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1. Năm thành lập
Bộ môn Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ Kim loại có lịch sử gắn liền với quá
trình phát triển của Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội và Viện Kỹ thuật Hóa
học (trước đây là Khoa Công nghệ Hóa học). Bắt đầu được thành lập năm 1963,
Bộ môn đã phát triển trải qua các giai đoạn khác nhau:
- Năm 1963: Thành lập Bộ môn Vô cơ - Điện hóa - Silicat
- Năm 1968: Hình thành Bộ môn Vô cơ - Điện hóa
- Năm 1984: Khoa Vô cơ - Điện hóa (2 cấp quản lý)
- Năm 1987: Thành lập Bộ môn Kỹ thuật các chất Vô cơ và Kỹ thuật Điện hóa
- Năm 1990: Thành lập Khoa Vô cơ - Điện hóa - Môi trường
- Năm 1996: Tách Trung tâm Nghiên cứu Ăn mòn và Bảo vệ Kim loại từ Khoa
Vô cơ - Điện hóa - Môi trường.
- Năm 1996: Tách Bộ môn Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ Kim loại từ Khoa Vô
cơ - Điện hóa - Môi trường. Từ năm 1996 đến nay Bộ môn có tên gọi “Bộ môn
Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ Kim loại”.
- Năm 2010: Sát nhập Trung tâm Nghiên cứu Ăn mòn và Bảo vệ Kim loại và Bộ
môn Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ Kim loại.
2. Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ
TT

