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Abstract: In order to improve the selectivity as well as to enhance the gas response of thin-film
oxide semiconductor materials, thin-film modification methods, including surface modification
using precious metals or other semiconductor oxides have been applied. Modification or doping
can be accomplished in a variety of ways, where surface denaturation is a relatively simple method
that can be easily implemented to improve responsiveness and selectivity. Developing scientific
research capacity for students is one of the important measures to improve the quality of training.
Through the research project “Enhancing sensitivity properties of gas sensors based on metallic
nanoparticles-modified semiconductor oxide thin films”, the authors want to apply their research
in training and guiding students to participate in scientific research.
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1. Mở đầu
Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học là
vấn đề cấp thiết hiện nay. Nghị quyết số 29-NQ/TW đã
nhấn mạnh: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ
yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực
và phẩm chất người học; phát triển GD-ĐT phải gắn với
nhu cầu phát triển KT-XH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
với tiến bộ khoa học và công nghệ...” [1].
Trong các trường đại học, đào tạo và nghiên cứu khoa
học gắn bó chặt chẽ với nhau. Để nâng cao chất lượng
đào tạo, cần phải phát triển năng lực nghiên cứu khoa học
cho sinh viên, bởi vì: “Phương pháp dạy học đại học gắn
liền với thực tiễn xã hội, thực tiễn cuộc sống và phát triển
của khoa học công nghệ. Phương pháp dạy học ở đại học
ngày càng tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa
học...” [2; tr 106].
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh
viên trong các cơ sở giáo dục đại học, cũng nêu rõ tại
Điều 2. Mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học của
sinh viên là: 1) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân
lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân
tài cho đất nước; 2) Phát huy tính năng động, sáng tạo,
khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình
thành năng lực tự học cho sinh viên; 3) Góp phần tạo ra
tri thức, sản phẩm mới cho xã hội [3].
Nghiên cứu của nhóm tác giả về “Tăng cường tính
chất nhạy khí của cảm biến khí trên cơ sở màng mỏng ô
xít kim loại bán dẫn biến tính xúc tác kim loại” vừa có
tác dụng khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học cho
giảng viên và sinh viên, vừa có thể vận dụng vào công

