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TT GV hướng dẫn Đơn vị
(BM,khoa,..)

Tên đề tài
(định hướng)

Mục tiêu chính 
của đề tài

Nội dung đề tài
cần giải quyết

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. HDC: PGS. TS Huỳnh Đăng 

Chính
Email: chinhhd-
fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0903216551
CQ : 38680110

Bộ môn hóa vô 
cơ – đại cương
Khoa  CNHH

Tổng hợp một số 
cấu trúc nano oxit 
kim loại bán dẫn 
bằng phương 
pháp điện hóa và 
nghiên cứu tính 
chất nhạy khí của 
chúng

Tổng hợp được các cấu 
trúc nano khác nhau 
của oxit kim loại bán 
dẫn bằng phương pháp 
điện hóa và khảo sát 
được tính chất nhạy khí 
của chúng.

- Nghiên cứu các phương 
pháp tổng hợp điện hóa để 
chế tạo vật liệu oxit kim 
loại bán dẫn có cấu trúc 
nano.
- Nghiên cứu các phương 
pháp khảo sát tính lý hóa 
của vật liệu có cấu trúc 
nano.
- Lựa chọn phương pháp 
phù hợp để chế tạo một 
vài loại vật liệu oxit có 
cấu trúc nano.
- Chế tạo cảm biến khí và 
khảo sát tính chất nhạy khí 
của vật liệu

2. HDC: PGS. TS Huỳnh Đăng 
Chính
Email: chinhhd-
fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0903216551
CQ : 38680110

Bộ môn hóa vô 
cơ – đại cương
Khoa  CNHH

Tổng hợp một số 
hạt nano oxxit 
phức hợp từ tính 
bằng phương 
pháp sol-gel thủy 
nhiệt và nghiên 
cứu tính chất của 

Tổng hợp các hạt nano 
oxit phức hợp từ tính 
có kích thước và hình 
dạng xác định bằng 
phương pháp sol-gel 
thủy nhiệt nhằm tăng 
cường tính chất từ do 

- Tổng hợp hạt nano oxit 
phức hợp từ tính với kích 
thước và hình dạng xác 
định có cấu trúc 
perovskite, spinel và 
hexagonal bằng các 
phương pháp sol-gel thủy 



chúng hiệu ứng dị hướng hình 
dạng.

nhiệt.
- Nghiên cứu các phương 
pháp hóa học để bao bọc 
hạt nano oxit phức hợp từ 
tính bằng các lớp phủ hữu 
cơ như polyaniline, 
polyeste (polylactic, 
polyglycolic), copolyme 
và chức năng hóa bề mặt 
bởi các nhóm chức như 
nhóm cacboxyl, nhóm 
amin, hydroxyl, alcol…
- Nghiên cứu sự biến đổi 
tính chất của hạt nano oxit 
phức hợp từ tính do tương 
tác của hạt với các lớp vỏ 
bọc, tương tác của các hạt 
với nhau và đặc biệt là các 
hiệu ứng dị hướng làm 
biến đổi HC và hiệu ứng 
exchange bias.

3. HDC: PGS.TS Huỳnh Đăng 
Chính
Email:
chinhhd-fct@mail.hut.edu.vn
DĐ : 0903216551
CQ : 38680110

HDP: TS. Nguyễn  Thị Hà       
Email: hant-
fct@mail.hut.edu.vn
DĐ : 0912 610650
CQ : 38680109

Bộ môn Hóa 
Lý 

Khoa CNHH

Nghiên cứu và 
tổng hệ nano oxit 
từ tính trên nền 
vật liệu mao quản 
trung bính

Tổng hợp được một số 
oxit nano có từ tính 
phân tán trên nền vật 
liệu mao quản trung 
bình MCM-41 và SBA-
15 

Chế tạo các vật liệu nền
mao quản trung bình 
MCM-41, SBA-15 bằng 
phương pháp thủy nhiệt.
Phân tán các oxit nano từ 
lên thành mao quản vật 
liệu nền. 
-Xác định các đặc trưng 
hóa lí của các vật liệu điều 
chế được bằng các phương 
pháp vật lý hiện đại.
-Nghiên cứu tính chất 



điện-từ và từ nhiệt của hệ 
nano oxit trên nền oxit 
silic.

