
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
       KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học – Khóa 2010B (Khoa học và kỹ thuật)

Dự kiến cho lớp:.............................................

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: TS. Phạm Ngọc 

Anh
Email: anhpn-
fct@mail.hut.edu.vn ; 
anh_fct@yahoo.com
DĐ: 090 320 2882
CQ:  04 3869 2510
NR: 04 3843 0612

Bm Máy và TBCN 
Hóa chất
Khoa CNHH

Nghiên cứu ảnh 
hưởng của quá 
trình khuếch tán 
bên trong của 
phản ứng chuyển 
hóa cacbon bằng 
hơi nước.

Trên cơ sở nghiên cứu 
lý thuyết về các quá 
trình xảy ra trong phản 
ứng chuyển hóa cacbon 
bằng hơi nước, từ đó 
rút ra được các ảnh 
hưởng của quá trình 
khuếch tán bên trong 
của phản ứng chuyển 
hóa cacbon bằng hơi 
nước.

Nghiên cứu lý thuyết về 
các quá trình và quá trình 
khuếch tán bên trong của 
phản ứng chuyển hóa 
cacbon bằng hơi nước.
Phân tích và thảo luận các 
kết quả đạt được.

   

2. HDC: TS. Phạm Ngọc 
Anh
Email: anhpn-
fct@mail.hut.edu.vn ; 
anh_fct@yahoo.com
DĐ: 090 320 2882
CQ:  04 3869 2510
NR: 04 3843 0612

Bm Máy và TBCN 
Hóa chất
Khoa CNHH

Nghiên cứu và 
xây dựng mô hình 
động học của 
phản ứng chuyển 
hóa cacbon bằng 
hơi nước.

Nghiên cứu xử lý các 
số liệu thực nghiệm, 
tính toán xác định các 
thông số và thiết lập 
các mô tả động học của 
các phản ứng chuyển 
hoá cacbon bằng hơi 
nước.

Tiến hành nghiên cứu 
thực nghiệm phản ứng 
hoá học dị thể không xúc 
tác chuyển hoá than gáo 
dừa đốt hầm bằng hơi 
nước. Lập mô hình tính 
toán, giải bài toán xác 
định các thông số và thiết 
lập các mô tả động học 
của phản ứng chuyển hóa 
than gáo dừa đốt hầm 
bằng hơi nước.
Phân tích và thảo luận các 
kết quả đạt được.                                       

3. HDC: TS. Nguyễn Tuấn 
Anh

Bộ môn  CN Hóa 
Dược & Hóa chất 

Nghiên cứu thành 
phần hoá học và 

- Chiết tách và thử hoạt 
tính sinh học các phần 

- Xuất phát từ vấn đề có 
nhiều bài thuốc trong y 



Email ntanh-
fct@mail.hut.edu.vn   
DĐ:0913227076   
CQ: 38684963   
HDP: TS. Lê Minh Hà     
Cơ quan: Viện Hoá học 
các hợp chất thiên nhiên -
Viện KH & CN Việt Nam     

BVTV
Khoa CNHH

hoạt tính sinh học 
cây Xạ can 
(Belamcanda 
chinensis L.)

chiết để tìm ra phần 
chiết có hoạt tính
- Xây dựng qui trình 
tách chiết các chất có 
hoạt tính sinh học.
- Phân lập và xác định 
cấu trúc của một vài 
thành phần hoá học 
trong các phần dịch 
chiết đã thử hoạt tính.

học cổ truyền có sử dụng 
đến cây Xạ can.
- Nghiên cứu nhằm khảo 
sát các chất có hoạt tính 
thông qua các phần chiết 
khác nhau.
- Phân lập được một số 
chất có hoạt tính, nhằm 
làm sáng tỏ tác dụng chữa 
bệnh của cây Xạ can.

4. HDC: GS.TS. Phan Đình 
Châu
Email: phan dinh 
chau@hn. vnn. vn
DĐ:0913092005, 
CQ :38684963

Bộ môn  CN Hóa 
Dược & Hóa chất 

BVTV
Khoa CNHH

Nghiên cứu quy 
trình tạo sinh khối 
tế bào thông đỏ 
Việt nam làm
nguyên liệu sản 
xuất  thuốc điều 
trị ung thư

Xây dựng được quy 
trình tạo sinh khối tế 
bào thông đỏ Việt nam 
ở quy mô phòng thí 
nghiệm, có các thông 
số kỹ thuật ổn định, 
sinh  ra được  bacctatin 
III hàm lượng cao.           