tác đào tạo cán bộ ngành môi trường; có thể ứng dụng
vào thực tế để chế tạo các cảm biến khí có độ nhạy và
tính chọn lọc cao phù hợp với điều kiện kinh tế nước ta.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực và năng lực nghiên cứu khoa học
2.1.1. Năng lực
Có nhiều định nghĩa về năng lực, trong đó chúng tôi
đồng ý với quan điểm: “Năng lực là khả năng thực hiện
có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, giải quyết
các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống thay đổi
thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên
cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo và kinh nghiệm cũng như
sự sẵn sàng hành động” [4; tr 68].
2.1.2. Năng lực nghiên cứu khoa học
Năng lực nghiên cứu khoa học là khả năng tìm tòi, sáng
tạo ra những tri thức khoa học mới, khám phá bản chất và
các quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy.
Năng lực nghiên cứu khoa học gồm 3 thành tố chủ yếu:
- Kiến thức: Kiến thức khoa học chuyên ngành; kiến
thức về phương pháp nghiên cứu khoa học.
- Kĩ năng: Kĩ năng xây dựng đề tài nghiên cứu; kĩ
năng thiết kế nghiên cứu; kĩ năng thu thập dữ liệu; kĩ
năng phân tích dữ liệu và sử dụng công cụ phân tích; kĩ
năng phê phán; kĩ năng lập luận; kĩ năng viết báo cáo
khoa học...
- Thái độ: Nhiệt tình, say mê khoa học; nhạy bén với
sự kiện xảy ra; khách quan, trung thực, nghiêm túc; kiên
trì, cẩn thận khi làm việc; tinh thần hợp tác khoa học; hoài
nghi khoa học, dũng cảm bảo vệ chân lí khoa học.
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2.2. Vận dụng kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả cảm biến đã giảm đi một cách đáng kể. Từ đó trở đi, đã có
vào công tác đào tạo và hướng dẫn sinh viên tham gia rất nhiều nghiên cứu về biến tính bề mặt của vật liệu ôxít
kim loại bán dẫn do phương pháp này được xem là biện
nghiên cứu khoa học
2.2.1. Về kiến thức, sinh viên cần biết tổng hợp những pháp hiệu quả nhất để tăng cường tính chất nhạy khí của
nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực làm cảm biến cảm biến trên cơ sở vật liệu ôxít kim loại bán dẫn [12; tr 12Từ những năm 60 của thế kỉ trước, các nhà khoa học 13]. Có nhiều cách pha tạp khác nhau đã được tiến hành
phát hiện ra rằng khi các phân tử khí hấp phụ vào bề mặt nghiên cứu cho vật liệu ôxít bán dẫn như pha tạp dạng khối
chất bán dẫn sẽ tạo ra một sự thay đổi độ dẫn điện của vật (tạp chất nằm trong khối vật liệu), pha tạp vào tinh thể (tạp
liệu [5]. Ngay sau đó, rất nhiều nghiên cứu chi tiết về sự thay chất thay thể các nguyên tử nút mạng) và biến tính bề mặt
đổi độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn với các loại khí khác (các tạp chất nằm trên bề mặt vật liệu). Đặc biệt, đối với cấu
nhau đã được công bố. Mặc dù một số loại cảm biến khí đã trúc cảm biến dạng màng mỏng, các nhà khoa học có thể
được phát triển thương mại, vẫn có rất nhiều nghiên cứu biến tính bề mặt màng mỏng ôxit kim loại bán dẫn bằng các
được đầu tư lớn để làm rõ các vấn đề cơ bản về công nghệ đảo kim loại hoặc biến tính với đảo xúc tác ôxít kim loại
chế tạo vật liệu nhạy khí cũng như các cơ chế nhạy khí của cùng loại hạt tải hoặc khác loại hạt tải.
vật liệu [6], [7], [8], [9]. Cho đến nay, cảm biến khí trên cơ 2.2.2. Về kĩ năng, sinh viên cần biết tìm hiểu những
sở vật liệu bán dẫn vẫn còn nhiều vấn đề phải nghiên cứu và phương pháp chế tạo và biến tính nhằm tăng cường độ
phát triển, trong đó các nhà khoa học đang chú trọng vào nhạy khí của các loại cảm biến