4. HDC: PGS.TS. Bùi Chương       
Email:bui chuong-
pc@mail.hut.edu.vn
DĐ: 0903446055 
CQ : 38692731.

TT NCVL 
Polyme

Khoa CNHH

Nghiên cứu chế 
tạo vật liệu 
polyme compozit 
sinh học trên cơ 
sở nhựa 
polyetylen (PE) 
gia cường bằng 
sợi tre dài đơn 
hướng

Đánh giá được khả 
năng chế tạo và ứng 
dụng của vật liệu 
compozit sinh học trên 
nền nhựa PE và sợi tre 
dài.

Nghiên cứu các thông số 
công nghệ ảnh hưởng đến 
hiệu suất tách sợi, tính 
chất sợi, tính chất cơ học 
và tính chất lưu biến của 
vật liệu.

5. HDC: GS. TSKH Trần Vĩnh 
Diệu
Email: 
DĐ: 090308515
CQ 38692731
HDP: PGS. TS Phan Thị Minh 
Ngọc  
Email:ngocpm-
pc@mail.hut.edu.vn.
DĐ:0912339919 
CQ: 38692731

TT NCVL 
Polyme

Khoa CNHH 

Nghiên cứu chế 
tạo vật liệu 
polyme compozit 
trên cơ sở nhựa 
epoxy gia cường 
bằng sợi thủy tinh 
để bảo vệ và tăng 
cường cầu bê 
tông cốt thép

Đưa ra được công thức 
chế tạo trực tiếp vật 
liệu compozit tại chỗ 
và chế tạo được bán 
thành phẩm đóng rắn 
bằng tia tử ngoại cho 
phép thi công nhanh.

- Nghiên cứu chế tạo vật 
liệu polyme compozit trên 
cơ sở nhựa epoxy gia 
cường bằng sợi thủy tinh 
có tính chất cơ học phù 
hợp với bê tông cốt thép
- Nghiên cứu chế tạo vật 
liệu polyme compozit  
được gia cường bằng sợi 
lai tạo có tính chất cơ học 
phù hợp với bê tông cốt 
thép

6. HDC: GS. TSKH Trần Vĩnh 
Diệu
Email: 
DĐ: 090308515
CQ: 38692731
HDP: PGS. TS Nguyễn Bích 
Thủy
Email: 

TT NCVL 
Polyme

Khoa CNHH

Viện KH & KT 
Giao thông vận 
tải – Bộ GTVT

Nghiên cứu chế 
tạo vật liệu 
polyme compozit 
trên cơ sở nhựa 
izo-polyeste 
không no gia 
cường bằng sợi 
thủy tinh để bảo 

Đưa ra được công thức 
chế tạo trực tiếp vật 
liệu compozit tại chỗ 
và chế tạo được bán 
thành phẩm đóng rắn 
bằng tia tử ngoại cho 
phép thi công nhanh.

- Nghiên cứu chế tạo vật 
liệu polyme compozit trên 
cơ sở nhựa izo-polyeste 
không no gia cường bằng 
sợi thủy tinh có tính chất 
cơ học phù hợp với bê tông 
cốt thép
- Nghiên cứu chế tạo vật 



DĐ: 0913037758 
CQ: 37664375

vệ và tăng cường 
cầu bê tông cốt 
thép

liệu polyme compozit  
được gia cường bằng sợi 
lai tạo có tính chất cơ học 
phù hợp với bê tông cốt 
thép

7. HDC: TS. Tạ Ngọc Dũng
Email: 
ngocdunghut2006@gmail.com
DĐ: 091.321.3728
CQ: 3.8692517

Bộ môn Công 
nghệ vật liệu 

Silicat

Nghiên cứu sử 
dụng tro bay để 
cải thiện cường 
độ cho bê tông 
bọt.