Thời kỳ

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

1

1968-1984 PGS. TS. Trương Ngọc Liên

TS. Nguyễn Văn Thanh

2

1996-2004 PGS. TS. Nguyễn Thanh Thuyết GVC. Lê Đức Tri

3

2004-2007 PGS.TS. Trần Trung

4

2007-2008 PGS. TS. Phạm Thị Hạnh

5

2008- nay

PGS. TS. Phạm Thị Hạnh

PGS. TS. Mai Thanh Tùng

2008-2014

ThS. Đặng Việt Anh Dũng

2014-nay

PGS.TS. Hoàng Thị Bích Thủy

1

3. Số cán bộ hiện nay và số cán bộ đã công tác tại Bộ môn
Số cán bộ hiện nay
1

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

6

TS. Bùi Thị Thanh Huyền

2

ThS. Đặng Việt Anh Dũng

7

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

3

TS. Đặng Trung Dũng

8

PGS. TS. Hoàng Thị Bích Thủy

4

TS. Lê Đại Dương

9

PGS. TS. Mai Thanh Tùng

5

ThS. Lê Thị Thu Hằng

Số cán bộ đã công tác tại Bộ môn
1

GS. TS. Phan Lương Cầm

10

PGS. TS. Trương Ngọc Liên

2

GVC. Vũ Anh Dũng

11

KS. Vũ Thị Phiệt

3

Đoàn Đình Dậu

12

ThS. Nguyễn Đình Phổ

4

KS. Lê Thúy Đông

13

Hoàng Thị Phúc

5

PGS. TS. Phạm Thị Hạnh

14

TS. Nguyễn Văn Thanh

6

PGS. TS. Trần Minh Hoàng

15

PGS. TS. Nguyễn Thanh Thuyết

7

KS. Phạm Quang Hoè

16

GVC. Lê Đức Tri

8

ThS. Vũ Thị Hương

17

GS. TS. Trần Trung

9

KS. Ngô Minh Kỷ

4. Nhiệm vụ chuyên môn
Bộ môn Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ Kim loại đào tạo kỹ sư công nghệ
(5 năm), cử nhân (4 năm) và nghiên cứu trong các lĩnh vực:
- Công nghệ bề mặt (mạ điện, lớp phủ vô cơ, mạ nhúng nóng, các công
nghệ xử lý bề mặt kim loại bằng phương pháp hóa học và điện hóa…).
- Công nghệ sản xuất pin-ắc quy.
- Công nghệ điện phân sản xuất hóa chất (xút- clo, dioxit mangan điện giải
- EMD, điện phân kim loại từ muối nóng chảy, điện phân tinh chế kim
loại …).
- Các công nghệ chống ăn mòn kim loại (kỹ thuật bảo vệ anốt, bảo vệ catốt,
chất ức chế ăn mòn…).
- Nghiên cứu các vật liệu mới, năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường sử
dụng phương pháp điện hóa.
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- Thu hồi kim loại quý, đất hiếm từ chất thải điện tử.
Hiện nay, Bộ môn Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ kim loại - Trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội là cơ sở duy nhất ở Việt Nam đào tạo các kỹ sư trong ngành mạ
điện và xử lý bề mặt, công nghệ sản xuất pin - ắc quy, chống ăn mòn bảo vệ kim
loại và là một trong những đơn vị nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực này.
Ngoài ra, Bộ môn còn đào tạo các khóa ngắn hạn cho công nghiệp như: ăn
mòn và bảo vệ kim loại trong các môi trường công nghiệp, mạ điện, điện phân
nóng chảy...
4.1. Đào tạo đại học và sau đại học
Ngay từ khi tách thành một Bộ môn riêng biệt, để có thể tập trung nghiên
cứu những vấn đề đáp ứng ngay được nhu cầu thực tiễn công nghiệp, Bộ môn
Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ Kim loại đã xây dựng chương trình các môn học
và hoàn chỉnh công tác giáo trình để đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo
tiền đề cho nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, kết hợp giữa giảng dạy,
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Ngay từ đầu các môn học của công nghệ điện hoá bao gồm: ăn mòn và bảo
vệ kim loại, điện kết tủa kim loại, mạ điện, điện phân không thoát kim loại, nguồn
điện đã luôn được chú trọng ưu tiên đầu tư phát triển. Môn Điện hoá lý thuyết
cung cấp kiến thức nền tảng chung cho các môn học đó. Kỹ năng thực hành cùng
với các kiến thức về công nghệ được củng cố thêm trong các môn học, thí nghiệm
chuyên nghành và các đợt thực tập tại nhà máy.
Một kết quả đáng chú ý nữa trong công tác đào tạo là điện hoá các hợp chất
