt, do hòa tách quặng là công 
đoạn có tính quyết định tới hiệu suất thu hồi urani, hiệu quả kinh tế và tính phức tạp nên công đoạn 
này đã đƣợc nghiên cứu thử nghiệm với nhiều kỹ thuật khác nhau nhƣ hòa tách trộn ủ với axit mạnh, 
hòa tách thấm và hòa tách thấm với quặng đã đƣợc agglomerat hóa trƣớc với axit mạnh. Các công 
đoạn chính cũng đã đƣợc thử nghiệm ở quy mô sau phòng thí nghiệm. Đã thử nghiệm xử lý dung dịch 
trên hệ trao đổi ion liên tục có năng suất xử lý 20 lit dung dịch/giờ, kết tủa sản phẩm trên thiết bị có 
dung tích 200 lít. Đặc biệt với công đoạn hòa tách trộn ủ, thấm đã thử nghiệm với các quy mô 500 kg 
quặng/cột (cao 5 m) 3 tấn quặng/bể và 20 tấn quặng/bể và thu đƣợc kết quả rất tốt. Trên cơ sở kết quả 
của các công trình nghiên cứu, công nghệ xử lý phù hợp nhất cho quặng cát kết khu vực Pà lừa bao 
gồm các công đoạn chính là đập quặng, hòa tách thấm với quặng đã agglomerat hóa trƣớc với axit 
sulfuric mạnh và nƣớc, xử lý dung dịch hòa tách bằng phƣơng pháp trao đổi ion với nhựa anion bazo 
mạnh và kết tủa sản phẩm urani kỹ thuật. Với quy trình này, hiệu suất thu hồi urani có thể đạt trên 80% 
và thu đƣợc sản phẩm urani có chất lƣợng đạt tiêu chuẩn ASTM của sản phẩm thƣơng mại. Quy trình 
này cũng phù hợp với xu thế chung trên thế giới đối với loại quặng nghèo nhƣ ở khu vực Pà Lừa. 
Ngoài ra, để hoàn thiện quy trình, nhóm tác giả đã đƣa ra đề xuất là nên áp dụng hòa tách nhiều bậc 
ngƣợc chiều, tức là dung dịch hòa tách đƣợc tuần hoàn liên tục để tận dụng axit dƣ (khá nhiều), giảm 
chi phí tác nhân trung hòa axit dƣ trong dung dịch trƣớc khi xử lý bằng trao đổi ion và nâng cao nồng 
độ urani trong dung dịch hòa tách.  

Từ khóa: urani, công nghệ xử lý quặng urani, quặng cát kết. 

Abstract: There is an area of sandstone deposit containing uranium in Pa Lua (Nam Giang district of 
Quang Nam province). Minerals containing uranium consist of nasturane and hydrated-nasturane, 
coffinite, uranophane, sodyite, uranocircit-metauranocircite, autunite, metaautunite and hydrated-
metaautunite, phosphuranylite and bassetite. It is possible to classify the radioactive abnormalities into 
3 layers of ore-containing rocks. In those rock layers, there are ore bodies and in the deposit bodies 
there are ore lenses. Average U3O8 content in the ore bodies are from 0,031 - 0,095%, especially there 
are several samples of ores containing relatively high content of uranium. This is one of the most 
potential deposit areas of Vietnam at present. In the project entitled "Survey, assessment and 
exploration of uranium reserve” with a target of 8,000 tones of U3O8 with a reserve at 122 level this 
area was explored the first one in the Nong Son basin. Some studies on technologies (including all 
stages such as ore separation, leaching, concentrating and purifying leached solution, precipitation of 
products) to obtain technical uranium product from sandstone samples from Pa Lua area with different 
uranium contents have been conducted. Especially, since ore leaching is an important stage affecting 
uranium recovery efficiency, economic effectiveness and complexity, this stage has been studied and 
tried with different techniques such as mixing and curing with strong acid, percolation leaching and 
percolation with ores agglomerated with strong acid before. Main stages also were tried at the scale of 
post-laboratory. Leached solution was treated in the continuous ion exchange system with a capacity 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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of 20 l per hour, yellowcake were precipitated in the equipment with 200 l capacity. Especially, for 
leach stage trials with a scale of 500 kg of ores/column (height of 5 m), 3 tones of ores/box and 20 
tones of ores/box were conducted and relatively good results have been obtained. Based on results of 
research works, the most appropriate processing technology for the sandstone ores in Pa Lua area 
includes main stages of ore crushing, percolation with ores agglomerated with strong acids and water 
before, concentration and purification of the leached solutions by ion exchange with strong base resins 
and precipitation of yellowcake. With this flowsheet, uranium recovery efficiency may reach over 80% 
and yellowcake may be obtained with a quality that meets ASTM standards for commercial products. 
This flowsheet is also appropriate to the common trend in the world for poor ores like the one in Pa 
Lua area. Besides, to improve the procedure, authors have proposed that multi-stage countercurrent 
leaching should be used, meaning that leaching solutions are circulated to maximize the use of a 
relatively large amount of residual acid, reduce the cost of neutralizing agent for free acid in the 
solution before treatment by ion exchange and increase uranium concentration in the leaching solution.  

Keywords: uranium, technology for processing uranium ores, uranium, sandstone. 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ 
HOẠT ĐỘ ĐỒNG VỊ PHÁT GAMMA TRONG THÙNG THẢI BẰNG KỸ THUẬT 

TOMOGRAPHY GAMMA SCANNING  

RESEARCH METHOD FOR ASSAY ACTIVITY AND ACTIVITY DISTRIBUTION  
OF GAMMA EMITTING RADIONUCLIDES IN THE WASTE DRUM BY                                                  

TOMOGRAPHY GAMMA SCANNING TECHNIQUE 

PHẠM HOÀI PHƢƠNG*, NGUYỄN DANH HƢNG, NGUYỄN XUÂN HẢI, NGUYỄN XUÂN TÂN 

Nuclear Research Institute, Dalat, Viet Nam. 
*Email: phamphuongnri@yahoo.com  

Tóm tắt: Kỹ thuật đo Tomography Gamma Scanning (TGS) xác định hoạt độ phóng xạ các kiện thải 
phóng xạ là kỹ thuật mới cho kết quả phân tích có độ chính xác cao và tin cậy đối với các kiện thải 
phóng xạ có mật độ vật liệu, thành phần đồng vị và hoạt độ phân bố không đồng đều đƣợc so sánh với 
các kỹ thuật đo không phá hủy khác [1]. Đề tài này nghiên cứu xây dựng phƣơng pháp xác định hoạt 
độ và phân bố hoạt độ của đồng vị phát gamma cho vật liệu thải phóng xạ có mật độ từ thấp tới trung 
bình (< 2,2 g/cm3) đƣợc chứa trong thùng phuy 200 lít bằng kỹ thuật Tomography Gamma Scanning. 
TGS là sự kết hợp của hai kỹ thuật chụp cắt lớp điện toán (CT) và chụp cắt lớp điện toán phát xạ đơn 
photon (SPECT). Phân tích dữ liệu các bản đồ của nguồn truyền qua và nguồn phát (thải phóng xạ rắn 
chứa trong thùng phuy) sẽ cho kết quả hoạt độ và phân bố hoạt độ đồng vị phóng xạ trong mỗi lớp 
scan và toàn bộ thùng phuy. Đề tài đã đạt đƣợc những kết quả chính nhƣ: ống chuẩn trực cho detector - 
nguồn, hệ giá đỡ có thể quét thùng thải trong không gian 3 chiều, phần mềm dựng ảnh phân bố mật độ 
vật liệu thải, hoạt độ, tính hoạt độ các đồng vị phóng xạ phát gamma và xây dựng thành công phƣơng 
pháp cho kỹ thuật TGS. Với những kết quả đạt đƣợc, đề tài có tính khả thi cao và là tiền đề tiếp tục 
nghiên cứu để hoàn thiện hệ đo TGS áp dụng tại Việt Nam.  

Từ khóa: TGS, CT, SPECT, kiện thải phóng xạ. 

Abstract: Tomography Gamma Scanning measurement technique (TGS) for radioactive activity 
determination of radioactive waste packages is a new technique that provides highly accurate and 
reliable analytical results for waste packages with heterogeneous distribution of material density, 
composition radioisotopes and activity are compared with other nondestructive measurement 
techniques [1]. This theme has developed a method to determine the activity and activity distribution 
of gamma emitting radioisotopes for radioactive waste materials with low to moderate density 
contained in 200 liter drums by Tomography Gamma Scanning technique. TGS is a combination of 
Computed Tomography (CT) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) 
techniques. The TGS analysis, combining the data from the transmission and emission maps, results in 
a very accurate transmission correction for the determination of the activity and activity distribution in 
each scan layer and whole drum. The theme has achieved major results such as collimator for detector 
- source, support system for scanning waste drums in 3D space, software for image of waste material 
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NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ QUẶNG URANI KHU VỰC PÀ LỪA 

STUDY ON TECHNOLOGY FOR PROCESSING URANIUM ORES IN PALUA AREA 

LÊ QUANG THÁI*, NGUYỄN HỒNG HÀ, PHẠM THỊ THỦY NGÂN, TRẦN THẾ ĐỊNH,  
TRẦN VĂN SƠN, LÊ THỊ HỒNG HÀ 

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 Lang Ha Street, Ha Noi.                       
*Email: leqthai62@yahoo.com 

Tóm tắt: Khu vực Pà Lừa (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) có khu mỏ cát kết chứa urani. Các 
khoáng vật chứa urani gồm nasturan và nasturan ngậm nƣớc, coffinit, uranophan, soddyit, uranocircit-
metauranocircit, autunit, metaautunit và metaautunit ngậm nƣớc, phosphuranylit và bassetit. Có thể 
xếp các dị thƣờng xạ vào 3 lớp đá chứa quặng. Trong các lớp đá này có các thân quặng và trong các 
thân quặng có các thấu kính quặng. Hàm lƣợng U3O8 trung bình trong các thân quặng là từ 0,031 - 
0,095%, cá biệt có một số mẫu có hàm lƣợng urani khá lớn. Đây là một trong những khu mỏ có triển 
vọng nhất của Việt Nam hiện nay. Trong đề án "Điều tra, đánh giá, thăm dò tài nguyên urani" với mục 
tiêu 8.000 tấn U3O8 trữ lƣợng cấp 122, khu vực này là nơi đƣợc thăm dò đầu tiên.Một số công trình 
nghiên cứu về công nghệ (gồm tất cả các công đoạn gia công, hòa tách quặng, làm giàu và làm sạch 
dung dịch, kết tủa sản phẩm) để thu nhận sản phẩm urani kỹ thuật từ các mẫu quặng cát kết khu vực 
Pà Lừa với các cấp hàm lƣợng urani khác nhau đã đƣợc thực hiện. Đặc biệt, do hòa tách quặng là công 
đoạn có tính quyết định tới hiệu suất thu hồi urani, hiệu quả kinh tế và tính phức tạp nên công đoạn 
này đã đƣợc nghiên cứu thử nghiệm với nhiều kỹ thuật khác nhau nhƣ hòa tách trộn ủ với axit mạnh, 
hòa tách thấm và hòa tách thấm với quặng đã đƣợc agglomerat hóa trƣớc với axit mạnh. Các công 
đoạn chính cũng đã đƣợc thử nghiệm ở quy mô sau phòng thí nghiệm. Đã thử nghiệm xử lý dung dịch 
trên hệ trao đổi ion liên tục có năng suất xử lý 20 lit dung dịch/giờ, kết tủa sản phẩm trên thiết bị có 
dung tích 200 lít. Đặc biệt với công đoạn hòa tách trộn ủ, thấm đã thử nghiệm với các quy mô 500 kg 
quặng/cột (cao 5 m) 3 tấn quặng/bể và 20 tấn quặng/bể và thu đƣợc kết quả rất tốt. Trên cơ sở kết quả 
của các công trình nghiên cứu, công nghệ xử lý phù hợp nhất cho quặng cát kết khu vực Pà lừa bao 
gồm các công đoạn chính là đập quặng, hòa tách thấm với quặng đã agglomerat hóa trƣớc với axit 
sulfuric mạnh và nƣớc, xử lý dung dịch hòa tách bằng phƣơng pháp trao đổi ion với nhựa anion bazo 
mạnh và kết tủa sản phẩm urani kỹ thuật. Với quy trình này, hiệu suất thu hồi urani có thể đạt trên 80% 
và thu đƣợc sản phẩm urani có chất lƣợng đạt tiêu chuẩn ASTM của sản phẩm thƣơng mại. Quy trình 
này cũng phù hợp với xu thế chung trên thế giới đối với loại quặng nghèo nhƣ ở khu vực Pà Lừa. 
Ngoài ra, để hoàn thiện quy trình, nhóm tác giả đã đƣa ra đề xuất là nên áp dụng hòa tách nhiều bậc 
ngƣợc chiều, tức là dung dịch hòa tách đƣợc tuần hoàn liên tục để tận dụng axit dƣ (khá nhiều), giảm 
chi phí tác nhân trung hòa axit dƣ trong dung dịch trƣớc khi xử lý bằng trao đổi ion và nâng cao nồng 
độ urani trong dung dịch hòa tách.  

Từ khóa: urani, công nghệ xử lý quặng urani, quặng cát kết. 

Abstract: There is an area of sandstone deposit containing uranium in Pa Lua (Nam Giang district of 
Quang Nam province). Minerals containing uranium consist of nasturane and hydrated-nasturane, 
coffinite, uranophane, sodyite, uranocircit-metauranocircite, autunite, metaautunite and hydrated-
metaautunite, phosphuranylite and bassetite. It is possible to classify the radioactive abnormalities into 
3 layers of ore-containing rocks. In those rock layers, there are ore bodies and in the deposit bodies 
there are ore lenses. Average U3O8 content in the ore bodies are from 0,031 - 0,095%, especially there 
are several samples of ores containing relatively high content of uranium. This is one of the most 
potential deposit areas of Vietnam at present. In the project entitled "Survey, assessment and 
exploration of uranium reserve” with a target of 8,000 tones of U3O8 with a reserve at 122 level this 
area was explored the first one in the Nong Son basin. Some studies on technologies (including all 
stages such as ore separation, leaching, concentrating and purifying leached solution, precipitation of 
products) to obtain technical uranium product from sandstone samples from Pa Lua area with different 
uranium contents have been conducted. Especially, since ore leaching is an important stage affecting 
uranium recovery efficiency, economic effectiveness and complexity, this stage has been studied and 
tried with different techniques such as mixing and curing with strong acid, percolation leaching and 
percolation with ores agglomerated with strong acid before. Main stages also were tried at the scale of 
post-laboratory. Leached solution was treated in the continuous ion exchange system with a capacity 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TÁCH URANI KHỎI CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM 
TỪ DUNG DỊCH HÕA TÁCH MONAZIT TRONG AXIT SUNPHURIC  

BẰNG CHIẾT DUNG  

STUDY ON URANIUM SEPARATION FROM RARE EARTH ELEMENTS IN MONAZITE 
SULFURIC ACID LIQUOR THROUGH SOLVENT EXTRACTION 

NGUYỄN ĐÌNH VIỆT*, BÙI CÔNG TRÌNH, NGUYỄN VĂN PHÖ, NGUYỄN PHƢƠNG THOA,  
TRẦN HOÀNG MAI, LƢU XUÂN ĐĨNH 

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements,  
48 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam 

*Email: Dinhviet0701@gmail.com 

Tóm tắt: Các nguyên tố phóng xạ urani (U) và Thori (Th) thƣờng đi kèm với các khoáng vật đất hiếm. 
Việc tách urani và thori khỏi các nguyên tố đất hiếm là mối quan tâm lớn trong ngành công nghiệp đất 
hiếm để quản lý các nhân phóng xạ. Tinh quặng monazit đƣợc phân hủy bằng axit sunphuric đặc 
(H2SO4 98%) ở 250 đến 3000C trong 1 đến 2 giờ. Sau khi hòa tách Th và U đƣợc tách ra khỏi đất 
hiếm bằng dung môi chiết amin. Các yếu tố nhƣ nồng độ của dung môi, nồng độ axit sunphuric, thời 
gian tiếp xúc pha, các tác nhân giải chiết đã đƣợc nghiên cứu. Urani đã đƣợc chiết bởi trioctin amin 
(TOA). Quá trình giải chiết đƣợc nghiên cứu trên các tác nhân natricacbonat (Na2CO3), natriclorua 
(NaCl) và axit clohydric (HCl). Kết quả thí nghiệm đã đƣa ra các thông số tối ƣu cho quá trình chiết 
urani khỏi đất hiếm bằng dung môi TOA nhƣ sau: thời gian tiếp xúc pha là 1 phút, nồng độ TOA là 0,2 
M, nồng độ axit sunphủic là 0,5 M và tác nhân giải chiết là Na2CO3 0,5 M, tác nhân này đã giải chiết 
đƣợc trên 99% urani. Sau khi lựa chọn đƣợc các điều kiện tối ƣu, quá trình chiết liên tục đƣợc tiến 
hành trên hệ thống khuấy lắng. Urani đã đƣợc tách khỏi dung dịch hòa tách monazit bằng axit 
sunphuric, với độ thu hồi trên 99,9% và độ tinh khiết 95%. 

Từ khóa: Urani, TOA, Chiết dung môi, Monazit.  

Abstract: Radioactive elements of uranium (U) and thorium (Th) are usually associated with rare 
earth deposits. The separation of uranium and thorium from rare earths is often a big concern in rare 
earth industry in order to reasonably manage the radioactive nuclides. Monazite concentrate is 
attacked by using concentrated sulfuric acid (H2SO4 98%) at 250 to 300 oC for 1 to 2 hours. After 
leaching the Th and U were separated from rare earths by amine solvent extraction. The influence of 
the solvent concentration, sulfuric acid concentration, phase contact time, the type and concentration 
of stripping agents were investigated. Uranium was extracted by trioctylamine (TOA). The stripping 
process was carried out with sodium carbonate (Na2CO3), sodium chloride (NaCl) and hydrochloric 
acid (HCl). The results of the experiments show the optimum parameters for the extraction of uranium 
from rare earths by the TOA solvent are 1 min of phase contacting time, TOA concentration (0.2 M), 
sulfuric acid concentration (0.5 M) and stripping agent Na2CO3 (0.5 M) uranium stripped up to 99%. 
After selecting the best conditions for the process, a continuous extraction was carried out in mixer – 
settle. Uranium is separated from solution of monazite treated with sulfuric acid completely, with its 
recovery up to 99.9% and purity 95%. 

Keywords: Uranium, TOA, Solvent extraction, Monazite. 

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ URANI CỦA VẬT LIỆU OXIT SẮT TỪ 

KINETICS OF ADSORPTION OF U BY NANO MAGNETIC PARTICLE 

DO QUOC HUNG2, LUU XUAN DINH1,*, NGUYEN VAN PHU1,  
DINH THI KHANH LY3, LE THI MAI HUONG1 

1 Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements  
2 Geological Divisions for Radioactive and Rare Elements  

3 Hanoi University of Industry 
*Lxdinh79@gmail.com 
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density and activity distribution, and activity calculation of the gamma emitting radioisotopes and 
established method for the TGS technique. With the achieved results, the theme has highly feasible 
and is a prerequisite for further research to complete the TGS system applied in Vietnam. 

Keywords: TGS, CT, SPECT, radioactive waste packages. 

TỔNG HỢP VẬT LIỆU SBA-15 VÀ COMPOSITE SBA-15/TIO2 NANOTUBE TỪ 
THỦY TINH LỎNG ĐỂ LOẠI BỎ URANI(VI) VÀ THORI(IV) KHỎI DUNG DỊCH  

SYNTHESIS OF SBA-15 AND COMPOSITE SBA-15/TiO2 MATERIALS BY USING SODIUM 
SILICATE APPLIED TO REMOVE URANIUM(VI) AND THORIUM(IV)                                             

FROM AQUEOUS SOLUTIONS 

NGUYỄN VĂN CHÍNH1*, NGUYỄN BÁ TIẾN1, LƢU CAO NGUYÊN1, NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN2,             
ĐẶNG ĐỨC NHẬN3, NGUYỄN LANH3. 

1Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements,  
48 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam 

2Institute of Chemistry, VietNam Academy of Science and Technology,                                                              
18 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Viet Nam 

3VietNam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi, Viet Nam 
*Email: chinhitrre@gmail.com 

 

Tóm tắt: Vật liệu mao quản trung bình silica SBA-15 và vật liệu biến tính composite SBA-15/TiO2 
nanotubes đƣợc tổng hợp thành công từ thủy tinh lỏng Việt Nam và axit sunfuric. Các đặc trƣng cấu 
trúc của các vật liệu đƣợc xác định bằng các kỹ thuật XRD, BET, TEM. Nghiên cứu quá trình hấp phụ 
urani(VI) và thori(IV) trên vật liệu đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp mẻ, một số yếu tố ảnh hƣởng tới 
quá trình hấp phụ nhƣ pH, thời gian tiếp xúc, nồng độ đầu của các ion U(VI) và Th(IV) đã đƣợc khảo 
sát. Kết quả cho thấy khả năng hấp phụ của vật liệu SBA-15/TiO2 nanotubes đối với cả hai kim loại đã 
tăng đáng kể (666 mg/g đối với urani và 222 mg/g đối với thori) so với SBA-15 (476 mg/g đối với 
urani và 116 mg/g đối với thori). Các kết quả nghiên cứu phù hợp với mô hình đẳng nhiệt hấp phụ 
Langmuir và mô hình động học biểu kiến bậc hai. 

Từ khóa: SBA-15, thủy tinh lỏng, SBA-15/TiO2 nanotubes, urani(VI), thori(IV), hấp phụ. 

Abstract: Mesoporous silica SBA-15 and modified composites SBA-15/TiO2 nanotube adsorbent 
were synthesized using sodium silicate and sulfuric acid. Structure of the materials were characterized 
by XRD, TEM, BET techniques. Sorption ability of the materials towards U(VI) and Th(IV) ions were 
performed under batch with pH, contact time and initial concentrations of the ions as variables. 
Results showed that the sorption isotherm of the materials was best fitted with the Langmuir 
adsorption model. The maximum sorption capacities of the modified composite SBA-15/TiO2 
nanotubes for U(VI) and Th(IV) ions were found, respectively, to be of 666 mg/g and 222 mg/g), that 
were remarkably greater than SBA-15 for which the maximum sorption capacity were, respectively, of 
476 mg/g and 116 mg/g for U(VI) and Th(IV). The sorption kinetic of the materials followed pseudo-
second-order model. 

Keywords: SBA-15, sodium silicate, SBA-15/TiO2 nanotubes, uranium(VI), thorium(IV), adsorption. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TÁCH URANI KHỎI CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM 
TỪ DUNG DỊCH HÕA TÁCH MONAZIT TRONG AXIT SUNPHURIC  

BẰNG CHIẾT DUNG  

STUDY ON URANIUM SEPARATION FROM RARE EARTH ELEMENTS IN MONAZITE 
SULFURIC ACID LIQUOR THROUGH SOLVENT EXTRACTION 

NGUYỄN ĐÌNH VIỆT*, BÙI CÔNG TRÌNH, NGUYỄN VĂN PHÖ, NGUYỄN PHƢƠNG THOA,  
TRẦN HOÀNG MAI, LƢU XUÂN ĐĨNH 

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements,  
48 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam 

*Email: Dinhviet0701@gmail.com 

Tóm tắt: Các nguyên tố phóng xạ urani (U) và Thori (Th) thƣờng đi kèm với các khoáng vật đất hiếm. 
Việc tách urani và thori khỏi các nguyên tố đất hiếm là mối quan tâm lớn trong ngành công nghiệp đất 
hiếm để quản lý các nhân phóng xạ. Tinh quặng monazit đƣợc phân hủy bằng axit sunphuric đặc 
(H2SO4 98%) ở 250 đến 3000C trong 1 đến 2 giờ. Sau khi hòa tách Th và U đƣợc tách ra khỏi đất 
hiếm bằng dung môi chiết amin. Các yếu tố nhƣ nồng độ của dung môi, nồng độ axit sunphuric, thời 
gian tiếp xúc pha, các tác nhân giải chiết đã đƣợc nghiên cứu. Urani đã đƣợc chiết bởi trioctin amin 
(TOA). Quá trình giải chiết đƣợc nghiên cứu trên các tác nhân natricacbonat (Na2CO3), natriclorua 
(NaCl) và axit clohydric (HCl). Kết quả thí nghiệm đã đƣa ra các thông số tối ƣu cho quá trình chiết 
urani khỏi đất hiếm bằng dung môi TOA nhƣ sau: thời gian tiếp xúc pha là 1 phút, nồng độ TOA là 0,2 
M, nồng độ axit sunphủic là 0,5 M và tác nhân giải chiết là Na2CO3 0,5 M, tác nhân này đã giải chiết 
đƣợc trên 99% urani. Sau khi lựa chọn đƣợc các điều kiện tối ƣu, quá trình chiết liên tục đƣợc tiến 
hành trên hệ thống khuấy lắng. Urani đã đƣợc tách khỏi dung dịch hòa tách monazit bằng axit 
sunphuric, với độ thu hồi trên 99,9% và độ tinh khiết 95%. 

Từ khóa: Urani, TOA, Chiết dung môi, Monazit.  

Abstract: Radioactive elements of uranium (U) and thorium (Th) are usually associated with rare 
earth deposits. The separation of uranium and thorium from rare earths is often a big concern in rare 
earth industry in order to reasonably manage the radioactive nuclides. Monazite concentrate is 
attacked by using concentrated sulfuric acid (H2SO4 98%) at 250 to 300 oC for 1 to 2 hours. After 
leaching the Th and U were separated from rare earths by amine solvent extraction. The influence of 
the solvent concentration, sulfuric acid concentration, phase contact time, the type and concentration 
of stripping agents were investigated. Uranium was extracted by trioctylamine (TOA). The stripping 
process was carried out with sodium carbonate (Na2CO3), sodium chloride (NaCl) and hydrochloric 
acid (HCl). The results of the experiments show the optimum parameters for the extraction of uranium 
from rare earths by the TOA solvent are 1 min of phase contacting time, TOA concentration (0.2 M), 
sulfuric acid concentration (0.5 M) and stripping agent Na2CO3 (0.5 M) uranium stripped up to 99%. 
After selecting the best conditions for the process, a continuous extraction was carried out in mixer – 
settle. Uranium is separated from solution of monazite treated with sulfuric acid completely, with its 
recovery up to 99.9% and purity 95%. 

Keywords: Uranium, TOA, Solvent extraction, Monazite. 

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ URANI CỦA VẬT LIỆU OXIT SẮT TỪ 

KINETICS OF ADSORPTION OF U BY NANO MAGNETIC PARTICLE 

DO QUOC HUNG2, LUU XUAN DINH1,*, NGUYEN VAN PHU1,  
DINH THI KHANH LY3, LE THI MAI HUONG1 
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3 Hanoi University of Industry 
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density and activity distribution, and activity calculation of the gamma emitting radioisotopes and 
established method for the TGS technique. With the achieved results, the theme has highly feasible 
and is a prerequisite for further research to complete the TGS system applied in Vietnam. 

Keywords: TGS, CT, SPECT, radioactive waste packages. 

TỔNG HỢP VẬT LIỆU SBA-15 VÀ COMPOSITE SBA-15/TIO2 NANOTUBE TỪ 
THỦY TINH LỎNG ĐỂ LOẠI BỎ URANI(VI) VÀ THORI(IV) KHỎI DUNG DỊCH  

SYNTHESIS OF SBA-15 AND COMPOSITE SBA-15/TiO2 MATERIALS BY USING SODIUM 
SILICATE APPLIED TO REMOVE URANIUM(VI) AND THORIUM(IV)                                             

FROM AQUEOUS SOLUTIONS 

NGUYỄN VĂN CHÍNH1*, NGUYỄN BÁ TIẾN1, LƢU CAO NGUYÊN1, NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN2,             
ĐẶNG ĐỨC NHẬN3, NGUYỄN LANH3. 

1Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements,  
48 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam 

2Institute of Chemistry, VietNam Academy of Science and Technology,                                                              
18 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Viet Nam 

3VietNam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi, Viet Nam 
*Email: chinhitrre@gmail.com 

 

Tóm tắt: Vật liệu mao quản trung bình silica SBA-15 và vật liệu biến tính composite SBA-15/TiO2 
nanotubes đƣợc tổng hợp thành công từ thủy tinh lỏng Việt Nam và axit sunfuric. Các đặc trƣng cấu 
trúc của các vật liệu đƣợc xác định bằng các kỹ thuật XRD, BET, TEM. Nghiên cứu quá trình hấp phụ 
urani(VI) và thori(IV) trên vật liệu đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp mẻ, một số yếu tố ảnh hƣởng tới 
quá trình hấp phụ nhƣ pH, thời gian tiếp xúc, nồng độ đầu của các ion U(VI) và Th(IV) đã đƣợc khảo 
sát. Kết quả cho thấy khả năng hấp phụ của vật liệu SBA-15/TiO2 nanotubes đối với cả hai kim loại đã 
tăng đáng kể (666 mg/g đối với urani và 222 mg/g đối với thori) so với SBA-15 (476 mg/g đối với 
urani và 116 mg/g đối với thori). Các kết quả nghiên cứu phù hợp với mô hình đẳng nhiệt hấp phụ 
Langmuir và mô hình động học biểu kiến bậc hai. 

Từ khóa: SBA-15, thủy tinh lỏng, SBA-15/TiO2 nanotubes, urani(VI), thori(IV), hấp phụ. 

Abstract: Mesoporous silica SBA-15 and modified composites SBA-15/TiO2 nanotube adsorbent 
were synthesized using sodium silicate and sulfuric acid. Structure of the materials were characterized 
by XRD, TEM, BET techniques. Sorption ability of the materials towards U(VI) and Th(IV) ions were 
performed under batch with pH, contact time and initial concentrations of the ions as variables. 
Results showed that the sorption isotherm of the materials was best fitted with the Langmuir 
adsorption model. The maximum sorption capacities of the modified composite SBA-15/TiO2 
nanotubes for U(VI) and Th(IV) ions were found, respectively, to be of 666 mg/g and 222 mg/g), that 
were remarkably greater than SBA-15 for which the maximum sorption capacity were, respectively, of 
476 mg/g and 116 mg/g for U(VI) and Th(IV). The sorption kinetic of the materials followed pseudo-
second-order model. 

Keywords: SBA-15, sodium silicate, SBA-15/TiO2 nanotubes, uranium(VI), thorium(IV), adsorption. 
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HIỆN TƢỢNG PHỒNG RỘP Ở TINH THỂ THẠCH ANH (Α-SiO2) GÂY RA BỞI 
CHÙM ION NĂNG LƢỢNG CAO: LIỀU CHIẾU TỚI HẠN 

SWELLING OF ALPHA-SiO2 INDUCED BY MEV IONS IRRADIATION:                                       
CRITICAL DOSE FOR SWELLING 

NHUT LUUVU1*,2, KENTA MURAKAMI1, HAMZA SAMOUH 3,  
IPPEI MARUYAMA3, KIYOTERU SUZUKI4 

1Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Niigata, Japan  
2Center for Non-destructive Evaluation, Vietnam Atomic Energy Institute, Hanoi, Vietnam 

3Nagoya University, Nagoya, Aichi, Japan.  
4Mitsubishi Research Institute, Chiyoda, Tokyo, Japan 

*s165051@stn.nagaokaut.ac.jp 

Tóm tắt: Báo cáo này nghiên cứu hiệu ứng phồng rộp xảy ra tinh thể thạch anh (α-SiO2) khi bị chiếu 
xạ bằng chùm ion, với các năng lƣợng lần lƣợng là 2 MeV He2 + và 3 MeV Si2+ trên máy gia tốc hạt 
Tandem. Sử dụng máy đo biên dạng bề mặt và kính hiển vi laser, sự phồng rộp đƣợc đo ở đƣờng biên 
giữa vùng chiếu xạ và không bị chiếu xạ. Thí nghiệm cho thấy liều chiếu ion gây ra hiện tƣợng phồng 
rộp của từng ion là khác nhau phụ thuộc vào thông số chiếu xạ. Bằng cách chuyển đổi đơn vị liều 
chiếu ion sang số lần dịch chuyển trên mỗi nguyên tử (dpa) đƣợc tính toán bằng phần mềm SRIM, liều 
dpa tới hạn đƣợc xác định nằm trong khoảng 0,04 dpa, tƣơng ứng năng lƣợng hấp thụ là 2 eV/nguyên 
tử. Đây là liều hấp thụ năng lƣợng cần thiết để hình thành một vùng vô định hình nằm trong tinh thể 
gây ra bởi chùm ion. 

Từ khóa: Sự xuống cấp của bê tông, giải phóng ứng suất, chiếu xạ ion, khuyết tật do bức xạ 

Abstract: The swelling effect was studied in α-SiO2 crystal irradiated with 2 MeV He2+ and 3 MeV 
Si2+ ions using Tandem accelerators. Using profilometer and laser microscopy, the step height 
(represents the swelling) was measured in the boundary between irradiated and virgin area. The ion 
fluence induced swelling was found to be different with different ions depending on irradiation 
parameters. By converting the ion fluence to displacement per atom (dpa), the critical dpa for swelling 
was determined to be about 0.04 dpa, corresponds deposited energy of 2 eV/atom. This is the dose 
required to form an amorphous region embedded in crystalline matrix induced by ion irradiation. 

Keywords: Concrete degradation, stress relaxation, ion irradiation, irradiation defects. 

MECHANISTIC STUDY OF HOT CRACKING AND DEVELOPMENT OF NEW 
RESISTANT NI-BASED HIGH-CR ALLOY WELD METAL 

T.YONEZAWA1, Y.MIYAHARA2, M.J.PELTONEN3, T.SARIKKA3, A.BREDERHOLM4, H.HÄNNINEN3 
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4Fennovoima Oy, Helsinki, Finland 
E-mail: anssi.brederholm@fennovoima.fi 

Abstract: Alloys 52/152 are commonly used as weld metals of 30% Cr-Ni based alloy in the world 
PWRs. However, these alloys show high susceptibility to ductility-dip cracking (DDC) as one kind of 
hot cracking. In order to improve the DDC susceptibility of Alloys 52/152, the effect of the chemical 
composition on DDC susceptibility of 30% Cr-Ni based alloys was studied on 18 laboratory melted 
heats by many kinds of hot cracking testing, comparing with a commercial heat of Alloy 52. Hot 
cracking susceptibility based on the Longi-Varestraint test and On-cooling hot ductility test seems to 
be appropriate for the evaluation of solidification and liquation cracking susceptibility, but not so 
suitable for the evaluation of DDC. In case of strain-to-fracture (STF) test, DDC occurred in the 
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Abstract: Magnetic nano particle was synthesized from the pickling liquors solution of the steel plant 
and saturated lime solution. This material was used to adsorb U and has a maximum capacity of 250 
mg/g. The equilibrium adsorption data were well fitted to Langmuir and Freundlich isotherm models, 
with a better fitting to the Langmuir model for magnetite adsorbent. The adsorption kinetics of U(VI) 
was found to follow a pseudo-second-order kinetic model. 

Keywords: removal U, magnetic nanocomposite adsorbents; kinetics; adsorption isotherms. 

COLOR CENTERS IN NaCl SINGLE CRYSTALS INDUCED BY PULSED INTENSE 
RELATIVISTIC ELECTRON BEAMS 

H. SUEMATSU1, R. TOBA1, T. KIKUCHI2, G. IMADA1,3, G. THOROGOOD4, 
T. M. D. DO1, T. NAKAYAMA1, T. SUZUKI2 AND K. NIIHARA2 
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3Department of Information and Electronics Engineering, Niigata Institute of Technology, 
Kashiwazaki, Niigata 945-1195, Japan 

4Australian Nuclear Science and Technology Organisation, Locked Bag 2001, Kirrawee DC, 
NSW, 2232, Australia 

Abstract: Surface of Europa, a satellite of Jupitar, is known to be covered mainly by ice and there 
are some a non-ice component with brown color. Recently, a new hypothesis has been proposed that 
the non-ice component is NaCl irradiated by charged particles in magnetosphere of Jupitar, which 
shows brown colors by formation of anion vacancies (F-centers) and their clusters. However, there 
are many other candidates with brown colors so that a novel method to identify the non-ice 
component is required. It is thought that the magnitude of magnetosphere of Jupitar may be 
fluctuating similar to that of the Earth. Using probes with dosimeters in the future, identification of 
NaCl can be made by the color change with radiation dose fluctuation. Even though there have been 
numerous results of irradiation effects of NaCl by DC accelerators, there are no data on formation 
and recovery behavior of F-centers in NaCl induced by pulsed electron beams. In this research, 
electron irradiation tests were carried out by pulsed intense relativistic electron beams (PIREBs). 
Experimental: Single crystals of NaCl with size of 10x10x1 mm were irradiated at room temperature 
by PIREBs with a peak energy of 6 MeV, a current of -800A, and a pulse width of 70 ns from 
ETIGO-III in Nagaoka University of Technology, Japan. The irradiation was repeated up to 5 times. 
The absorbed dose was measured using cellulose triacetate film dosimeter “FTR-125 place on the 
single crystals.  After the irradiations, the optical absorption of single crystals was measured by an 
UV-Vis spectrometer.  Using the absorption data and the Smakula equation, the density of F-centers 
was calculated. Results and discussion: The density of F-centers are shown in Fig. 1. The production 
rate of F-centers by PIREB was comparable to those induced by conventional accelerators, which 
are also plotted in Fig. 1. However, it was thought that local temperature might have been raised 
because of the pulsed irradiation. 

 
Fig. 1. Density of F-centers plotted against the energy absorbed. Data obtained using a DC accelerator is plotted 

by dashed line for comparison. 
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HIỆN TƢỢNG PHỒNG RỘP Ở TINH THỂ THẠCH ANH (Α-SiO2) GÂY RA BỞI 
CHÙM ION NĂNG LƢỢNG CAO: LIỀU CHIẾU TỚI HẠN 

SWELLING OF ALPHA-SiO2 INDUCED BY MEV IONS IRRADIATION:                                       
CRITICAL DOSE FOR SWELLING 

NHUT LUUVU1*,2, KENTA MURAKAMI1, HAMZA SAMOUH 3,  
IPPEI MARUYAMA3, KIYOTERU SUZUKI4 
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3Nagoya University, Nagoya, Aichi, Japan.  
4Mitsubishi Research Institute, Chiyoda, Tokyo, Japan 

*s165051@stn.nagaokaut.ac.jp 

Tóm tắt: Báo cáo này nghiên cứu hiệu ứng phồng rộp xảy ra tinh thể thạch anh (α-SiO2) khi bị chiếu 
xạ bằng chùm ion, với các năng lƣợng lần lƣợng là 2 MeV He2 + và 3 MeV Si2+ trên máy gia tốc hạt 
Tandem. Sử dụng máy đo biên dạng bề mặt và kính hiển vi laser, sự phồng rộp đƣợc đo ở đƣờng biên 
giữa vùng chiếu xạ và không bị chiếu xạ. Thí nghiệm cho thấy liều chiếu ion gây ra hiện tƣợng phồng 
rộp của từng ion là khác nhau phụ thuộc vào thông số chiếu xạ. Bằng cách chuyển đổi đơn vị liều 
chiếu ion sang số lần dịch chuyển trên mỗi nguyên tử (dpa) đƣợc tính toán bằng phần mềm SRIM, liều 
dpa tới hạn đƣợc xác định nằm trong khoảng 0,04 dpa, tƣơng ứng năng lƣợng hấp thụ là 2 eV/nguyên 
tử. Đây là liều hấp thụ năng lƣợng cần thiết để hình thành một vùng vô định hình nằm trong tinh thể 
gây ra bởi chùm ion. 

Từ khóa: Sự xuống cấp của bê tông, giải phóng ứng suất, chiếu xạ ion, khuyết tật do bức xạ 

Abstract: The swelling effect was studied in α-SiO2 crystal irradiated with 2 MeV He2+ and 3 MeV 
Si2+ ions using Tandem accelerators. Using profilometer and laser microscopy, the step height 
(represents the swelling) was measured in the boundary between irradiated and virgin area. The ion 
fluence induced swelling was found to be different with different ions depending on irradiation 
parameters. By converting the ion fluence to displacement per atom (dpa), the critical dpa for swelling 
was determined to be about 0.04 dpa, corresponds deposited energy of 2 eV/atom. This is the dose 
required to form an amorphous region embedded in crystalline matrix induced by ion irradiation. 

Keywords: Concrete degradation, stress relaxation, ion irradiation, irradiation defects. 

MECHANISTIC STUDY OF HOT CRACKING AND DEVELOPMENT OF NEW 
RESISTANT NI-BASED HIGH-CR ALLOY WELD METAL 

T.YONEZAWA1, Y.MIYAHARA2, M.J.PELTONEN3, T.SARIKKA3, A.BREDERHOLM4, H.HÄNNINEN3 

1Tohoku University, Sendai, Japan 
E-mail: t-yonezawa@fri.niche.tohoku.ac.jp 

2Central Research Institute of Electric Power Industry, Yokosuka, Japan 
E-mail: miyahara@criepi.denken.or.jp 

3Aalto University, Espoo, Finland 
E-mail: mikko.j.peltonen@aalto.fi, teemu.sarikka@aalto.fi, hannu.e.hanninen@aalto.fi 

4Fennovoima Oy, Helsinki, Finland 
E-mail: anssi.brederholm@fennovoima.fi 

Abstract: Alloys 52/152 are commonly used as weld metals of 30% Cr-Ni based alloy in the world 
PWRs. However, these alloys show high susceptibility to ductility-dip cracking (DDC) as one kind of 
hot cracking. In order to improve the DDC susceptibility of Alloys 52/152, the effect of the chemical 
composition on DDC susceptibility of 30% Cr-Ni based alloys was studied on 18 laboratory melted 
heats by many kinds of hot cracking testing, comparing with a commercial heat of Alloy 52. Hot 
cracking susceptibility based on the Longi-Varestraint test and On-cooling hot ductility test seems to 
be appropriate for the evaluation of solidification and liquation cracking susceptibility, but not so 
suitable for the evaluation of DDC. In case of strain-to-fracture (STF) test, DDC occurred in the 
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Abstract: Magnetic nano particle was synthesized from the pickling liquors solution of the steel plant 
and saturated lime solution. This material was used to adsorb U and has a maximum capacity of 250 
mg/g. The equilibrium adsorption data were well fitted to Langmuir and Freundlich isotherm models, 
with a better fitting to the Langmuir model for magnetite adsorbent. The adsorption kinetics of U(VI) 
was found to follow a pseudo-second-order kinetic model. 

Keywords: removal U, magnetic nanocomposite adsorbents; kinetics; adsorption isotherms. 

COLOR CENTERS IN NaCl SINGLE CRYSTALS INDUCED BY PULSED INTENSE 
RELATIVISTIC ELECTRON BEAMS 

H. SUEMATSU1, R. TOBA1, T. KIKUCHI2, G. IMADA1,3, G. THOROGOOD4, 
T. M. D. DO1, T. NAKAYAMA1, T. SUZUKI2 AND K. NIIHARA2 

1Extreme Energy-Density Research Institute, Nagaoka University of Technology,  
Nagaoka 940-2188, Japan 

2Department of Nuclear System Safety Engineering, Nagaoka University of Technology, 
Nagaoka 940-2188, Japan 

3Department of Information and Electronics Engineering, Niigata Institute of Technology, 
Kashiwazaki, Niigata 945-1195, Japan 

4Australian Nuclear Science and Technology Organisation, Locked Bag 2001, Kirrawee DC, 
NSW, 2232, Australia 

Abstract: Surface of Europa, a satellite of Jupitar, is known to be covered mainly by ice and there 
are some a non-ice component with brown color. Recently, a new hypothesis has been proposed that 
the non-ice component is NaCl irradiated by charged particles in magnetosphere of Jupitar, which 
shows brown colors by formation of anion vacancies (F-centers) and their clusters. However, there 
are many other candidates with brown colors so that a novel method to identify the non-ice 
component is required. It is thought that the magnitude of magnetosphere of Jupitar may be 
fluctuating similar to that of the Earth. Using probes with dosimeters in the future, identification of 
NaCl can be made by the color change with radiation dose fluctuation. Even though there have been 
numerous results of irradiation effects of NaCl by DC accelerators, there are no data on formation 
and recovery behavior of F-centers in NaCl induced by pulsed electron beams. In this research, 
electron irradiation tests were carried out by pulsed intense relativistic electron beams (PIREBs). 
Experimental: Single crystals of NaCl with size of 10x10x1 mm were irradiated at room temperature 
by PIREBs with a peak energy of 6 MeV, a current of -800A, and a pulse width of 70 ns from 
ETIGO-III in Nagaoka University of Technology, Japan. The irradiation was repeated up to 5 times. 
The absorbed dose was measured using cellulose triacetate film dosimeter “FTR-125 place on the 
single crystals.  After the irradiations, the optical absorption of single crystals was measured by an 
UV-Vis spectrometer.  Using the absorption data and the Smakula equation, the density of F-centers 
was calculated. Results and discussion: The density of F-centers are shown in Fig. 1. The production 
rate of F-centers by PIREB was comparable to those induced by conventional accelerators, which 
are also plotted in Fig. 1. However, it was thought that local temperature might have been raised 
because of the pulsed irradiation. 

 
Fig. 1. Density of F-centers plotted against the energy absorbed. Data obtained using a DC accelerator is plotted 

by dashed line for comparison. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI DẠNG NORM/TENORM TẠI CÁC CƠ SỞ  
KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG CÓ CHỨA CÁC NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ 

PROBLEMS OF MANAGING FOR RADIOACTIVE WASTE NORM/TENORM IN FACILITIES 
OF MINING AND PROCESSING FOR MINERALS CONTAINING RADIOACTIVE ELEMENTS 

NGUYỄN BÁ TIẾN    

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements,  
48 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam 

Email: batien1955@yahoo.com 

Tóm tắt: Vấn đề quản lý các chất thải phóng xạ dạng NORM/TENORM* hiện đang đƣợc các nƣớc 
trên thế giới, đặ biệt là IAEA quan tâm. Gần đây ở Việt Nam mới bắt đầu xuất hiện các cơ sở sản xuất 
có liên quan đến NORM/TENORM nên việc quản lý chúng còn tƣơng đối mới lạ. Các cơ quan quản lý 
nhà nƣớc chƣa có chính sách cụ thể liên quan đến vấn đề này. Trong bài báo này trình bày hiện trạng 
quản lý chất thải NORM/TENORM tại các cơ sở khai thác, chế biến quặng có chứa các nguyên tố 
phóng xạ ở Việt Nam. Cụ thể là vấn đề quản lý các chất thải quặng đuôi trong nghiên cứu chế biến 
quặn urani, trong khai thác chế biến sa khoáng ven biển, trong khai thác chế biến quặng đất hiếm và 
trong sản xuất ZOC**. Báo cáo cũng dự báo về khả năng phát sinh của chất thải dạng này tại Việt 
Nam trong tƣơng lai gần và đề xuất một số kiến nghị đối với Bộ TN&M, Bộ KHCN về sự cần thiết 
xây dựng chính sách quản lý chất thải dạng NORM/TENORM tại Việt Nam để đảm bảo an toàn cho 
môi trƣờng và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tham gia vào lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế 
biến tài nguyên  khoáng sản có chứa các nguyên tố phóng xạ.  

Từ khóa: NORM/TENORM, đất hiếm, quặng urani, ilmenite, zircon. 

Abstract: The management of radioactive wastes NORM/TENORM is currently being interested by 
countries around the world, especially IAEA. Nearly, Vietnam has just started facilities related to 
NORM / TENORM, their management is still relatively new. The state management Agencies do not 
have specific policies related to this issue. In this paper, the current situation of waste management in 
this form is mentioned at mining and processing facilities containing radioactive elements in Vietnam. 
Specifically, the issue of managing tailings wastes in uranium processing experiments, in mining and 
processing beach sand minerals, in exploiting and processing rare earth ores and in ZOC production. 
The report also reports on the possibility of developing this type of waste in Vietnam in the near future 
and proposes some recommendations for the Ministry of Natural Resources and Environment, the 
Ministry of Science and Technology on the need to develop a substance management policy on 
NORM/TENORM in Vietnam to ensure safety for the environment and facilitate businesses to 
participate in the field of exploration, exploitation and processing of mineral resources containing 
radioactive elements. 

Keywords: NORM / TENORM, rare earth, uranium ore, ilmenite, zircon. 

SYNTHESIS OF POROUS MoO3 BY CHEMICAL PRECIPITATION 

 THI-MAI-DUNG DO, MISAKI SEKI, MAKOTO NANKO, TADACHIKA NAKAYAMA,  
HISAYUKI SUEMATSU AND KOICHI NIIHARA 

Department of Nuclear System Safety Engineering, Extreme Energy-Density Research Institute, 
Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Japan. 

Abstract: Molybdenum-99 (Mo-99) and technetium-99m (Tc-99m) are 
used in about 80 percent of all nuclear medicine procedures worldwide. 
Not only using for diagnostic imaging, Tc-99m is used for the detection 
of disease and for the study of organ structure and function. Tc-99m is 
especially useful for nuclear medicine procedures because it can be 
chemically incorporated into small molecule ligands and proteins that 
concentrate in specific organs or tissues when injected into the body. 
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temperature range of 900 to 1,000oC. However, this temperature range is different from the ductility-
dip cracking temperature range obtained by high temperature tensile testing. The authors studied a 
novel thermal cycling test under tensile loading of the round-notched bar type specimen, using Gleeble 
test machine. In this kind of testing the mechanism of the DDC is thought to be different from the 
earlier observations and hypotheses. The DDC initiation and fracture temperatures were measured in 
the temperature range of 1000 to 1150oC for the 30% Cr-Ni based alloys. The DDC susceptibility was 
markedly improved by the addition of C and Nb contents.  

Keywords: Ductility-dip Cracking, Strain Ratcheting, Varestraint Test, Strain-to-Fracture Test, 
Thermal Cycling Test. 

PHÂN TÍCH BỀ MẶT CỦA THÉP KHÔNG GỈ 316 NGƢNG TỤ XÊSI MOLYBDATE 
TRONG TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG 

SURFACE ANALYSIS OF CESIUM MOLYBDATE DEPOSITED  
ON STAINLESS STEEL 316 IN SEVERE ACCIDENTS 

HOANG XUAN THI1,2,*, THI MAI DUNG DO2,**, HISAYUKI SUEMATSU2,** 

1Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam 
2 Department of Nuclear System Safety Engineering, Extreme Energy-Density Research Institute, 

Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Japan. 
*E-mail: hoangthi.hus@gmail.com 

**E-mail: suematsu@vos.nagaokaut.ac.jp, maidung@vos.nagaoaut.ac.jp 

Tóm tắt: Hành vi của thép không gỉ (SUS) sau khi ngƣng tụ sản phẩm phân hạch (FP) của Caesium 
trong tai nạn nghiêm trọng (SA) là mối quan tâm chính trong việc phát triển sự hiểu biết về an toàn vật 
liệu hạt nhân. Nghiên cứu hiện tại cho thấy sự tƣơng tác giữa bề mặt thép không gỉ và sản phẩm phân 
hạch (FP) của Caesium (Cs). Nghiên cứu tập trung vào thép không gỉ SUS316 do ứng dụng quan trọng 
của nó làm chi tiết lõi lò và hợp chất Cs2MoO4 đƣợc tạo thành từ Cs2MoO4 trong điều kiện nhiệt độ 
cao trong các tai nạn nghiêm trọng (SA). Các mẫu thép không gỉ SUS316 đƣợc gia nhiệt trong khoảng 
nhiệt độ từ 2300C đến 9600C trong môi trƣờng khí argon có hơi Cs2MoO4. Bề mặt của SUS316 đƣợc 
phân tích bằng kính hiển vi quang học (OM), nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ Micro-RAMAN 
(RAMAN) và kính hiển vi điện tử quét với quang phổ tia X tán sắc năng lƣợng (SEM-EDS). Kết quả 
chỉ ra rằng có sự khác biệt khi không có Cs2MoO4 và với các trƣờng hợp có mặt Cs2MoO4. Oxit Crôm 
(Cr) Cr2O3 và FeCr2O4 đƣợc tìm thấy trong trƣờng hợp không- Cs2MoO4, nhƣng trong trƣờng hợp có- 
Cs2MoO4, chỉ xác nhận sự hình thành Fe3O4 và sự có mặt của pha anpha (α). Chúng tôi kết luận rằng 
bề mặt SUS316 đã tƣơng tác phức tạp với Cs2MoO4 ở nhiệt độ cao gây ra phản ứng và thay đổi hàm 
lƣợng Cr tại vùng bề mặt SUS316 dẫn đến sự chuyển pha từ gamma γ sang pha alpha α. 

Từ khóa: Tai nạn nghiêm trọng, SUS316, Cs2MoO4, lắng đọng, nhiệt độ cao, OM, XRD, RAMAN, 
SEM-EDS. 

Abstract: The behavior of the Stainless Steel (SUS) after deposition of the Fission Product (FP) of 
Cesium in Severe Accidents (SA) is a major concern in developing understanding of nuclear material 
safety. The present research showed the interaction between the stainless steel surface and the FP of 
Cesium (Cs). The research was focus on SUS316 due to its important application as core internal and 
Cs2MoO4 due to its formation from Cs2MoO4 under high temperature melting core in SA. The SUS316 
samples were heated in the temperature range from 2300C-9600C in the argon gas with Cs2MoO4 
vapor. The surfaces of SUS316 were analyzed by Optical microscope (OM), X-ray diffraction (XRD), 
Micro-RAMAN spectroscopy (RAMAN) and Scanning electron microscopy with energy dispersive 
X-rays spectroscopy (SEM-EDS). The results indicated that there are differences in without Cs2MoO4 
and with Cs2MoO4 cases. There are formations of Chromium (Cr) oxide such as Cr2O3 and FeCr2O4 in 
without Cs2MoO4 case but in the case of with Cs2MoO4¬, only confirm the formation of Fe3O4 and 
there a transition from gamma (γ) to alpha (α) phase. We conclude that the SUS316 surface interacts 
complexly with Cs2MoO4 at high temperatures causing reactions and change in Cr content around 
SUS316 surface areas on causing phase transition from gamma γ to alpha α phase. 

Keywords: Severe accidents, SUS316, Cs2MoO4, deposition, high temperature, XRD, RAMAN, SEM-EDS. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
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VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI DẠNG NORM/TENORM TẠI CÁC CƠ SỞ  
KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG CÓ CHỨA CÁC NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ 

PROBLEMS OF MANAGING FOR RADIOACTIVE WASTE NORM/TENORM IN FACILITIES 
OF MINING AND PROCESSING FOR MINERALS CONTAINING RADIOACTIVE ELEMENTS 

NGUYỄN BÁ TIẾN    

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements,  
48 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam 

Email: batien1955@yahoo.com 

Tóm tắt: Vấn đề quản lý các chất thải phóng xạ dạng NORM/TENORM* hiện đang đƣợc các nƣớc 
trên thế giới, đặ biệt là IAEA quan tâm. Gần đây ở Việt Nam mới bắt đầu xuất hiện các cơ sở sản xuất 
có liên quan đến NORM/TENORM nên việc quản lý chúng còn tƣơng đối mới lạ. Các cơ quan quản lý 
nhà nƣớc chƣa có chính sách cụ thể liên quan đến vấn đề này. Trong bài báo này trình bày hiện trạng 
quản lý chất thải NORM/TENORM tại các cơ sở khai thác, chế biến quặng có chứa các nguyên tố 
phóng xạ ở Việt Nam. Cụ thể là vấn đề quản lý các chất thải quặng đuôi trong nghiên cứu chế biến 
quặn urani, trong khai thác chế biến sa khoáng ven biển, trong khai thác chế biến quặng đất hiếm và 
trong sản xuất ZOC**. Báo cáo cũng dự báo về khả năng phát sinh của chất thải dạng này tại Việt 
Nam trong tƣơng lai gần và đề xuất một số kiến nghị đối với Bộ TN&M, Bộ KHCN về sự cần thiết 
xây dựng chính sách quản lý chất thải dạng NORM/TENORM tại Việt Nam để đảm bảo an toàn cho 
môi trƣờng và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tham gia vào lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế 
biến tài nguyên  khoáng sản có chứa các nguyên tố phóng xạ.  

