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1. Năm thành lập
Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu và
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dầu khí, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa
học về công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác, chất hấp phụ phục vụ sự
nghiệp phát triển ngành dầu khí Việt Nam, góp phần vào việc chuyển biến nền kinh
tế dầu khí nước ta từ xuất khẩu dầu thô đến nền công nghiệp chế biến, Dự án đầu tư
“Phòng thí nghiệm Công nghệ Lọc Hóa dầu và Vật liệu xúc tác - Trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội” đã được phê duyệt theo Quyết định số 4598/QĐ/BGD&ĐTKHTC ngày 31/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai trong 6
năm và hoàn thành vào tháng 12/2006.
Ngày 22/12/2008, để phù hợp với các yêu cầu hoạt động thực tế, Dự án được
chuyển thành Phòng thí nghiệm với tên gọi “Phòng thí nghiệm Công nghệ Lọc
Hóa dầu và Vật liệu xúc tác hấp phụ” theo Quyết định số 2696/QĐ-ĐHBK-TCCB
của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Phòng thí nghiệm chính thức được chuyển về Viện Kỹ thuật Hóa học quản lý
từ 18/01/2011 theo Quyết định số 77/QĐ - ĐHBK-TCCB của Hiệu trưởng Trường
Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Hiện nay Phòng thí nghiệm được tổ chức thành 5 modul gồm: Phòng Phân
tích Dầu thô và Sản phẩm, Phòng Nghiên cứu đánh giá đặc trưng vật liệu xúc tác
hấp phụ, Phòng Nghiên cứu đánh giá hoạt tính xúc tác, Phòng Nghiên cứu các quá
trình hóa dầu và Phòng Mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học.
2. Lãnh đạo Phòng thí nghiệm qua các thời kỳ
TT
1

Thời kỳ

Trưởng PTN

2001 -2003 PGS. TS. Vũ Đào Thắng

Phó Trưởng PTN
PGS. TS. Lê Văn Hiếu
PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

2

2003 -2008 PGS. TS. Vũ Đào Thắng

PGS. TS. Lê Văn Hiếu
PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên

3

2008 - nay

PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên TS. Nguyễn Anh Vũ

3. Số cán bộ hiện nay và số cán bộ đã công tác tại PTN
Số cán bộ hiện nay
1 TS. Nguyễn Thị Hà Hạnh

4

TS. Nguyễn Hàn Long

2 ThS. Hoàng Hữu Hiệp

5

TS. Chu Thị Hải Nam

3 PGS. TS. Nguyễn Hồng Liên

6

TS. Nguyễn Anh Vũ

Số cán bộ đã công tác tại PTN
1. KS. Nguyễn Thị Vân Anh

3. CN. Vũ Hồng Thắng

2. ThS. Trương Dực Đức
4. Nhiệm vụ chuyên môn
Nhiệm vụ của PTN tập trung là:
- Thực hiện các nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ
lọc hóa dầu, vật liệu xúc tác hấp phụ, trên cơ sở định hướng, phát triển của
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã
hội của đất nước.
- Tham gia đào tạo đại học và sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực
Kỹ thuật hóa học, Công nghệ hữu cơ hóa dầu, Vật liệu xúc tác hấp phụ, phát
triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao.
- Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ, bao gồm tư vấn, đào tạo, nghiên
cứu, phân tích thử nghiệm trong lĩnh vực lọc hóa dầu và vật liệu nhằm khai
thác hiệu quả các phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật đã được trang bị.
Hiện nay, PTN đang đảm nhiệm công tác giảng dạy thực hành học phần Mô
phỏng trong Công nghệ Hóa học cho toàn bộ sinh viên, học viên cao học của Viện
Kỹ thuật Hóa học. Ngoài ra, PTN cũng phụ trách giảng dạy các học phần Các
phương pháp thực nghiệm phân tích cấu trúc vật chất, Mô phỏng nâng cao cho
Chương trình cao học của Viện.
Toàn bộ các hệ thống thiết bị của PTN được sử dụng phục vụ đào tạo sinh
viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh làm các đề tài nghiên cứu khoa học, đồ
án, luận văn tốt nghiệp, luận án tiến sĩ, cũng như các đơn vị triển khai làm đề tài
nghiên cứu các cấp trong lĩnh vực vật liệu xúc tác hấp phụ và lọc hóa dầu.
Bên cạnh đó, PTN cũng cung cấp các dịch vụ đào tạo kỹ thuật viên, đào tạo
thực hành (on the job training) trong lĩnh vực phân tích đánh giá chất lượng dầu
thô, sản phẩm dầu, vật liệu, môi trường … như Sắc ký khí, Sắc ký khí khối phổ,
Hấp phụ vật lý, Hấp phụ hóa học, Hấp thụ nguyên tử, Hồng ngoại, Raman, Phân