- Nghiên cứu qui trình tạo 
cellus: tìm được môi 
trường nuôi cấy, chất điều 
tiết sinh trưởng  phù hợp 
và các điều kiện ảnh 
hưởng đến việc nuôi cấy 
tạo bacctatin III.
- Nghiên cứu duy trì nuôi 
cấy cellus trong môi 
trường thạch mềm,
- Nghiên cứu  nuôi cấy tế 
bao trong môi trường 
lỏng,
- Nghiên cứu khuyếch đại 
quy mô nuôi cấy để lấy 
sinh khối,
- Nghiên cứu thu hoạch, 
xử lý sinh khối tế bào

5. HDC: GS.TS. Phan Đình 
Châu
Email: phan dinh chau@ 
hn. vnn. vn
DĐ:0913092005, 
CQ :38684963

Bộ môn  CN Hóa 
Dược & Hóa chất 

BVTV
Khoa CNHH

Nghiên cứu thành 
phần hóa học của 
sinh khối tế bào 
thông đỏ Việt 
nam và phân lập 
bacctatin III và 

- Nghiên cứư xác định 
thành phần hóa học các 
nhóm chất, các chất có 
chứa trong sinh khối tể 
bào nuôi cấy thông đỏ 
Việt nam.

- Phân tích định tính, nhận 
biết các nhóm hợp chất có 
trong  sinh khối tể bào 
nuôi cấy thông đỏ ,
- Khảo sát các phương 
pháp chiết (chiết siêu âm, 



10-deacetyl-
bacctatin III  làm 
nguyên liệu sản 
xuất  thuốc điều 
trị ung thư taxate.

- Sơ bộ phân lập một số 
hợp chất chính chứa 
trong sinh khối tể bào 
nuôi cấy thông đỏ Việt 
nam

chiết hồi lưu..v.v) nhằm 
tạo ra dịch chiết toàn phần 
- Phân lập các nhóm hợp 
chất bằng các loại sắc ký,
- Xác định, nhận dạng cấu 
trúc hóa học của các chất 
phân lập được bằng các 
loại phổ (UV,IR, 1H, 13C, 
MS), 
- Xác định hàm lượng các 
hợp chất chính có trong 
dịch chiết toàn phần bằng 
LC-MS hoặc HPLC.

6. HDC: GS.TS. Phan Đình 
Châu
Email: phan dinh chau@ 
hn. vnn. vn
DĐ:0913092005, 
CQ :38684963

Bộ môn  CN Hóa 
Dược & Hóa chất 

BVTV
Khoa CNHH

Nghiên cứu 
phương pháp đinh 
lượng bacctatin 
III và 10-
deacetyl-bacctatin 
III  làm nguyên 
liệu sản xuất  
thuốc điều trị ung 
thư taxate có 
trong sinh khối tể 
bào nuôi cấy 
thông đỏ Việt 
nam

Nghiên cứư xây dựng 
phương pháp đinh 
lượng bacctatin III và 
10-deacetyl-bacctatin 
III   đơn thành phần lẫn 
đa thành phần

- Nghiên cứư xây dựng 
phương pháp đinh lượng 
bacctatin III và 10-
deacetyl-bacctatin III  đơn 
thành phần lẫn đa thành 
phần bằng LC-MS hoặc 
HPLC.

7.  HDC: TS. Lê Quang Diễn 
 Email : dienlq-

fct@mail.hut.edu.vn
DĐ: 0914300930, 
NR:0435573966, 
CQ: 0438684955

Bộ môn CN 
Xenluloza &-Giấy

Khoa CNHH

Nghiên cứu nâng 
cao chất lượng 
bột giấy hiệu suất 
cao từ thân ngô  

Thiết lập quy trình 
công nghệ tăng độ 
trắng và tính chất cơ lý 
của bột giấy hiệu suất 
cao từ thân ngô  

- Nghiên cứu xây dựng 
quy trình công nghệ tẩy 
trắng bột giấy
- Nghiên cứu sử dụng 
enzym cho tẩy trắng

Thạc sĩ kỹ thuật

8. HDC: PGS.TS Tạ Ngọc 

Đôn

Bộ môn Hóa Hữu 

cơ-Khoa Công 

Nghiên cứu tổng 
hợp vật liệu nano-
zeolit Y từ cao 

Chế tạo được vật liệu 
nano-zeolit Y từ cao 
lanh có độ tinh thể ≥ 

Nghiên cứu các điều kiện 
kết tinh tạo vật liệu nano-
zeolit Y từ cao lanh; chế 



Email: 
tndon@mail.hut.edu.vn

DĐ: 0912.117098

CQ: 04.36230969 

nghệ Hóa học lanh và ứng dụng 
làm xúc tác trong 
phản ứng alkyl 
hóa benzen 
bằng 
isopropanol.

90%, bề mặt riêng ≥ 
500m2/g; biến tính vật 
liệu chế tạo được để tạo 
ra xúc tác cho phản ứng
alkyl hóa benzen 
bằng isopropanol.

tạo xúc tác; đặc trưng cấu 
trúc, tính chất và ứng dụng
xúc tác chế tạo được.