Từ khóa: NORM/TENORM, đất hiếm, quặng urani, ilmenite, zircon. 

Abstract: The management of radioactive wastes NORM/TENORM is currently being interested by 
countries around the world, especially IAEA. Nearly, Vietnam has just started facilities related to 
NORM / TENORM, their management is still relatively new. The state management Agencies do not 
have specific policies related to this issue. In this paper, the current situation of waste management in 
this form is mentioned at mining and processing facilities containing radioactive elements in Vietnam. 
Specifically, the issue of managing tailings wastes in uranium processing experiments, in mining and 
processing beach sand minerals, in exploiting and processing rare earth ores and in ZOC production. 
The report also reports on the possibility of developing this type of waste in Vietnam in the near future 
and proposes some recommendations for the Ministry of Natural Resources and Environment, the 
Ministry of Science and Technology on the need to develop a substance management policy on 
NORM/TENORM in Vietnam to ensure safety for the environment and facilitate businesses to 
participate in the field of exploration, exploitation and processing of mineral resources containing 
radioactive elements. 

Keywords: NORM / TENORM, rare earth, uranium ore, ilmenite, zircon. 

SYNTHESIS OF POROUS MoO3 BY CHEMICAL PRECIPITATION 

 THI-MAI-DUNG DO, MISAKI SEKI, MAKOTO NANKO, TADACHIKA NAKAYAMA,  
HISAYUKI SUEMATSU AND KOICHI NIIHARA 

Department of Nuclear System Safety Engineering, Extreme Energy-Density Research Institute, 
Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Japan. 

Abstract: Molybdenum-99 (Mo-99) and technetium-99m (Tc-99m) are 
used in about 80 percent of all nuclear medicine procedures worldwide. 
Not only using for diagnostic imaging, Tc-99m is used for the detection 
of disease and for the study of organ structure and function. Tc-99m is 
especially useful for nuclear medicine procedures because it can be 
chemically incorporated into small molecule ligands and proteins that 
concentrate in specific organs or tissues when injected into the body. 
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temperature range of 900 to 1,000oC. However, this temperature range is different from the ductility-
dip cracking temperature range obtained by high temperature tensile testing. The authors studied a 
novel thermal cycling test under tensile loading of the round-notched bar type specimen, using Gleeble 
test machine. In this kind of testing the mechanism of the DDC is thought to be different from the 
earlier observations and hypotheses. The DDC initiation and fracture temperatures were measured in 
the temperature range of 1000 to 1150oC for the 30% Cr-Ni based alloys. The DDC susceptibility was 
markedly improved by the addition of C and Nb contents.  

Keywords: Ductility-dip Cracking, Strain Ratcheting, Varestraint Test, Strain-to-Fracture Test, 
Thermal Cycling Test. 

PHÂN TÍCH BỀ MẶT CỦA THÉP KHÔNG GỈ 316 NGƢNG TỤ XÊSI MOLYBDATE 
TRONG TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG 

SURFACE ANALYSIS OF CESIUM MOLYBDATE DEPOSITED  
ON STAINLESS STEEL 316 IN SEVERE ACCIDENTS 

HOANG XUAN THI1,2,*, THI MAI DUNG DO2,**, HISAYUKI SUEMATSU2,** 

1Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 Lang Ha, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam 
2 Department of Nuclear System Safety Engineering, Extreme Energy-Density Research Institute, 

Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Japan. 
*E-mail: hoangthi.hus@gmail.com 

**E-mail: suematsu@vos.nagaokaut.ac.jp, maidung@vos.nagaoaut.ac.jp 

Tóm tắt: Hành vi của thép không gỉ (SUS) sau khi ngƣng tụ sản phẩm phân hạch (FP) của Caesium 
trong tai nạn nghiêm trọng (SA) là mối quan tâm chính trong việc phát triển sự hiểu biết về an toàn vật 
liệu hạt nhân. Nghiên cứu hiện tại cho thấy sự tƣơng tác giữa bề mặt thép không gỉ và sản phẩm phân 
hạch (FP) của Caesium (Cs). Nghiên cứu tập trung vào thép không gỉ SUS316 do ứng dụng quan trọng 
của nó làm chi tiết lõi lò và hợp chất Cs2MoO4 đƣợc tạo thành từ Cs2MoO4 trong điều kiện nhiệt độ 
cao trong các tai nạn nghiêm trọng (SA). Các mẫu thép không gỉ SUS316 đƣợc gia nhiệt trong khoảng 
nhiệt độ từ 2300C đến 9600C trong môi trƣờng khí argon có hơi Cs2MoO4. Bề mặt của SUS316 đƣợc 
phân tích bằng kính hiển vi quang học (OM), nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ Micro-RAMAN 
(RAMAN) và kính hiển vi điện tử quét với quang phổ tia X tán sắc năng lƣợng (SEM-EDS). Kết quả 
chỉ ra rằng có sự khác biệt khi không có Cs2MoO4 và với các trƣờng hợp có mặt Cs2MoO4. Oxit Crôm 
(Cr) Cr2O3 và FeCr2O4 đƣợc tìm thấy trong trƣờng hợp không- Cs2MoO4, nhƣng trong trƣờng hợp có- 
Cs2MoO4, chỉ xác nhận sự hình thành Fe3O4 và sự có mặt của pha anpha (α). Chúng tôi kết luận rằng 
bề mặt SUS316 đã tƣơng tác phức tạp với Cs2MoO4 ở nhiệt độ cao gây ra phản ứng và thay đổi hàm 
lƣợng Cr tại vùng bề mặt SUS316 dẫn đến sự chuyển pha từ gamma γ sang pha alpha α. 

Từ khóa: Tai nạn nghiêm trọng, SUS316, Cs2MoO4, lắng đọng, nhiệt độ cao, OM, XRD, RAMAN, 
SEM-EDS. 

Abstract: The behavior of the Stainless Steel (SUS) after deposition of the Fission Product (FP) of 
Cesium in Severe Accidents (SA) is a major concern in developing understanding of nuclear material 
safety. The present research showed the interaction between the stainless steel surface and the FP of 
Cesium (Cs). The research was focus on SUS316 due to its important application as core internal and 
Cs2MoO4 due to its formation from Cs2MoO4 under high temperature melting core in SA. The SUS316 
samples were heated in the temperature range from 2300C-9600C in the argon gas with Cs2MoO4 
vapor. The surfaces of SUS316 were analyzed by Optical microscope (OM), X-ray diffraction (XRD), 
Micro-RAMAN spectroscopy (RAMAN) and Scanning electron microscopy with energy dispersive 
X-rays spectroscopy (SEM-EDS). The results indicated that there are differences in without Cs2MoO4 
and with Cs2MoO4 cases. There are formations of Chromium (Cr) oxide such as Cr2O3 and FeCr2O4 in 
without Cs2MoO4 case but in the case of with Cs2MoO4¬, only confirm the formation of Fe3O4 and 
there a transition from gamma (γ) to alpha (α) phase. We conclude that the SUS316 surface interacts 
complexly with Cs2MoO4 at high temperatures causing reactions and change in Cr content around 
SUS316 surface areas on causing phase transition from gamma γ to alpha α phase. 

Keywords: Severe accidents, SUS316, Cs2MoO4, deposition, high temperature, XRD, RAMAN, SEM-EDS. 
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Water was applied to confirm water permeability. Figure 6 shows the result of microstructure 
observation of the sample after immersing into water. NaCl inside the MoO3 shell has almost 
disappeared. From this, it was found that the shell of MoO3 is permeable to water and water can enter 
and exit through the shell. Furthermore, it was found that the shell maintained its shape even when it 
touched water. 

 
Figure 7 shows the X-ray diffraction results. MoO3 and NaCl as the 
main components in 20 vol.% and 50 vol.% samples while 
Na2MoO4Cl was found in 70 vol.% sample. It was suggested that the 
addition amount of NaCl is preferably less than 70 vol.%. Since the 
large surface area of the shell be in contacting water is desirable, the 
addition amount of NaCl is preferably 50 vol.% to 70 vol.%. Since 
the particles are grown in columnar form surrounding NaCl, 
precipitation of MoO3 form a gas or liquid phase can be considered. 
The phenomenon such as chemical vapor deposition (CVD) is 
occurring as an example of this. CVD is a method to deposit the gas 
containing an element forming a layer on a substrate surface. Here, 
the reaction process using tungsten (W) oxide of the same group 6 as 
Mo and NaCl is quoted. Saeki et al. [1] are examining chlorination 
of tungsten trioxide (WO3), and intentionally increase the chlorine 
partial pressure in the experimental environment, tungsten deoxy 
dichloride (WO2Cl2) generated. It has also been reported that 
Na2W2O7 at 140°C, Na2W4O13 at 350°C, and WO3 at 480°C from 
sodium tungstate (Na2WO4) [2]. This report also describes that 
WOCl4 is produced from WO3 and NaCl. From these reports, a 
similar reaction occurs in MoO3, in which MoO3 reacted with NaCl, 
and the Mo-Cl compound is precipitated on the surface of NaCl 
thank for Cl2 gas and then oxidized to form MoO3. Conclusion: The 
process produces MoO3 shells on the surface of NaCl were studied. 
The reaction between MoO3 and NaCl was took place, and Mo-Cl 
compound precipitated and then Mo was oxidized into MoO3. 
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Almost all of the Tc-99m in nuclear medicine today is produced by radioactive decay of Mo-99. About 
88 percent of the Mo-99 decays (red line) produce Tc-99m via the pathway depicted in the Figure 1. 
One technique to produce Mo-99 which is used in Tc-99 generators is based on neutron activation of a 
stable nuclide Mo-98 through the neutron capture reaction: 𝑀𝑀𝑀𝑀42

98  + 𝑛𝑛0  → 𝑀𝑀𝑀𝑀42
99  

In our preliminary work, the water solubility of MoO3 was found to be increased after the neutron 
irradiation. This phenomenon can lead the reacted Mo-99 / Tc-99m separated and recovered by water. 
Besides, if MoO3 powder is more micronized to increase the surface area, the solubility of Mo-99 and 
Tc-99m in water may be increased. From this point, if a porous MoO3 target can be produced, it is not 
necessary to dissolve all the target, and it is possible to recover Mo-99 and Tc-99m simply by pouring 
water. Furthermore, if it is possible to keep the target in the reactor, a new method can be proposed to 
recover the reacted Mo-99/Tc-99m simply by circulating water. In 
order to produce porous ceramics, there is a known a method of 
mixing and sintering ceramic powder with NaCl powder and 
dissolving NaCl in water. In this study, the preparation of porous 
MoO3 targets that are water-permeable are described. Experimental 
procedure: MoO3 powder (Taiyo Koko Co., LTD, 99.9%) was mixed 
with NaCl (SIGMA Life Science, 99.9%) at a ratio of 20, 50 and 70 
vol %. The mixed powder then was filled into a die with 10 × 10 × 3 
mm in size and were pressed with punches at with 20 MPa. Then the 
die was turned over and the same pressure was applied for 3 minutes 
for even compaction. After that, heating was performed in using a 
electric furnace (Nitto Kagaku Co., Ltd., NHK-170) shown in Fig 2, 
for 3 hours at 500°C with heating rate is 4°C/min. The atmosphere of 
heating was in the air. The evaluation was carried out by phase identification by X-ray diffraction 
(RINT-2500HF+PC manufactured by Rigaku) and microstructure observation by a table-top SEM 
(TM 3000 type Miniscope manufactured by Hitachi High-Technologies). Microstructure observation 
was made into two places of the target surface and the section divided. Results: Figure 3 shows the 
appearance of the MoO3 target after heating. The microstructure of samples was observed on the 
surface and cross section (Figure 4). It can be seen that NaCl was uniformly dispersed on the surface. 
Figure 5 shows the cross section of 50 vol% NaCl sample with higher magnification. It can be seen 
that MoO3 extends columnar around NaCl as a shell. 
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Water was applied to confirm water permeability. Figure 6 shows the result of microstructure 
observation of the sample after immersing into water. NaCl inside the MoO3 shell has almost 
disappeared. From this, it was found that the shell of MoO3 is permeable to water and water can enter 
and exit through the shell. Furthermore, it was found that the shell maintained its shape even when it 
touched water. 

 
Figure 7 shows the X-ray diffraction results. MoO3 and NaCl as the 
main components in 20 vol.% and 50 vol.% samples while 
Na2MoO4Cl was found in 70 vol.% sample. It was suggested that the 
addition amount of NaCl is preferably less than 70 vol.%. Since the 
large surface area of the shell be in contacting water is desirable, the 
addition amount of NaCl is preferably 50 vol.% to 70 vol.%. Since 
the particles are grown in columnar form surrounding NaCl, 
precipitation of MoO3 form a gas or liquid phase can be considered. 
The phenomenon such as chemical vapor deposition (CVD) is 
occurring as an example of this. CVD is a method to deposit the gas 
containing an element forming a layer on a substrate surface. Here, 
the reaction process using tungsten (W) oxide of the same group 6 as 
Mo and NaCl is quoted. Saeki et al. [1] are examining chlorination 
of tungsten trioxide (WO3), and intentionally increase the chlorine 
partial pressure in the experimental environment, tungsten deoxy 
dichloride (WO2Cl2) generated. It has also been reported that 
Na2W2O7 at 140°C, Na2W4O13 at 350°C, and WO3 at 480°C from 
sodium tungstate (Na2WO4) [2]. This report also describes that 
WOCl4 is produced from WO3 and NaCl. From these reports, a 
similar reaction occurs in MoO3, in which MoO3 reacted with NaCl, 
and the Mo-Cl compound is precipitated on the surface of NaCl 
thank for Cl2 gas and then oxidized to form MoO3. Conclusion: The 
process produces MoO3 shells on the surface of NaCl were studied. 
The reaction between MoO3 and NaCl was took place, and Mo-Cl 
compound precipitated and then Mo was oxidized into MoO3. 
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Almost all of the Tc-99m in nuclear medicine today is produced by radioactive decay of Mo-99. About 
88 percent of the Mo-99 decays (red line) produce Tc-99m via the pathway depicted in the Figure 1. 
One technique to produce Mo-99 which is used in Tc-99 generators is based on neutron activation of a 
stable nuclide Mo-98 through the neutron capture reaction: 𝑀𝑀𝑀𝑀42

98  + 𝑛𝑛0  → 𝑀𝑀𝑀𝑀42
99  

In our preliminary work, the water solubility of MoO3 was found to be increased after the neutron 
irradiation. This phenomenon can lead the reacted Mo-99 / Tc-99m separated and recovered by water. 
Besides, if MoO3 powder is more micronized to increase the surface area, the solubility of Mo-99 and 
Tc-99m in water may be increased. From this point, if a porous MoO3 target can be produced, it is not 
necessary to dissolve all the target, and it is possible to recover Mo-99 and Tc-99m simply by pouring 
water. Furthermore, if it is possible to keep the target in the reactor, a new method can be proposed to 
recover the reacted Mo-99/Tc-99m simply by circulating water. In 
order to produce porous ceramics, there is a known a method of 
mixing and sintering ceramic powder with NaCl powder and 
dissolving NaCl in water. In this study, the preparation of porous 
MoO3 targets that are water-permeable are described. Experimental 
procedure: MoO3 powder (Taiyo Koko Co., LTD, 99.9%) was mixed 
with NaCl (SIGMA Life Science, 99.9%) at a ratio of 20, 50 and 70 
vol %. The mixed powder then was filled into a die with 10 × 10 × 3 
mm in size and were pressed with punches at with 20 MPa. Then the 
die was turned over and the same pressure was applied for 3 minutes 
for even compaction. After that, heating was performed in using a 
electric furnace (Nitto Kagaku Co., Ltd., NHK-170) shown in Fig 2, 
for 3 hours at 500°C with heating rate is 4°C/min. The atmosphere of 
heating was in the air. The evaluation was carried out by phase identification by X-ray diffraction 
(RINT-2500HF+PC manufactured by Rigaku) and microstructure observation by a table-top SEM 
(TM 3000 type Miniscope manufactured by Hitachi High-Technologies). Microstructure observation 
was made into two places of the target surface and the section divided. Results: Figure 3 shows the 
appearance of the MoO3 target after heating. The microstructure of samples was observed on the 
surface and cross section (Figure 4). It can be seen that NaCl was uniformly dispersed on the surface. 
Figure 5 shows the cross section of 50 vol% NaCl sample with higher magnification. It can be seen 
that MoO3 extends columnar around NaCl as a shell. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Thực nghiệm đƣợc tiến hành ở nhiệt độ phòng, từ dung dịch nitrat Ln(NO3)3 – (La3+ 1M, Pr3+ 0,5 M và 
Nd3+ 0,5 M ), NH4NO3 4 M và HNO3 ở nồng độ thấp 0,01 M, với tỷ lệ thể tích pha nƣớc và pha hữu 
cơ O/A = 1, trong thời gian tiếp xúc và phân pha là đều 15 phút. 

Từ khóa: Nguyên tố đất hiếm, cường chiết, dung dịch nitrat, tributylphotphat (TBP), trioctylmetyl 
amoni nitrat (TOMAN), La, Pr, Nd 

Abstract: This study describes effect of concentrations of two individual extractants such as: 
Tributylphosphate (TBP), Trioctylmethylammonium nitrate (TOMAN), as well as the composition of 
isomolar mixtures TOMAN+TBP (1M) on the distribution ratio and seperation factor of rare earth 
elements. The experiments was carried out at room temperature, from nitrate medium Ln(NO3)3 – 
(La3+ 1M, Pr3+ 0,5 M và Nd3+ 0,5 M ), NH4NO3 4 M and HNO3 at low concentration 0,01 M, with the 
volumetric ratio of aqueous/organic phase (O/A) = 1, during contact time and time to separate phase 
are 15 minutes. 

Keywords: Seperation, Solvent extraction, Nitrare medium, Rare earth elements (REEs), TBP, 
Trioctylmethylammonium nitrate (TOMAN). 

SORPTION EXTRACTION OF RARE-EARTH ELEMENTS AND OTHER 
CATIONIC MACRO-IMPURITIES FROM A SOLUTION OF EXTRACTION 

PHOSPHORIC ACID BY ION EXCHANGE RESINS 

TATIANAV.KON‟KOVA1*, TRINH NGUYEN QUYNH1 

1D.I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia,  
20 GeroevPanfilovtsevst, Moscow, 125480, RUSSIAN FEDERATION 

*E-mail address: kontat@list.ru 

Abstract: The sorption of rare-earth elements (for example, lanthanum ions), iron, aluminum and 
calcium from a solution of phosphoric acid by ion exchange resins was investigated depending on 
their porous structure, the nature of the functional groups and the ion-exchange form. It was revealed 
that MTS 1600 is the most effective and selective sorbent for extracting rare-earth elements from 
phosphoric acid independently of the ion-exchange form. Among the studied cationic ions, calcium 
ions are the main competing impurity in the sorption of rare-earth elements. 

Keywords: rare-earth elements, sorption, ion-exchange, phosphoric acid, lanthanum, iron, aluminum 
and calcium. 

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH FLO HÓA RUTILE TINH LUYỆN 

RESEARCH OF THE FLOURIDE PROCESS OF THE CONCENTRATE RUTILE  

KARELIN A.B.1*, LE HAI SON2, KARELINA N.V.3, LE THI MAI HUONG2    

1National research Tomsk polytechnic university 
2Institute of technology of radioactive and rare earth elements 

3Saint – Petersburg mining university 
*v.a.karelin@mail.ru 

son.hut2006@gmail.com 
nvkarelina@yandex.ru 
huonghvc@gmail.com 

Tóm tắt: Trong bài báo đã đƣợc trình bày sự cần thiết phát triển một công nghệ mới để xử lý các 
quặng tinh luyện chứa titan. Đã nghiên cứu nhiệt động học quá trình flo hóa chất rutile tinh luyện bằng 
flo, đã sử dụng chƣơng trình máy tính để thực hiện. Theo kế quả và quan điểm nhiệt động lực học, quá 
trình này là vô hạn. Các thông số động học của quá trình đã đƣợc nghiên cứu và xác định mô hình toán 
học. Các kết quả thí nghiệm là chính xác nhất khi sử dụng phƣơng trình Gistling: 1– 2α/3 – (1–
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ÁP DỤNG ĐỒNG THỜI CÁC PHƢƠNG PHÁP NỘI CHUẨN, NGOẠI CHUẨN VÀ 
PHA LOÃNG ĐỒNG VỊ ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG REE  

TRONG MẪU ĐỊA CHẤT BẰNG ICP-MS 

SIMULTANEOUSLY APPLICATION OF INTERNAL STANDARDIZATION, EXTERNAL 
CALIBRATION AND ISOTOPE DILUTION METHODS TO DETERMINE OF REE 

CONCENTRATION IN GEOLOGICAL SAMPLE BY ICP-MS  

CAO ĐÔNG VŨ1*, TRƢƠNG ĐỨC TOÀN1, NGUYỄN ĐĂNG KHÁNH2,  
NGUYỄN GIẰNG1 VÀ NGUYỄN TRỌNG NGỌ1 
1 Nuclear Research Institute, Dalat, Viet Nam. 

2Post Graduate Falculty, Da Lat University, Dalat, Viet Nam. 
* Email: caodongvu1@yahoo.com; Phone number: 0263 821 300/0979 596 589 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, ba phƣơng pháp phân tích: (1) nội chuẩn (Internal Standardization - 
IS); (2) ngoại chuẩn (External Calibration - EC); và (3) pha loãng đồng vị (Isotope Dilution - ID) đƣợc 
áp dụng đồng thời để xác định chính xác hàm lƣợng của 14 nguyên tố đất hiếm REEs trong ba mẫu 
chuẩn địa chất: BHVO-2, BCR-2 và NIST 2711a bằng ICP-MS. Các thí nghiệm hiệu chuẩn trong kỹ 
thuật ID nhƣ hiệu chuẩn hàm lƣợng và độ phổ biến đồng vị tƣơng đối của các dung dịch spike đã đƣợc 
tiến hành bằng thực nghiệm. Bên cạnh đó, nhiễu phổ khối, phân đoạn khối trong ICP-MS cũng đƣợc 
khảo sát, hiệu chỉnh và bình luận. Kết quả thu đƣợc có độ chính xác (< 10%) và độ lặp lại rất tốt (< 
5%). Quy trình đƣợc đề xuất qua nghiên cứu này có thể áp dụng đƣợc cho hầu hết các dạng mẫu nhƣ 
trầm tích, sinh học, khảo cổ, thiên thạch, v.v.., ngoại trừ thủ tục phá mẫu và hệ số pha loãng là khác 
nhau đối với từng loại mẫu. 

Từ khoá: ICP-MS; Nội chuẩn (IS); Ngoại chuẩn (EC); Pha loãng đồng vị (ID); Các nguyên tố đất 
hiếm (REEs). 

Abstract: In this study, three analytical techniques of: (1) Internal Standardization - IS; (2) External 
Calibration - EC; and (3) Isotope Dilution – ID, are simultaneously applied to determine fourteen 
rare earth elements (REEs) in three geological reference materials: BHVO-2, BCR-2 and NIST 
2711a by ICP-MS. Calibration experiments in ID technique such as concentration calibration and 
relative isotopic abundance calibration for spike solutions were carried out. In addition, mass 
spectral interferences, mass fractionation in ICP-MS were also investigated, corrected and 
discussed. High accuracy (< 10%) and reproducibility (< 5%) were obtained for most 
measurements. The procedure proposed by this work is applicable to most sample forms such as 
sediment, biology, archaeology, meteorite, etc., although sample digestion and dilution factor should 
be different for each type of sample. 

Keywords: ICP-MS; Internal standardization (IS); External calibration (EC); Isotope dilution (ID); 
Rare earth elements (REEs). 

HÓA HỌC CHIẾT CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM DỰA TRÊN CƢỜNG CHIẾT CỦA 
TOMAN+TBP TỪ DUNG DỊCH NITRAT 

THE CHEMISTRY EXTRACTION OF RARE EARTH ELEMENTS BY SYNERGISTIC 
MIXTURES OF TOMAN AND TBP FROM NITRATE SOLUTION 

NGUYỄN THỊ YẾN HÕA, S.I. CTEPANOV 

Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia,  
125047 Moscow, Russia, Miusskaya sq.9 

Email: yenhoa7234@gmail.com, chao_step@mail.ru 

Tóm tắt: Nghiên cứu này mô tả ảnh hƣởng riêng phần của nồng độ hai dung môi chiết: 
Tributylphotphat (TBP) và Trioctylmetyl amoni nitrat (TOMAN), cũng nhƣ chuỗi đẳng mol 1 M của 
hỗn hợp dung môi TOMAN+TBP lên hệ số phân bố và hệ số cƣờng chiết của nguyên tố đất hiếm. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Thực nghiệm đƣợc tiến hành ở nhiệt độ phòng, từ dung dịch nitrat Ln(NO3)3 – (La3+ 1M, Pr3+ 0,5 M và 
Nd3+ 0,5 M ), NH4NO3 4 M và HNO3 ở nồng độ thấp 0,01 M, với tỷ lệ thể tích pha nƣớc và pha hữu 
cơ O/A = 1, trong thời gian tiếp xúc và phân pha là đều 15 phút. 

Từ khóa: Nguyên tố đất hiếm, cường chiết, dung dịch nitrat, tributylphotphat (TBP), trioctylmetyl 
amoni nitrat (TOMAN), La, Pr, Nd 

Abstract: This study describes effect of concentrations of two individual extractants such as: 
Tributylphosphate (TBP), Trioctylmethylammonium nitrate (TOMAN), as well as the composition of 
isomolar mixtures TOMAN+TBP (1M) on the distribution ratio and seperation factor of rare earth 
elements. The experiments was carried out at room temperature, from nitrate medium Ln(NO3)3 – 
(La3+ 1M, Pr3+ 0,5 M và Nd3+ 0,5 M ), NH4NO3 4 M and HNO3 at low concentration 0,01 M, with the 
volumetric ratio of aqueous/organic phase (O/A) = 1, during contact time and time to separate phase 
are 15 minutes. 

Keywords: Seperation, Solvent extraction, Nitrare medium, Rare earth elements (REEs), TBP, 
Trioctylmethylammonium nitrate (TOMAN). 

SORPTION EXTRACTION OF RARE-EARTH ELEMENTS AND OTHER 
CATIONIC MACRO-IMPURITIES FROM A SOLUTION OF EXTRACTION 

PHOSPHORIC ACID BY ION EXCHANGE RESINS 

TATIANAV.KON‟KOVA1*, TRINH NGUYEN QUYNH1 

1D.I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia,  
20 GeroevPanfilovtsevst, Moscow, 125480, RUSSIAN FEDERATION 

*E-mail address: kontat@list.ru 

Abstract: The sorption of rare-earth elements (for example, lanthanum ions), iron, aluminum and 
calcium from a solution of phosphoric acid by ion exchange resins was investigated depending on 
their porous structure, the nature of the functional groups and the ion-exchange form. It was revealed 
that MTS 1600 is the most effective and selective sorbent for extracting rare-earth elements from 
phosphoric acid independently of the ion-exchange form. Among the studied cationic ions, calcium 
ions are the main competing impurity in the sorption of rare-earth elements. 

Keywords: rare-earth elements, sorption, ion-exchange, phosphoric acid, lanthanum, iron, aluminum 
and calcium. 