hữu cơ đã được PGS. TS. Trương Ngọc Liên tập trung nghiên cứu từ những năm
1985, và phát triển thành môn học “Tổng hợp điện hoá các hợp chất hữu cơ” vào
2 năm sau đó. Trong những năm gần đây, môn học điện hoá các hợp chất hữu cơ
đã được bổ sung thêm phần polyme dẫn điện. Quá trình hình thành các môn học
mới luôn gắn liền với sự phát triển của khoa học và công nghệ điện hoá trên Thế
giới và Việt Nam. Chính vì vậy để đảm bảo tính cập nhật, đáp ứng nhu cầu thực
tiễn, kể từ K52 trở đi, các sinh viên chuyên ngành Điện hóa đã được đào tạo theo
tín chỉ thay vì niên chế như trước đây. Nhờ đó sinh viên có thêm nhiều môn học
tự chọn bên cạnh các môn bắt buộc của chuyên ngành (Kỹ thuật đo điện hóa, Điện
hóa và xử lý môi trường...) là các môn học tự chọn nhưng rất hữu ích, trợ giúp
cho sinh viên trong nghiên cứu khoa học và tìm hiểu các ứng dụng thực tiễn của
ngành.
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Trên cơ sở kết quả đào tạo đại học đạt được, Bộ môn Công nghệ Điện hóa
và Bảo vệ Kim loại bắt đầu tham gia chương trình đào tạo sau đại học từ thời kỳ
đầu của những năm 1985. Nghiên cứu sinh đầu tiên của Bộ môn đã bảo vệ thành
công luận án Phó Tiến sĩ vào năm 1987. Một số giáo trình giảng dạy sau đại học
đã được PGS. TS. Trương Ngọc Liên xây dựng và hoàn thiện dùng để giảng dạy,
đào tạo cao học sau này. Ngay từ những năm 1990 chương trình đào tạo cao học
đã có được sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành như GS. TSKH. Nguyễn
Đức Hùng, GS. TS. Lê Quốc Hùng, GS. TS. Ngô Quốc Quyền... Tính đến nay các
học viên Cao học và NCS của Bộ môn hầu hết đã hoàn thành luận văn thạc sĩ và
luận án tiến sĩ trong một số lĩnh vực chuyên sâu thuộc công nghệ điện hoá.
4.2. Nghiên cứu khoa học
Từ khi thành lập, Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cơ bản và
ứng dụng từ cấp Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước cũng như các đề tài thuộc hợp tác
quốc tế và nghị định thư với nước ngoài.
Một số thành tựu về công nghệ xử lý bề mặt, mạ điện, chống ăn mòn kim
loại, mạ trên nhựa... đã được triển khai ứng dụng như:
- Công nghệ xử lý bề mặt: phốt phát hoá, cromat hoá bề mặt đã được Thầy Lê
Đức Tri chuyển giao thành công cho các cơ sở như Công ty Xe đạp Thống
nhất.
- Công nghệ mạ điện: PGS. TS. Trần Minh Hoàng đã chuyển giao và tư vấn
công nghệ mạ điện cho các Công ty mạ Xuân Hoà, Kim khí Thăng Long. Bộ
môn được giao nhiệm vụ nghiên cứu chuyển giao công nghệ mạ phục hồi chi
tiết ô tô cho các nhà máy sửa chữa ô tô 1/5, 3/2 phục vụ vận tải Trường Sơn;
mạ niken heo dầu xe điezen cho xe phục vụ vận tải quân sự (nhà máy ô tô
3/2); năm 1978, lần đầu tiên triển khai kỹ thuật mạ kẽm amon ở miền Bắc
phục vụ sản xuất xe đạp; nghiên cứu thành công phụ gia mạ kền bóng BK1,
BK2, chất bóng đồng BĐ1 ứng dụng rộng rãi cho các nhà máy ở miền Bắc
và miền Nam;
- Công nghệ chống ăn mòn: dưới sự chỉ đạo của GS.TS. Phan Lương Cầm, Bộ
môn đã tập trung nghiên cứu theo hai hướng: bảo vệ catốt bằng dòng ngoài
và anốt hy sinh. Vấn đề chế tạo vật liệu anốt là tâm điểm của cả hai hướng
đó. Năm 1972, Bộ môn là đơn vị đầu tiên được giao thiết kế hệ thống chống
ăn mòn cho đường ống dẫn xăng dầu từ Quảng Ninh - Hà Nội; Năm 1982
cũng là đơn vị đầu tiên nghiên cứu triển khai các công nghệ anốt hy sinh,
trạm catot chống ăn mòn cho các công trình và tàu biển. Kế thừa truyền thống
và phát triển công nghệ chống ăn mòn, PGS. TS. Hoàng Thị Bích Thủy đã
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thiết kế nhiều hệ thống bảo vệ catốt cho các công trình thủy bằng anốt hy
sinh (Nhà máy xi măng Nghi Sơn...); đã chuyển giao công nghệ dung dịch
tẩy cặn nồi hơi.