9. HDC : PGS.TS.Nguyễn 
Thị Minh Hiền
Email:nguyentmhien-
petrochem@mail.hut.edu.v
n
DĐ:.0912040349
CQ :38692441 
NR :38692676

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu công 
nghệ tổng hợp 
Biodiezen

- Nghiên cứu xây dựng 
công nghệ tổng hợp 
Biodiezen bằng Hysys
- Nghiên cứu tối ưu hóa 
các thông số công nghệ

- Tổng quan các công 
trình nghiên cứu đã công 
bố, đề xuất sơ đồ công 
nghệ 

- Xây dựng PFD công 
nghệ, xác định các thông 
số công nghệ tối ưu 

10. HDC: PGS.TS. Lê Văn 
Hiếu
Email : levhieu-
petrochem@ 
mail.hut.edu.vn

DĐ: 0913344443
CQ 04.36983098

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 
dầu, CNHH

Nghiên cứu chế 
tạo xúc tác 
Ni(Co)-Mo/chất 
mang khác 
nhau :MCM ; 
Al2O3 ; Than hoạt 
tính và  động  học 
của quá  trình  
hydrohóa làm 
sạch  DBT trong 
n- hexan

- Chế tạo chất mang và 
chất xúc tác.
- Khảo sát và đánh giá 
các đặc trưng của xúc 
tác, 
- Nghiên cứu động học 
của xúc tác trên sơ đồ 
phản ứng áp suất cao 
của Vinci-Technology 
trên cơ sở  hydro hóa 
khử lưu huỳnh DBT. 

- Tổng quan lý thuyết.
- Phần thực nghiệm.
- Kết quả nghiên cứu đạt 
được và thảo luận.
- Kết luận.

11. HDC: PGS.TS. Doãn Thái 
Hòa
Email:hoadoanthai-
fct@mail.hut.edu.vn
DĐ:0912866873
NR:04 8693745 

Bộ môn CN 
Xenluloza &-Giấy

Khoa CNHH

Thủy phân bằng 
enzym phế liệu 
gỗ keo tai tượng 
và bạch đàn đã 
qua xử lý sơ bộ 
để sản xuất 

Thiết lập quy trình 
công nghệ đường hóa 
bằng enzym 

Tối ưu hóa điều kiện thủy 
phân bằng enzym gỗ phế 
liệu keo tai tượng và bạch 
đàn đã qua xử lý sơ bộ  

Thạc sĩ khoa 
học



CQ:04 8684955 bioetanol

12. HDC: PGS.TS. Doãn Thái 
Hòa
Email:hoadoanthai-
fct@mail.hut.edu.vn
DĐ:0912866873
NR:04 8693745 
CQ:04 8684955 

Bộ môn CN 
Xenluloza &-Giấy

Khoa CNHH

Nghiên cứu quy 
trình công nghệ 
sản xuất bột cơ 
học tẩy trắng từ 
nguyên liệu gỗ 
keo lai  

Thiết lập quy trình 
công nghệ tạo bột cơ
học tẩy trắng từ keo lai 
đạt chất lượng làm phối 
liệu trong sản xuất giấy 
in

Nghiên cứu ảnh hưởng 
của một số yếu tố công 
nghệ đến hiệu suất, độ 
trắng và tính chất cơ lý 
của bột cơ học tẩy trắng

Thạc sĩ khoa 
học

13. HDC: TS. Nguyễn Khánh 
Diệu Hồng
Email:dieuhong_bk@yaho
o.com
DĐ: 0988882586
CQ : 0438692441 
NR : 0438692886

Bộ môn CN HC 
Hóa Dầu 

Khoa CNHH

Nghiên cứu xử lý 
và chuyển hóa 
dầu mỡ thải có 
điểm đông đặc 
cao thành nhiên 
liệu sinh học 
biodiezel trên hệ 
xúc tác bazơ rắn 
NaOH/Zeolit 
NaY

Tìm được các phương 
pháp xử lý nguồn dầu 
mỡ thải để đạt chất 
lượng làm nguyên liệu 
trong đó là chỉ số axit 
và nhiệt độ đông đặc. 
Từ nguồn dầu mỡ thải 
này thực hiện quá trình 
chuyển hóa trên xúc tác 
NaOH/zeolit NaY 
nhằm thu biodiesel.

- Nghiên cứu xử lý dầu 
mỡ thải: xử lý axit, xử lý 
đông đặc
- Tổng hợp và đặc trưng 
xúc tác NaOH/zeolit NaY
- Thực hiện phản ứng trao 
đổi este với nguyên liệu là 
dầu mỡ thải đã xử lý trên 
xúc tác đã tổng hợp
- Xác định chỉ tiêu sản 
phẩm thu được

14. HDC: TS. Nguyễn Khánh 
Diệu Hồng
Email:dieuhong_bk@yaho
o.com
DĐ: 0988882586
CQ : 0438692441 
NR : 0438692886

Bộ môn CN HC 
Hóa Dầu 

Khoa CNHH

Nghiên cứu tổng 
hợp và đặc trưng 
xúc tác axit rắn, 
ứng dụng cho 
phản ứng 
cracking cặn dầu 
thu nhiên liệu