Nâng cường độ, giảm 
trọng lượng của bê tông 
bọt.

Nghiên cứu ảnh hưởng 
của lượng và loại tro bay 
tới các tính chất cơ lý và 
tính công tác của bê tông 
bọt.

8. HDC: TS. Tạ Ngọc Dũng
Email: 
ngocdunghut2006@gmail.com
DĐ: 091.321.3728
CQ: 3.8692517

Bộ môn Công 
nghệ vật liệu 

Silicat

Nghiên cứu chế 
tạo chất kết dính 
geopolyme.

Nghiên cứu chế tạo 
chất kết dính 
geopolyme.

Khảo sát tình hình nghiên 
cứu của thế giới và Việt 
Nam. Nghiên cứu các tính 
chất cơ lý và khả năng 
thay thế xi  măng thông 
thường bằng geopolyme 
trong một số sản phẩm bê 
tông thông thường.

9. HDC:PGS.TS.Tạ Ngọc Đôn

Email: tndon@mail.hut.edu.vn

DĐ: 0912.117098

CQ: 04.36230969 

Bộ môn Hóa 

Hữu cơ-Khoa 

Công nghệ Hóa 

học

Nghiên cứu chế 
tạo vật liệu đa 
mao quản kích 
thước nano từ cao 
lanh và ứng dụng 
trong xử lý môi 
trường.

Chế tạo được hệ vật 
liệu đa mao quản kích 
thước nano từ cao lanh 
Phú Thọ có bề mặt 
riêng ≥ 300m2/g, dung 
lượng hấp phụ các chất 
độc 22-25%, ứng dụng 
xử lý môi trường chứa 
các chất độc hữu cơ.

Nghiên cứu các điều kiện 
kết tinh tạo vật liệu đa
mao quản kích thước 
nano; đặc trưng cấu trúc, 
tính chất và ứng dụng để 
xử lý ô nhiễm môi trường. 

10. HDC: TS. Vũ Minh Đức      
Email: ducvm-
pc@mail.hut.edu.vn
DĐ: 01682981555
CQ: 38692731.
NR: 04.38527367

TT NCVL 
Polyme

Khoa CNHH

Nghiên cứu chế 
tạo vật liệu 
polyme compozit 
sinh thái trên cơ  
sở nhựa epoxy 
biến tính dầu thực 

Chế tạo được đá hoa 
cương nhân tạo từ nhựa 
epoxy biến tính dầu 
thực vật  gia cường 
bằng và hạt thạch anh 
và thủy tinh tái sinh

- Nghiên cứu quá trình 
đóng rắn dầu thực vật 
epoxy hóa
- Khảo sát ảnh hưởng của 
hàm lượng bột gia cường 
đến tính chất cơ học của 



vật  gia cường 
bằng và hạt thạch 
anh và thủy tinh 
tái sinh

VLPC
- Khảo sát ảnh hưởng chất 
liên kết đến tính chất cơ 
học của VLPC
- Khảo sát khả năng chịu 
môi trường của VLPC

11.   HDC: PGS.TS. Phạm Thị Hạnh
Email: thlinhhanh@gmail.com  
DĐ: 0984575752
NR : 04. 38349599
CQ : 04. 38680122

BM Công nghệ 
Điện hóa và 
Bảo vệ Kim 

loại
Khoa CNHH

Chế tạo và nghiên 
cứu đặc tính của 
vật liệu hydrit 
trên cơ sở hỗn 
hợp kim loại đất 
hiếm, dùng trong 
nguồn điện hoá 
học mới

Chế tạo vật liệu mới có 
tính năng tốt cho nguồn 
điện hoá học mới

- Nghiên cứu tổng hợp vật 
liệu sử dụng hỗn hợp kim 
loại dất hiếm
- Khảo sát đặc tính cấu 
trúc của vật liệu
- Nghiên cứu đặc tính điện 
hoá của vật liệu.