ứng dụng vật liệu nano nhằm cải thiện phẩm chất của cảm
Một số phương pháp vật lí biến tính bề mặt màng
biến. Màng mỏng ôxít kim loại bán dẫn là vật liệu lí tưởng mỏng nano cho cảm biến khí:
cho việc thiết kế và ứng dụng cho cảm biến khí bởi chúng 2.2.2.1. Cảm biến màng mỏng ôxít biến tính với xúc tác
có ưu điểm vượt trội về độ bền nhiệt và bền hóa học [10]. kim loại
Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, màng mỏng ôxít kim
Cảm biến khí trên cơ sở vật liệu SnO2 thuần thể hiện
loại bán dẫn có độ nhạy thấp, độ chọn lọc không cao và nhiệt độ đáp ứng thấp, tính chọn lọc không cao và đòi hỏi nhiệt
độ làm việc cao. Để cải thiện độ chọn lọc cũng như tăng độ làm việc cao.
cường độ đáp ứng khí của vật liệu màng mỏng ôxít kim loại
Việc pha tạp vào ôxít bán dẫn có ý nghĩa rất lớn trong
bán dẫn, người ta đã sử dụng phương pháp biến tính bề mặt việc cải thiện phẩm chất của cảm biến do các tạp chất đưa
màng mỏng bao gồm biến tính bề mặt sử dụng các kim loại vào có khả năng làm tăng độ chọn lọc, tăng độ đáp ứng,
quý hoặc các ôxít bán dẫn khác nhau [11], [12], [13]. Tùy giảm nhiệt độ làm việc và giảm thời gian hồi đáp của vật
thuộc vào loại hạt tải bán dẫn loại n hoặc p mà người ta có liệu lên đáng kể. Các nhà khoa học thường chủ yếu dùng
thể chia các phương pháp biến tính thành biến tính cùng loại các kim loại quý như Pt, Pd, Au,... làm nguồn pha tạp vào
hạt tải hoặc biến tính khác loại hạt tải. Không chỉ cải thiện trong nền hoặc trên bề mặt của vật liệu. Khi pha tạp vào
độ đáp ứng và khả năng chọn lọc, việc biến tính còn làm vật liệu, lượng chất pha tạp và phân bố của chất pha tạp
giảm đáng kể nhiệt độ làm việc của cảm biến [14]. Việc biến có vai trò rất lớn trong việc cải thiện tính chất của cảm
tính hoặc pha tạp có thể được thực hiện bằng nhiều cách biến [12; tr 12].
khác nhau, trong đó phương pháp biến tính bề mặt là
Việc pha tạp nguyên tố kim loại xúc tác vào ôxít kim
phương pháp khá đơn giản, có thể dễ dàng thực hiện nhằm loại bán dẫn có thể cải thiện một cách đáng kể về tính
nâng cao độ đáp ứng và tính chọn lọc của cảm biến.
nhạy khí của vật liệu, bao gồm tăng cường độ đáp ứng và
Có nhiều công trình
nghiên cứu công bố về kết
(a)
(b)
quả nghiên cứu biến tính bề
200 ppm H
mặt màng mỏng ôxít kim
@ Ag (5 nm)
loại nhằm tăng cường tính
nhạy khí của cảm biến. Từ
khá sớm, K. Colbow [15] và
50 ppm H
cộng sự đã tiến hành pha tạp
Ag nhằm biến tính bề mặt
màng mỏng SnO2 để đo khí
H2, nghiên cứu này đã chỉ ra
Nhiệt độ ( C)
rằng sau khi bề mặt được
biến tính thì độ đáp ứng tăng Hình 1. Ảnh SEM của màng mỏng SnO2/Ag (a) và tính chất nhạy khí H2 của màng mỏng Ag
(dày 5 nm) theo nhiệt độ (b) [15]
lên và nhiệt độ làm việc của
Độ đáp ứng (Ra/Rg)
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cải thiện thời gian hồi đáp. Việc pha tạp vào trong khối
bán dẫn thường làm thay đổi nồng độ hạt tải của vật liệu,
tuy nhiên tính xúc tác của nguyên tố pha tạp bị hạn chế.
Tính chất xúc tác của các kim loại thể hiện rõ ràng hơn
khi chúng được biến tính hoặc pha tạp trên bề mặt vật
liệu nhạy khí. Một số kim loại như Pd, Pt [16], [17] đều
pha tạp theo cơ chế này. Năm 2002, nhóm tác giả O. A.
Safonova và cộng sự sử dụng phương pháp pha tạp các
kim loại như Pd, Ru, Rh vào trong màng mỏng SnO2
bằng phương pháp nhiệt thủy phân [18]. Nhóm tác giả
này đã nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ kim loại pha tạp
lên kích thước hạt, đồng thời nghiên cứu tính nhạy khí
của vật liệu. Trên hình 2 là kết quả phân bố kích thước