Tổng hợp được xúc tác 
có hoạt tính cao trên cơ 
sở nano zeolit Y. Sử 
dụng xúc tác này để 
craking cặn dầu nhằm 
thu tối đa nhiên liệu 
lỏng

- Tổng hợp nano zeolit Y 
và xác định các đặc trưng 
từ đó điều chỉnh quá trình 
chế tạo xúc tác
- Thực hiện phản ứng 
craking cặn dầu trên xúc 
tác đã tổng hợp
- Nghiên cứu xử lý màu, 
mùi và các đặc tính khác 
của sản phẩm thu được
- Xác định các chỉ tiêu của 
sản phẩm lỏng thu được

15. HDC: TS. Nguyễn Khánh 
Diệu Hồng
Email:dieuhong_bk@yaho
o.com
DĐ: 0988882586

Bộ môn CN Hữu 
cơ - Hóa Dầu 

Khoa CNHH

Nghiên cứu tổng 
hợp và đặc trưng 
xúc tác trên cơ sở 
aluminophotphat 
(AlPO)

Nghiên cứu các điều 
kiện tối ưu để tổng hợp 
được xúc tác trên cở sở 
aluminophotphat có độ 
tinh thể cao, độ bền 

- Xác định các nguồn Al 
và P phù hợp để tổng hợp 
aluminophophat
- Xác định các điều kiện 
tối ưu như tỷ lệ hợp phần, 



CQ : 0438692441 
NR : 0438692886

nhiệt cao, cấu trúc ổn 
định phù hợp làm xúc 
tác cho các quá trình 
trong Hữu cơ Hóa dầu.  

gel pH, nhiệt độ và thời 
gian kết tinh đến chất 
lượng xúc tác thu được
- Xác định các đặc trưng 
hóa lý của xúc tác thu 
được

16.   HDC: PGS.TS. Phạm 
Thanh Huyền
Email: 
pthuyen@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0986.986.988 
CQ : 0438692441 
NR : 0438641045

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu ảnh 
hưởng của phụ 
gia độ dẫn điện 
đến chất lượng 
nhiên liệu Jet A1

-Nghiên cứu ảnh hưởng 
của phụ gia đến chất 
lượng sản phẩm
-Nghiên cứu xác định 
thành phần và bản chất 
của phụ gia.
-Xác định cơ chế tác 
động của phụ gia

- Thống kê được các loại  
phụ gia sử dụng trên thị 
trường
- Đánh giá ảnh hưởng của 
phụ gia độ dẫn điện đến 
chất lượng sản phẩm Jet 
A1.
- Tối ưu hoá lượng phụ 
gia sử dụng.

17.   HDC: PGS.TS. Phạm 
Thanh Huyền
Email: 
pthuyen@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0986.986.988 
CQ : 0438692441 
NR : 0438641045

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu ảnh 
hưởng của phụ 
gia điểm băng 
đến chất lượng 
nhiên liệu Jet A1

-Nghiên cứu ảnh hưởng 
của phụ gia đến chất 
lượng sản phẩm
-Nghiên cứu xác định 
thành phần và bản chất 
của phụ gia.
-Xác định cơ chế tác 
động của phụ gia

- Tổng quan được các loại 
phụ gia sử dụng nhằm làm 
hạn chế điểm băng của 
nhiên liệu Jet A1
- Lựa chọn được loại phụ 
gia điểm băng thích hợp 
đối với nhiên liệu Jet A1 
nhiều paraffin
- Đánh giá ảnh hưởng của 
phụ gia điểm băng đối với 
chất lượng sản phẩm Jet 
A1

18.   HDC: PGS.TS. Phạm 
Thanh Huyền
Email: 
pthuyen@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0986.986.988 
CQ : 0438692441 
NR : 0438641045

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Tổng hợp và đặc 
trưng xúc tác cho 
quá trình oxi hoá 
hoàn toàn 
hydrocacbon 
thơm dễ bay hơi

Tổng hợp và đặc trưng 
xúc tác chứa Au và V 
cho quá trình oxi hoá 
hoàn toàn hydrocacbon 
thơm dễ bay hơi.

- Tổng hợp chất mang từ 
các nguồn nguyên liệu sẵn 
có tại Việt Nam.
- Tổng hợp xúc tác.
- Đánh giá đặc trưng cấu 
trúc hoá lý của xúc tác.
- Thử nghiệm hoạt tính 



xúc tác cho phản ứng oxi 
hoá hoàn toàn 
hydrocacbon thơm dễ bay 
hơi.

19. HDC: PGS.TS.Trần Thu 

Hương 

mail :huongtt@mail.hut.ed

u.vn

DĐ: 0912122124     

CQ : 38691145. 