12.   HDC: PGS.TS. Phạm Thị Hạnh
Email: thlinhhanh@gmail.com  
DĐ: 0984575752
NR : 04. 38349599
CQ : 04. 38680122

BM Công nghệ 
Điện hóa và 
Bảo vệ Kim 

loại
Khoa CNHH

Nghiên cứu tạo 
lớp mạ điện hợp 
kim hoặc 
composit của Zn,  
Ni, Co, Mo và 
khảo sát tính chất 
của lớp mạ.

Tạo ra lớp mạ điện hợp 
kim Zn,  Ni, Co, Mo có 
các tính chất tốt

- Nghiên cứu tạo lớp mạ 
hợp kim
- Khảo sát các tính chất 
lớp mạ                                            

13. HDC : PGS.TS. Tạ Phương Hòa       
Email: tphoa@mail.hut.edu.vn
DĐ: 0903 276656
CQ: 38692731.
NR: 04-8346585

TT NCVL 
Polyme

Khoa CNHH

Nghiên cứu ứng 
dụng vi sợi 
xenlulo trong chế 
tạo vật liệu 
compozit thân 
thiện môi trường

Khẳng định được vai 
trò và hiệu quả của vi 
sợi xenlulô trong chế 
tạo vật liệu polyme 
compozit có chứa sợi 
tre và tận dụng nguồn 
nguyên liệu tái tạo sẵn 
có ở Việt nam để chế 
tạo vật liệu chất lượng 
cao

Khảo sát phương pháp 
phân tán vi sợi vào nhựa 
nền, chế tạo và khảo sát 
các tính chất cơ-lý của vật 
liệu polyme compozit có 
chứa sợi tre có và không 
có vi sợi

14. HDC :PGS.TS. Tạ Phương Hòa       
Email: tphoa@mail.hut.edu.vn

TT NCVL 
Polyme

Nghiên cứu biến 
tính bề mặt sợi 

Xác định được ảnh 
hưởng của phương 

Khảo sát ảnh hưởng của 
điều kiện xử lý plasma ở 



D Đ 0903 276656
CQ 38692731.
NR: 04-8346585

Khoa CNHH dừa bằng plasma 
lạnh cho mục 
đích chế tạo 
polymer compozit

pháp xử lý bằng plasma 
lạnh đến tính chất bề 
mặt của sợi thực vật, 
cũng như khả năng ứng 
dụng để tăng cường 
tính chất vật liệu 
polymer compozit

áp suất thường đến tính 
chất bề mặt của sợi như 
hình thái học, góc tiếp 
xúc, khả năng bám dính 
của nhựa lên bề mặt; chế 
tạo vật liệu và khảo sát 
tính chất vật liệu

15. HDC: GS. TSKH Nguyễn Đức 
Hùng
Email: 
DĐ: 0913557908

Viện Hóa học 
vật liệu

Viện 
KH&CNQS

Nghiên cứu mạ 
Niken compozit 
với ceri ddioxxit 
kích thước micro 
– nano và khảo 
sát tính chất lớp 
mạ

Tạo được lớp mạ Niken 
compozit với ceri 
ddioxxit kích thước 
micro – nano có tính 
chất đặc thù

- Tạo và xác định được 
kích thước hạt của CeO2

- Mạ niken compozit với 
các hạt CeO2 lên nền thép, 
nghiên cứu các thong số 
công nghệ
- Khảo sát tính chất của 
lớp mạ niken compozit 
với các hạt CeO2 đặc biệt 
tính chất xúc tác.

16. HDC: TS. Đặng Việt Hưng  
Email:hungdv-
pc@mail.hut.edu.vn.
DĐ:0983670339 CQ : 38692731
HDP: PGS. TS Bùi Chương
Email: bui chuong-
pc@mail.hut.edu.vn
D Đ 0903446055 
CQ 38692731.