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH FLO HÓA RUTILE TINH LUYỆN 

RESEARCH OF THE FLOURIDE PROCESS OF THE CONCENTRATE RUTILE  

KARELIN A.B.1*, LE HAI SON2, KARELINA N.V.3, LE THI MAI HUONG2    

1National research Tomsk polytechnic university 
2Institute of technology of radioactive and rare earth elements 

3Saint – Petersburg mining university 
*v.a.karelin@mail.ru 

son.hut2006@gmail.com 
nvkarelina@yandex.ru 
huonghvc@gmail.com 

Tóm tắt: Trong bài báo đã đƣợc trình bày sự cần thiết phát triển một công nghệ mới để xử lý các 
quặng tinh luyện chứa titan. Đã nghiên cứu nhiệt động học quá trình flo hóa chất rutile tinh luyện bằng 
flo, đã sử dụng chƣơng trình máy tính để thực hiện. Theo kế quả và quan điểm nhiệt động lực học, quá 
trình này là vô hạn. Các thông số động học của quá trình đã đƣợc nghiên cứu và xác định mô hình toán 
học. Các kết quả thí nghiệm là chính xác nhất khi sử dụng phƣơng trình Gistling: 1– 2α/3 – (1–
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ÁP DỤNG ĐỒNG THỜI CÁC PHƢƠNG PHÁP NỘI CHUẨN, NGOẠI CHUẨN VÀ 
PHA LOÃNG ĐỒNG VỊ ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG REE  

TRONG MẪU ĐỊA CHẤT BẰNG ICP-MS 

SIMULTANEOUSLY APPLICATION OF INTERNAL STANDARDIZATION, EXTERNAL 
CALIBRATION AND ISOTOPE DILUTION METHODS TO DETERMINE OF REE 

CONCENTRATION IN GEOLOGICAL SAMPLE BY ICP-MS  

CAO ĐÔNG VŨ1*, TRƢƠNG ĐỨC TOÀN1, NGUYỄN ĐĂNG KHÁNH2,  
NGUYỄN GIẰNG1 VÀ NGUYỄN TRỌNG NGỌ1 
1 Nuclear Research Institute, Dalat, Viet Nam. 

2Post Graduate Falculty, Da Lat University, Dalat, Viet Nam. 
* Email: caodongvu1@yahoo.com; Phone number: 0263 821 300/0979 596 589 

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, ba phƣơng pháp phân tích: (1) nội chuẩn (Internal Standardization - 
IS); (2) ngoại chuẩn (External Calibration - EC); và (3) pha loãng đồng vị (Isotope Dilution - ID) đƣợc 
áp dụng đồng thời để xác định chính xác hàm lƣợng của 14 nguyên tố đất hiếm REEs trong ba mẫu 
chuẩn địa chất: BHVO-2, BCR-2 và NIST 2711a bằng ICP-MS. Các thí nghiệm hiệu chuẩn trong kỹ 
thuật ID nhƣ hiệu chuẩn hàm lƣợng và độ phổ biến đồng vị tƣơng đối của các dung dịch spike đã đƣợc 
tiến hành bằng thực nghiệm. Bên cạnh đó, nhiễu phổ khối, phân đoạn khối trong ICP-MS cũng đƣợc 
khảo sát, hiệu chỉnh và bình luận. Kết quả thu đƣợc có độ chính xác (< 10%) và độ lặp lại rất tốt (< 
5%). Quy trình đƣợc đề xuất qua nghiên cứu này có thể áp dụng đƣợc cho hầu hết các dạng mẫu nhƣ 
trầm tích, sinh học, khảo cổ, thiên thạch, v.v.., ngoại trừ thủ tục phá mẫu và hệ số pha loãng là khác 
nhau đối với từng loại mẫu. 

Từ khoá: ICP-MS; Nội chuẩn (IS); Ngoại chuẩn (EC); Pha loãng đồng vị (ID); Các nguyên tố đất 
hiếm (REEs). 

Abstract: In this study, three analytical techniques of: (1) Internal Standardization - IS; (2) External 
Calibration - EC; and (3) Isotope Dilution – ID, are simultaneously applied to determine fourteen 
rare earth elements (REEs) in three geological reference materials: BHVO-2, BCR-2 and NIST 
2711a by ICP-MS. Calibration experiments in ID technique such as concentration calibration and 
relative isotopic abundance calibration for spike solutions were carried out. In addition, mass 
spectral interferences, mass fractionation in ICP-MS were also investigated, corrected and 
discussed. High accuracy (< 10%) and reproducibility (< 5%) were obtained for most 
measurements. The procedure proposed by this work is applicable to most sample forms such as 
sediment, biology, archaeology, meteorite, etc., although sample digestion and dilution factor should 
be different for each type of sample. 

Keywords: ICP-MS; Internal standardization (IS); External calibration (EC); Isotope dilution (ID); 
Rare earth elements (REEs). 

HÓA HỌC CHIẾT CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM DỰA TRÊN CƢỜNG CHIẾT CỦA 
TOMAN+TBP TỪ DUNG DỊCH NITRAT 

THE CHEMISTRY EXTRACTION OF RARE EARTH ELEMENTS BY SYNERGISTIC 
MIXTURES OF TOMAN AND TBP FROM NITRATE SOLUTION 

NGUYỄN THỊ YẾN HÕA, S.I. CTEPANOV 

Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia,  
125047 Moscow, Russia, Miusskaya sq.9 

Email: yenhoa7234@gmail.com, chao_step@mail.ru 

Tóm tắt: Nghiên cứu này mô tả ảnh hƣởng riêng phần của nồng độ hai dung môi chiết: 
Tributylphotphat (TBP) và Trioctylmetyl amoni nitrat (TOMAN), cũng nhƣ chuỗi đẳng mol 1 M của 
hỗn hợp dung môi TOMAN+TBP lên hệ số phân bố và hệ số cƣờng chiết của nguyên tố đất hiếm. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VÀ KHAN HÓA MỘT SỐ MUỐI ĐẤT HIẾM FLORUA 
LÀM NGUYÊN LIỆU CHO QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ ĐẤT HIẾM KIM LOẠI  

STUDY ON THE PREPARATION AND DEHYDRATION  
OF RARE EARTH FLUORIDE SALTS FOR THE RARE EARTH METALS PROCESSING 

NGUYỄN TRỌNG HÙNG, NGUYỄN THANH THỦY*, NGUYỄN VĂN TÙNG 

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 – Lang Ha, Dong Da, Hanoi 
*Email: ntthuy.k51a@gmail.com 

Tóm tắt: Neodim florua (NdF3), prazeodim florua (PrF3) và disprozi florua (DyF3) - nguyên liệu cho 
quá trình điều chế neodim (Nd), prazeodim (Pr) và disprozi (Dy) kim loại đã đƣợc điều chế từ Nd2O3, 
Pr6O11, Dy2O3 và muối NH4HF2. Ảnh hƣởng của tỷ lệ chất phản ứng, thời gian và nhiệt độ phản ứng 
đến sự hình thành muối florua đã đƣợc chỉ ra. Thành phần pha, cấu trúc tinh thể của các sản phẩm sau 
quá trình điều chế đƣợc xác định bằng phƣơng pháp nhiễu xạ tia X (XRD). Phƣơng pháp phân tích 
nhiệt đƣợc áp dụng để nghiên cứu quá trình phản ứng của hỗn hợp từ đó xác định dải nhiệt độ nghiên 
cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các muối NdF3, PrF3 và DyF3 khan với độ tinh khiết cao đã đƣợc 
hình thành ở các điều kiện phản ứng: thời gian 2h, nhiệt độ trên 350oC, tỷ lệ mol/mol của NH4HF2/oxit 
đất hiếm lớn hơn hoặc bằng 3,5/1. Sản phẩm thu đƣợc hoàn toàn phù hợp cho quá trình điều chế Nd, 
Pr và Dy kim loại. 

Từ khóa: Prazeodim, neodim, disprozi, florua, khan hóa, đất hiếm. 

Abstract: In this report, neodymium fluoride (NdF3), praseodymium fluoride (PrF3) and dysprosium 
fluoride (DyF3) – the materials for the preparation of neodymium (Nd), praseodymium (Pr) and 
dysprosium (Dy) metals were prepared from Nd2O3, Pr6O11, Dy2O3 and NH4HF2 salt. The effect of 
the reactant ratios, reaction time and temperature on the formation of rare earth fluoride salts has 
been shown. The phase composition and crystal structure of the obtained products were analyzed by 
X-ray diffraction (XRD). Thermal analysis techniques were applied to determine the temperature 
range of the study. The results showed that the dehydrated salts of NdF3, PrF3 and DyF3 were formed 
at the conditions: reaction time of 2h, reaction temperature of 350oC or higher, NH4HF2/oxide ratio 
of 3.5/1 (molar/molar) or higher. The products are perfectly suitable for the preparation of Nd, Pr 
and Dy metals. 

Keywords: Praseodymium, neodymium, dysprosium, dehydration, fluoride, rare earths. 

DETERMINATION METHOD OF 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 210Pb, 210Po                       
RADIOISOTOPES IN GROUNDWATER 

DUONG VAN HAO 

Hanoi University of Mining and Geology 
Email: haodnth@gmail.com 

Abstract: 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 210Pb, 210Po radioisotopes are always existed in nature as well as in 
under groundwater. It is poison when they entered to human body and their radio-activity is assessed 
from mBq/l to kBq/l by WHO and UNSCEAR. Their radio-activity is high but the concentration of 
them is very low, and when simultaneous spectral measurement will be gotten interference, so it is 
difficult to precisely determine by conventional methods. In order to determine simultaneously the 
above isotopes, chemical separation methods, isotope enrichment, advanced measurements and 
processing techniques are required. In this topic will show the method for simultaneously 
determination of natural radionuclides in water samples. 

Keywords: Radioisotopes, Groundwater, natural radionuclide. 
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α)2/3=k𝜏𝜏, năng lƣợng hoạt hóa E = 29026 J / mol. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình này bị hạn chế 
bởi yếu tố khuếch tán khí  flo trên bề mặt vật liệu rắn. Các điều kiện của quá trình này trong quy mô 
công nghiệp đã đƣợc xem xét. 

Từ khóa: Cô đặc rutile, quá trình flo hóa, flo, titan dioxide và titantetrafluoride, tạp chất fluoride, 
quá trình nhiệt động lực học và động học, hạn chế giai đoạn. 

Abstract: The necessity of developing a new technology for processing titanium-containing 
concentrates was presented. One thermodynamic study of the process of fluorination of rutile 
concentrate by fluorine, using the computer program “ASTRA” was carried out. It seems that from 
thermodynamic point of view, this process is infinite. The kinetic features of the process were studied 
andproved by mathematical calculation. The experimental results were most correct when using 
Gistling equation: 1– 2/3 – (1–)2/3=k, activation energy E=29026 J /mole. The research has figured 
out that the process was limited by diffusion factor of fluorinating reagent on the surface of solid 
material. The conditions of this process in industrial scale were discussed. 

Keywords: rutile concentrate, fluorination process, fluorine, titanium dioxide and 
titaniumtetrafluoride, fluorides‟ impurity, process‟s thermodynamics and kinetics, limiting stage. 

PHÂN TÍCH HƢ HỎNG CÁC CHI TIẾT CHỊU MÀI MÕN  
TRONG NHÀ MÁY MÍA ĐƢỜNG VÀ BIỆN PHÁP PHỤC HỒI  

WEAR FALUIRE ANALYSIS OF ROLLER SHAFTS 
IN SUGARCANE MILLS AND REPAIR PROCEDURE  

NGUYỄN ĐỨC THẮNG1, LÊ HUY CẨM2, NGUYỄN TUẤN HIẾU3 

1 Center for Non-Destructive Evaluation; 
2 CTWEL Consulting and Training joint stock company; 

3 Hanoi Institute of Technology. 

Tóm tắt: Các chi tiết nhƣ trục ép, bánh răng tam tinh trong nhà máy mía đƣờng làm việc chịu tải trong 
va đập, mỏi, môi trƣờng axit, điều kiện bôi trơn kém, cũng nhƣ biên dạng hình học chƣa hợp lí, nên 
nhanh chóng bị mài mòn và hỏng. Từ việc phân tích hƣ hỏng do mài mòn của hệ trục ép, đã thiết kế 
quy trình phục hồi dạng mài mòn điển hình này bằng hàn đắp, nhiệt luyện và tiện tinh. Đã thiết kế 
đƣợc quy trình hàn gồm các biến số hợp lí, nhiệt luyện với tốc độ nung, nguội, nhiệt độ và thời gian 
thích hợp. Đồ gá cho hàn đắp đƣợc thiết kế và chế tạo tại từng xƣởng. Cuối cùng là phiếu nguyên công 
tiện. Sản phẩm phục hồi có tuổi thọ bằng 70 – 80% chi tiết lần đầu. 

Từ khóa: Mía đường, trục ép, Bản thông số quy trình hàn, tiện. 

Abstract: This paper demonstrates the process of research survey on abrasive wear of sugar cane 
press shaft and threestar gear in sugarcane mills. They withstand under impact loads, fatigue, axit 
environment, poor lubrication conditions, as well as unreasonably geometric profiles, so they are 
quickly worn and broken. From a primary pWPS, based on testing with reliable PQR, the design of 
shaft restoring procedure through hard facing welding with essential variables of welding procedure 
specification (WPS) is correctly and adequately calculated. After turning, all the details meet the 
technical requirements and life time extended by 70 – 80% first time. 

Keywords: sugar cane, roller shaft, WPS, turning. 
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MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VÀ KHAN HÓA MỘT SỐ MUỐI ĐẤT HIẾM FLORUA 
LÀM NGUYÊN LIỆU CHO QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ ĐẤT HIẾM KIM LOẠI  

STUDY ON THE PREPARATION AND DEHYDRATION  
OF RARE EARTH FLUORIDE SALTS FOR THE RARE EARTH METALS PROCESSING 

NGUYỄN TRỌNG HÙNG, NGUYỄN THANH THỦY*, NGUYỄN VĂN TÙNG 

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 – Lang Ha, Dong Da, Hanoi 
*Email: ntthuy.k51a@gmail.com 

Tóm tắt: Neodim florua (NdF3), prazeodim florua (PrF3) và disprozi florua (DyF3) - nguyên liệu cho 
quá trình điều chế neodim (Nd), prazeodim (Pr) và disprozi (Dy) kim loại đã đƣợc điều chế từ Nd2O3, 
Pr6O11, Dy2O3 và muối NH4HF2. Ảnh hƣởng của tỷ lệ chất phản ứng, thời gian và nhiệt độ phản ứng 
đến sự hình thành muối florua đã đƣợc chỉ ra. Thành phần pha, cấu trúc tinh thể của các sản phẩm sau 
quá trình điều chế đƣợc xác định bằng phƣơng pháp nhiễu xạ tia X (XRD). Phƣơng pháp phân tích 
nhiệt đƣợc áp dụng để nghiên cứu quá trình phản ứng của hỗn hợp từ đó xác định dải nhiệt độ nghiên 
cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các muối NdF3, PrF3 và DyF3 khan với độ tinh khiết cao đã đƣợc 
hình thành ở các điều kiện phản ứng: thời gian 2h, nhiệt độ trên 350oC, tỷ lệ mol/mol của NH4HF2/oxit 
đất hiếm lớn hơn hoặc bằng 3,5/1. Sản phẩm thu đƣợc hoàn toàn phù hợp cho quá trình điều chế Nd, 
Pr và Dy kim loại. 

Từ khóa: Prazeodim, neodim, disprozi, florua, khan hóa, đất hiếm. 

Abstract: In this report, neodymium fluoride (NdF3), praseodymium fluoride (PrF3) and dysprosium 
fluoride (DyF3) – the materials for the preparation of neodymium (Nd), praseodymium (Pr) and 
dysprosium (Dy) metals were prepared from Nd2O3, Pr6O11, Dy2O3 and NH4HF2 salt. The effect of 
the reactant ratios, reaction time and temperature on the formation of rare earth fluoride salts has 
been shown. The phase composition and crystal structure of the obtained products were analyzed by 
X-ray diffraction (XRD). Thermal analysis techniques were applied to determine the temperature 
range of the study. The results showed that the dehydrated salts of NdF3, PrF3 and DyF3 were formed 
at the conditions: reaction time of 2h, reaction temperature of 350oC or higher, NH4HF2/oxide ratio 
of 3.5/1 (molar/molar) or higher. The products are perfectly suitable for the preparation of Nd, Pr 
and Dy metals. 

Keywords: Praseodymium, neodymium, dysprosium, dehydration, fluoride, rare earths. 

DETERMINATION METHOD OF 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 210Pb, 210Po                       
RADIOISOTOPES IN GROUNDWATER 

DUONG VAN HAO 

Hanoi University of Mining and Geology 
Email: haodnth@gmail.com 

Abstract: 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 210Pb, 210Po radioisotopes are always existed in nature as well as in 
under groundwater. It is poison when they entered to human body and their radio-activity is assessed 
from mBq/l to kBq/l by WHO and UNSCEAR. Their radio-activity is high but the concentration of 
them is very low, and when simultaneous spectral measurement will be gotten interference, so it is 
difficult to precisely determine by conventional methods. In order to determine simultaneously the 
above isotopes, chemical separation methods, isotope enrichment, advanced measurements and 
processing techniques are required. In this topic will show the method for simultaneously 
determination of natural radionuclides in water samples. 

Keywords: Radioisotopes, Groundwater, natural radionuclide. 
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α)2/3=k𝜏𝜏, năng lƣợng hoạt hóa E = 29026 J / mol. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình này bị hạn chế 
bởi yếu tố khuếch tán khí  flo trên bề mặt vật liệu rắn. Các điều kiện của quá trình này trong quy mô 
công nghiệp đã đƣợc xem xét. 

Từ khóa: Cô đặc rutile, quá trình flo hóa, flo, titan dioxide và titantetrafluoride, tạp chất fluoride, 
quá trình nhiệt động lực học và động học, hạn chế giai đoạn. 

Abstract: The necessity of developing a new technology for processing titanium-containing 
concentrates was presented. One thermodynamic study of the process of fluorination of rutile 
concentrate by fluorine, using the computer program “ASTRA” was carried out. It seems that from 
thermodynamic point of view, this process is infinite. The kinetic features of the process were studied 
andproved by mathematical calculation. The experimental results were most correct when using 
Gistling equation: 1– 2/3 – (1–)2/3=k, activation energy E=29026 J /mole. The research has figured 
out that the process was limited by diffusion factor of fluorinating reagent on the surface of solid 
material. The conditions of this process in industrial scale were discussed. 

Keywords: rutile concentrate, fluorination process, fluorine, titanium dioxide and 
titaniumtetrafluoride, fluorides‟ impurity, process‟s thermodynamics and kinetics, limiting stage. 

PHÂN TÍCH HƢ HỎNG CÁC CHI TIẾT CHỊU MÀI MÕN  
TRONG NHÀ MÁY MÍA ĐƢỜNG VÀ BIỆN PHÁP PHỤC HỒI  

WEAR FALUIRE ANALYSIS OF ROLLER SHAFTS 
IN SUGARCANE MILLS AND REPAIR PROCEDURE  

NGUYỄN ĐỨC THẮNG1, LÊ HUY CẨM2, NGUYỄN TUẤN HIẾU3 

1 Center for Non-Destructive Evaluation; 
2 CTWEL Consulting and Training joint stock company; 

3 Hanoi Institute of Technology. 

Tóm tắt: Các chi tiết nhƣ trục ép, bánh răng tam tinh trong nhà máy mía đƣờng làm việc chịu tải trong 
va đập, mỏi, môi trƣờng axit, điều kiện bôi trơn kém, cũng nhƣ biên dạng hình học chƣa hợp lí, nên 
nhanh chóng bị mài mòn và hỏng. Từ việc phân tích hƣ hỏng do mài mòn của hệ trục ép, đã thiết kế 
quy trình phục hồi dạng mài mòn điển hình này bằng hàn đắp, nhiệt luyện và tiện tinh. Đã thiết kế 
đƣợc quy trình hàn gồm các biến số hợp lí, nhiệt luyện với tốc độ nung, nguội, nhiệt độ và thời gian 
thích hợp. Đồ gá cho hàn đắp đƣợc thiết kế và chế tạo tại từng xƣởng. Cuối cùng là phiếu nguyên công 
tiện. Sản phẩm phục hồi có tuổi thọ bằng 70 – 80% chi tiết lần đầu. 

Từ khóa: Mía đường, trục ép, Bản thông số quy trình hàn, tiện. 

Abstract: This paper demonstrates the process of research survey on abrasive wear of sugar cane 
press shaft and threestar gear in sugarcane mills. They withstand under impact loads, fatigue, axit 
environment, poor lubrication conditions, as well as unreasonably geometric profiles, so they are 
quickly worn and broken. From a primary pWPS, based on testing with reliable PQR, the design of 
shaft restoring procedure through hard facing welding with essential variables of welding procedure 
specification (WPS) is correctly and adequately calculated. After turning, all the details meet the 
technical requirements and life time extended by 70 – 80% first time. 

Keywords: sugar cane, roller shaft, WPS, turning. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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khảo sát và tối ƣu hóa các thông số ảnh hƣởng đến quá trình tổng hợp BZC nhƣ: 1) thứ tự cấp hóa chất 
cho phản ứng kết tủa: cho dung dịch NH4HCO3 vào dung dịch ZnSO4, 2) tỷ lƣợng NH4HCO3/ZnSO4: 
1,10, 3) nồng độ dung dịch NH4HCO3 và ZnSO4: 250 g/l và 150 g/l, 4) nhiệt độ thực hiện phản ứng: 
500C, 5) thời gian thực hiện phản ứng: 30 phút. Từ các kết quả nghiên cứu trên giúp chúng tôi lựa 
chọn các điều kiện công nghệ tối ƣu để tiến hành sản xuất thử nghiệm với hệ thiết bị có công suất 150 
tấn/năm. Sản phẩm BZC có hàm lƣợng Zn ≥ 57% đƣợc tổng hợp theo phƣơng pháp axit với tác nhân 
kết tủa là NH4HCO3 từ các phế liệu chứa kẽm có độ sạch cao và tồn tại ở dạng 2ZnCO3.3Zn(OH)6 hay 
Zn5(CO3)2(OH)6. Nhiệt độ bắt đầu phân hủy từ 1700C đến 2700C và đạt giá trị cực đại tại 245,270C. 
Do vậy, khi sấy sản phẩm cần khống chế nhiệt độ ≤ 1700C. 

Từ khóa: Kẽm cacbonat bazơ, 2ZnCO3.3Zn(OH)6. 

Abstract: This study is a part of the 2018-2019 R&D project "The improvement of Technology and 
Construction of a Production Line for production of Basic Zinc Carbonate (57% Zn), capacity of 150 
tons/year from zinc containing residues by sulfuric acid leaching and precipitation with ammonium 
bicarbonate" which have been conducting at the Institute For Technology of Radioactive and Rare 
elements. The basic zinc carbonate product 2ZnCO3.3Zn(OH)6 with content of Zn ≥ 57% has many 
superior properties as compared to neutral zinc carbonate, which is commonly used in the processing 
of latex, technical rubber, leather and for applying to oil drilling, etc. The purpose of this study is to 
investigate the optimal synthesis conditions of basic zinc carbonate by reacting of zinc sulfate with 
ammonium hydrocarbonate solution. This research presents an investigation and optimization of the 
parameters affecting the synthesis of basic zinc carbonate such as: 1) The order of chemicals entering 
precipitation reactor; 2) The concentrations of NH4HCO3 and ZnSO4 solutions; 3) The mole-ratio of 
NH4HCO3/ZnSO4 and 4) Time and temperature for precipitation of basic zinc carbonate. The optimum 
synthesis conditions of basic zinc carbonate obtained from this study are as follows: 1) Ammonium 
hydrocarbonate is added to zinc sulphate solution at reacting temperature of 50oC, 2) The 
concentration of ammonium hydrocarbonate and zinc sulphate solution is 250 g/L and 150 g/L 
respectively; 3) The optimum mole-ratio of [NH4HCO3]/[ZnSO4 ] is 1.10 and 4) The reaction time is 
30 min. From the research results, a preferential technological conditions was determined for 
improving product quality and efficiency of the basic zinc carbonate production process. The physical 
and chemical properties of the obtained basic zinc carbonate were also studied and the above results 
have been successfully tested for basic zinc carbonate production process at a pilot scale of 150 
tons/year. Basic zinc carbonate product obtained by the precipitation reaction with precipitating agent 
NH4HCO3 has zinc content ≥ 57% with high-purity and exists in the form of 2ZnCO3.3Zn(OH)6 or 
Zn5(CO3)2(OH)6. The product decomposition temperature of basic zinc carbonat product is between 
170 and 2700C and Its maximum decomposition rate of reaches 245,270C. Therefore, when drying the 
product, it is necessary to control the temperature lower than 1700C. 

Keywords: Basic Zinc Carbonate, 2ZnCO3.3Zn(OH)6. 

ỨNG DỤNG CÁC HÓA PHẨM ĐI TỪ DUNG DỊCH TẨY GỈ  
CHO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƢỚC THẢI CỦA URENCO 11 

APPLICATION OF PRODUCTS FABRICATED FROM RUST REMOVAL SOLUTION FOR 
WASTEWATER TREATMENT AT URENCO 11 COMPANY 

BÙI CÔNG TRÌNH*, NGUYỄN VĂN TIẾN, LƢƠNG MẠNH HÙNG, PHẠM THỊ THỦY NGÂN,  
NGUYỄN HỒNG HÀ, LÊ QUANG THÁI, LƢU CAO NGUYÊN, LÊ XUÂN HỮU, LÊ THỊ MAI HƢƠNG. 

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements (ITRRE)-Vietnam Atomic Energy Institute 
(VINATOM), 48 Lang Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam 

*E-mail: buictr@gmail.com 

Tóm tắt: Thành phần của dung dịch tẩy gỉ của nhà máy cán nguội Hòa Phát (FeCl2 - 2,54 M và HCl - 
0,53 M) rất gần với thành phần Fenton – là chất tham gia quá trình oxi hóa nâng cao (có bổ sung 
H2O2) để giảm chỉ số COD trong nƣớc thải. Ngoài ra, với thành phần chủ yếu sắt (II), dung dịch tẩy gỉ 
cũng có thể đƣợc sử dụng nhƣ là chất keo tụ. Trong nghiên cứu này, dung dịch tẩy gỉ sau khi thêm các 
chất phụ gia (H2O2, NaOH, muối nhôm...) đƣợc sử dụng trong xử lý nƣớc thải rỉ rác với mức độ ô 
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NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SUNPHAT HÓA   
TINH QUẶNG ĐẤT HIẾM XENOTIME YÊN PHÖ 

STUDY ON THE SULFONATION OF YENPHU XENOTIME  
ORE CONCENTRATE 

NGUYEN THANH THUY1*, NGUYEN VAN TUNG1, NGUYEN TRONG HUNG1,  
MASAYUKI WATANABE2, LE BA THUAN1. 

1Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements (ITRRE)-Vietnam Atomic Energy Institute 
(VINATOM), 48 Lang Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam; 

2Nuclear Science and Engineering Center (NSEC)-JapanAtomic Energy Agency (JAEA),  
4-33 Tokaimura, Nakagun,Ibaraki, 319-1194, Japan; 

*Email: ntthuy.k51a@gmail.com 

Tóm tắt: Quá trình phân hủy tinh quặng xenotime – đất hiếm photphat bằng axit sunphuric đã đƣợc 
nghiên cứu trong báo cáo này. Tinh quặng đất hiếm đƣợc trộn với axit sunphuric rồi nung ở các điều 
kiện nhiệt độ, thời gian khác nhau. Muối sắt (III) sunphat đã đƣợc sử dụng nhƣ một tác nhân phản ứng 
với xenotime ở nhiệt độ cao nhằm làm giảm lƣợng axit sunphuric sử dụng. Quá trình nung hỗn hợp 
tinh quặng và axit sunphuric theo hai giai đoạn cũng đã đƣợc nghiên cứu. Các kết quả chỉ ra rằng hiệu 
suất thu nhận đất hiếm đạt giá trị cao nhất khi tỷ lệ axit/tinh quặng (A/Q) ≥1,2/1,0, thời gian nung 2h 
tại và nhiệt độ  nung 300oC. Hiệu suất thu nhận đất hiếm giảm dần khi nhiệt độ nung lớn hơn 300oC. 
Quá trình nung mẫu theo hai giai đoạn làm giảm tạp chất nhƣng cũng làm giảm hiệu suất hòa tách đất 
hiếm. Sự có mặt của muối sắt (III) sunphat làm tăng hiệu suất hòa tách đất hiếm. 

Từ khóa: Xenotime, sắt (III) sunphat, axit sunphuric, đất hiếm. 