HDP:TS. Lê Huyền Trâm   

Bộ môn Hóa Hữu 

cơ-Khoa Công 

nghệ Hóa học

Nghiên cứu thành 

phần hóa học cây 

Xuân Tiết tiên

(Justicia 

monetaria R.Ben)

(Justietaria

R.Ben)

Nghiên cứu thành phần 

hóa học và hoạt tính 

sinh học cây Xuân Tiết 

tiên -một cây thuốc dân 

tộc, nhằm góp phần 

làm  sáng tỏ cơ chế 

chữa bệnh của loài cây 

này trong dân gian.

- Thu thập mẫu, xác định 

tên khoa học.

- Chiết tách, phân lập các 

hợp chất có hoạt tính sinh 

học.

- Xác định cấu trúc các 

hợp chất đã được phân 

lập.

- Khảo sát hoạt tính sinh 

học một số dịch chiết và 

hợp chất phân lập được. 

20. HDC: TS. Nguyễn Hồng 
Liên  
Email: nhlien-
fct@mail.hut.edu.vn
DĐ: 0912636497 
CQ : 04 38683098 
NR : 04 37558920

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu quá 
trình chuyển hóa 
khí tổng hợp 
thành nhiên liệu 
lỏng trên hệ xúc 
tác Co-Me/Al2O3

Thiết lập được các 
thông số công nghệ cho 
quá trình chuyển hóa 
khí tổng hợp thành 
nhiên liệu lỏng trên hệ 
xúc tác nghiên cứu

Tổng hợp xúc tác 
Co/Al2O3 có bổ sung các 
kim loại phụ trợ; Đánh giá 
các đặc trưng cấu trúc hóa 
lý của xúc tác; Thử 
nghiệm hoạt tính xúc tác 
cho quá trình chuyển hóa 
khí tổng hợp thành nhiên 
liệu lỏng; Tối ưu hóa quá 
trình để độ chọn lọc sản 
phẩm nhiên liệu lỏng cao 
nhất.

21. HDC: TS. Nguyễn Hồng 
Liên  
Email: nhlien-
fct@mail.hut.edu.vn
DĐ: 0912636497 

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu ảnh 
hưởng của chất 
mang tới khả 
năng xúc tác của 
Co cho quá trình 

Xác định được ảnh 
hưởng của chất mang 
tới hoạt tính xúc tác 
cho quá trình chuyển 
hóa khí tổng hợp thành 

Tổng hợp xúc tác Co/MeO 
(MeO=Al2O3, SiO2, TiO2, 
…); Đánh giá các đặc 
trưng cấu trúc hóa lý của 
chất mang và xúc tác; Thử 



CQ : 04 38683098 
NR : 04 37558920

chuyển hóa khí 
tổng hợp thành 
nhiên liệu lỏng

nhiên liệu lỏng, và loại 
chất mang thích hợp.

nghiệm hoạt tính xúc tác 
cho quá trình chuyển hóa 
khí tổng hợp thành nhiên 
liệu lỏng; So sánh lựa 
chọn loại chất mang thích 
hợp cho quá trình.

22. HDC : TS. Nguyễn Hồng 
Liên  
Email: nhlien-
fct@mail.hut.edu.vn
DĐ: 0912636497 
CQ : 04 38683098 
NR : 04 37558920

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu ứng 
dụng kỹ thuật 
GCMS-NCI trong 
phân tích các hợp 
chất hữu cơ ô 
nhiễm khó phân 
hủy (POPs)

Xây dựng phương pháp 
phân tích các chất hữu 
cơ ô nhiễm khó phân 
hủy bằng kỹ thuật sắc 
ký khí/ khối phổ nguồn 
ion hóa hóa học ion âm 
(GC/MS-NCI).

Tối ưu hóa phương pháp 
sắc ký; Xây dựng phương 
pháp tuning NCI; Nghiên 
cứu, khảo sát, lựa chọn 
các thông số làm việc tối 
ưu; Xây dựng phương 
pháp phân tích với các 
mẫu có chứa POP; So 
sánh đánh giá khả năng 
làm việc của kỹ thuật MS-
NCI với các kỹ thuật phân 
tích khác.

23.  HDC : TS.Trần Thị Minh
minhtt-
ocd@mail.hut.edu.vn    
DĐ:0988557877
 CQ: 38691145   
 NR: 37501556

Bộ môn Hóa Hữu 

cơ-Khoa Công 

nghệ Hóa học.

  Nghiên cứu 
thành phần hóa 
học và hoạt tính 
sinh học của cây 
Ngọc Nữ Biển                   
(Clerodendrum 
inerme)Việt Nam.

Nghiên cứu, tìm kiếm 

các hợp chất có hoạt 

tính sinh học (kháng 

khuẩn, kháng nấm, gây 

ngán ăn cho côn trùng, 

gây độc tế bào ung thư) 

từ cây Ngọc nữ biển 

Việt nam. Góp phần 

định hướng khai thác, 

sử dụng loài cây đã 

được dùng làm thuốc 

trong dân gian.  