TT NCVL 
Polyme

Khoa CNHH

Nghiên cứu chế 
tạo vật liệu 
polyme 
nanocompozit 
trên cơ sở cao su 
tự nhiên và chất 
độn nano biến 
tính.

+ Chất độn nano biến 
tính silan hoặc biến 
tính hữu cơ tương hợp 
tốt với nền cao su tự 
nhiên.
+ Chế tạo được vật liệu 
polyme nanocompozit 
từ latex cao su tự nhiên 
và chất độn nano trong 
đó chất độn nano phân 
tán trong nền cao su có 
kích thước cỡ nanomet, 
tạo thành 
nanocompozit xen kẽ 
và tróc lớp.

+ Biến tính chất độn nano 
bằng hợp chất silan hoặc 
biến tính hữu cơ nhằm 
tăng tương hợp với cao su
+ Giải quyết vấn đề :
  -     tương hợp

phân chia pha, 
tách các lớp chất độn

+ Chế tạo nanocompozit 
dạng master batch
+ Nghiên cứu các tính 
chất của nanocompozit tạo 
thành từ master batch

17. HDC: GS. TS Nguyễn Văn Khôi Phòng Vật liệu Vật liệu blend Chế tạo vật liệu - Nghiên cứu phương pháp 



Email: 
khoinguyen56@gmail.com
DĐ: 0904 141 011
CQ: 37560909

Polyme – Viện 

Hóa học/ Viện 

Khoa học và 

Công nghệ 

Việt Nam

trên cơ sở 
polyetylen

polymer blend trên cơ 
sở polyetylen đạt yêu 
cầu kỹ thuật làm dây 
dẫn tín hiệu nổ

và quá trình trộn hợp vật 
liệu polymer blend trên cơ 
sở polyetylen
-  Nghiên cứu ảnh hưởng 
của các phụ gia khác nhau 
lên tính chất của vật liệu 
polymer blend trên cơ sở 
polyetylen
- Nghiên cứu các tính chất 
cơ lý vật liệu polymer 
blend khi không có chất 
phụ gia và có chất phụ gia

18. HDC: TS. Nguyễn Thanh Liêm  
 Email:liem-nt@vnn.vn.
DĐ:0913219791 
CQ: 04.38692370 (26) 

TT NCVL 
Polyme

Khoa CNHH

Nghiªn cøu ¶nh 
h�ëng cña 
polysulfide láng 
G21 ®Õn tÝnh chÊt 
cña  nhùa Epoxy 
DER 331, sö 
dông lµm chÊt t¹o 
mµng cho s¬n

- Biến tính nhựa epoxy 
DER 331 bằng 
polysulfide lỏng G21
- Xác định điều kiện 
biến tính tối ưu để sản 
phẩm thu được có khả 
năng ứng dụng làm chất 
tạo màng cho sơn.
- So sánh tính chất cơ 
lý, hoá học của sản 
phẩm thu được với sản 
phẩm không biến tính 
hoặc các sản phẩm 
thương mại cùng loại.

- Biến tính nhựa epoxy 
bằng polysulfide lỏng loại 
G21 nhằm thu được sản 
phẩm có độ mềm dẻo cao 
hơn so với nhựa ban đầu.
- Khảo sát ảnh hưởng của 
polysulfide lỏng G21 như 
là một chất hoá dẻo nội 
đến tính chất của nhựa 
epoxy.

19. HDC: TS. Nguyễn Thanh Liêm  
 Email:liem-nt@vnn.vn.
DĐ:0913219791 
CQ: 04.38692370 (26) 

TT NCVL 
Polyme

Khoa CNHH

Nghiªn cøu sö  
dông polysulfide 
láng G131 lµm 
chÊt ho¸ dÎo 
trong vËt liÖu 
polyme compozit

- Khảo sát ảnh hưởng 
của polysulfide lỏng 
G131 đến tính chất cơ 
lý của vật liệu polyme 
compozit. 
- Sử dụng polysulfide 
lỏng G131 như là một 

- Sử dụng polysulfide lỏng 
G131 như là một chất hoá 
dẻo cho nhựa nền epoxy 
hoặc polyeste không no 
nhằm tăng khả năng chịu 
va đập của sản phẩm
- Sử dụng polysulfide lỏng 



chất hoá dẻo cho vật 
liệu compozit

G131 như là một chất hoá 
dẻo cho nhựa nền epoxy 
hoặc polyeste không no 
nhằm giảm độ co ngót của 
sản phẩm.