Abstract: The decomposition of xenotime ore concentrate – rare earth phosphate by sulfuric digestion 
has been studied in this report. Xenotime was mixed with concentrate sulfuric and roasted at different 
condition on reaction time and temperature, heating steps. Fe2(SO4)3 salts have been used as a reactant 
in order to convert rare earth phosphate into rare earth sulfate at high temperature and to reduce the 
amount of sulfuric acid. The results show that the yield of rare earth extraction reaches the highest 
value when the acid / concentrate ratio (A/Q) is greater than or equal to 1.2/1.0, the roasting time is 2 
hours and the temperature is 300oC. The decomposition yield of ore concentrate decreases gradually 
when the roasting temperature is greater than 300oC. Two-stage roasting process is effective for 
reducing iron impurities and also reduces the yield of rare earth recovery. The presence of iron (III) 
sulfate salts increases the efficiency of rare earth extraction. 

Keywords: Xenotime, iron (III) sulfate, sulfuric acid, rare earths. 
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(VINATOM), 48 Lang Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này là một phần của dự án cấp bộ “Hoàn thiện công nghệ và xây dựng dây 
chuyền công nghệ sản xuất kẽm cacbonat bazơ có hàm lƣợng kẽm ≥ 57% công suất 150 tấn/năm theo 
phƣơng pháp axit với tác nhân kết tủa là NH4HCO3 từ các phế liệu chứa kẽm” năm 2018-2019 đƣợc 
thực hiện tại Trung tâm Triển khai công nghệ - Viện Công nghệ xạ hiếm. Sản phẩm kẽm cacbonat 
bazơ (BZC) (2ZnCO3.3Zn(OH)6) với hàm lƣợng kẽm ≥ 57% có nhiều đặc tính ƣu việt hơn so với kẽm 
cacbonat trung tính, đƣợc sử dụng phổ biến trong các nhà máy chế biến cao su latex, cao su kỹ thuật, 
da giầy, các nhà máy sản xuất chế phẩm dung dịch khoan dầu khí,… Báo cáo trình bày nghiên cứu 



Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13, Quảng Ninh, 07-09/8/2019 

 Vietnam Conference on Nuclear Science and Technology, Quang Ninh, 07th-09th August 2019 6 

Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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khảo sát và tối ƣu hóa các thông số ảnh hƣởng đến quá trình tổng hợp BZC nhƣ: 1) thứ tự cấp hóa chất 
cho phản ứng kết tủa: cho dung dịch NH4HCO3 vào dung dịch ZnSO4, 2) tỷ lƣợng NH4HCO3/ZnSO4: 
1,10, 3) nồng độ dung dịch NH4HCO3 và ZnSO4: 250 g/l và 150 g/l, 4) nhiệt độ thực hiện phản ứng: 
500C, 5) thời gian thực hiện phản ứng: 30 phút. Từ các kết quả nghiên cứu trên giúp chúng tôi lựa 
chọn các điều kiện công nghệ tối ƣu để tiến hành sản xuất thử nghiệm với hệ thiết bị có công suất 150 
tấn/năm. Sản phẩm BZC có hàm lƣợng Zn ≥ 57% đƣợc tổng hợp theo phƣơng pháp axit với tác nhân 
kết tủa là NH4HCO3 từ các phế liệu chứa kẽm có độ sạch cao và tồn tại ở dạng 2ZnCO3.3Zn(OH)6 hay 
Zn5(CO3)2(OH)6. Nhiệt độ bắt đầu phân hủy từ 1700C đến 2700C và đạt giá trị cực đại tại 245,270C. 
Do vậy, khi sấy sản phẩm cần khống chế nhiệt độ ≤ 1700C. 

Từ khóa: Kẽm cacbonat bazơ, 2ZnCO3.3Zn(OH)6. 

Abstract: This study is a part of the 2018-2019 R&D project "The improvement of Technology and 
Construction of a Production Line for production of Basic Zinc Carbonate (57% Zn), capacity of 150 
tons/year from zinc containing residues by sulfuric acid leaching and precipitation with ammonium 
bicarbonate" which have been conducting at the Institute For Technology of Radioactive and Rare 
elements. The basic zinc carbonate product 2ZnCO3.3Zn(OH)6 with content of Zn ≥ 57% has many 
superior properties as compared to neutral zinc carbonate, which is commonly used in the processing 
of latex, technical rubber, leather and for applying to oil drilling, etc. The purpose of this study is to 
investigate the optimal synthesis conditions of basic zinc carbonate by reacting of zinc sulfate with 
ammonium hydrocarbonate solution. This research presents an investigation and optimization of the 
parameters affecting the synthesis of basic zinc carbonate such as: 1) The order of chemicals entering 
precipitation reactor; 2) The concentrations of NH4HCO3 and ZnSO4 solutions; 3) The mole-ratio of 
NH4HCO3/ZnSO4 and 4) Time and temperature for precipitation of basic zinc carbonate. The optimum 
synthesis conditions of basic zinc carbonate obtained from this study are as follows: 1) Ammonium 
hydrocarbonate is added to zinc sulphate solution at reacting temperature of 50oC, 2) The 
concentration of ammonium hydrocarbonate and zinc sulphate solution is 250 g/L and 150 g/L 
respectively; 3) The optimum mole-ratio of [NH4HCO3]/[ZnSO4 ] is 1.10 and 4) The reaction time is 
30 min. From the research results, a preferential technological conditions was determined for 
improving product quality and efficiency of the basic zinc carbonate production process. The physical 
and chemical properties of the obtained basic zinc carbonate were also studied and the above results 
have been successfully tested for basic zinc carbonate production process at a pilot scale of 150 
tons/year. Basic zinc carbonate product obtained by the precipitation reaction with precipitating agent 
NH4HCO3 has zinc content ≥ 57% with high-purity and exists in the form of 2ZnCO3.3Zn(OH)6 or 
Zn5(CO3)2(OH)6. The product decomposition temperature of basic zinc carbonat product is between 
170 and 2700C and Its maximum decomposition rate of reaches 245,270C. Therefore, when drying the 
product, it is necessary to control the temperature lower than 1700C. 

Keywords: Basic Zinc Carbonate, 2ZnCO3.3Zn(OH)6. 
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Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements (ITRRE)-Vietnam Atomic Energy Institute 
(VINATOM), 48 Lang Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam 

*E-mail: buictr@gmail.com 

Tóm tắt: Thành phần của dung dịch tẩy gỉ của nhà máy cán nguội Hòa Phát (FeCl2 - 2,54 M và HCl - 
0,53 M) rất gần với thành phần Fenton – là chất tham gia quá trình oxi hóa nâng cao (có bổ sung 
H2O2) để giảm chỉ số COD trong nƣớc thải. Ngoài ra, với thành phần chủ yếu sắt (II), dung dịch tẩy gỉ 
cũng có thể đƣợc sử dụng nhƣ là chất keo tụ. Trong nghiên cứu này, dung dịch tẩy gỉ sau khi thêm các 
chất phụ gia (H2O2, NaOH, muối nhôm...) đƣợc sử dụng trong xử lý nƣớc thải rỉ rác với mức độ ô 
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2Nuclear Science and Engineering Center (NSEC)-JapanAtomic Energy Agency (JAEA),  
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Tóm tắt: Quá trình phân hủy tinh quặng xenotime – đất hiếm photphat bằng axit sunphuric đã đƣợc 
nghiên cứu trong báo cáo này. Tinh quặng đất hiếm đƣợc trộn với axit sunphuric rồi nung ở các điều 
kiện nhiệt độ, thời gian khác nhau. Muối sắt (III) sunphat đã đƣợc sử dụng nhƣ một tác nhân phản ứng 
với xenotime ở nhiệt độ cao nhằm làm giảm lƣợng axit sunphuric sử dụng. Quá trình nung hỗn hợp 
tinh quặng và axit sunphuric theo hai giai đoạn cũng đã đƣợc nghiên cứu. Các kết quả chỉ ra rằng hiệu 
suất thu nhận đất hiếm đạt giá trị cao nhất khi tỷ lệ axit/tinh quặng (A/Q) ≥1,2/1,0, thời gian nung 2h 
tại và nhiệt độ  nung 300oC. Hiệu suất thu nhận đất hiếm giảm dần khi nhiệt độ nung lớn hơn 300oC. 
Quá trình nung mẫu theo hai giai đoạn làm giảm tạp chất nhƣng cũng làm giảm hiệu suất hòa tách đất 
hiếm. Sự có mặt của muối sắt (III) sunphat làm tăng hiệu suất hòa tách đất hiếm. 

Từ khóa: Xenotime, sắt (III) sunphat, axit sunphuric, đất hiếm. 

Abstract: The decomposition of xenotime ore concentrate – rare earth phosphate by sulfuric digestion 
has been studied in this report. Xenotime was mixed with concentrate sulfuric and roasted at different 
condition on reaction time and temperature, heating steps. Fe2(SO4)3 salts have been used as a reactant 
in order to convert rare earth phosphate into rare earth sulfate at high temperature and to reduce the 
amount of sulfuric acid. The results show that the yield of rare earth extraction reaches the highest 
value when the acid / concentrate ratio (A/Q) is greater than or equal to 1.2/1.0, the roasting time is 2 
hours and the temperature is 300oC. The decomposition yield of ore concentrate decreases gradually 
when the roasting temperature is greater than 300oC. Two-stage roasting process is effective for 
reducing iron impurities and also reduces the yield of rare earth recovery. The presence of iron (III) 
sulfate salts increases the efficiency of rare earth extraction. 

Keywords: Xenotime, iron (III) sulfate, sulfuric acid, rare earths. 
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chuyền công nghệ sản xuất kẽm cacbonat bazơ có hàm lƣợng kẽm ≥ 57% công suất 150 tấn/năm theo 
phƣơng pháp axit với tác nhân kết tủa là NH4HCO3 từ các phế liệu chứa kẽm” năm 2018-2019 đƣợc 
thực hiện tại Trung tâm Triển khai công nghệ - Viện Công nghệ xạ hiếm. Sản phẩm kẽm cacbonat 
bazơ (BZC) (2ZnCO3.3Zn(OH)6) với hàm lƣợng kẽm ≥ 57% có nhiều đặc tính ƣu việt hơn so với kẽm 
cacbonat trung tính, đƣợc sử dụng phổ biến trong các nhà máy chế biến cao su latex, cao su kỹ thuật, 
da giầy, các nhà máy sản xuất chế phẩm dung dịch khoan dầu khí,… Báo cáo trình bày nghiên cứu 
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SYNTHESIS OF MAGNETIC NANOPARTICLES FROM FECL2 SOLUTION AND 
SPENT PICKLING LIQUOR IN AQUEOUS SATURATED LIME SOLUTION 

LE THI MAI HƢƠNG1*, NGUYEN VAN TIEN1, VU XUAN MINH2,  
LE TRONG LU2, NGUYEN TUAN DUNG2 

1Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48, Lang Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam 
2Institute for Tropical technology,Vietnam Academy of Science and Technology,  

18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam 
*E-mail: huonghvc@gmail.com 

Abstract: Spent pickling liquor containing almost FeCl2 is a considered hazardous waste because of 
its very high level of acidity and high metal concentration, and the conventional neutralization method 
regenerates an excessive quantity of sludge that poses a serious problem concerning to the landfill 
disposal and risk of ground water contamination. Therefore, recovery of spent pickling liquor is 
necessary. Several approaches have been investigated for spent pickling liquor recovery, but they are 
generally costly and lead to produce various iron salts or oxides which have a limited value. In the 
present study, we explore the potential of using spent pickling liquor and FeCl2 solution as iron 
precursor for the synthesis of magnetic nanoparticles. Here, Fe3O4 nanoparticles were prepared easily 
by oxidation-precipitation from spent hydrochloride acid pickling liquors in aqueous saturated solution 
of calcium hydroxide at room temperature, in the air, and under suitable speed of rotation. The FT-IR, 
XRD and TEM results shown that monodisperse Fe3O4 nanoparticles in the size range of 10-40 nm 
were obtained, with a high level of crystalline. The BET surface area of particles from spent pickling 
liquor was about 46 m2g-1, and from FeCl2 salt was about 24 m2 g-1. The synthesized Fe3O4 
nanoparticles exhibited the super paramagnetic behavior with relatively high saturation magnetization, 
from spent pickling liquor about Ms=73 emu g-1 and from FeCl2 salt was higher, about 83 emu g-1. 
The tested adsorbed capacity of As (V) of particles from spent pickling liquor was about 90 mg As/g 
Fe3O4, and from FeCl2 salt was about 42 mg As/g Fe3O4. This proves that some impurities in the 
pickling solution such as Mn, C ... help to develop the surface and adsorption capacity. 

Keywords: Spent pickling liquor, FeCl2 salt, magnetic nanoparticles, oxidation-precipitation, and 
calcium hydroxide. 

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ QUẶNG URANI CÓ HÀM LƢỢNG U ≥ 0,1% 
BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÕA TÁCH TĨNH 

RESEARCH ON TECHNOLOGY FOR PROCESSING OF URANIUM ORE ≥ 0,1%  
BY STATIC LEACHING METHOD 

TRẦN THẾ ĐỊNH*, LÊ QUANG THÁI, LÊ THỊ HỒNG HÀ  

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 – Lang Ha – Dong Da - HaNoi 
*Email: tranthedinh0802@hotmail.com 

Tóm tắt: Từ kết quả nghiên cứu tại Viện Công nghệ xạ hiếm và các tài liệu tham khảo trên thế giới, đã 
chỉ ra rằng cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa và hoàn thiện một số khâu trong công nghệ xử lý quặng 
urani cát kết theo phƣơng pháp hòa tách nhằm phục vụ việc đánh giá tài nguyên urani cấp hàm lƣợng 
122 ở các lô tiếp theo cũng nhƣ làm cơ sở phục vụ tính toán tiền khả thi của dự án nhà máy chế biến 
quặng urani và chuẩn bị cho bƣớc chuyển giao công nghệ xây dựng nhà máy sản xuất urani kỹ thuật 
khi cần thiết. Một trong số các vấn đề cần nghiên cứu hoàn thiện là nghiên cứu bổ sung giải pháp công 
nghệ trong quá trình xử lý quặng urani hàm lƣợng U ≥ 0,1 % bằng phƣơng pháp hòa tách tĩnh để thu 
hồi urani tối ƣu. Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn các thông số thích hợp cho quá 
trình xử lý quặng urani có hàm lƣợng U ≥ 0,1 % bằng phƣơng pháp hòa tách tĩnh (lựa chọn quy mô thí 
nghiệm, phƣơng pháp tƣới,...) để cải thiện hiệu suất thu hồi urani, giảm tối thiểu hàm lƣợng urani có 
trong bã quặng sau hòa tách. 

Từ khóa: Quặng urani, hòa tách tĩnh, hàm lượng urani. 
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nhiễm cao: độ đục – 130 NTU, độ màu – 12000 Pt/Co; chỉ số COD – 450 mgO2/l và pH =9,5. Sau quá 
trình xử lý bởi hỗn hợp 4 ml Fenton + 0,2 ml keo tụ, chất lƣợng nƣớc đạt chuẩn cho nƣớc thải công 
nghiệp loại B với độ màu giảm xuống 153,5 Pt/Co, COD - 113 mgO2/l, độ đục – 2,2 NTU và pH – 5,7. 

Từ khóa: Chất keo tụ, dung dịch tẩy gỉ, dung dịch Fenton, COD, độ màu, độ đục. 

Abstract: A rust removal solution containing FeCl2 (2.54 M) and HCl (0.53 M) was used as Fenton‟s 
reagent and flocculation reagent for wastewater treatment. After adding an amount of additives 
(NaOH, aluminum salts ...), the rust removal solution was applied for treatment of leachate which has 
the following parameters: turbidity - 130 NTU, color - 12000 Pt/Co; COD - 450 mg O2 / L and pH = 
9.5. After treatment with 4.0 ml of Fenton‟s reagent and 0.2 mL of flocculation reagent, the water 
quality meets the standard for industrial wastewater of B type with the color reduced to 153.5 Pt / Co, 
COD - 113 mg O2/L, turbidity - 2.2 NTU and pH - 5.7. 

Keywords: Flocculation, rust removal solution, Fenton‟s reagent, COD, color, turbidity. 

MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG QUẢN LÝ, 
XỬ LÝ NƢỚC HỒ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 

SOME RESULTS OF THE APPLICATION OF RARE EARTH ELEMENTS IN MANAGEMENT 
AND TREATMENT OF POND WATER FOR WHITE SPOT CARDINAL SHRIMP FARMING 

NGUYỄN BÁ TIẾN1*, NGUYỄN TIẾN QUÝ2 

1Trung tâm Xử lý CTPX & MT - Viện Công nghệ xạ hiếm - 48 Láng Hạ - Đống Đa – HàNội 
2BAC VIET RETA CO., LTD, 16/63 To Vinh Dien – Ha Noi 

*Email:batien1955@yahoo.com 

Tóm tắt: Ngành nuôi trồng thủy sản đang là một ngành sản xuất mũi nhọn với tiềm năng xuất khẩu 
lớn trong đó có nuôi tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, nuôi tôm là một ngành sản xuất có khả năng cho 
hiệu quả cao nhƣng cũng đầy rủi ro, mạo hiểm do vấn đề ô nhiễm nƣớc hồ nuôi tôm và vấn đề dịch 
bệnh trên con tôm. Trong báo cáo này sẽ trình bày một số kết quả ứng dụng các nguyên tố đất hiếm 
trong quản lý, xử lý nƣớc hồ nuôi tôm tại Công ty Dịch vụ thủy sản Thạch Hải, xã Thạch Hải, huyện 
Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh. Các kết quả ứng dụng trên các hồ với diện tích 1500 – 2000 m2 cho thấy: các 
nguyên tố đất hiếm có khả năng giúp ổn định pH nƣớc hồ, giảm sự phát thải các khí độc hại, diệt trừ 
các loại tảo độc, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại tảo có lợi phát triển, cung cấp các nguyên tố vi 
lƣợng cần thiết cho sự phát triển của tôm, giảm chi phí các loại hóa chất xử lý nƣớc hồ, giảm chi phí 
tài nguyên nƣớc, giảm chi phí thức ăn…. và cho phép tăng hiệu quả kinh tế đáng kể so với các hồ đối 
chứng không sử dụng các nguyên tố đất hiếm. 

Từ khóa: Nguyên tố đất hiếm, quản lý, xử lý nước, tôm thẻ chân trắng. 

Abstract: Aquaculture industry is a spearhead industry with great export potential including white 
spot cardinal shrimp farming. However, shrimp farming is a production industry with capable of high 
efficiency but also risky due to problems of shrimp pond water pollution and disease problems on 
shrimp. In this report, we present some results of the application of rare earth elements in the 
management and treatment of shrimp pond water at Thach Hai Fisheries Service Company, Thach Hai 
commune, Thach Ha district, Ha Tinh province. The results of the application on ponds with area of 
1500-2000 m2 show that: rare earth elements are capable of stabilizing pH of pond water, reducing 
harmful gas emissions, eliminating toxic algaes, creating favorable conditions for developing of 
beneficial algaes, provide trace elements necessary for shrimp cultural, reduce the cost of chemicals to 
treat pond water, reduce water resource costs, reduce spending food costs.... and allows significant 
economic efficiency gains compared to control ponds that do not use rare earth elements. 

Keywords: Rare earth elements, management, treatment of water, white spot cardinal shrimp. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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SYNTHESIS OF MAGNETIC NANOPARTICLES FROM FECL2 SOLUTION AND 
SPENT PICKLING LIQUOR IN AQUEOUS SATURATED LIME SOLUTION 

LE THI MAI HƢƠNG1*, NGUYEN VAN TIEN1, VU XUAN MINH2,  
LE TRONG LU2, NGUYEN TUAN DUNG2 

1Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48, Lang Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam 
2Institute for Tropical technology,Vietnam Academy of Science and Technology,  

18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam 
*E-mail: huonghvc@gmail.com 

Abstract: Spent pickling liquor containing almost FeCl2 is a considered hazardous waste because of 
its very high level of acidity and high metal concentration, and the conventional neutralization method 
regenerates an excessive quantity of sludge that poses a serious problem concerning to the landfill 
disposal and risk of ground water contamination. Therefore, recovery of spent pickling liquor is 
necessary. Several approaches have been investigated for spent pickling liquor recovery, but they are 
generally costly and lead to produce various iron salts or oxides which have a limited value. In the 
present study, we explore the potential of using spent pickling liquor and FeCl2 solution as iron 
precursor for the synthesis of magnetic nanoparticles. Here, Fe3O4 nanoparticles were prepared easily 
by oxidation-precipitation from spent hydrochloride acid pickling liquors in aqueous saturated solution 
of calcium hydroxide at room temperature, in the air, and under suitable speed of rotation. The FT-IR, 
XRD and TEM results shown that monodisperse Fe3O4 nanoparticles in the size range of 10-40 nm 
were obtained, with a high level of crystalline. The BET surface area of particles from spent pickling 
liquor was about 46 m2g-1, and from FeCl2 salt was about 24 m2 g-1. The synthesized Fe3O4 
nanoparticles exhibited the super paramagnetic behavior with relatively high saturation magnetization, 
from spent pickling liquor about Ms=73 emu g-1 and from FeCl2 salt was higher, about 83 emu g-1. 
The tested adsorbed capacity of As (V) of particles from spent pickling liquor was about 90 mg As/g 
Fe3O4, and from FeCl2 salt was about 42 mg As/g Fe3O4. This proves that some impurities in the 
pickling solution such as Mn, C ... help to develop the surface and adsorption capacity. 

Keywords: Spent pickling liquor, FeCl2 salt, magnetic nanoparticles, oxidation-precipitation, and 
calcium hydroxide. 

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ QUẶNG URANI CÓ HÀM LƢỢNG U ≥ 0,1% 
BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÕA TÁCH TĨNH 

RESEARCH ON TECHNOLOGY FOR PROCESSING OF URANIUM ORE ≥ 0,1%  
BY STATIC LEACHING METHOD 

TRẦN THẾ ĐỊNH*, LÊ QUANG THÁI, LÊ THỊ HỒNG HÀ  

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 – Lang Ha – Dong Da - HaNoi 
*Email: tranthedinh0802@hotmail.com 

Tóm tắt: Từ kết quả nghiên cứu tại Viện Công nghệ xạ hiếm và các tài liệu tham khảo trên thế giới, đã 
chỉ ra rằng cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa và hoàn thiện một số khâu trong công nghệ xử lý quặng 
urani cát kết theo phƣơng pháp hòa tách nhằm phục vụ việc đánh giá tài nguyên urani cấp hàm lƣợng 
122 ở các lô tiếp theo cũng nhƣ làm cơ sở phục vụ tính toán tiền khả thi của dự án nhà máy chế biến 
quặng urani và chuẩn bị cho bƣớc chuyển giao công nghệ xây dựng nhà máy sản xuất urani kỹ thuật 
khi cần thiết. Một trong số các vấn đề cần nghiên cứu hoàn thiện là nghiên cứu bổ sung giải pháp công 
nghệ trong quá trình xử lý quặng urani hàm lƣợng U ≥ 0,1 % bằng phƣơng pháp hòa tách tĩnh để thu 
hồi urani tối ƣu. Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn các thông số thích hợp cho quá 
trình xử lý quặng urani có hàm lƣợng U ≥ 0,1 % bằng phƣơng pháp hòa tách tĩnh (lựa chọn quy mô thí 
nghiệm, phƣơng pháp tƣới,...) để cải thiện hiệu suất thu hồi urani, giảm tối thiểu hàm lƣợng urani có 
trong bã quặng sau hòa tách. 

Từ khóa: Quặng urani, hòa tách tĩnh, hàm lượng urani. 
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nhiễm cao: độ đục – 130 NTU, độ màu – 12000 Pt/Co; chỉ số COD – 450 mgO2/l và pH =9,5. Sau quá 
trình xử lý bởi hỗn hợp 4 ml Fenton + 0,2 ml keo tụ, chất lƣợng nƣớc đạt chuẩn cho nƣớc thải công 
nghiệp loại B với độ màu giảm xuống 153,5 Pt/Co, COD - 113 mgO2/l, độ đục – 2,2 NTU và pH – 5,7. 

Từ khóa: Chất keo tụ, dung dịch tẩy gỉ, dung dịch Fenton, COD, độ màu, độ đục. 

Abstract: A rust removal solution containing FeCl2 (2.54 M) and HCl (0.53 M) was used as Fenton‟s 
reagent and flocculation reagent for wastewater treatment. After adding an amount of additives 
(NaOH, aluminum salts ...), the rust removal solution was applied for treatment of leachate which has 
the following parameters: turbidity - 130 NTU, color - 12000 Pt/Co; COD - 450 mg O2 / L and pH = 
9.5. After treatment with 4.0 ml of Fenton‟s reagent and 0.2 mL of flocculation reagent, the water 
quality meets the standard for industrial wastewater of B type with the color reduced to 153.5 Pt / Co, 
COD - 113 mg O2/L, turbidity - 2.2 NTU and pH - 5.7. 

Keywords: Flocculation, rust removal solution, Fenton‟s reagent, COD, color, turbidity. 

MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG QUẢN LÝ, 
XỬ LÝ NƢỚC HỒ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 

SOME RESULTS OF THE APPLICATION OF RARE EARTH ELEMENTS IN MANAGEMENT 
AND TREATMENT OF POND WATER FOR WHITE SPOT CARDINAL SHRIMP FARMING 

NGUYỄN BÁ TIẾN1*, NGUYỄN TIẾN QUÝ2 

1Trung tâm Xử lý CTPX & MT - Viện Công nghệ xạ hiếm - 48 Láng Hạ - Đống Đa – HàNội 
2BAC VIET RETA CO., LTD, 16/63 To Vinh Dien – Ha Noi 

*Email:batien1955@yahoo.com 

Tóm tắt: Ngành nuôi trồng thủy sản đang là một ngành sản xuất mũi nhọn với tiềm năng xuất khẩu 
lớn trong đó có nuôi tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, nuôi tôm là một ngành sản xuất có khả năng cho 
hiệu quả cao nhƣng cũng đầy rủi ro, mạo hiểm do vấn đề ô nhiễm nƣớc hồ nuôi tôm và vấn đề dịch 
bệnh trên con tôm. Trong báo cáo này sẽ trình bày một số kết quả ứng dụng các nguyên tố đất hiếm 
trong quản lý, xử lý nƣớc hồ nuôi tôm tại Công ty Dịch vụ thủy sản Thạch Hải, xã Thạch Hải, huyện 
Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh. Các kết quả ứng dụng trên các hồ với diện tích 1500 – 2000 m2 cho thấy: các 
nguyên tố đất hiếm có khả năng giúp ổn định pH nƣớc hồ, giảm sự phát thải các khí độc hại, diệt trừ 
các loại tảo độc, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại tảo có lợi phát triển, cung cấp các nguyên tố vi 
lƣợng cần thiết cho sự phát triển của tôm, giảm chi phí các loại hóa chất xử lý nƣớc hồ, giảm chi phí 
tài nguyên nƣớc, giảm chi phí thức ăn…. và cho phép tăng hiệu quả kinh tế đáng kể so với các hồ đối 
chứng không sử dụng các nguyên tố đất hiếm. 

Từ khóa: Nguyên tố đất hiếm, quản lý, xử lý nước, tôm thẻ chân trắng. 

Abstract: Aquaculture industry is a spearhead industry with great export potential including white 
spot cardinal shrimp farming. However, shrimp farming is a production industry with capable of high 
efficiency but also risky due to problems of shrimp pond water pollution and disease problems on 
shrimp. In this report, we present some results of the application of rare earth elements in the 
management and treatment of shrimp pond water at Thach Hai Fisheries Service Company, Thach Hai 
commune, Thach Ha district, Ha Tinh province. The results of the application on ponds with area of 
1500-2000 m2 show that: rare earth elements are capable of stabilizing pH of pond water, reducing 
harmful gas emissions, eliminating toxic algaes, creating favorable conditions for developing of 
beneficial algaes, provide trace elements necessary for shrimp cultural, reduce the cost of chemicals to 
treat pond water, reduce water resource costs, reduce spending food costs.... and allows significant 
economic efficiency gains compared to control ponds that do not use rare earth elements. 