- Thu mẫu, tách chiết, 

phân lập các hợp chất 

thiên nhiên.

- Xác định cấu trúc hóa 

học các chất phân lập 

được. 

- Thử nghiệm hoạt tính 

sinh học (hoạt tính kháng 

sinh, hoạt tính gây độc tế 

bào, hoạt tính chống ôxi 

hoá, hoạt tính gây ngán ăn 

cho côn trùng...)



24.   HDC:  TS  Hương Trần 
Phương Nam 

  DĐ : 0982422700

Bộ môn Công 
nghệ các chất vô 

cơ

Nghiên cứu tổng 
hợp phụ gia 
chống cháy trên 
cơ sở nano clay, 
ứng dụng trên 
polime compozit

Tổng hợp thành công  
phụ gia chống cháy 
trên cơ sở nano clay, 
ứng dụng trên polime 
compozit 

Nghiên cứu các thông số 
thích hợp cho việc chế tạo 
phụ gia chống cháy trên 
cơ sở nano clay.
Khảo sát ứng dụng trên 
polime compozit 

25. HDC: GS.TS. Đinh Thị 
Ngọ
Email:dinhthingo@yahoo.
com
DĐ: 0913593750  
CQ : 0438692441 
NR : 0438692886

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu 
cracking dầu 
nhờn thải sử dụng 
xúc tác cân bằng 
từ nhà máy lọc 
dầu Dung Quất

Phân tích được các chỉ 
tiêu, các tính chất của 
xúc tác cân bằng từ nhà 
máy lọc dầu Dung 
Quất. Tìm các điều 
kiện thích hợp để 
craking dầu nhờn thải 
sử dụng xúc tác cân 
bằng này sao cho thu 
tối đa nhiên liệu

- Phân tích đặc tính kỹ 
thuật của xúc tác cân bằng 
của nhà máy lọc dầu dung 
quất
- Xác định các tính chất 
của dầu nhờn thải
- Khảo sát tìm các điều 
kiện tối ưu cho quá trình 
craking dầu nhờn thải 
trong pha lỏng
- Xác định các tính chất 
của sản phẩm lỏng thu 
được

26. HDC: GS.TS. Đinh Thị 
Ngọ
Email:dinhthingo@yahoo.
com
DĐ: 0913593750  
CQ : 0438692441 
NR : 0438692886

Bộ môn Công
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu tổng 
hợp xúc tác mao 
quản trung bình, 
ứng dụng cho 
phản ứng 
cracking dầu mỡ 
thải thu nhiên liệu 
sinh học

Tổng hợp được xúc tác 
mao quản trung bình 
trên cơ sở nguồn chứa 
Al và Si và sử dụng xúc 
tác này để craking dầu 
mỡ thải nhằm thu tối đa 
nhiên liệu lỏng

- Xác định nguồn, trữ 
lượng và tính chất đặc 
trưng của dầu mỡ thải
- Tổng hợp được xúc tác 
dạng mao quản trung bình 
từ nguồn chứa Al, Si và 
nguồn zeolit Y
- Xác định các đặc trưng 
hóa lý của các xúc tác 
tổng hợp được từ đó điều 
chỉnh quá trình tổng hợp 
xúc tác
- Khảo sát các điều kiện 
craking dầu mỡ thải sử 
dụng xúc tác trên
- Xác định các đặc trưng 
hóa lý của sản phẩm thu 



được                                        

27. HDC: GS.TS. Đinh Thị 
Ngọ
Email:dinhthingo@yahoo.
com
DĐ: 0913593750  
CQ : 0438692441 
NR : 0438692886

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu cải 
tiến thành phần 
để nâng cao chất 
lượng chất tẩy 
rửa, ứng dụng 
trong xử lý tẩy 
sạch dầu mỡ

Tìm điều kiện tối ưu để 
biến tính dầu thực vật 
thành chất hoạt động bề 
mặt (HĐBM). Trên cơ 
sở chất HĐBM này tìm 
các thành phần hợp lý 
nhằm chế tạo chất tẩy 
rửa siêu hoạt tính sử 
dụng để xử lý tẩy sạch 
dầu mỡ trên vải sợi.

- Tìm hai nguồn dầu thực 
vật có thể biến tính để tạo 
chất HĐBM
- Tìm các điều kiện tối ưu 
để biến tính dầu thực vật 
thành chất HĐBM và xác 
định các đặc trưng hóa lý 
của chất HĐBM này.
- Nghiên cứu cải tiến 
thành phần chất tẩy rửa 
như: các thành phần có 
khả năng thực hiện chức 
năng giũ hồ, chức năng 
khử tĩnh điện sau khi tẩy 
sạch vải sợi
- Đề xuất cơ chế tẩy dầu 
mỡ trên đối tượng là vải 
sợi