bố kích thước hạt, Mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học, 30 chỉ tiêu đánh giá
chất lượng dầu khí, 10 chỉ tiêu chất lượng than … cho các đơn vị hoạt động trong
các lĩnh vực liên quan như Dầu khí, Hải quan.
5. Các nhóm nghiên cứu
Đáp ứng nhu cầu thực tiễn về phát triển các ngành công nghiệp dầu khí, hóa
chất và dịch vụ phân tích thử nghiệm, PTN đã và đang triển khai các nghiên cứu
theo 5 hướng:
- Vật liệu xúc tác hấp phụ và vật liệu mới: tổng hợp và ứng dụng cho các quá
trình công nghệ lọc hóa dầu, phân tích môi trường và xử lý chất thải công
nghiệp.
- Nhiên liệu mới và phụ gia: nghiên cứu chế tạo nhiên liệu từ các nguồn
nguyên liệu khác nhau (than, biomass, dầu thải …), tổng hợp phụ gia cho
nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn.
- Tổng hợp hóa dầu và hợp chất trung gian: nghiên cứu chuyển hóa các hợp
chất trung gian thu được từ các quá trình chế biến dầu thành các sản phẩm
hóa dầu ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác (dung môi, chất tẩy rửa,
nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ, dược phẩm …).
- Phương pháp thử nghiệm: xây dựng, phát triển, cải tiến phương pháp phân
tích, đánh giá chất lượng dầu thô, sản phẩm hóa dầu, vật liệu, khoáng sản.
- Các nghiên cứu phục vụ trực tiếp ngành dầu khí và công nghiệp hóa
chất: Đánh giá chất lượng dầu thô, tính chất của nguyên liệu cho các phân
xưởng của nhà máy lọc dầu, đặc trưng xúc tác cho các quá trình chế biến dầu
khí, xử lý môi trường công nghiệp hóa chất, tư vấn đánh giá đảm bảo chất
lượng các sản phẩm dầu.
6. Thành tích
Qua 15 năm hoạt động, PTN đã chủ trì triển khai thực hiện và hoàn thành 6 đề
tài Nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước, 2 đề tài Độc lập cấp Nhà nước, 2 đề tài Hợp
tác quốc tế với Bỉ, 1 đề tài thuộc Chương trình Nhiên liệu sinh học Bộ Công
thương, 1 đề tài tiềm năng khoa học công nghệ, 1 đề tài Ươm tạo công nghệ, 12 đề
tài cấp Bộ, 10 đề tài cấp Trường. Ngoài ra, PTN cũng phối hợp thực hiện hơn 10
đề tài do các đơn vị khác chủ trì triển khai tại PTN. Các kết quả nghiên cứu đã
được công bố trên 10 bài báo quốc tế ISI và hơn 100 bài báo trên các tạp chí
chuyên ngành trong nước.
Hiện nay, PTN đang tiếp tục triển khai thực hiện 1 đề tài thuộc chương trình
Nhiên liệu sinh học Bộ Công thương “Nghiên cứu công nghệ sản xuất phụ gia

GTBE từ glyxerin phụ phẩm của sản xuất bio-điezen”, 1 đề tài Quỹ NAFOSTED
“Nghiên cứu chế tạo màng phân lập tại hiện trường các dạng kim loại nặng có khả
năng tác động sinh học trong môi trường nước và trầm tích”, 1 đề tài cấp Bộ
“Nghiên cứu xử lý các hợp chất polyclobiphenyl (PCBs) trong dầu biến thế thải
bằng phương pháp khử ở nhiệt độ thấp”.
Về đào tạo, ngay từ khi áp dụng chương trình đào tạo mới xây dựng năm
2009 về Kỹ thuật Hóa học, PTN đã cung cấp toàn bộ hệ thống máy tính và phần
mềm Aspen Hysys và Unisim phục vụ đào tạo thực hành mô phỏng trong công
nghệ hóa học cho hơn 2500 sinh viên từ K54 đến nay. Ngoài ra, hơn 100 sinh viên,
20 học viên cao học và 10 nghiên cứu sinh đã trực tiếp được triển khai thực hiện
các nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp, luận văn cao học, luận án tiến sĩ
trên các hệ thống trang thiết bị của PTN.
Các trang thiết bị cơ sở vật chất của PTN đã được khai thác hiệu quả góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Viện Kỹ thuật Hóa
học, cũng như các Trường và Viện nghiên cứu trong nước.
Các nỗ lực cố gắng của cán bộ PTN đã được ghi nhận qua Danh hiệu “Tập thể
Lao động tiên tiến” liên tục từ 2002 đến nay, “Tập thể Lao động xuất sắc” các năm
2008, 2009, 2010. Các cán bộ PTN đều đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
7. Ảnh minh hoạ

Lắp đặt hệ thống hấp phụ vật lý
trong Dự án PTN - Năm 2002

Chuyên gia Đức hỗ trợ lắp đặt
hệ thống chưng cất phân đoạn - Năm 2003

Thăm nhà máy lọc dầu Dung Quất
Năm 2007

Hợp tác quốc tế với Viện nghiên cứu xúc
tác (Likat, Đức) trong NCKH
Năm 2012

Phân tích đánh giá đặc trưng vật liệu
Năm 2016

Vận hành hệ thống thiết bị thử nghiệm phản
ứng cracking xúc tác tầng sôi FCC MAT5000
Năm 2016

Đào tạo mô phỏng trong công nghệ hóa học
Năm 2016

Phối hợp hướng dẫn luận văn tốt nghiệp
cho sinh viên đại học Limburg - Bỉ
Năm 2016

Tập thể các thế hệ cán bộ PTN - Năm 2016