Keywords: Rare earth elements, management, treatment of water, white spot cardinal shrimp. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TỔNG HỢP CITRAT ĐẤT HIẾM TỪ CACBONAT 
TỔNG ĐẤT HIẾM CHẾ BIẾN TỪ QUẶNG ĐÔNG PAO 

INVESTIGATION OF CITRATE SYNTHESIS PROCESS FROM Ln-CARBONATE               
OBTAINED BY PROCESSING DONG PAO ORE 

CAO ĐÌNH THANH*, VƢƠNG HỮU ANH, NGÔ VĂN TUYẾN,  
NGUYỄN BÁ TIẾN, NGUYỄN HUY CƢỜNG  

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 – Lang Ha – Dong Da – HaNoi 
*Email: cdthanh@vinatom.gov.vn 

Tóm tắt: Các sản phẩm đất hiếm đƣợc sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp và nông 
nghiệp, đặc biệt là sử dụng đất hiếm trong nông nghiệp. Việc sử dụng chế phẩm đất hiếm có gắn gốc 
hữu cơ đặc biệt là đất hiếm xitrat trong chăn nuôi đang đƣợc phát triển mạnh ở Trung Quốc từ 20 năm 
trƣớc. Hiện nay các nƣớc Tây Âu cũng đã dùng chế phẩm đất hiếm hữu cơ trong chăn nuôi, nhằm mục 
đích tăng tốc độ sinh trƣởng và tăng khả năng kháng bệnh, dần thay thế và giảm lƣợng thuốc kháng 
sinh dùng trong chăn nuôi. Phức chất hữu cơ đất hiếm đƣợc tổng hợp từ nguồn cacbonat tổng đất hiếm 
thu đƣợc từ việc chế biến quặng Đông Pao theo sơ đồ công nghệ sau: Hoà tan cacbonat đất hiếm bằng 
axit HCl 15%, Kết tủa hydroxyt đất hiếm bằng NH4¬¬OH 8%, Rửa hydroxyt đất hiếm bằng nƣớc 
sạch, Hòa tan hydroxyt đất hiếm bằng axit xitric 4 M, Quá trình tổng hợp phức chất xitric đất hiếm ảnh 
hƣởng bởi các thông số: nhiệt độ, thời gian và nồng độ axit xitric. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã 
xác định đƣợc các thông số công nghệ thích hợp: nhiệt độ: 900C; thời gian phản ứng: 5h; nồng độ axit 
xitric: 4 M và hiệu suất quá trình đạt: 95%. 

Từ khóa: Xitrat, đất hiếm. 

Abstract: Rare earth products have used largely in the field of industry and agriculture, especially in 
agriculture. The aplication of Ln-products with organic radical, like Ln-citrate in animal husbandry 
have been developed at China from 20 years ago. And now, Western Europe countries have been used 
Ln-products in animal husbandry in order to enhance animal growth and ability for resistance of 
diseases. Ln-citrate was synthesized from the Ln-carbonate obtained by processing Dong Pao ore by 
technological flow-sheet such as: Dissolution of rare earth carbonate by HCl of 15%, Precipitation of 
rare earth hydroxyde by NH4 ¬¬OH of 8%, Washing of rare earth hydroxyde by water, Dissolution of 
rare earth hydroxyde by citric acid of 4 M, Synthesization of rare earth citrate was impacted by 
temperature, time and concentration of citric acid. Experiments were conducted and parameters of 
process have been determined: temperature of 900C; time of reaction 5h; acid concentration of 4M and 
the efficience of process 95%. 

Keywords: Citrate, rare earth. 

NGHIÊN CỨU VỀ LUYỆN KIM BỘT VÀ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHANH CHO NGÀNH ĐƢỜNG SẮT 

RESEARCH ON POWDER METALLURGY AND TECHNOLOGY                                   
DEVELOPMENT PRODUCTION OF BRAKE PADS FOR RAILWAY 

NGUYỄN XUÂN THAO1*, EFREMOV DMITRY BORISOVICH2  

1Center for Non-Destructive Evaluation, 140 Nguyen Tuan, Thanh Xuan, Ha Noi 
2The National University of Science and Technology (MISiS), Russian Federation 

*E-mail: nguyenxuanthao.nde@gmail.com 

Tóm tắt: Luyện kim bột ngày càng đƣợc ứng dụng rộng rãi để chế tạo các chi tiết máy phức tạp, 
những chi tiết có độ cứng, độ ma sát cao và nhiệt độ làm việc siêu cao trong công nghiệp hạt nhân, 
công nghệ tên lửa, động cơ phản lực. Với những ƣu thế hơn kim loại thông thƣờng, nhóm tác giả đã 
nghiên cứu, thử nghiệm tạo ra vật liệu ma sát mới đầy hứa hẹn nhằm sản xuất má phanh cho ngành 
đƣờng sắt. Bài báo trình bày quá trình nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm từ các kim loại bột thành 
phần ban đầu, thông số kỹ thuật quá trình đúc và thiêu kết để tạo ra các mẫu thí nghiệm có thành phần 
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Abstract: From the results of research at the Institute for Technology of Radioactive and Rare 
Elements and relating-documents in the world, indicated that need further to study and completed a 
number of stages in the processing of sandstones by leaching method to serve the assessment for level 
of 122 uranium resources in the next batches as well as a basis for calculating serve of the pre-
feasibility for project of uranium ore processing plant and prepare for a step transfering - technology to 
building yellowcake product plant when necessary. One of the problems is the need to studying and 
completing is research on addtion of technology solution for processing of uranium ore with U≥ 0,1 % 
content to enhance the recovery of uranium. This report presents the research results to select the 
proper parameters for processing of uranium ore with U≥ 0,1 % content by static leaching method 
(selection of experiment sclae, irrigation manner,...) to enhance the uranium recovery, minimizes the 
amount of uranium in the tailing after leaching. 

Keywords: Uranium orey gtg, static leaching, content of urani. 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC PHỤ GIA CHỨA CÁC  
NGUYÊN TỐ RIÊNG RẼ Na, Fe, Al, Ca ĐẾN HIỆU QUẢ ĐỐT THAN ÁP DỤNG  

TRÊN MẪU THAN CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 

STUDY ON THE INFLUENCE OF ADDITIVES CONTAINING SEPARATE ELEMENTS OF  
Na, Fe, AL, Ca TO COAL COMBUSTION EFFICIENCY APPLIED  

ON COAL SAMPLES OF THERMAL POWER PLANT 

NGUYỄN THỊ THỤC PHƢƠNG*, HOÀNG VĂN ĐỨC, NGUYỄN TUẤN ANH  

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 – Lang Ha – Dong Da - HaNoi 
* Email: thucphuong82@gmail.com 

Tóm tắt: Để giải quyết vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu than đá, việc sử dụng phụ gia 
trong quá trình đốt than đang rất đƣợc quan tâm do nhiều ƣu điểm: các chất phụ gia làm tăng cƣờng 
quá trình chuyển oxy đến bề mặt cacbon, giúp cho phản ứng xảy ra nhanh hơn; biện pháp sử dụng 
phụ gia dễ thực hiện, linh hoạt, không mất thời gian dừng lò, đảm bảo tính vận hành liên tục của nhà 
máy… Một số nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra cơ chế xúc tác của các phụ gia chứa các nguyên tố 
Na, Fe, Al, Ca. Trong nghiên cứu này, ảnh hƣởng của các phụ gia chứa các nguyên tố riêng rẽ Na, 
Fe, Al, Ca đến hiệu quả đốt than áp dụng trên mẫu than antraxit Việt nam của nhà máy nhiệt điện đốt 
than đã đƣợc chỉ ra, so sánh, đánh giá trên tiêu chí giảm nhiệt độ bắt cháy dựa trên kết quả của phép 
phân tích nhiệt. 

Từ khóa: Phụ gia đốt than, than antraxit Việt Nam, phân tích nhiệt, nhiệt độ bắt cháy của than, phụ 
gia cho nhà máy nhiệt điện đốt than…. 

Abstract: In order to solve the problem of using efficiently of coal source, adding additives in coal 
combustion process gets much attention due to many advantages: additives enhance transferring 
oxygen to the carbon surface, leading to the reactions happen faster; using additives is easy to 
implement, flexible, takes no time to stop the furnace, ensuring continuous operation of the plant ... 
Some studies around the world have shown the catalytic mechanism of the additive elements: Na, Fe, 
Al, Ca. In this study, the effect of additives containing separate elements of Na, Fe, Al, Ca to coal 
combustion efficiency applied on Vietnam anthracite coal sample of coal-fired thermal power plant 
was shown, compared, evaluated focusing on criteria of reducing the ignition temperature, based on 
the results of thermal analysis method. 

Keywords: Coal combustion additives, Vietnam anthracite coal, thermal analysis, ignition 
temperature of coal, additives for coal-fired thermal power plants.... 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TỔNG HỢP CITRAT ĐẤT HIẾM TỪ CACBONAT 
TỔNG ĐẤT HIẾM CHẾ BIẾN TỪ QUẶNG ĐÔNG PAO 

INVESTIGATION OF CITRATE SYNTHESIS PROCESS FROM Ln-CARBONATE               
OBTAINED BY PROCESSING DONG PAO ORE 

CAO ĐÌNH THANH*, VƢƠNG HỮU ANH, NGÔ VĂN TUYẾN,  
NGUYỄN BÁ TIẾN, NGUYỄN HUY CƢỜNG  

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 – Lang Ha – Dong Da – HaNoi 
*Email: cdthanh@vinatom.gov.vn 

Tóm tắt: Các sản phẩm đất hiếm đƣợc sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp và nông 
nghiệp, đặc biệt là sử dụng đất hiếm trong nông nghiệp. Việc sử dụng chế phẩm đất hiếm có gắn gốc 
hữu cơ đặc biệt là đất hiếm xitrat trong chăn nuôi đang đƣợc phát triển mạnh ở Trung Quốc từ 20 năm 
trƣớc. Hiện nay các nƣớc Tây Âu cũng đã dùng chế phẩm đất hiếm hữu cơ trong chăn nuôi, nhằm mục 
đích tăng tốc độ sinh trƣởng và tăng khả năng kháng bệnh, dần thay thế và giảm lƣợng thuốc kháng 
sinh dùng trong chăn nuôi. Phức chất hữu cơ đất hiếm đƣợc tổng hợp từ nguồn cacbonat tổng đất hiếm 
thu đƣợc từ việc chế biến quặng Đông Pao theo sơ đồ công nghệ sau: Hoà tan cacbonat đất hiếm bằng 
axit HCl 15%, Kết tủa hydroxyt đất hiếm bằng NH4¬¬OH 8%, Rửa hydroxyt đất hiếm bằng nƣớc 
sạch, Hòa tan hydroxyt đất hiếm bằng axit xitric 4 M, Quá trình tổng hợp phức chất xitric đất hiếm ảnh 
hƣởng bởi các thông số: nhiệt độ, thời gian và nồng độ axit xitric. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã 
xác định đƣợc các thông số công nghệ thích hợp: nhiệt độ: 900C; thời gian phản ứng: 5h; nồng độ axit 
xitric: 4 M và hiệu suất quá trình đạt: 95%. 

Từ khóa: Xitrat, đất hiếm. 

Abstract: Rare earth products have used largely in the field of industry and agriculture, especially in 
agriculture. The aplication of Ln-products with organic radical, like Ln-citrate in animal husbandry 
have been developed at China from 20 years ago. And now, Western Europe countries have been used 
Ln-products in animal husbandry in order to enhance animal growth and ability for resistance of 
diseases. Ln-citrate was synthesized from the Ln-carbonate obtained by processing Dong Pao ore by 
technological flow-sheet such as: Dissolution of rare earth carbonate by HCl of 15%, Precipitation of 
rare earth hydroxyde by NH4 ¬¬OH of 8%, Washing of rare earth hydroxyde by water, Dissolution of 
rare earth hydroxyde by citric acid of 4 M, Synthesization of rare earth citrate was impacted by 
temperature, time and concentration of citric acid. Experiments were conducted and parameters of 
process have been determined: temperature of 900C; time of reaction 5h; acid concentration of 4M and 
the efficience of process 95%. 

Keywords: Citrate, rare earth. 

NGHIÊN CỨU VỀ LUYỆN KIM BỘT VÀ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHANH CHO NGÀNH ĐƢỜNG SẮT 

RESEARCH ON POWDER METALLURGY AND TECHNOLOGY                                   
DEVELOPMENT PRODUCTION OF BRAKE PADS FOR RAILWAY 

NGUYỄN XUÂN THAO1*, EFREMOV DMITRY BORISOVICH2  

1Center for Non-Destructive Evaluation, 140 Nguyen Tuan, Thanh Xuan, Ha Noi 
2The National University of Science and Technology (MISiS), Russian Federation 

*E-mail: nguyenxuanthao.nde@gmail.com 

Tóm tắt: Luyện kim bột ngày càng đƣợc ứng dụng rộng rãi để chế tạo các chi tiết máy phức tạp, 
những chi tiết có độ cứng, độ ma sát cao và nhiệt độ làm việc siêu cao trong công nghiệp hạt nhân, 
công nghệ tên lửa, động cơ phản lực. Với những ƣu thế hơn kim loại thông thƣờng, nhóm tác giả đã 
nghiên cứu, thử nghiệm tạo ra vật liệu ma sát mới đầy hứa hẹn nhằm sản xuất má phanh cho ngành 
đƣờng sắt. Bài báo trình bày quá trình nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm từ các kim loại bột thành 
phần ban đầu, thông số kỹ thuật quá trình đúc và thiêu kết để tạo ra các mẫu thí nghiệm có thành phần 
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Abstract: From the results of research at the Institute for Technology of Radioactive and Rare 
Elements and relating-documents in the world, indicated that need further to study and completed a 
number of stages in the processing of sandstones by leaching method to serve the assessment for level 
of 122 uranium resources in the next batches as well as a basis for calculating serve of the pre-
feasibility for project of uranium ore processing plant and prepare for a step transfering - technology to 
building yellowcake product plant when necessary. One of the problems is the need to studying and 
completing is research on addtion of technology solution for processing of uranium ore with U≥ 0,1 % 
content to enhance the recovery of uranium. This report presents the research results to select the 
proper parameters for processing of uranium ore with U≥ 0,1 % content by static leaching method 
(selection of experiment sclae, irrigation manner,...) to enhance the uranium recovery, minimizes the 
amount of uranium in the tailing after leaching. 

Keywords: Uranium orey gtg, static leaching, content of urani. 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC PHỤ GIA CHỨA CÁC  
NGUYÊN TỐ RIÊNG RẼ Na, Fe, Al, Ca ĐẾN HIỆU QUẢ ĐỐT THAN ÁP DỤNG  

TRÊN MẪU THAN CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 

STUDY ON THE INFLUENCE OF ADDITIVES CONTAINING SEPARATE ELEMENTS OF  
Na, Fe, AL, Ca TO COAL COMBUSTION EFFICIENCY APPLIED  

ON COAL SAMPLES OF THERMAL POWER PLANT 

NGUYỄN THỊ THỤC PHƢƠNG*, HOÀNG VĂN ĐỨC, NGUYỄN TUẤN ANH  

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements, 48 – Lang Ha – Dong Da - HaNoi 
* Email: thucphuong82@gmail.com 

Tóm tắt: Để giải quyết vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu than đá, việc sử dụng phụ gia 
trong quá trình đốt than đang rất đƣợc quan tâm do nhiều ƣu điểm: các chất phụ gia làm tăng cƣờng 
quá trình chuyển oxy đến bề mặt cacbon, giúp cho phản ứng xảy ra nhanh hơn; biện pháp sử dụng 
phụ gia dễ thực hiện, linh hoạt, không mất thời gian dừng lò, đảm bảo tính vận hành liên tục của nhà 
máy… Một số nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra cơ chế xúc tác của các phụ gia chứa các nguyên tố 
Na, Fe, Al, Ca. Trong nghiên cứu này, ảnh hƣởng của các phụ gia chứa các nguyên tố riêng rẽ Na, 
Fe, Al, Ca đến hiệu quả đốt than áp dụng trên mẫu than antraxit Việt nam của nhà máy nhiệt điện đốt 
than đã đƣợc chỉ ra, so sánh, đánh giá trên tiêu chí giảm nhiệt độ bắt cháy dựa trên kết quả của phép 
phân tích nhiệt. 

Từ khóa: Phụ gia đốt than, than antraxit Việt Nam, phân tích nhiệt, nhiệt độ bắt cháy của than, phụ 
gia cho nhà máy nhiệt điện đốt than…. 

Abstract: In order to solve the problem of using efficiently of coal source, adding additives in coal 
combustion process gets much attention due to many advantages: additives enhance transferring 
oxygen to the carbon surface, leading to the reactions happen faster; using additives is easy to 
implement, flexible, takes no time to stop the furnace, ensuring continuous operation of the plant ... 
Some studies around the world have shown the catalytic mechanism of the additive elements: Na, Fe, 
Al, Ca. In this study, the effect of additives containing separate elements of Na, Fe, Al, Ca to coal 
combustion efficiency applied on Vietnam anthracite coal sample of coal-fired thermal power plant 
was shown, compared, evaluated focusing on criteria of reducing the ignition temperature, based on 
the results of thermal analysis method. 

Keywords: Coal combustion additives, Vietnam anthracite coal, thermal analysis, ignition 
temperature of coal, additives for coal-fired thermal power plants.... 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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National technical regulation on drinking water quality (QCVN:01-2009/BYT)). 

Keywords: SANTE, RSD, MRL, LOQ, QCVN. 

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆN TRƢỜNG PHÔNG PHÓNG XẠ VÀ HÀM 
LƢỢNG NGUYÊN TỐ KIM LOẠI NẶNG TẠI KHU VỰC MỎ                                             

ĐẤT HIẾM ĐÔNG PAO-LAI CHÂU 

SOME RECENTLY STUDIED RESULTS ON ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY AND 
HEAVY ELEMENTS CONTENT IN RARE EARTH MINE AREA AT DONG-PAO, LAI-CHAU 

NGUYEN THI KIM DUNG*, LE QUOC VIET, NGO QUANG HUY, DOAN THANH SON, NGUYEN NHO 
LAN, NGUYEN THI HANG, NGUYEN THI LIEN, NGUYEN THI MEN, DO THI ANH TUYET 

Center for Analytical Chemistry, Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements  
48 Lang-Ha street, Dong-Da District, Hanoi, Vietnam 

*Email: nguyentkdz91@gmail.com 

Tóm tắt: Hoạt độ các nhân phóng xạ và hàm lƣợng một số nguyên tố kim loại nặng trong đất, nƣớc và 
không khí là những tiêu chí quan trắc quan trọng trong đánh giá tác động môi trƣờng của các khu vực 
khai khoáng nói chung. Nghiên cứu hiện trƣờng trong giai đoạn 2016-2018 về nồng độ hoạt độ các 
nhân phóng xạ và hàm lƣợng các nguyên tố kim loại nặng trong mẫu nƣớc và không khí ở khu vực dự 
án đất hiếm Lai Châu (thuộc mỏ đất hiếm Đông Pao) nhằm đóng góp vào công tác giám sát, đánh giá 
các điều kiện môi trƣờng trong quá trình quản lý môi trƣờng từng khu vực thuộc mỏ. Toàn bộ khu vực 
mỏ chứa đất hiếm rộng khoảng hơn 11 km2 với trữ lƣợng khoảng 11,7 triệu tấn tinh quặng, phân bố 
địa chất không đồng nhất. Khu vực triển khai dự án nằm tại 2 xã Bản Hon và Bản Giang, huyện Tam 
Đƣờng, tỉnh Lai Châu, gồm có 07 thân quặng. Các mẫu nghiên cứu đƣợc đo tại hiện trƣờng, đƣợc thu 
gom, xử lý và phân tích theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.  Kết quả xác định nồng độ hoạt độ 
một số nhân phóng xạ, hàm lƣợng các khí độc hại CO, SO2, H2S có mặt trong không khí và một số 
kim loại nặng trong mẫu đất, nƣớc tại khu vực này cũng đƣợc báo cáo, căn cứ các quy chuẩn Việt Nam 
về môi trƣờng. Kết quả nghiên cứu đã đóng góp vào công tác đánh giá giám sát hiện trạng môi trƣờng 
tại khu vực này. 

Từ khóa: Hạt nhân phóng xạ, nguyên tố nặng, môi trường, mỏ đất hiếm, Dong-Pao 

Abstract: The radioactivity of nuclides and content of heavy elements in soil, water and air are 
commonly important criteria in the environmental assessment of the mining areas. The study within 
the years of 2016-2018 on radioactivity and heavy elements content in the water and air samples at Lai 
Chau Rare Earth project (belonged to Dong Pao rare earth mine area) is to support the environmental 
survey and assessment program running by environment agency to manage the individually 
environmental mining area. The total area of rare earth mine is about 11 km2 with approximately 
potential 11.7 million tons of ore concentrate, where geological distribution of ore is un-identical. The 
implemented project area is located at Ban-Hon and Ban-Giang communes, Tam-Duong District, Lai-
Chau Province, which covers 7 ore bodies. The research samples were measured onsite or taken, 
processed and analyzed according to the Vietnam standards. The results of radioactivity of some 
nuclides, the concentration of toxic gases such as CO, SO2, H2S in air samples and those of heavy 
elements in soil and water samples at this area were reported according to the Vietnam standards on 
environment. The results of study contributed to the environmental survey and assessment in this area. 

Keywords: Radioactive nuclides, heavy elements, environment, rare earth mine, Dong-Pao 
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kim loại khác nhau. Sau đó, các mẫu đƣợc thử nghiệm để kiểm tra tính ma sát, cấu trúc tế vi, độ cứng 
của vật liệu. Kết hợp với các chƣơng trình mô phỏng quá trình gia công áp lực kim loại bột là 
Solidworks và Qform-VX để phân tích ứng suất trong khuôn, tính toán hình dạng phù hợp của má 
phanh đƣờng sắt. Trên cơ sở kinh nghiệm có đƣợc, nhóm nghiên cứu đã phát triển sơ đồ công nghệ để 
sản xuất phanh cho ngành đƣờng sắt. Kết quả của nghiên cứu đã tạo ra vật liệu ma sát từ các kim loại 
bột thành phần với những đặc tính nổi bật và trên cơ sở đó phát triển công nghệ sản xuất phanh cho 
ngành đƣờng sắt. 

Từ khóa: Kim loại bột, đường sắt, ma sát, má phanh. 

Abstract: Powder metallurgy is increasingly widely used in the manufacture of complex machine 
parts, details of high hardness, high friction and super high working temperatures in the nuclear 
industry, rocket technology and jet engines. With the advantage over conventional metals, the authors 
have researched, tested created new friction materials promising to manufacture brake pads for the 
railway. The paper presents the process of theoretical and empirical research from the initial 
component powder metals, casting and sintering process specifications to create samples with different 
metal components. The samples were then tested to test the friction, micro structure, hardness of the 
material. Combined with simulation programs Solidworks and Qform-VX to analyze stress in the 
mold, suitable shape of rail brake pads. Based on the experience gained, the research team developed a 
technology diagram to produce brakes for the railway. The research results have created friction 
materials from metal powder with outstanding characteristics and on this basis developed the 
technology for braking production for the railway. 

Keywords: Metal powder, railway, friction, brake pads. 

XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ SẢN PHẨM PHỤ 
TRONG NƢỚC SINH HOẠT BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ 

DETERMINATION OF SEVERAL PESTICIDE RESIDUES AND DISINFECTION                                    
BY-PRODUCTS IN DRINKING WATER BY CHROMATOGRAPHY 

HUỲNH THÁI KIM NGÂN*, PHẠM HỮU ANH 

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry; 01, DT 723, Dalat, Lamdong  
*Email: nganhtk@canti.vn; kimngan270979@gmail.com 

Tóm tắt: Nƣớc là một nguồn tài nguyên quan trọng cho cuộc sống. Giải quyết các vấn đề về chất 
lƣợng nƣớc uống và và quản lý nguồn cung cấp nƣớc an toàn đòi hỏi sự hiểu biết và đánh giá kỹ lƣỡng 
về tất cả các yếu tố ảnh hƣởng đến thành phần của nó. Hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) đƣợc sử 
dụng rộng rãi để kiểm soát sâu bệnh và tiêu diệt cỏ dại, vì vậy chúng là những chất gây ô nhiễm phổ 
biến trong môi trƣờng của chúng ta. Dƣ lƣợng HCBVTV có thể đƣợc xác định bằng cách sử dụng các 
phƣơng pháp hóa học khác nhau trong đó phổ biến nhất là sắc ký khí hoặc sắc ký lỏng. Bài báo đƣa ra 
phƣơng pháp xác định các hóa chất bảo vệ thực vật và sản phẩm phụ trong nƣớc sinh hoạt bằng 
phƣơng pháp chiết pha rắn kết hợp phƣơng pháp sắc ký. Thẩm định phƣơng pháp đƣợc thực hiện trên 
nền mẫu nƣớc sinh hoạt theo hƣớng dẫn của SANTE/11813/2017. Tất cả các chất xác định trong 
phƣơng pháp có LOQ 0.02 – g/L nhỏ hơn giá trị MRL quy định của QCVN 01/2009-BYT, hiệu 
suất thu hồi trong khoảng 71-120% với độ lặp lại RSD <20%. 

Từ khóa: SANTE, RSD, MRL, LOQ, QCVN. 

Abstract: Pesticides are extensively used to control pests and destroy weeds, so they are ubiquitous 
contaminants accumulating in our environment. Such residues can be determined by using various 
chemical methods among which the most common are based on gas chromatography or liquid 
chromatography. This study describes a validation method for the analysis of pesticide residues and 
disinfection by-product in drinking water by extraction and clean-up by solid phase extraction and 
analysis by chromatography. Method validation was carried out on drinking water matrices following 
SANTE/11813/2017 of the European Commission. 21 compounds obtained acceptable recoveries (71 
–120%) with good repeatability (RSD < 20%) and the method minimum detection qualification LOQ 
of compounds ranged from 0.02 –0.2 g/L and is lower than the maximum residue levels (MRL) of 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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National technical regulation on drinking water quality (QCVN:01-2009/BYT)). 

Keywords: SANTE, RSD, MRL, LOQ, QCVN. 

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆN TRƢỜNG PHÔNG PHÓNG XẠ VÀ HÀM 
LƢỢNG NGUYÊN TỐ KIM LOẠI NẶNG TẠI KHU VỰC MỎ                                             

ĐẤT HIẾM ĐÔNG PAO-LAI CHÂU 

SOME RECENTLY STUDIED RESULTS ON ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY AND 
HEAVY ELEMENTS CONTENT IN RARE EARTH MINE AREA AT DONG-PAO, LAI-CHAU 

NGUYEN THI KIM DUNG*, LE QUOC VIET, NGO QUANG HUY, DOAN THANH SON, NGUYEN NHO 
LAN, NGUYEN THI HANG, NGUYEN THI LIEN, NGUYEN THI MEN, DO THI ANH TUYET 

Center for Analytical Chemistry, Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements  
48 Lang-Ha street, Dong-Da District, Hanoi, Vietnam 

*Email: nguyentkdz91@gmail.com 

Tóm tắt: Hoạt độ các nhân phóng xạ và hàm lƣợng một số nguyên tố kim loại nặng trong đất, nƣớc và 
không khí là những tiêu chí quan trắc quan trọng trong đánh giá tác động môi trƣờng của các khu vực 
khai khoáng nói chung. Nghiên cứu hiện trƣờng trong giai đoạn 2016-2018 về nồng độ hoạt độ các 
nhân phóng xạ và hàm lƣợng các nguyên tố kim loại nặng trong mẫu nƣớc và không khí ở khu vực dự 
án đất hiếm Lai Châu (thuộc mỏ đất hiếm Đông Pao) nhằm đóng góp vào công tác giám sát, đánh giá 
các điều kiện môi trƣờng trong quá trình quản lý môi trƣờng từng khu vực thuộc mỏ. Toàn bộ khu vực 
mỏ chứa đất hiếm rộng khoảng hơn 11 km2 với trữ lƣợng khoảng 11,7 triệu tấn tinh quặng, phân bố 
địa chất không đồng nhất. Khu vực triển khai dự án nằm tại 2 xã Bản Hon và Bản Giang, huyện Tam 
Đƣờng, tỉnh Lai Châu, gồm có 07 thân quặng. Các mẫu nghiên cứu đƣợc đo tại hiện trƣờng, đƣợc thu 
gom, xử lý và phân tích theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.  Kết quả xác định nồng độ hoạt độ 
một số nhân phóng xạ, hàm lƣợng các khí độc hại CO, SO2, H2S có mặt trong không khí và một số 
kim loại nặng trong mẫu đất, nƣớc tại khu vực này cũng đƣợc báo cáo, căn cứ các quy chuẩn Việt Nam 
về môi trƣờng. Kết quả nghiên cứu đã đóng góp vào công tác đánh giá giám sát hiện trạng môi trƣờng 
tại khu vực này. 