20. HDC: TS. Phan Trung Nghĩa 
Email: phantrungnghia@ 
mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0913 512 282    
CQ: 3868 0110
HDP: TS. Trịnh Xuân Anh 

Bộ môn Hóa 
vô cơ đại 

cương
Khoa CNHH

Nghiên cứu tổng 
hợp vật liệu cấu 
trúc mạng nano từ 
cao su thiên nhiên

- Loại bỏ được protein 
trong latex
- Đồng trùng hợp được 
với polystyrene
- Tạo được sản phẩm 
và đo các tính chất của 
vật liệu

- Giải quyết được quy 
trình loại bỏ protein
- Giải quyết được vấn đề 
về nhiệt độ và thời gian và 
hiệu suất của phản ứng 
đồng trùng hợp

21. HDC: TS. Phan Trung Nghĩa 
Email: phantrungnghia@ 
mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0913 512 282    
CQ: 3868 0110
HDP: TS. Trịnh Xuân Anh

Bộ môn Hóa 
vô cơ đại 

cương
Khoa CNHH

Khảo sát các tính 
chất cơ, lý, hóa và 
đặc tính cấu trúc 
của cây cao su tại 
Việt nam với các 
loại giống và độ 
tuổi cây trồng

- Các tính chất cơ, lý, 
hóa và đặc tính cấu trúc

- Thành phần và tỷ lệ các 
chất trong cây cao su
- Các tính chất cơ lý, hóa 
tại các độ tuổi cây trồng

22. HDC: PGS. TS Phan Thị Minh 
Ngọc  
Email:ngocpm-
pc@mail.hut.edu.vn.
DĐ:0912339919 
CQ: 38692731

TT NCVL 
Polyme

Khoa CNHH

Nghiên cứu tính 
chất cơ học của tổ 
hợp epoxy đóng 
rắn nóng có sử 
dụng vi sợi 
xenllulo

Phân tán được vi sợi 
xenllulo trong nhựa nền 
và khảo sát tính chất cơ 
học của vật liệu PC

- Khảo sát ảnh hưởng của 
vi sợi đến quá trình đóng 
rắn nhựa epoxy
- Khảo sát ảnh hưởng của 
chế độ đóng rắn đến tính 
chất cơ học của VLPC
- Khảo sát ảnh hưởng của 
chế độ gia công đến tính 
chất cơ học của VLPC
- Lựa chọn được điều kiện 
thích hợp để chế tạo được 
VLPC

23. HDC: TS Bạch Trọng Phúc  TT NCVL Nghiên cứu nâng Tăng khả năng bảo vệ, Nghiên cứu xác lập công 



Email:bachtrphuc-
pc@mail.hut.edu.vn.
DĐ:0936972462
CQ: 38692731 
NR: 38680339

Polyme
Khoa CNHH

cao tính chất 
chống ăn mòn của 
sơn lót epoxy 
bằng polyme dẫn

hạn chế ăn mòn của 
kim loại khi sử dụng 
sơn lót epoxy có bổ 
sung các polyme 
dẫn.Loại sơn này có thể 
loại bỏ bột mầu cromat 
truyền thống có trong 
thành phần sơn lót 
chống ăn mòn ( hiện 
nay được khuyến cáo 
hạn chế sử dụng ).

thức sơn lót tối ưu có 
polyme dẫn trong thành 
phần. Màng sơn có các 
tính chất cơ lý, tính chất 
chống ăn mòn, độ thấm 
nước…đạt các tiêu chuẩn 
yêu cầu.