cảm biến khi chiếu sáng tia UV (365 nm) có thể đo được
tại nhiệt độ phòng. Nhóm này cũng đã chế tạo đảo xúc
tác Pd với các chiều dày màng khác nhau để đo khí CH4
và đo trong môi trường có chiếu sáng tia UV (365 nm)
[11], [12], [20].
2.2.2.2. Cảm biến màng mỏng ôxít biến tính với đảo xúc
tác khác loại hạt tải
Việc kết hợp giữa bán dẫn loại p (hạt tải cơ bản là lỗ
trống) và bán dẫn loại n (hạt tải cơ bản là điện tử) để làm
cảm biến đã được các nhà khoa học quan tâm và nghiên
cứu từ rất sớm, khoảng năm 2003 [7; tr 17]. Ngày nay, việc
kết hợp chế tạo cảm biến kiểu tiếp xúc p-n ở các cấu trúc
(b)

Kích thước hạt (nm)

(a)

Tỷ lệ khối lượng kim loại trong dung dịch (%)

Hình 2. Phân bố kích thước hạt theo tỉ lệ kim loại pha tạp (a) và đặc trưng điện trở
của màng không pha tạp Rh và có pha tạp Rh (b) [19]
hạt theo tỉ lệ kim loại pha tạp. Việc pha tạp sử dụng nano đang thu hút được nhiều nhà khoa học quan tâm
phương pháp này có ưu điểm đó là có thể dễ dàng thay nghiên cứu vì chúng có thể cho độ nhạy tốt hơn rất nhiều
đổi hàm lượng pha tạp. Tuy nhiên, việc pha tạp cũng có so với cảm biến sử dụng các vật liệu dạng riêng lẻ [21].
thể làm thay đổi kích thước tinh thể của sản phẩm, từ đó
Ở môi trường không khí, trên bề mặt màng mỏng
ảnh hưởng đến tính nhạy khí của vật liệu.
SnO2 đã hình thành vùng nghèo điện tử. Khi biến tính bề
Vào khoảng những năm đầu của thế kỉ XXI, nhóm mặt bằng các hạt CuO, vùng nghèo điện tử bề mặt phân
nghiên cứu của giáo sư V. Gupta (Cộng hòa Ấn Độ) đã chia giữa hai pha được mở rộng về phía màng SnO2 làm
công bố hàng loạt công trình công bố về cảm biến màng giảm độ rộng kênh dẫn điện tử và làm tăng điện trở. Về
mỏng biến tính đảo xúc tác [11], [12]. Cụ thể, dựa trên mặt năng lượng, khi hai vật liệu bán dẫn có mức Fermi
cơ chế tràn (spillover) tác giả D. Haridas và cộng sự đã (EF) chênh lệch kết hợp với nhau, điện tử từ vật liệu có
chế tạo màng SnO2 có chiều dày 90 nm bằng phương mức Fermi cao hơn sẽ đi qua lớp phân cách tới vật liệu
pháp phún xạ hoạt hóa, sau đó phún xạ màng mỏng Pt có mức năng lượng thấp hơn sao cho hai mức Fermi trở
qua mặt nạ cứng tạo các đảo xúc tác có kích thước 600 nên cân bằng. Trong trường hợp CuO/SnO2, các điện tử
µm. Tác giả đã công bố các kết quả nghiên cứu về tính từ màng SnO2 chuyển sang hạt CuO và kết hợp với các
chất nhạy khí LPG trên cơ sở màng mỏng SnO2 biến tính lỗ trống ở đó dẫn tới tạo ra vùng nghèo hạt tải giữa hai
với các đảo Pt [11], [12] có chiều dày khác nhau có và vật liệu. Mô hình sơ đồ mức năng lượng của bán dẫn loại
không có chiếu sáng tia UV (365 nm). Các kết quả chỉ ra n biến tính khác loại hạt tải được chỉ ra trên hình 3.
rằng cảm biến màng mỏng SnO2/Pt đo với 200 ppm khí
Năm 2003, nhóm tác giả Chowdhuri và cộng sự đã
LPG thể hiện tính nhạy khí tốt nhất khi màng đảo xúc tác công bố bài báo về việc biến tính màng mỏng SnO2 bằng
có chiều dày nằm trong khoảng từ 8-10 nm. Các cảm các đảo CuO để đo khí H2S [7]. Nhóm tác giả cũng so
biến có nhiệt độ hoạt động thấp dưới 220ºC, trong khi đó sánh độ đáp ứng khí H2S của cảm biến SnO2 biến tính
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Hình 3. Sơ đồ mức năng lượng sau khi kết hợp hai vật liệu bán dẫn loại p/n
đảo CuO và màng mỏng CuO liên tục. Mô hình các cảm
biến được thể hiện trên hình 4. Ngoài ra, nhóm cũng tiến
hành nghiên cứu khi giữ nguyên kích thước, cấu trúc của
cảm biến, đồng thời tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của
kiểu xúc tác dạng màng liên tục và dạng đảo, trong đó
kích thước đảo CuO là 0,6 mm.