Từ khóa: Hạt nhân phóng xạ, nguyên tố nặng, môi trường, mỏ đất hiếm, Dong-Pao 

Abstract: The radioactivity of nuclides and content of heavy elements in soil, water and air are 
commonly important criteria in the environmental assessment of the mining areas. The study within 
the years of 2016-2018 on radioactivity and heavy elements content in the water and air samples at Lai 
Chau Rare Earth project (belonged to Dong Pao rare earth mine area) is to support the environmental 
survey and assessment program running by environment agency to manage the individually 
environmental mining area. The total area of rare earth mine is about 11 km2 with approximately 
potential 11.7 million tons of ore concentrate, where geological distribution of ore is un-identical. The 
implemented project area is located at Ban-Hon and Ban-Giang communes, Tam-Duong District, Lai-
Chau Province, which covers 7 ore bodies. The research samples were measured onsite or taken, 
processed and analyzed according to the Vietnam standards. The results of radioactivity of some 
nuclides, the concentration of toxic gases such as CO, SO2, H2S in air samples and those of heavy 
elements in soil and water samples at this area were reported according to the Vietnam standards on 
environment. The results of study contributed to the environmental survey and assessment in this area. 

Keywords: Radioactive nuclides, heavy elements, environment, rare earth mine, Dong-Pao 
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kim loại khác nhau. Sau đó, các mẫu đƣợc thử nghiệm để kiểm tra tính ma sát, cấu trúc tế vi, độ cứng 
của vật liệu. Kết hợp với các chƣơng trình mô phỏng quá trình gia công áp lực kim loại bột là 
Solidworks và Qform-VX để phân tích ứng suất trong khuôn, tính toán hình dạng phù hợp của má 
phanh đƣờng sắt. Trên cơ sở kinh nghiệm có đƣợc, nhóm nghiên cứu đã phát triển sơ đồ công nghệ để 
sản xuất phanh cho ngành đƣờng sắt. Kết quả của nghiên cứu đã tạo ra vật liệu ma sát từ các kim loại 
bột thành phần với những đặc tính nổi bật và trên cơ sở đó phát triển công nghệ sản xuất phanh cho 
ngành đƣờng sắt. 

Từ khóa: Kim loại bột, đường sắt, ma sát, má phanh. 

Abstract: Powder metallurgy is increasingly widely used in the manufacture of complex machine 
parts, details of high hardness, high friction and super high working temperatures in the nuclear 
industry, rocket technology and jet engines. With the advantage over conventional metals, the authors 
have researched, tested created new friction materials promising to manufacture brake pads for the 
railway. The paper presents the process of theoretical and empirical research from the initial 
component powder metals, casting and sintering process specifications to create samples with different 
metal components. The samples were then tested to test the friction, micro structure, hardness of the 
material. Combined with simulation programs Solidworks and Qform-VX to analyze stress in the 
mold, suitable shape of rail brake pads. Based on the experience gained, the research team developed a 
technology diagram to produce brakes for the railway. The research results have created friction 
materials from metal powder with outstanding characteristics and on this basis developed the 
technology for braking production for the railway. 

Keywords: Metal powder, railway, friction, brake pads. 

XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ SẢN PHẨM PHỤ 
TRONG NƢỚC SINH HOẠT BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ 

DETERMINATION OF SEVERAL PESTICIDE RESIDUES AND DISINFECTION                                    
BY-PRODUCTS IN DRINKING WATER BY CHROMATOGRAPHY 

HUỲNH THÁI KIM NGÂN*, PHẠM HỮU ANH 

Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry; 01, DT 723, Dalat, Lamdong  
*Email: nganhtk@canti.vn; kimngan270979@gmail.com 

Tóm tắt: Nƣớc là một nguồn tài nguyên quan trọng cho cuộc sống. Giải quyết các vấn đề về chất 
lƣợng nƣớc uống và và quản lý nguồn cung cấp nƣớc an toàn đòi hỏi sự hiểu biết và đánh giá kỹ lƣỡng 
về tất cả các yếu tố ảnh hƣởng đến thành phần của nó. Hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) đƣợc sử 
dụng rộng rãi để kiểm soát sâu bệnh và tiêu diệt cỏ dại, vì vậy chúng là những chất gây ô nhiễm phổ 
biến trong môi trƣờng của chúng ta. Dƣ lƣợng HCBVTV có thể đƣợc xác định bằng cách sử dụng các 
phƣơng pháp hóa học khác nhau trong đó phổ biến nhất là sắc ký khí hoặc sắc ký lỏng. Bài báo đƣa ra 
phƣơng pháp xác định các hóa chất bảo vệ thực vật và sản phẩm phụ trong nƣớc sinh hoạt bằng 
phƣơng pháp chiết pha rắn kết hợp phƣơng pháp sắc ký. Thẩm định phƣơng pháp đƣợc thực hiện trên 
nền mẫu nƣớc sinh hoạt theo hƣớng dẫn của SANTE/11813/2017. Tất cả các chất xác định trong 
phƣơng pháp có LOQ 0.02 – g/L nhỏ hơn giá trị MRL quy định của QCVN 01/2009-BYT, hiệu 
suất thu hồi trong khoảng 71-120% với độ lặp lại RSD <20%. 

Từ khóa: SANTE, RSD, MRL, LOQ, QCVN. 

Abstract: Pesticides are extensively used to control pests and destroy weeds, so they are ubiquitous 
contaminants accumulating in our environment. Such residues can be determined by using various 
chemical methods among which the most common are based on gas chromatography or liquid 
chromatography. This study describes a validation method for the analysis of pesticide residues and 
disinfection by-product in drinking water by extraction and clean-up by solid phase extraction and 
analysis by chromatography. Method validation was carried out on drinking water matrices following 
SANTE/11813/2017 of the European Commission. 21 compounds obtained acceptable recoveries (71 
–120%) with good repeatability (RSD < 20%) and the method minimum detection qualification LOQ 
of compounds ranged from 0.02 –0.2 g/L and is lower than the maximum residue levels (MRL) of 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Từ khóa: Mỏ Chợ Điền; quặng đa kim; quặng tinh thô; quặng tinh; quặng thải; sàng quay đánh tơi; 
tuyển đa trọng lực; nung từ hóa; tuyển từ ướt. 

Abstract: Cho Dien deposit is a multi – metal ore mine with four main useful elements are zinc, 
lead, iron, manganese, in addition, depending on the ore body, there may be other useful elements 
such as tin, gold and copper. Ores exist mainly in two forms: zinc sulfide, zinc oxide. Zinc oxide 
form is divided into two types: brown zinc oxide ore and black zinc oxide ore. Two types of zinc 
oxide ore have common features: highly weathered ore; high content of fines; high iron content and 
it is distributed without rule; low zinc content. Iron exists mainly in non-magnetic form such as 
goethite [Fe2O3.H2O]. Valuable minerals are finely disseminated in the gangue, mainly of the grain 
size range of 0.2-0.05 mm. Black zinc oxide ore: valuable mineral and gangue mineral are diverse 
and complex, closely associated as intergrowth. Zinc mineral is mostly chalcophanite 
[ZnMn3O7(H2O)3]. Manganese element almost does not exist as an independent mineral, but exist in 
the composition of zinc minerals, occupying the position of zinc in the chalcophanite mineral crystal 
structure. The results of orientation studies showed that black zinc oxide ore is particularly difficult 
to enrich. Black zinc oxide ore is particularly difficult to be processed by traditional separation 
methods. Brown zinc oxide ore: zinc minerals are mostly calamine [Zn4Si2O7(OH)2(H2O)]. Besides, 
this ore contains a lot of clay mineral and rock. Based on results of researching of separation 
methods, it can be said that brown zinc oxide ore is relatively easy for separation. Using a 
combination of methods including gravity separation (washing, shaking, classification and multi-
gravity separation), the magnetization process by heating, wet magnetic separation with low field 
intensity (600 - 1200 gauss), the recovery yields reached: 79,94% with fine zinc ore (zinc content of 
25,35%; TFe content of 7,09%; lead content of 1,18%) and 64,68% with fine iron ore (TFe content 
of 62,86%; zinc content of 2,30%; lead content of 0,283%). 

NGHIÊN CỨU THĂM DÕ CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHẾ MAGIE KIM LOẠI  
BẰNG PHƢƠNG PHÁP NHIỆT KIM 

NGÔ XUÂN HÙNG, LÊ THỊ HỒNG HÀ, TRẦN DUY HẢI, NGUYỄN HỮU PHÖC,  
NGUYỄN HỮU ĐỨC, TRẦN XUÂN VỊNH, VŨ THỊ PHƢỚC 

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements (ITRRE), 48 Lang Ha, Dong Da, Hanoi 
 

Tóm tắt: Magie là một kim loại nhẹ, ngày càng đƣợc ứng dụng nhiều trong công nghiệp và đời sống. 
Quặng dolomit là nguồn để chế tạo magie, có sản lƣợng rất dồi dào ở nƣớc ta, tuy nhiên cho đến nay 
chƣa có một nghiên cứu nào về việc chế tạo magie từ quặng dolomit. Bài báo này trình bày quá trình 
nghiên cứu hoàn nguyên quặng dolomit Thanh Hóa bằng phƣơng pháp Pidgeon, sử dụng chất hoàn 
nguyên là ferosilic. Quặng dolomit Thanh Hóa có thành phần chính là (Ca, Mg)CO3, hàm lƣợng MgO 
đạt 23,0%; CaO là 34,0%, sau khi làm giàu, nâng cao hàm lƣợng bằng cách nung ở 1000oC, thời gian 
nung 5 giờ để khử CO2 và hơi nƣớc.Hàm lƣợng tăng lên: MgO đạt 37,0%; CaO đạt 54,0%, dolomit 
đƣợc nghiền trộn cùng với ferosilic và đóng bánh. Quá trình hoàn nguyên đƣợc thực hiện ở nhiệt độ từ 
1000- 1300oC trong điều kiện chân không, thời gian 4 giờ. Hiệu suất hoàn nguyên cao nhất là 84% khi 
tỷ lệ ferosilic là 30% so với dolomit. Sản phẩm Mg kim loại sau hoàn nguyên có độ sạch là 94,3%, sau 
khử tạp chất bằng MgCl2 hàm lƣợng Mg là 98,8%. 

Từ khóa: Magie, dolomit, Pidegon, hoàn nguyên, hiệu suất hoàn nguyên. 

Abstract: Magnesium is a light metal that is used in chemical and metallurgical industries. Dolomite, 
which is abundant in Vietnam, is the source for magnesum production. However, there is no research 
on the production of magnesium from the dolomite source in Vietnam so far. This paper studies the 
production process of Magnesium from the dolomite source in Thanh Hoa, Vietnam using the Pidgeon 
method with ferrosilicon as the reducing agent. The major composition of Thanh Hoa dolomite is 
CaCO3(Ca, Mg)CO3. The content of MgO in dolomite is 23.0%; CaO is 34.0%. Afer being calcined at 
1000oC for 5 hours to reduce CO2 and water vapor, the contents of MgO and CaO increased which 
were 37.0% and 54.0%, respectively. Dolomite was then milled, along withferrosilicon, thoroughly 
mixed, and briquetted. The briquettes were heated at 1000- 1300oC in a tube retort under vacuum for 4 
hours to reduce MgO. The Magnesium extraction varied with ferrosilicon addition.The highest 
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TỔNG HỢP VẬT LIỆU TINH THỂ NANO SILICON TỪ NANO SILICA (SiO2)             
BẰNG PHƢƠNG PHÁP NHIỆT KIM MAGIE 

THE SYNTHESIS OF SILICON NANOCRYSTALS 

NGUYỄN VĂN TÙNG1*, LÊ THU HƢỜNG2 
1Nuclear Fuel Technology Centre, Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements (ITRRE),    

48 Lang Ha, Dong Da, Hanoi 
2Department of Environment, Thủy lợi University, Ha Noi, Viet Nam 

*Email: tungnv.88@gmail.com 

Tóm tắt: Vật liệu nano bán dẫn là một trong những vật liệu đƣợc ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp 
điện nhƣ đèn LED, pin mặt trời, pin điện. Silic là một trong những nguyên tố phổ biến, không độc hại 
và thân thiện với môi trƣờng. Mặt khác, vật liệu bán dẫn nano silicon (Si NC) cũng có những tính chất 
quang đặc biệt nhƣ hiệu ứng giam giữ lƣợng tử. Do đó vật liệu tinh thể nano silicon (Si NC) đang trở 
thành đối tƣợng nghiên cứu sôi động trên thế giới do những tiềm năng ứng dụng của chúng. Trong báo 
cáo này, chúng tôi nghiên cứu tổng hợp vật liệu tinh thể nano silicon từ nano silica (SiO2) bằng 
phƣơng pháp nhiệt khử magie. Hạt nano silica đƣợc trộn đều với bột magie, sau đó đem tiến hành 
phản ứng khử tại 670°C trong vòng 5 giờ dƣới điều kiện khí argon trong lò nung. Tinh thể nano silicon 
thu đƣợc ở dạng bột màu nâu. 

Từ khóa: Vật liệu nano bán dẫn, vật liệu bán dẫn nano silicon …. 

Abstract: Silicon nanocrystals (Si NCs) have unique optical properties, such as, a wide range of 
absorption and excitation; color tunability; and monochromatic light emission, owing to its quantum 
confinement effect. Therefore, silicon nanocrystal materials become a vibrant research object in the 
world due to their potential application. In this report, we study the synthesis of silicon nanocrystal by 
magnesium directed reduction the silica nanoparticle (SiO2 NPs). The SiO2 NPs and magnesium 
powder were mixed and ground together manually to give a grayish brown-colored powder, then 
heated at 670ºC for 5 hours under an argon atmosphere in a quartz tube furnace. Finally, the Si NCs 
were obtained as a dark brown-colored powder. The size in the Si NCs powder was estimated to be a 
mixture of 10 nm and 5 nm by XRD, which is very similar to those found in the TEM results. 

Keywords: semiconductor nanocrystals, silicon nanocrystals ….. 

CÔNG NGHỆ TUYỂN QUẶNG OXYT KẼM HÀM LƢỢNG KẼM THẤP VÀ GIÀU 
SẮT MỎ CHỢ ĐIỀN, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 

DƢƠNG VĂN SỰ*, BÙI BA DUY, TRƢƠNG THỊ ÁI,TRẦN VĂN SƠN,  
NGUYỄN HỒNG HÀ, PHẠM THỊ THỦY NGÂN 

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements (ITRRE), 48 Lang Ha, Dong Da, Hanoi 
*Email: sudung1991@gmail.com 

Tóm tắt: Mỏ Chợ Điền là mỏ quặng đa kim, quặng chủ yếu tồn tại ở hai dạng là sulfua kẽm và oxyt 
kẽm. Trong dạng quặng oxyt lại chia ra làm hai loại là quặng oxyt kẽm màu nâu đất và quặng oxyt 
kẽm màu đen. Cả hai loại quặng oxyt có các đặc điểm chung nhƣ đã bị phong hóa khá mạnh, cấp hạt 
mịn chiếm tỷ lệ rất lớn. Hàm lƣợng sắt cao và hàm lƣợng kẽm thấp. Các khoáng sắt chủ yếu là không 
từ tính. Các khoáng vật quặng và phi quặng cùng đất đá xâm tán trong nhau từ mịn đến rất mịn. Quặng 
oxyt màu nâu đất: Khoáng kẽm chủ yếu là calamin, ngoài ra trong mẫu tồn tại rất nhiều các khoáng sét 
cùng đất đá. Đây là loại quặng tƣơng đối dễ tuyển. Với các phƣơng pháp tuyển trọng lực, nung từ hóa 
và tuyển từ ƣớt đạt đƣợc kết quả: Quặng tinh kẽm hàm lƣợng 25,35% Zn với mức thực thu 79,94% và 
quặng tinh sắt hàm lƣợng 62,86% TFe với mức thực thu 64,68%. Quặng oxyt kẽm màu đen: Các 
khoáng có ích và không có ích rất đa dạng, phức tạp và chúng có quan hệ cộng sinh chặt chẽ với nhau. 
Khoáng kẽm chủ yếu là chalcophanit. Nguyên tố mangan gần nhƣ không tồn tại ở khoáng vật độc lập, 
mà nó tồn tại trong thành phần của khoáng vật kẽm, chiếm vị trí của kẽm trong cấu trúc tinh thể 
khoáng vật chalcophanit. Đây là loại quặng đặc biệt khó tuyển và sẽ là bất khả tuyển nếu chỉ áp dụng 
các phƣơng pháp tuyển cơ học truyền thống. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Từ khóa: Mỏ Chợ Điền; quặng đa kim; quặng tinh thô; quặng tinh; quặng thải; sàng quay đánh tơi; 
tuyển đa trọng lực; nung từ hóa; tuyển từ ướt. 

Abstract: Cho Dien deposit is a multi – metal ore mine with four main useful elements are zinc, 
lead, iron, manganese, in addition, depending on the ore body, there may be other useful elements 
such as tin, gold and copper. Ores exist mainly in two forms: zinc sulfide, zinc oxide. Zinc oxide 
form is divided into two types: brown zinc oxide ore and black zinc oxide ore. Two types of zinc 
oxide ore have common features: highly weathered ore; high content of fines; high iron content and 
it is distributed without rule; low zinc content. Iron exists mainly in non-magnetic form such as 
goethite [Fe2O3.H2O]. Valuable minerals are finely disseminated in the gangue, mainly of the grain 
size range of 0.2-0.05 mm. Black zinc oxide ore: valuable mineral and gangue mineral are diverse 
and complex, closely associated as intergrowth. Zinc mineral is mostly chalcophanite 
[ZnMn3O7(H2O)3]. Manganese element almost does not exist as an independent mineral, but exist in 
the composition of zinc minerals, occupying the position of zinc in the chalcophanite mineral crystal 
structure. The results of orientation studies showed that black zinc oxide ore is particularly difficult 
to enrich. Black zinc oxide ore is particularly difficult to be processed by traditional separation 
methods. Brown zinc oxide ore: zinc minerals are mostly calamine [Zn4Si2O7(OH)2(H2O)]. Besides, 
this ore contains a lot of clay mineral and rock. Based on results of researching of separation 
methods, it can be said that brown zinc oxide ore is relatively easy for separation. Using a 
combination of methods including gravity separation (washing, shaking, classification and multi-
gravity separation), the magnetization process by heating, wet magnetic separation with low field 
intensity (600 - 1200 gauss), the recovery yields reached: 79,94% with fine zinc ore (zinc content of 
25,35%; TFe content of 7,09%; lead content of 1,18%) and 64,68% with fine iron ore (TFe content 
of 62,86%; zinc content of 2,30%; lead content of 0,283%). 

NGHIÊN CỨU THĂM DÕ CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHẾ MAGIE KIM LOẠI  
BẰNG PHƢƠNG PHÁP NHIỆT KIM 

NGÔ XUÂN HÙNG, LÊ THỊ HỒNG HÀ, TRẦN DUY HẢI, NGUYỄN HỮU PHÖC,  
NGUYỄN HỮU ĐỨC, TRẦN XUÂN VỊNH, VŨ THỊ PHƢỚC 

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements (ITRRE), 48 Lang Ha, Dong Da, Hanoi 
 

Tóm tắt: Magie là một kim loại nhẹ, ngày càng đƣợc ứng dụng nhiều trong công nghiệp và đời sống. 
Quặng dolomit là nguồn để chế tạo magie, có sản lƣợng rất dồi dào ở nƣớc ta, tuy nhiên cho đến nay 
chƣa có một nghiên cứu nào về việc chế tạo magie từ quặng dolomit. Bài báo này trình bày quá trình 
nghiên cứu hoàn nguyên quặng dolomit Thanh Hóa bằng phƣơng pháp Pidgeon, sử dụng chất hoàn 
nguyên là ferosilic. Quặng dolomit Thanh Hóa có thành phần chính là (Ca, Mg)CO3, hàm lƣợng MgO 
đạt 23,0%; CaO là 34,0%, sau khi làm giàu, nâng cao hàm lƣợng bằng cách nung ở 1000oC, thời gian 
nung 5 giờ để khử CO2 và hơi nƣớc.Hàm lƣợng tăng lên: MgO đạt 37,0%; CaO đạt 54,0%, dolomit 
đƣợc nghiền trộn cùng với ferosilic và đóng bánh. Quá trình hoàn nguyên đƣợc thực hiện ở nhiệt độ từ 
1000- 1300oC trong điều kiện chân không, thời gian 4 giờ. Hiệu suất hoàn nguyên cao nhất là 84% khi 
tỷ lệ ferosilic là 30% so với dolomit. Sản phẩm Mg kim loại sau hoàn nguyên có độ sạch là 94,3%, sau 
khử tạp chất bằng MgCl2 hàm lƣợng Mg là 98,8%. 

Từ khóa: Magie, dolomit, Pidegon, hoàn nguyên, hiệu suất hoàn nguyên. 

Abstract: Magnesium is a light metal that is used in chemical and metallurgical industries. Dolomite, 
which is abundant in Vietnam, is the source for magnesum production. However, there is no research 
on the production of magnesium from the dolomite source in Vietnam so far. This paper studies the 
production process of Magnesium from the dolomite source in Thanh Hoa, Vietnam using the Pidgeon 
method with ferrosilicon as the reducing agent. The major composition of Thanh Hoa dolomite is 
CaCO3(Ca, Mg)CO3. The content of MgO in dolomite is 23.0%; CaO is 34.0%. Afer being calcined at 
1000oC for 5 hours to reduce CO2 and water vapor, the contents of MgO and CaO increased which 
were 37.0% and 54.0%, respectively. Dolomite was then milled, along withferrosilicon, thoroughly 
mixed, and briquetted. The briquettes were heated at 1000- 1300oC in a tube retort under vacuum for 4 
hours to reduce MgO. The Magnesium extraction varied with ferrosilicon addition.The highest 
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TỔNG HỢP VẬT LIỆU TINH THỂ NANO SILICON TỪ NANO SILICA (SiO2)             
BẰNG PHƢƠNG PHÁP NHIỆT KIM MAGIE 

THE SYNTHESIS OF SILICON NANOCRYSTALS 

NGUYỄN VĂN TÙNG1*, LÊ THU HƢỜNG2 
1Nuclear Fuel Technology Centre, Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements (ITRRE),    

48 Lang Ha, Dong Da, Hanoi 
2Department of Environment, Thủy lợi University, Ha Noi, Viet Nam 

*Email: tungnv.88@gmail.com 

Tóm tắt: Vật liệu nano bán dẫn là một trong những vật liệu đƣợc ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp 
điện nhƣ đèn LED, pin mặt trời, pin điện. Silic là một trong những nguyên tố phổ biến, không độc hại 
và thân thiện với môi trƣờng. Mặt khác, vật liệu bán dẫn nano silicon (Si NC) cũng có những tính chất 
quang đặc biệt nhƣ hiệu ứng giam giữ lƣợng tử. Do đó vật liệu tinh thể nano silicon (Si NC) đang trở 
thành đối tƣợng nghiên cứu sôi động trên thế giới do những tiềm năng ứng dụng của chúng. Trong báo 
cáo này, chúng tôi nghiên cứu tổng hợp vật liệu tinh thể nano silicon từ nano silica (SiO2) bằng 
phƣơng pháp nhiệt khử magie. Hạt nano silica đƣợc trộn đều với bột magie, sau đó đem tiến hành 
phản ứng khử tại 670°C trong vòng 5 giờ dƣới điều kiện khí argon trong lò nung. Tinh thể nano silicon 
thu đƣợc ở dạng bột màu nâu. 

Từ khóa: Vật liệu nano bán dẫn, vật liệu bán dẫn nano silicon …. 

Abstract: Silicon nanocrystals (Si NCs) have unique optical properties, such as, a wide range of 
absorption and excitation; color tunability; and monochromatic light emission, owing to its quantum 
confinement effect. Therefore, silicon nanocrystal materials become a vibrant research object in the 
world due to their potential application. In this report, we study the synthesis of silicon nanocrystal by 
magnesium directed reduction the silica nanoparticle (SiO2 NPs). The SiO2 NPs and magnesium 
powder were mixed and ground together manually to give a grayish brown-colored powder, then 
heated at 670ºC for 5 hours under an argon atmosphere in a quartz tube furnace. Finally, the Si NCs 
were obtained as a dark brown-colored powder. The size in the Si NCs powder was estimated to be a 
mixture of 10 nm and 5 nm by XRD, which is very similar to those found in the TEM results. 

Keywords: semiconductor nanocrystals, silicon nanocrystals ….. 

CÔNG NGHỆ TUYỂN QUẶNG OXYT KẼM HÀM LƢỢNG KẼM THẤP VÀ GIÀU 
SẮT MỎ CHỢ ĐIỀN, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 

DƢƠNG VĂN SỰ*, BÙI BA DUY, TRƢƠNG THỊ ÁI,TRẦN VĂN SƠN,  
NGUYỄN HỒNG HÀ, PHẠM THỊ THỦY NGÂN 

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements (ITRRE), 48 Lang Ha, Dong Da, Hanoi 
*Email: sudung1991@gmail.com 

Tóm tắt: Mỏ Chợ Điền là mỏ quặng đa kim, quặng chủ yếu tồn tại ở hai dạng là sulfua kẽm và oxyt 
kẽm. Trong dạng quặng oxyt lại chia ra làm hai loại là quặng oxyt kẽm màu nâu đất và quặng oxyt 
kẽm màu đen. Cả hai loại quặng oxyt có các đặc điểm chung nhƣ đã bị phong hóa khá mạnh, cấp hạt 
mịn chiếm tỷ lệ rất lớn. Hàm lƣợng sắt cao và hàm lƣợng kẽm thấp. Các khoáng sắt chủ yếu là không 
từ tính. Các khoáng vật quặng và phi quặng cùng đất đá xâm tán trong nhau từ mịn đến rất mịn. Quặng 
oxyt màu nâu đất: Khoáng kẽm chủ yếu là calamin, ngoài ra trong mẫu tồn tại rất nhiều các khoáng sét 
cùng đất đá. Đây là loại quặng tƣơng đối dễ tuyển. Với các phƣơng pháp tuyển trọng lực, nung từ hóa 
và tuyển từ ƣớt đạt đƣợc kết quả: Quặng tinh kẽm hàm lƣợng 25,35% Zn với mức thực thu 79,94% và 
quặng tinh sắt hàm lƣợng 62,86% TFe với mức thực thu 64,68%. Quặng oxyt kẽm màu đen: Các 
khoáng có ích và không có ích rất đa dạng, phức tạp và chúng có quan hệ cộng sinh chặt chẽ với nhau. 
Khoáng kẽm chủ yếu là chalcophanit. Nguyên tố mangan gần nhƣ không tồn tại ở khoáng vật độc lập, 
mà nó tồn tại trong thành phần của khoáng vật kẽm, chiếm vị trí của kẽm trong cấu trúc tinh thể 
khoáng vật chalcophanit. Đây là loại quặng đặc biệt khó tuyển và sẽ là bất khả tuyển nếu chỉ áp dụng 
các phƣơng pháp tuyển cơ học truyền thống. 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 
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nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 
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NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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OVERVIEW OF CURRENT TRITIUM RELATED CHALLENGES 

JAROSLAV KOTOWSKI*, VOJTĚCH GALEK, MARTIN SKALA AND PAVEL KŮS  

Research Centre Řež, Husinec – Řež, 25068, Czech Republic 
*E-mail: jaroslav.kotowski@cvrez.cz 

Abstract: The aim of the contribution is to provide an overview of current challenges related to the 
tritium. Tritium as a radioactive isotope is subjected to the regulation. It is produced artificially at 
some types of nuclear power plants as a by-product of the fission reaction. Knowledge of tritium 
behaviour and properties become important because it is used as fuel in tokamaks. Although tokamaks 
exist for sixty years, not all related challenges have been successfully solved yet and new questions 
have arisen along the way. The challenges related to tritium are divided into categories based on 
corresponding scientific disciplines: tritium detection and analysis (technological tokamak parts), 
tritium production connected with lithium enrichment, hydrogen isotope separation for tritium 
purification (fuel for tokamaks) or decontamination (decommissioning of experimental facilities and 
future plants). The decontamination of tritiated parts needs to be optimized for future 
decommissioning of tokamak parts. Biological studies, mathematical modelling, and radiology 
focused on tritium is being developed to increase public safety and to describe the transfer of tritium in 
materials, biological systems and the environment. Identified and listed challenges are known 
problems for experts in the field. Authors are focusing on main issues that are currently under 
investigation in scientific community as were presented on the first Tritium School organised by the 
TRANSAT project in Ljubljana 2019. 