- Pin và ắc quy: PGS. TS. Nguyễn Thanh Thuyết tập trung giải quyết các vấn
đề liên quan đến pin và ắc quy.
- Tổng hợp hữu cơ và điện hóa xử lý nước thải của các nhà máy dệt nhuộm
cũng đã được PGS. TS. Trương Ngọc Liên nghiên cứu và hướng dẫn NCS.
- Công nghệ mạ trên nhựa: Gần đây, công nghệ mạ đa lớp trên nền nhựa đã
được PGS. TS. Mai Thanh Tùng triển khai ứng dụng thành công vào thực tế
cho các chi tiết như vòi sen, mặt nạ ô tô, xe máy, tay nắm cửa...
Trong khoảng chục năm trở lại đây, Bộ môn với lực lượng cán bộ tương đối
trẻ đã tập trung nghiên cứu các hướng Vật liệu mới, Công nghệ bề mặt và Công
nghệ chống ăn mòn Bảo vệ kim loại. Bộ môn đã thực hiện và được đánh giá tốt
nhiều đề tài nghiên cứu các cấp như: 10 đề tài cấp Trường, 10 đề tài cấp Bộ, 5 đề
tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà Nước, 3 đề tài Nafosted, 10 đề tài hợp tác quốc tế
và nhiều dự án ươm tạo cũng như dự án sản xuất thử nghiệm.
Hiện nay, một số đề tài đang được triển khai tại Bộ môn: đề tài Bộ Công
thương 10.14/ĐM CNKK, Nafosted 103.02-2013.76; Chương trình hợp tác
nghiên cứu với công nghiệp AUN/SEED-Net; Đề tài từ Newton Fund Institutional
Links Grant Agreement - ID 172711746 và các đề tài được tài trợ từ Dự án Quốc
tế Nippon Sheet Glass (NSG) (Nhật Bản).
Hợp tác nghiên cứu và hợp tác quốc tế: Trước đây, Bộ môn cùng với PTN
trọng điểm Vật liệu Polyme và Compozit nghiên cứu và phát triển rất thành công
hệ vật liệu cao su nanocomposite. Phối hợp với PTN Vật liệu Vô định hình và
Nanô tinh thể (Viện Vật lý kỹ thuật - Đại học Bách Khoa Hà nội) nghiên cứu các
hệ vật liệu từ hiện đại hiệu ứng GMI và GMR. Ngoài ra còn có liên hệ thường
xuyên với Đại học Pusan (Hàn quốc), Đại học Nagaoka (Nhật bản), Duesseldorf
(CHLB Đức). Hiện nay, Bộ môn đang thực hiện hợp tác nghiên cứu với Trường
Đại học VUB (Bỉ), Trường Đại học Newcaslte và Trường Đại học Strathclyde
(Vương Quốc Anh), Đại học Quốc gia Đài Loan (Đài Loan) và Đại học Hokaido
(Nhật bản).
5. Các nhóm nghiên cứu
Hiện nay, Bộ môn có các nhóm nghiên cứu với các hướng nghiên cứu như:
5.1. Vật liệu điện hóa tiên tiến
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- Chế tạo vật liệu từ cấu trúc micro và nano có các tính chất từ bằng phương
pháp điện hóa. Các vật liệu đã nghiên cứu bao gồm: vật liệu từ mềm, vật liệu
Co/Cu hiệu ứng từ trở khổng lồ (GMR), từ kháng khổng lồ (GMI) dạng màng
mỏng, dây compozit), biến tính điện hóa vật liệu vô định hình/nano tinh thể.
- Vật liệu cho các loại nguồn điện: Nghiên cứu vật liệu nano trên cơ sở ôxit
mangan (đioxit mangan, MnO2 có pha tạp kim loại, LiMnO2) dùng làm vật
liệu điện cực cho siêu tụ và ắc qui ion Liti.
- Sản xuất vật liệu cho xử lý môi trường: Vật liệu cấu trúc nano của oxit
mangan, kẽm.
- Ứng dụng thiết bị vi dòng (microfluidic devices) trong Công nghệ Hóa học:
sensor hóa học và thiết bị tổng hợp hóa học trên nền thiết bị vi lỏng.
5.2. Phát triển quá trình mới đối với công nghệ xử lý bề mặt:
Mạ trên nhựa, mạ trên nhôm, các quá trình thân thiện môi trường (như công
nghệ Cr (III), thay thế cyanua...).
5.3. Chống ăn mòn:
- Chống ăn mòn cho công trình thép và bê tông cốt thép bằng kỹ thuật điện
hóa: bảo vệ catốt, bảo vệ anốt.
- Chống ăn mòn cho kim loại bằng các công nghệ thân thiện môi trường: các
lớp phủ chức năng cho vật liệu (lớp phủ vô định hình, lớp phủ compozit kim
loại), chất ức chế ăn mòn thân thiện môi trường.
- Vật liệu anot hy sinh; anot phụ và catot phụ cho các hệ bảo vệ điện hóa.
5.4. Điện phân:
- Điện phân MnO2, Cu, Zn, Ni, Cd, Sb và các kim loại đất hiếm La, Ce...
- Thu hồi các kim loại quý và đất hiếm từ chất thải điện tử.
Các nghiên cứu định hướng chuyển giao công nghệ