Nhóm tác giả giải thích cơ chế cải thiện tính nhạy khí
của cảm biến SnO2 biến tính CuO như sau: khi đo với khí
H2S, các phân tử H2S sẽ phản ứng với CuO tạo thành
CuS theo phản ứng: CuO + H2S → CuS + H2O.
Màng mỏng SnO2 là vật liệu bán dẫn loại n, khi tiếp xúc
Đảo CuO

Màng CuO
Điện
cực Pt

Màng SnO2

Màng SnO2

Đế thủy tinh

Đế thủy tinh

(a)

(b)

Hình 4. Cảm biến màng mỏng SnO2 biến tính màng mỏng CuO (a) và các đảo CuO (b) [7]

với vật liệu CuO là bán dẫn loại p sẽ tạo thành tiếp xúc p-n.
Tiếp xúc p-n sẽ tạo ra vùng nghèo hạt tải cơ bản, tùy thuộc
vào kiểu biến tính là màng CuO liên tục hay đảo CuO, cấu
trúc của vùng nghèo sẽ khác nhau. Đối với kiểu xúc tác là
màng CuO liên tục, các phân tử khí
H2S chỉ có thể phản ứng với một lớp
mỏng CuO trên bề mặt và hầu như
không ảnh hưởng đến độ rộng vùng
nghèo tạo ra bởi tiếp xúc p-n, do đó
khả năng cải thiện đáp ứng khí H2S
của cảm biến là không đáng kể. Tuy
nhiên, với cảm biến màng mỏng SnO2
biến tính đảo CuO, các phân tử khí
H2S có thể tiếp xúc với lớp tiếp giáp pn giữa CuO và SnO2. Phản ứng xảy ra
Hình 5. Độ đáp ứng của các cảm biến theo nồng độ (a) và theo nhiệt độ (b) [7]
dẫn tới sự thay đổi vùng nghèo tại bề
mặt tiếp xúc giữa CuO-SnO2. Tương

Các kết quả đo nhạy khí cho thấy cảm biến có đảo
xúc tác có độ đáp ứng tốt nhất theo nồng độ khí H2S khác
nhau hình 5a và theo các nhiệt độ khác nhau hình 5b.
Cảm biến cho độ đáp ứng tốt nhất tại 150ºC.
(a)

(b)

Độ đáp ứng (Ra/Rg)

Độ đáp ứng (Ra/Rg)

@ 150 C

Nồng độ khí (ppm)

Nhiệt độ ( ºC)
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tác điện tử chủ yếu là do sự tương tác trên bề mặt khi có tiếp
xúc giữa lớp CuO với khí H2S, chuyển tiếp p-n hình thành
qua biên giới các hạt SnO2. Sự tăng cường độ nhạy và đáp
ứng của cảm biến có đảo CuO là kết quả trực tiếp của sự
tràn điện li của khí hydro và phản ứng của nó với sự hấp phụ
khí ôxy. Độ đáp ứng tăng cao và thời gian đáp ứng nhanh
một phần cũng được giải thích dựa trên cơ chế tràn
(spillover) [7]. Chính vì vậy, độ nhạy của cảm biến tăng dần
khi so sánh cảm biến màng mỏng SnO2, cảm biến màng
mỏng SnO2 biến tính màng mỏng CuO và cảm biến màng
mỏng SnO2 biến tính đảo CuO.
Việc giải thích cơ chế nhạy khí của cảm biến trên cơ
sở hình thành tiếp xúc khác loại hạt tải p-n cũng được
nhóm tác giả Patil. L. A và cộng sự công bố vào năm
2006 [22]. Tác giả nghiên cứu mối quan hệ tiếp xúc dị
thể giữa vật liệu CuO và SnO2 đo khí H2S ở vùng nồng
độ cỡ ppm và tiến hành đo đặc trưng I-V được chỉ ra ở
trên hình 6.