 
Keywords: Tritium use, tritium analysis, tritium production, tritium challenges. 
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reduction efficiency was 84% when the ferrosilicon to dolomite ratio was 30%. The purities of 
magnesium after reduction was 94,3%, and after refining with MgCl2 magnesium purities reached 
98.8%. 

Keywords: Magnesium; dolomite; Pidegon; reduction; reduction effciency. 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒNG THỜI NHIỀU LOẠI 
SẢN PHẨM ĐẤT HIẾM TỪ QUẶNG BASNAZITE ĐÔNG PAO 

STUDY ON ESTABLISHING A PROCESS FOR SIMULTANEOUS PRODUCTION PRODUCTS 
FROM DONG PAO BASNAZITE ORE 

NGUYỄN BÁ TIẾN1*, LƢU CAO NGUYÊN1, LÊ XUÂN HỮU1, NGUYỄN TIẾN QUÝ2   
1 Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements (ITRRE), 48 Lang Ha, Dong Da, Hanoi 

2 BAC VIET RETA CO., LTD, 16/63 To Vinh Dien – Ha Noi  
*Email:batien1955@yahoo.com   

Tóm tắt: Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về các quy trình chế biến quặng đất hiếm 
nói chung và quặng basnazite nói riêng nhƣng sản phẩm chủ yếu của các quy trình này thƣờng chỉ là 
tổng các ôxit đất hiếm hoặc dung dich clorua đất hiếm để làm nguyên liệu cho chế biến các sản phẩm 
tiếp theo. Việt Nam là nƣớc có nhiều tài nguyên về đất hiếm và chƣa đƣợc khai thác nên việc nghiên 
cứu tạo ra một số sản phẩm đất hiếm ban đầu làm công tác kích - cầu cho các ứng dụng đất hiếm trong 
các ngành kinh tế, kỹ thuật trong nƣớc là một công việc hết sức cần thiết. Trong bài viết này giới thiệu 
về quy trình sản xuất đồng thời một số sản phẩm đất hiếm nhƣ: tổng ôxit đất hiếm, phân bón vi lƣợng 
đất hiếm, bột mài bóng thủy tinh, chất tảy màu khử bọt thủy tinh từ quặng đất hiếm basnazite Đông 
Pao. Quy trình đã đƣợc áp dụng ở quy mô pilot với công suất 25 tấn TREO/năm và hàng chục tấn 
phân bón vi lƣợng đất hiếm/năm. 

Từ khóa: Đất hiếm, quặng basnazite Đông Pao, bột mài ceri, phân bón vi lượng đất hiếm, chất khử 
bọt, tảy màu thủy tinh. 

Abstract: In the world, there were many studies on processes of the processing basnazite rare earth 
ore, but the main products of these processes usually are total of rare earth oxides or the rare earth 
chlorides solution, these were used as materials for processing of final products of rare earth. Vietnam 
is a country with a lot of untapped rare earth resources, the study of creating some rare earth products 
is essential for stimulus of the rare earth applications in domestic economic and technical sectors. In 
this article, the simultaneous production process for a number of rare earth products such as: total rare 
earth oxide, rare earth micro-fertilizer, cerium polishing powder, color-reducing de-foaming glass… 
from Dong Pao basnazite rare earth ore was introduced. The process was applied in pilot scale with a 
capacity of 25 tons of TREO/year and tens of tons of rare earth micro-fertilizer/year. 

Keywords: Dong pao rare earth, basnazite ore, cerium oxide polishing powder, rare earth micro-
fertilizer, defoamer, glass-colored reducing. 
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*E-mail: jaroslav.kotowski@cvrez.cz 

Abstract: The aim of the contribution is to provide an overview of current challenges related to the 
tritium. Tritium as a radioactive isotope is subjected to the regulation. It is produced artificially at 
some types of nuclear power plants as a by-product of the fission reaction. Knowledge of tritium 
behaviour and properties become important because it is used as fuel in tokamaks. Although tokamaks 
exist for sixty years, not all related challenges have been successfully solved yet and new questions 
have arisen along the way. The challenges related to tritium are divided into categories based on 
corresponding scientific disciplines: tritium detection and analysis (technological tokamak parts), 
tritium production connected with lithium enrichment, hydrogen isotope separation for tritium 
purification (fuel for tokamaks) or decontamination (decommissioning of experimental facilities and 
future plants). The decontamination of tritiated parts needs to be optimized for future 
decommissioning of tokamak parts. Biological studies, mathematical modelling, and radiology 
focused on tritium is being developed to increase public safety and to describe the transfer of tritium in 
materials, biological systems and the environment. Identified and listed challenges are known 
problems for experts in the field. Authors are focusing on main issues that are currently under 
investigation in scientific community as were presented on the first Tritium School organised by the 
TRANSAT project in Ljubljana 2019. 

 
Keywords: Tritium use, tritium analysis, tritium production, tritium challenges. 
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reduction efficiency was 84% when the ferrosilicon to dolomite ratio was 30%. The purities of 
magnesium after reduction was 94,3%, and after refining with MgCl2 magnesium purities reached 
98.8%. 

Keywords: Magnesium; dolomite; Pidegon; reduction; reduction effciency. 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒNG THỜI NHIỀU LOẠI 
SẢN PHẨM ĐẤT HIẾM TỪ QUẶNG BASNAZITE ĐÔNG PAO 

STUDY ON ESTABLISHING A PROCESS FOR SIMULTANEOUS PRODUCTION PRODUCTS 
FROM DONG PAO BASNAZITE ORE 
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Tóm tắt: Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về các quy trình chế biến quặng đất hiếm 
nói chung và quặng basnazite nói riêng nhƣng sản phẩm chủ yếu của các quy trình này thƣờng chỉ là 
tổng các ôxit đất hiếm hoặc dung dich clorua đất hiếm để làm nguyên liệu cho chế biến các sản phẩm 
tiếp theo. Việt Nam là nƣớc có nhiều tài nguyên về đất hiếm và chƣa đƣợc khai thác nên việc nghiên 
cứu tạo ra một số sản phẩm đất hiếm ban đầu làm công tác kích - cầu cho các ứng dụng đất hiếm trong 
các ngành kinh tế, kỹ thuật trong nƣớc là một công việc hết sức cần thiết. Trong bài viết này giới thiệu 
về quy trình sản xuất đồng thời một số sản phẩm đất hiếm nhƣ: tổng ôxit đất hiếm, phân bón vi lƣợng 
đất hiếm, bột mài bóng thủy tinh, chất tảy màu khử bọt thủy tinh từ quặng đất hiếm basnazite Đông 
Pao. Quy trình đã đƣợc áp dụng ở quy mô pilot với công suất 25 tấn TREO/năm và hàng chục tấn 
phân bón vi lƣợng đất hiếm/năm. 

Từ khóa: Đất hiếm, quặng basnazite Đông Pao, bột mài ceri, phân bón vi lượng đất hiếm, chất khử 
bọt, tảy màu thủy tinh. 

Abstract: In the world, there were many studies on processes of the processing basnazite rare earth 
ore, but the main products of these processes usually are total of rare earth oxides or the rare earth 
chlorides solution, these were used as materials for processing of final products of rare earth. Vietnam 
is a country with a lot of untapped rare earth resources, the study of creating some rare earth products 
is essential for stimulus of the rare earth applications in domestic economic and technical sectors. In 
this article, the simultaneous production process for a number of rare earth products such as: total rare 
earth oxide, rare earth micro-fertilizer, cerium polishing powder, color-reducing de-foaming glass… 
from Dong Pao basnazite rare earth ore was introduced. The process was applied in pilot scale with a 
capacity of 25 tons of TREO/year and tens of tons of rare earth micro-fertilizer/year. 

Keywords: Dong pao rare earth, basnazite ore, cerium oxide polishing powder, rare earth micro-
fertilizer, defoamer, glass-colored reducing. 
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 VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM
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Thành lập theo Quyết định số 18/CT ngày 21/01/1991 
của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng 
Chính phủ) với chức năng nghiên cứu khoa học, triển 
khai công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử ở Việt Nam.

Sản phẩm đất hiếm tinh khiết

Sản phẩm yellowcake và gốm nhiên liệu hạt nhân urani dioxit

Các sản phẩm kẽm

Sản phẩm chất ổn định 
nhiệt cho nhựa PVC

Xưởng xử lý chất thải của nhà máy sản 
xuất ZOC

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ SẢN PHẨM KHCN 
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, đào tạo và chuyển giao các sản 
phẩm công nghệ hóa học phục vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, 
các ngành kinh tế -xã hội và đời sống.
1. Nghiên cứu và làm chủ công nghệ chế biến sâu quặng urani, quặng 
phóng xạ và chế tạo nhiên, vật liệu phục vụ lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử;
2. Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ và thiết bị chế biến sâu 
các loại quặng đất hiếm từ thủy luyện-phân chia tinh chế-sản xuất 
kim loại đất hiếm riêng rẽ có độ sạch cao, quặng nguyên tố hiếm, sa 
khoáng ven biển và các loại khoáng sản, tài nguyên khác phục vụ các 
ngành kinh tế -xã hội; 
3. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chùm điện tử trong xử lý môi trường 
và phục vụ các ngành kinh tế-xã hội;
4. Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến, vật liệu kích thước 
nanomet oxit đất hiếm, canxi cacbonat, silica và vật liệu gốm cao cấp 
trên nền các nguyên tố đất hiếm và quý hiếm ứng dụng xử lý môi 
trường và năng lượng sạch,…;
5. Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật xử lý, quản lý chất thải phóng xạ 
và tẩy xạ môi trường; xử lý, quản lý chất thải phóng xạ của nhà máy 
điện hạt nhân, lò phản ứng nghiên cứu và xử lý chất thải sinh ra từ các 
hoạt động khác /của các quá trình công nghiệp hóa học; 
6. Cung cấp hoạt động dịch vụ khoa học- kỹ thuật: Đánh giá tác động 
môi trường; lập báo cáo đầu tư và thiết kế cơ sở các dự án chế biến sâu 
tài nguyên khoáng sản, dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp chứa nhân 
phóng xạ tự nhiên NORM&TENORM cho một số doanh nghiệp chế 
biến khoáng sản, v.v. Phân tích, kiểm định, đánh giá vật liệu, khoáng 
sản, mẫu môi trường bằng các thiết bị hiện đại: SEM, ICP-MS, ICP-OES, 
AutoLab, huỳnh quang tia X, phổ kế gamma đa kênh, AAS,…;
7. Hoạt động thử nghiệm, triển khai và sản xuất các sản phẩm khoa 
học công nghệ: Sản phẩm kẽm oxit 90-99,9%, kẽm oxit hoạt tính, kẽm 
cacbonat dùng cho công nghiệp cao su, công nghiệp gốm sứ,…; Chất 
ổn định nhiệt dùng cho gia công nhựa PVC và sản phẩm nhựa PVC; 
Oxít đất hiếm tinh khiết; Chất kiểm soát tảo lam phục vụ nuôi trồng 
thủy sản; Phân bón vi lượng đất hiếm cho cây trồng; Vật liệu fero đất 
hiếm, silicat zircon phục vụ đúc gang,…;
8. Tham gia đào tạo trình độ đại học, sau đại học các ngành hóa vô cơ, 
hóa phóng xạ, hóa phân tích, hóa kỹ thuật, hóa môi trường.
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Các sản phẩm kẽm

Sản phẩm chất ổn định 
nhiệt cho nhựa PVC

Xưởng xử lý chất thải của nhà máy sản 
xuất ZOC

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ SẢN PHẨM KHCN 
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, đào tạo và chuyển giao các sản 
phẩm công nghệ hóa học phục vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, 
các ngành kinh tế -xã hội và đời sống.
1. Nghiên cứu và làm chủ công nghệ chế biến sâu quặng urani, quặng 
phóng xạ và chế tạo nhiên, vật liệu phục vụ lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử;
2. Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ và thiết bị chế biến sâu 
các loại quặng đất hiếm từ thủy luyện-phân chia tinh chế-sản xuất 
kim loại đất hiếm riêng rẽ có độ sạch cao, quặng nguyên tố hiếm, sa 
khoáng ven biển và các loại khoáng sản, tài nguyên khác phục vụ các 
ngành kinh tế -xã hội; 
3. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chùm điện tử trong xử lý môi trường 
và phục vụ các ngành kinh tế-xã hội;
4. Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến, vật liệu kích thước 
nanomet oxit đất hiếm, canxi cacbonat, silica và vật liệu gốm cao cấp 
trên nền các nguyên tố đất hiếm và quý hiếm ứng dụng xử lý môi 
trường và năng lượng sạch,…;
5. Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật xử lý, quản lý chất thải phóng xạ 
và tẩy xạ môi trường; xử lý, quản lý chất thải phóng xạ của nhà máy 
điện hạt nhân, lò phản ứng nghiên cứu và xử lý chất thải sinh ra từ các 
hoạt động khác /của các quá trình công nghiệp hóa học; 
6. Cung cấp hoạt động dịch vụ khoa học- kỹ thuật: Đánh giá tác động 
môi trường; lập báo cáo đầu tư và thiết kế cơ sở các dự án chế biến sâu 
tài nguyên khoáng sản, dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp chứa nhân 
phóng xạ tự nhiên NORM&TENORM cho một số doanh nghiệp chế 
biến khoáng sản, v.v. Phân tích, kiểm định, đánh giá vật liệu, khoáng 
sản, mẫu môi trường bằng các thiết bị hiện đại: SEM, ICP-MS, ICP-OES, 
AutoLab, huỳnh quang tia X, phổ kế gamma đa kênh, AAS,…;
7. Hoạt động thử nghiệm, triển khai và sản xuất các sản phẩm khoa 
học công nghệ: Sản phẩm kẽm oxit 90-99,9%, kẽm oxit hoạt tính, kẽm 
cacbonat dùng cho công nghiệp cao su, công nghiệp gốm sứ,…; Chất 
ổn định nhiệt dùng cho gia công nhựa PVC và sản phẩm nhựa PVC; 
Oxít đất hiếm tinh khiết; Chất kiểm soát tảo lam phục vụ nuôi trồng 
thủy sản; Phân bón vi lượng đất hiếm cho cây trồng; Vật liệu fero đất 
hiếm, silicat zircon phục vụ đúc gang,…;
8. Tham gia đào tạo trình độ đại học, sau đại học các ngành hóa vô cơ, 
hóa phóng xạ, hóa phân tích, hóa kỹ thuật, hóa môi trường.



TRUNG TÂM VẬT LÝ QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CENTRE OF PHYSICS

Địa chỉ: Nhà 2H, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Email: icp@iop.vast.ac.vn  -  Website: https://www.iop.vast.ac.vn/UNESCO

GIỚI THIỆU: 

Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP - International Centre of Physics) trực thuộc Viện Vật lý được thành lập theo quyết định 341/QĐ-

VHL ngày 12/03/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. ICP được UNESCO công nhận và bảo trợ là Trung tâm 

dạng 2 của UNESCO và được thành lập theo thỏa thuận được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam mà Bộ Khoa học và Công nghệ là 

đại diện và UNESCO vào tháng 8/2017. 

Nghiên cứu và đào tạo: 

- Tiến hành nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Vật lý theo 

những chuẩn mực quốc tế cao nhất;

- Đào tạo tài năng, nâng cao trình độ chuyên môn về Vật lý 

cho công dân Việt Nam và công dân của Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á cũng như của các vùng lân cận và Châu Phi;

- Góp phần xây dựng đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu và ứng 

dụng Vật lý có trình độ cao;

- Phối hợp với Học viện Khoa học và Công nghệ của Viện Hàn 

lâm xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ 

Vật lý trình độ quốc tế;

- Đào tạo thông qua các lớp học và hội nghị/hội thảo;

- Tổ chức hình thức nghiên cứu sau tiến sĩ về Vật lý, góp phần 

đào tạo các nhà Vật lý trẻ thành chuyên gia về Vật lý;

Hợp tác và thúc đẩy hợp tác:

- Hợp tác với Chương trình Quốc tế về Khoa học cơ bản (IBSP), 

Trung tâm Quốc tế Vật lý lý thuyết (ICTP) và các tổ chức khoa 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 
học khác, tổ chức các sự kiện khoa học và chuyển giao tri thức 

về Vật lý, thông qua các hoạt động ngắn hạn phù hợp với các 

chương trình của UNESCO; 

- Thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Vật lý với 

các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, 

trong đó có chú ý đặc biệt tới các quốc gia Đông Nam Á, Châu 

Á-Thái Bình Dương và Châu Phi, nơi nghiên cứu Vật lý chưa 

thực sự phát triển;

- Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu ở những nơi Vật lý chưa 

thực sự phát triển trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và 

Châu Phi;

- Đảm bảo vị thế cao của ngành Vật lý Việt Nam, tiến tới trở 

thành Trung tâm Vật lý hàng đầu của khu vực Đông Nam Á;

Tư vấn: 

- Tham gia tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên 

gia giáo dục và công chúng trong lĩnh vực Vật lý để tăng cường 

tiềm năng nghiên cứu và phát triển trong khu vực.
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Trung tâm Quốc tế Vật lý lý thuyết (ICTP) và các tổ chức khoa 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 
học khác, tổ chức các sự kiện khoa học và chuyển giao tri thức 

về Vật lý, thông qua các hoạt động ngắn hạn phù hợp với các 

chương trình của UNESCO; 

- Thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Vật lý với 

các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, 

trong đó có chú ý đặc biệt tới các quốc gia Đông Nam Á, Châu 

Á-Thái Bình Dương và Châu Phi, nơi nghiên cứu Vật lý chưa 

thực sự phát triển;

- Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu ở những nơi Vật lý chưa 

thực sự phát triển trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và 

Châu Phi;

- Đảm bảo vị thế cao của ngành Vật lý Việt Nam, tiến tới trở 

thành Trung tâm Vật lý hàng đầu của khu vực Đông Nam Á;

Tư vấn: 

- Tham gia tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên 

gia giáo dục và công chúng trong lĩnh vực Vật lý để tăng cường 
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Địa chỉ: Tẩng 6, Grand Building, số 30-32 Hoà Mã, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel. 024-63251818  Fax. 024-63251616 - Email: contact@vintechs.vn; support@vintechs.vn

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

• Nghiên cứu Vật lý hạt nhân cơ bản, ứng dụng và đào tạo..

• Đo lường, phân tích bức xạ hạt nhân và kiểm chuẩn thiết bị.

• Giám sát, kiểm tra an toàn bức xạ. 

• Quan trắc, đo lường và phân tích phục phụ nghiên cứu và bảo vệ môi trường.

• Phân tích, kiểm chuẩn phục phụ các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kiểm tra chất lượng và sản xuất công nghiệp.

SẢN PHẨM CHỦ YẾU:

Chúng tôi được nhiều nhà sản xuất thiết bị công nghệ cao hàng đầu thế giới chỉ định làm đại diện phân phối sản phẩm và cung 

cấp dịch vụ kỹ thuật chính thức tại thị trường Việt nam như:

•  Mirion Technologies (Canberra) Inc ; Thermo Fisher Scientific; Envinet GmbH

•  Environics Oy; Teledyene-API; Hopewell Designs Inc; Los Gatos Research, Mega System S.r.l; Quart GmbH….

Các thiết bị và dịch vụ kỹ thuật của VINTECHS đã được sử dụng ở nhiều Bộ, Viện, Cơ sở nghiên cứu khoa học; các Trường ĐH hàng 

đầu... và nhiều nhà máy sản xuất ở Việt nam.

Song song với cung cấp thiết bị, VINTECHS đã rất chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu để cung cấp 

cho khách hàng các dịch vụ như: Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì các thiết bị khoa học; cung cấp linh kiện vật tư 

thay thế, sửa chữa, nâng cấp thiết bị…

Công ty VINTECHS đã được thành lập với sứ mệnh là xây dựng một tổ chức cung cấp các thiết bị khoa học 
tiên tiến cùng dịch vụ sau bán hàng có tính chuyên nghiệp cao tại Việt nam.
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VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN
DALAT NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE

Địa chỉ: 01 Nguyên Tử Lực, P. 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 3822191/3821300, Fax: 0263 3821107

Email: dalatnri@nri.gov.vn; Website: nri.gov.vn

Viện NCHN được thành lập theo Quyết định số 64-CP ngày 26/4/1976 của Thủ tướng Chính phủ. Viện có 190 cán bộ viên chức, 

trong đó, 155 cán bộ có trình độ trên đại học (2 PGS.TS, 12 TS, 62 ThS & 80 ĐH). Viện có 2 Hội đồng tư vấn: Hội đồng KHCN và Đào 

tạo; Hội đồng An toàn bức xạ & hạt nhân và 12 đơn vị trực thuộc; được chứng nhận theo TCVN ISO 9001:2015. 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: 

Quản lý, vận hành và khai thác Lò phản ứng hạt nhân 

(LPƯHN) Đà Lạt; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, 

đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác 

quản lý nhà nước; sản xuất, kinh doanh, cung cấp sản phẩm 

và dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và liên quan; 

xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị và đồng vị phóng xạ phục vụ 

các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo 

quy định của pháp luật; hợp tác liên doanh, liên kết với các 

cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên 

quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện. Viện là một cơ sở 

đào tạo NCS các chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân 

và Hóa phân tích; hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một 

phần chi thường xuyên theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP.

THÀNH TỰU:

- Vận hành an toàn, khai thác có hiệu quả LPƯHN (trong 

5 năm gần đây, trung bình 1.600 giờ/năm hoạt động ở công 

suất danh định 500 kW) phục vụ nghiên cứu, sản xuất đồng 

vị, đào tạo...

- Nghiên cứu, điều chế, cung cấp các chất phóng xạ và 

dược chất đánh dấu cho khoảng 35 khoa Y học hạt nhân và 

cơ sở nghiên cứu trong nước, bao gồm: dung dịch và viên 

nang I-131, tấm áp và dung dịch P-32, máy phát  Tc-99m và 

nhiều loại kit in-vivo đánh dấu với Tc-99m, và các kit in-vitro 

T3, T4, trung bình 500 Ci/năm, 09 loại sản phẩm của Viện đã 

được đưa vào danh mục thuốc của Việt Nam.

- Phát triển đồng bộ các kỹ thuật phân tích như INAA, 

PGNAA, AAS, ICP/MS, GS/MS, IC…); Hàng năm phân tích 

trên 6000 mẫu, phục vụ nhu cầu của các ngành địa chất, dầu 

khí, nông nghiệp… Được cấp Giấy chứng nhận VIETGAP của 

Bộ NN&PTNT, 02 phòng thí nghiệm TT Phân tích và TT Môi 

trường được cấp chứng nhận VILAS và VIMCERTS.

- Quan trắc và Đánh giá tác động môi trường các dự án 

đầu tư mới: cơ sở hạt nhân, các tuyến đường giao thông… 

Ứng dụng kỹ thuật đồng vị PXMT trong khảo sát quá trình bồi 

lấp các công trình thủy tại các hồ thủy điện, thủy lợi, nghiên 

cứu xói mòn đất và động học của nước biển ven bờ...

- Dịch vụ đo liều cá nhân bằng kỹ thuật TLD, OSL và phân 

tích sai hình nhiễm sắc thể; kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết 

bị ghi đo bức xạ, đánh giá ATBX cho các hệ thiết bị và cơ sở 

bức xạ.

- Sản xuất và cung ứng các loại chế phẩm bằng kỹ thuật 

bức xạ và sinh học: Bạc nano, Olicide, Tricoderma phục vụ 

nông nghiệp…; polymer trương nước chống hạn cho cây 

trồng…

- Cung cấp các thiết bị bộ tiêu bản hiển vi nhiễm sắc thể 

người phục vụ chương trình đổi mới giáo dục phổ thông 

trung học trong cả nước; Sản xuất và cung cấp các loại giống 

hoa quý.

- Công bố trung bình 30 công trình khoa học/năm trên 

các Tạp chí và các Tuyển tập Hội nghị trong và ngoài nước 

(trong đó có 10-15 công trình đăng ở các Tạp chí Quốc tế có 

chỉ số ISI). Viện được tặng Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 

2010 và nhiều Giải thưởng khác.
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(LPƯHN) Đà Lạt; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, 

đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác 

quản lý nhà nước; sản xuất, kinh doanh, cung cấp sản phẩm 
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nang I-131, tấm áp và dung dịch P-32, máy phát  Tc-99m và 
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Thời gian Nội dung Ngƣời chịu trách nhiệm 
9:45-10:10 Khám phá vùng hạt nhân lạ chƣa đƣợc biết đến 

tại RIKEN: Những thành tựu đạt đƣợc và 
hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

TS. Pieter Doornenbal 
Viện nghiên cứu khoa học 
RIKEN, Nhật Bản 

10:10-10:35 Thực trạng ứng dụng bức xạ ion hóa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thƣ và một số bệnh lý 
khác tại Việt Nam 

GS. Mai Trọng Khoa 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam 

10:35-10:55 Chụp ảnh lưu niệm, nghỉ giải lao  

10:55-11:20 Phản ứng nhiệt hạch, bắt giữ neutron phát xạ, 
sao neutron và nguồn gốc của các nguyên tố 

GS. Đào Tiến Khoa 
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 
nhân, Viện NLNTVN 

11:20-11:45 Cấu trúc của các hạt nhân lạ thông qua phản 
ứng trực tiếp: Các nghiên cứu với chùm tia 
phóng xạ đƣợc lƣu giữ và với bia hoạt 

GS. Peter Egelhof 
GSI, Darmstadt, Đức 

11:45-12:10 Tính toán thiết kế khái niệm về nơtron cho lò 
phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu thông lƣợng 
cao 

Nguyễn Kiên Cƣờng 
Viện Nghiên cứu hạt nhân, 
Viện NLNTVN 

12:10-12:30 Độ phóng xạ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí GS. Sheldon Lansberger 
Đại học Texas, Hoa Kỳ 

12:30-13:30 Ăn trưa   

13:30-15:45 Phiên toàn thể 
Đoàn Chủ tịch: GS. Đào Tiến Khoa, GS. Sheldon Lansberger, PGS. Nguyễn 
Nhị Điền 

13:30-13:55 Lan truyền phóng xạ đến Đông Nam Á từ tai 
nạn điện hạt nhân giả định ở Trung Quốc theo 
gió mùa đông bắc 

GS. Phạm Duy Hiển 
Viện NLNTVN 

13:55-14:20 Những câu hỏi mở trong lĩnh vực Vật lý hạt 
nhân đầu thế kỷ 21  

GS. Peter Levai 
MTA WIGNER RCP, Hungary 

14:20-14:45 Học viện đào tạo An toàn và an ninh hạt nhân 
toàn cầu 

GS. Masaki Saito 
TITECH, Nhật Bản 

14:45-15:10 Lý thuyết nhiễu neutron và ứng dụng trong an 
toàn và chuẩn đoán nhiễu trong lò phản ứng 
nghiên cứu và năng lƣợng 

GS. Imre Pázsit 
Đại học Công nghệ Chalmers,  
Thụy Điển 

15:10-15:30 Nghiên cứu và phát triển của JAEA trong khắc 
phục hậu quả môi trƣờng và tháo dỡ nhà máy 
điện hạt nhân ở Fukushima 

GS. Shinichi Nakayama 
JAEA, Nhật Bản 

15:30-15:45 Tổng quan về ứng dụng công nghệ xử lý bức xạ 
tại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 
Trung tâm Nghiên cứu và 
Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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Triển khai CNBX, Viện 
NLNTVN 

15:45-16:00 Nghỉ giải lao  
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