24. HDC: TS Bạch Trọng Phúc  
 Email:bachtrphuc-
pc@mail.hut.edu.vn.
 DĐ:0936972462 CQ : 
38692731 
NR: 38680339

TT NCVL 
Polyme-  
ĐHBK 

Nghiên cứu chế 
tạo vật liệu 
polyme compozit 
từ nhựa epoxy và 
tro bay

Chế tạo được vật liệu 
polyme compozit từ 
nhựa epoxy với tro bay 
có các tính năng và giá 
thành phù hợp với loại 
PC kỹ thuật. Loại PC 
này có thể được ứng 
dụng trong ngành giao 
thông, dân dụng hoặc 
công nghiệp.

Nghiên cứu ảnh hưởng 
của tro bay đến tính chất 
cơ học, cấu trúc, độ bền 
nhiệt… của vật liệu 
polyme compozit nền 
nhựa epoxy. So sánh các 
tính chất của vật liệu PC 
có tro bay làm chất gia 
cường với các bột độn 
thông thường khác.

25. HDC: PGS.TS. Lê xuân Thành
Email:xuanthanh-
fct@mail.hut.edu.vn
DĐ: 0912931045

Bộ môn Công 
nghệ các chất 

vô cơ

Nghiên cứu chế 
tạo vật liệu xốp 
đóng rắn từ tro 
bay

Chế tạo thành công vật 
liệu đóng rắn từ tro bay 

Nghiên cứu chế tạo chất 
vật liệu xốp đóng rắn từ 
tro bay.
Xác định đặc tính của vạt 
liệu thu được

26. HDC: PGS.TS. Lê xuân Thành
Email:xuanthanh-
fct@mail.hut.edu.vn
DĐ: 0912931045

Bộ môn Công 
nghệ các chất 

vô cơ

Tổng hợp và xác 
định đặc tính chất 
phát quang Y2O3

pha tạp bởi đất 
hiếm

Chế tạo thành công 
chất phát quang Y2O3

pha tạp bởi đất hiếm 

Nghiên cứu chế tạo chất 
phát quang Y2O3 pha tạp 
bởi đất hiếm
Xác định đặc tính chất 
phát quang thu được

27. HDC :PGS.TS. Hoàng Thị Bích Trung tâm Chế tạo sensor - Chế tạo được sensor - Tổng quan tài liệu về 



Thủy
Email:hbthuy-
cprc@mail.hut.edu.vn
DĐ:0912 573 910 
NR :04- 3556 4426
CQ :04- 3868 0373

   HDP: TS. Lê Thị Hồng Liên 
Email:honglien@ims.vast.ac.vn
 DĐ:0903205562
CQ :04 37911673

Nghiên cứu Ăn 
mòn và Bảo vệ 

Kim loại.

điện hóa trên cơ 
sở SiO2 xốp và 
khảo sát đặc tính 
của nó

điện hóa trên cơ sở 
SiO2 cấu trúc xốp. 
- Xác định các đặc tính 
của sensor chế tạo 
được. 

sensor điện hóa trên cơ sở 
SiO2 xốp và ứng dụng.
- Tổng hợp vật liệu SiO2

có cấu trúc xốp.
- Chế tạo sensor điện hóa 
trên cơ sở vật liệu SiO2

xốp tổng hợp được.
- Nghiên cứu các đặc tính 
của sensor điện hóa.

28. HDC :PGS.TS. Hoàng Thị Bích 
Thủy
Email:hbthuy-
cprc@mail.hut.edu.vn
DĐ:0912 573 910 
NR :04- 3556 4426
CQ :04- 3868 0373

   HDP: TS. Lê Thị Hồng Liên 
Email:honglien@ims.vast.ac.vn
 DĐ:0903205562
CQ :04 37911673

Trung tâm 
Nghiên cứu Ăn 
mòn và Bảo vệ 

Kim loại

Nghiên cứu đặc 
tính của sơn 
chống ăn mòn có 
tính năng biến 
tính gỉ trên nền 
thép 

- Xác định các tính chất 
cơ lý của sơn. 
- Xác định tính chống 
ăn mòn của sơn, so 
sánh với loại sơn chống 
gỉ thông dụng. 