Sự thay đổi lớn điện trở loại p-CuO (n-SnO2 /p-CuO)
vào môi trường có độ dẫn cao là Cu2S (n-SnO2/Cu2S) dẫn
đến làm giảm điện trở [22].
3. Kết luận
Để nâng cao chất lượng đào tạo, cần nâng cao chất
lượng đội ngũ giảng viên ở các trường đại học. Một trong
những biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên
là nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giải quyết
những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, vận dụng các kết quả
nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy.
Trong khuôn bài viết, chúng tôi đã tổng quan về tình
hình nghiên cứu chế tạo cảm biến khí trên cơ sở màng
mỏng và màng mỏng sử dụng các loại xúc tác khác
nhau nhằm tăng cường tính nhạy khí của cảm biến. Bài
viết cũng chỉ ra hai phương pháp chính biến tính màng
mỏng đó là sử dụng xúc tác kim loại và sử dụng xúc tác
ôxít kim loại bán dẫn. Đối với xúc tác
kim loại, các kim loại quý như Pt, Pd, Au,
Ag thường được lựa chọn sử dụng nhằm
cải thiện tính nhạy khí của màng ôxít kim
loại bán dẫn với một số khí khử như H2,
CO, NH3,... Tùy thuộc vào hoạt tính xúc
tác của kim loại cũng như tiếp xúc giữa
kim loại và ôxít bán dẫn mà cảm biến có
thể được cải thiện đáp ứng với một số khí
nhất định. Đối với ôxít kim loại làm xúc
tác, có thể chia thành hai loại tùy thuộc
vào loại hạt tải cơ bản của chất xúc tác
mà có tiếp xúc cùng loại hạt tải (n-n hoặc
p-p), và tiếp xúc khác loại hạt tải (p-n).
Phẩm chất của cảm biến loại này được cải
thiện một cách đáng kể khi chất xúc tác
Hình 6. Đặc trưng I-V của tiếp xúc CuO (p)-SnO2 (n) [22]
có thể dễ dàng phản ứng với khí phân tích
Sử dụng phương pháp phết phủ vật liệu SnO2 sau đó từ đó thay đổi bản chất của lớp tiếp xúc và cải thiện tính
biến tính Cu2+ bằng phương pháp nhúng trong dung dịch nhạy khí của cảm biến.
CuCl2 sau đó nung trong 24 giờ ở môi trường nhiệt độ
550ºC để ôxy hóa CuCl2 tạo ra CuO. Đặc trưng I-V thể
Tài liệu tham khảo
hiện tính phi tuyến giữa điện áp và dòng điện, chứng tỏ
tiếp xúc p-n hình thành lớp nghèo điện tử, hay hình thành [1] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số
29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản,
một rào thế tiếp xúc. Khi tiếp xúc với khí H2S, CuO
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
chuyển thành CuS hoặc Cu2S làm chiều cao rào thế của
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
tiếp xúc dị thể n-SnO2 / p-CuO giảm đi rõ rệt, dẫn đến sự
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
thay đổi lớn về điện trở của vật liệu, hay cải thiện tính
quốc tế.
nhạy khí H2S của cảm biến. Thay vì sử dụng cơ chế hấp
phụ - giải hấp của khí ôxy trên bề mặt vật liệu khi đo khí [2] Đặng Vũ Hoạt (chủ biên) - Hà Thị Đức (2003). Lí
luận dạy học đại học. NXB Đại học Sư phạm,
H2S, nhóm tác giả sử dụng cơ chế thay đổi rào thế của
tr 106.
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H2S. Trong môi trường có khí H2S khi gặp phản ứng thì [3] Bộ GD-ĐT (2012). Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT
khí CuO chuyển hóa thành khí Cu2S theo phương trình
ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học
của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.
phản ứng: 4H2S + 6CuO → 3Cu2S + SO2↑+4H2O.
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