Công nghệ mạ lên nền nhựa; mạ lên hợp kim nhôm - xử lý bề mặt nhôm;
mạ compozit các hệ Ni, Cu/hạt phân tán kích thước micro - nano.
Công nghệ điện hóa thân thiện môi trường: mạ từ dung dịch Cr(III); công
nghệ mạ thay thế xyanua; tái chế thu hồi bã thải mạ; Công nghệ tạo lớp phủ
vô cơ (phốt phát hóa, tạo màng oxit, biến tính gỉ...); Các chất ức chế ăn
mòn; chất tẩy gỉ, tẩy cặn.
Công nghệ sản xuất anot hy sinh bảo vệ cho công trình thép trong biển,
trong đất; công trình bê tông cốt thép.
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Các doanh nghiệp phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm: Công ty Cổ phần Hóa
chất Việt Trì, Công ty Ắc quy Tia sáng, Công ty Nhôm Đông Anh, PetroVietnam,
Vinashin, Honda Việt Nam, Công ty luyện đồng Tằng Loỏng và một số Công ty
của Nhật (Sumitomo, MAP...).
6. Thành tích
6.1. Đào tạo, giảng dạy
Kể từ ngày thành lập tới nay, Bộ môn đã và đang đào tạo được khoảng 600
kỹ sư hệ chính quy, thêm vào đó là đào tạo được 10 tiến sĩ và nhiều thạc sĩ. Số
cựu sinh viên trình độ cao đó đang phục vụ khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều người
hiện đang giữ các trọng trách và cương vị cấp cao của các Tổng công ty, các Công
ty và các Viện nghiên cứu.
6.2. Giáo trình biên soạn
Từ những giáo trình đầu tiên như Ăn mòn và Bảo vệ kim loại (1985), Điện hóa lý
thuyết (1999), đến nay Bộ môn đã biên soạn được khoảng 20 sách và giáo trình.
Các sách và giáo trình tập trung vào các lĩnh vực của công nghệ điện hóa như ăn
mòn, mạ điện, tổng hợp hữu cơ bằng phương pháp điện hóa. Năm 2016, Bộ môn
đã cho xuất bản cuốn Kỹ thuật điện phân và cuốn Kỹ thuật nguồn điện nhân dịp
chào mừng 60 năm thành lập Trường. Những cuốn sách và giáo trình này hầu hết
được xuất bản ở các nhà xuất bản có uy tín trong nước, góp phần không nhỏ phục
vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai sản xuất.
6.3. Nghiên cứu khoa học
Bộ môn đã và đang thực hiện rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản và
nghiên cứu ứng dụng. Công bố trên 300 công trình trong nước và quốc tế.
6.4. Danh hiệu cá nhân, tập thể
Với bề dày thành tích của các thầy cô Bộ môn trong đào tạo, nghiên cứu
khoa học và các hoạt động khác, nhiều danh hiệu cao quý đã được trao cho các
Thầy Cô như:
- Nhà giáo ưu tú: PGS. TS. Trần Minh Hoàng (1995); PGS. TS. Trương
Ngọc Liên (1995).
- Huy chương vì Sự nghiệp Giáo dục: PGS. TS. Trần Minh Hoàng, PGS. TS.
Trương Ngọc Liên, PGS. TS. Nguyễn Thanh Thuyết, GVC. Lê Đức Tri,
GVC. Vũ Anh Dũng (1995).
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- Huy chương vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ: PGS. TS. Trần Minh
Hoàng, PGS. TS. Trương Ngọc Liên, PGS. TS. Nguyễn Thanh Thuyết
(2001).
- Giải thưởng Kovalevskaia: GS. TS. Phan Lương Cầm (1995).
- Giải thưởng VIFOTEC: GS. TS. Phan Lương Cầm, PGS. TS. Hoàng Thị
Bích Thủy (2001).
- Nhiều Thầy Cô được tặng huân, huy chương các loại: Huân chương Lao
động (GS. TS. Phan Lương Cầm); Huân chương Kháng chiến chống Mỹ;
Huy chương xây dựng (PGS. TS. Trần Minh Hoàng); Huy chương Tuổi trẻ
sáng tạo (PGS. TS. Hoàng Thị Bích Thủy)...
- Thêm vào đó, PGS. TS. Trần Minh Hoàng, GVC. Lê Đức Tri được nhận
Bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng
khen của Thủ tướng Phan Văn Khải; PGS. TS. Nguyễn Thanh Thuyết: Bằng
khen của Bộ Đại học (1988, 1989); GS. TS. Phan Lương Cầm và PGS. TS.
Nguyễn Thanh Thuyết nhận danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”;
“Giỏi việc Nước, đảm việc nhà”...
Ngoài ra, nhiều Thầy Cô được tặng bằng khen cấp Bộ; nhiều Giấy chứng
nhận giáo viên dạy giỏi và danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.
Bên cạnh đó, Bộ môn đã đạt các danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập
thể lao động xuất sắc nhiều năm trong các thời kỳ.
7. Ảnh minh họa

Bộ môn Điện hóa 21 -10 – 1991

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học K43
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Cô và trò Điện hóa tại Hội nghị AM Quốc tế 2010

Bộ môn Điện hóa năm 2016

20 -10 -2014

CECO – 2014

Các Thầy Cô Bộ môn
và Sinh viên Điện hóa K56-K57-K58

20 -11 -2014
9

Bảo vệ Luận án NCS. Bùi Huyền năm 2015
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