28. HDC: GS.TS. Đinh Thị 
Ngọ
Email:dinhthingo@yahoo.
com
DĐ: 0913593750  
CQ : 0438692441 
NR : 0438692886

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu tổng 
hợp nhiên liệu 
sinh học (alkyl 
esste) từ mỡ bò, 
sử dụng xúc tác 
NaOH/Zeolit 
NaX

Tổng hợp và đặc trưng 
được xúc tác 
NaOH/zeolit NaX. 
Trên cơ sở xúc tác này 
thực hiện phản ứng 
chuyển hóa mỡ bò 
thành nhiên liệu sinh 
học đáp ứng tiêu chuẩn 
của nhiên liệu biodiesel

- Xác định các tính chất 
hóa lý của mỡ bò và tìm 
các biện pháp xử lý 
nguyên liệu này
- Tổng hợp xúc tác 
NaOH/zeolit NaX và xác 
định các đặc trưng của xúc 
tác này
- Khảo sát để tìm các điều 
kiện tối ưu cho quá trình 
trao đổi este sử dụng 
nguyên liệu mỡ bò đã xử 
lý
- Xác định các tính chất 
của sản phẩm biodiesel 
thu được



29. HDC: GS.TS. Đinh Thị 
Ngọ
Email:dinhthingo@yahoo.
com
DĐ: 0913593750  
CQ : 0438692441 
NR : 0438692886

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu tổng 
hợp nhiên liệu 
sinh học từ dầu 
mỡ thải trên xúc 
tác siêu axit

Tổng hợp xúc tác siêu 
axit trên cơ sở ZSM5. 
Sử dụng xúc tác này để 
craking dầu mỡ thải thu 
nhiên liệu xanh (greel 
fuel)

- Xác định nguồn và tính 
chất của dầu mỡ thải
- Xử lý dầu mỡ thải đạt 
tiêu chuẩn làm nhiên liệu
- Nghiên cứu tổng hợp xúc 
tác siêu axit trên cở sở 
ZSM5 và xác định đặc 
trưng hóa lý
- Nghiên cứu quá trình 
craking dầu mỡ thải trên 
xúc tác này
- Xác định tính chất sản 

phẩm xanh
30. HDC: TS. Vũ Hồng Thái

Email: thaivuhong-
fct@mail.hut.edu.vn ; 
thaivuhong@gmail.com
DĐ: 098 369 3088
NR: 04 3854 9116
CQ:  04 3869 2510

Bm Máy và TBCN 
Hóa chất 
Khoa CNHH

Nghiên cứu quy 
trình công nghệ, 
thiết kế kỹ thuật 
hệ thống thiết bị 
đồng bộ sản xuất 
phân bón NPK 
bằng phương 
pháp hóa học.

Nghiên cứu xây dựng 
quy trình công nghệ, 
lập thiết kế kỹ thuật sơ
bộ thiết bị sản xuất 
phân bón NPK phức 
hợp bằng phương pháp 
hóa học, thay thế 
phương pháp trộn 
truyền thống.

Nghiên cứu quy trình sản 
xuất phân bón NPK phức 
hợp. Nghiên cứu, đề xuất 
và xy dựng thiết kế công 
nghệ, thiết bị cho 1 dây 
chuyền tiêu biểu.

31. HDC: TS. Vũ Hồng Thái
Email: thaivuhong-
fct@mail.hut.edu.vn ; 
thaivuhong@gmail.com
DĐ: 098 369 3088
NR: 04 3854 9116
CQ:  04 3869 2510

Bm Máy và TBCN 
Hóa chất 
Khoa CNHH

Nghiên cứu ảnh 
hưởng của cấu 
trúc mao quản tới 
quá trình sấy vật 
liệu xốp: Mô hình 
liên tục 
(continuous 
model) và mô 
hình gián đoạn 
(discrete model).

Là bước nghiên cứu lý 
thuyết, theo hai phương 
pháp tiếp cận bằng mô 
hình liên tục và mô 
hình gián đoạn để 
nghiên cứu ảnh hưởng 
của cấu trúc mao quản 
tới quá trình sấy.

Dựa trên các mô hình đã 
được phát triển (một 
chiều), nghiên cứu các ảnh 
hưởng của cấu trúc vi mô, 
so sánh các kết quả của 
bài toán. 

32. 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 phân bón vi 
lượng và khảo sát 
áp dụng lên một 

Chế tạo thành công 
phân vi lượng thúc đẩy 
sự phát triển của các 
cây trồng khảo sát

Nghiên cứu chế tạo phân 
bón vi lượng
Khảo sát áp dụng lên một 
số hạt ngũ cốc



số hạt ngũ cốc
33. HDC: PGS.TS.Lê Minh 

Thắng
Email: lmthang-
petrochem@mail.hut.edu.v
n DĐ: 0989861975 CQ 
38682067  NR : 37531886

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Xúc tác xử lý khí 
thải động cơ đốt 
trong