- Tổng quan tài liệu.
- Nghiên cứu các tính chất 
cơ lý của sơn trên nền 
thép gỉ.
- Nghiên cứu tính chống 
ăn mòn của sơn trên nền 
thép gỉ.
- Đánh giá so với loại sơn 
chống gỉ thông dụng.

29. HDC: PGS. TS Nguyễn Bích 
Thủy
Email: 
DĐ: 0913037758 
CQ: 37664375
HDP: PGS. TS Phan Thị Minh 
Ngọc  
Email:ngocpm-
pc@mail.hut.edu.vn.
 DĐ: 0912339919 
CQ : 38692731

Viện KH & KT 
Giao thông vận 
tải – Bộ GTVT

TT NCVL 
Polyme

Khoa CNHH

Nghiên cứu chế 
tạo sơn men bảo 
vệ kết cấu thép 
cho công trình và 
phương tiện giao 
thông vận tải

Đưa ra được hệ vật liệu 
và công nghệ chế tạo 
sơn men thích hợp sử 
dụng cho các công 
trình giao thông trong 
điều kiện khí hậu Việt 
Nam.

- Nghiên cứu công thức 
chế tạo hệ sơn men qua 
đánh giá tính năng cơ lý 
ban đầu và khả năng bám 
dính giữa các lớp phủ với 
nhau
- Đánh giá tuổi thọ hệ sơn 
men nhận được bằng 
phương pháp gia tốc.

30. HDC: TS. Nguyễn Huy Tùng  TT NCVL Nghiên cứu ảnh Đánh giá ảnh hưởng Khảo sát các tính chất cơ 



Email:tungnh-
pc@mail.hut.edu.vn.
 DĐ:0904288477 
CQ : 38692731

Polyme
Khoa CNHH

hưởng của các 
phương pháp gia 
công đến tính 
chất của vật liệu 
polyme compozit 
trên nền nhựa 
polypropylen gia 
cường bằng sợi 
tre ngắn

của các phương pháp 
gia công như ép phun, 
ép đùn và ép nóng 
trong khuôn đến các 
tính chất của vật liệu 
như: tính chất cơ học, 
lão hóa thời tiết và chịu 
môi trường lỏng.

học (kéo, uốn, va đập) của 
mẫu được chế tạo theo các 
phương pháp khác nhau. 
Đánh giá ảnh hưởng của 
các phương pháp đến cấu 
trúc vật liệu và khảo sát 
mức độ lão hóa của vật 
liệu trong các môi trường 
lỏng và lão hóa thời tiết 
bằng các phương pháp thử 
nghiệm gia tốc.

31. HDC: TS. Nguyễn Huy Tùng   
Email:tungnh-
pc@mail.hut.edu.vn.
 DĐ:0904288477 
CQ : 38692731

TT NCVL 
Polyme

Khoa CNHH

Nghiên cứu chế 
tạo blend của 
nhựa polylactic
axit (PLA) và 
nhựa poly(butylen 
succinat) (PBS) 
dùng cho vật liệu 
polyme sinh học

Chế tạo được blend của 
nhựa PLA và PBS với 
tính chất cơ học tốt, cải 
thiện được khả năng 
chịu va đập của nhựa 
PLA để dùng cho vật 
liệu compozit sinh học

Nghiên cứu các thông số 
kỹ thuật của quá trình chế 
tạo blend bằng phương 
pháp trộn hợp nóng chảy 
như thời gian, tốc độ trộn, 
nhiệt độ trộn ... Nghiên
cứu và chế tạo chất trợ 
tương hợp cho blend PLA 
và PBS. Khảo sát các tính 
chất của blend thu được.

Hà Nội, ngày 15  tháng 11 năm  2010
TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. Nguyễn Hồng Liên
(đã ký)