Nghiên cứu tổng hợp 
và xác định hoạt tính 
của các xúc tác – hệ 
xúc tác để xử lý khí 
thải động cơ đốt trong. 
Tìm ra xúc tác có hoạt 
tính tốt để xử lý đồng 
thời cả 3 thành phần 
gây ô nhiễm của khí 
thải và cách chế tạo bộ 
xúc tác có độ bền cao

- Tổng hợp một số xúc tác 
cho các phản ứng oxy hóa 
hydrocacbon, CO và khử 
NOx để xử lý khí thải 
động cơ đốt trong
- Nghiên cứu hoạt tính 
của các xúc tác tổng hợp 
được cho các phản ứng 
oxy hóa hydrocacbon, CO 
và khử NOx và hoạt tính 
của xúc tác để xử lý đồng 
thời cả ba thành phần này
- Nghiên cứu chế tạo hệ 
xúc tác bao gồm chất nền, 
chất mang và pha hoạt 
tính để ứng dụng làm bộ 
xúc tác xử lý khí thải 
động cơ đốt trong.

34. HDC : PGS.TS.Lê Minh 
Thắng
Email: lmthang-
petrochem@mail.hut.edu.v
n DĐ: 0989861975 CQ 
38682067  NR : 37531886

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Tổng hợp và 
nghiên cứu đặc 
tính của xúc tác 
cho phản ứng 
hydroformyl hóa 
etylen

Nghiên cứu tổng hợp 
và xác định đặc tính 
của xúc tác trên cơ sở 
Rh tẩm trên chất mang 
cho phản ứng 
hydroformyl hóa 
etylen. Tìm ra tỉ lệ tối 
ưu các thành phần của 
xúc tác.

- Tổng hợp xúc tác Rh 
mang trên chất mang với 
các tỉ lệ khác nhau của 
ionic liquid và ligand
- Nghiên cứu các đặc 
trưng hóa lý của xúc tác
- Thử hoạt tính của xúc tác 
cho phản ứng hydroformyl 
hóa etylen ở điều kiện áp 
suất cao

35. HDC : PGS.TS.Lê Minh 
Thắng
Email: lmthang-
petrochem@mail.hut.edu.v
n DĐ: 0989861975 CQ 
38682067  NR : 37531886

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Phản ứng oxy hóa 
chọn lọc C3 với 
xúc tác trên cơ sở 
bismuth 
molybdate

Nghiên cứu phản ứng 
oxy hóa chọn lọc C3

(propylene, propan) với 
xúc tác trên cơ sở 
bismuth molybdate trên 
chất mang. Tìm ra điều 
kiện tối ưu cho phản 
ứng trên hệ xúc tác đa 

- Tổng hợp một số xúc tác 
trên cơ sở bismuth 
molybdate trên các chất 
mang khác nhau cho phản 
ứng oxy hóa chọn lọc C3

- Nghiên cứu đặc tính hấp 
phụ (TPD) của xúc tác với 
các thành phần của phản 



thành phần có hoạt tính 
cao.

ứng: O2, C3

- Nghiên cứu khả năng 
vận chuyển oxy mạng lưới 
của xúc tác bằng phương 
pháp khử theo chương 
trình nhiệt độ TPR
- Nghiên cứu hoạt tính của 
các xúc tác tổng hợp được 
phản ứng oxy hóa chọn 
lọc C3 và xác định điều 
kiện tối ưu của phản ứng, 
thời gian hoạt động của 
xúc tác, khả năng tái sinh 
xúc tác

36. HDC: TS. Văn Đình Sơn 
Thọ
Email: thovds-
petrochem@mail.hut.edu.v
n
095.33.59.200  

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH
Đánh giá hợp chất 
clo đang sử dụng 
làm phụ gia cho 
dầu bôi trơn ở VN 
và đề xuất các 
phương pháp 
phân tích và xử lý 
chúng
Thạc sỹ kỹ thuật

- Đánh giá được hiện 
trạng sử dụng hợp chất 
Clo làm phụ gia cho 
dầu bôi trơn
- Lựa chọn và xây dựng 
được phương pháp 
phân tích
- Lựa chọn và đề xuất 
được phương pháp xử 
lý hợp chất Cl

- Thống kê các loại phụ 
gia đang sử dụng trên thị 
trường tập trung vào phụ 
gia có chứa Cl
- Đánh giá số lượng, 
nguồn, địa điểm của các 
hợp chất Cl
- Lựa chọn các phương 
pháp làm thu thập mẫu, 
xử lý mẫu và lựa chọn 
phương pháp phân tích 
mẫu theo các đối tượng 
khác nhau.
- Thống kê các phương 
pháp xử lý hợp chất Cl và 
đề xuất mô hình phù hợp 
với điều kiện VN

37. HDC : TS. Văn Đình Sơn 
Thọ
Email: thovds-
petrochem@mail.hut.edu.v

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Đánh giá khả 
năng tương thích 
của hệ thống phân 
phối diesel ở VN 
đối với việc phân 

- Đánh giá được hiện 
trạng công nghệ và 
thiết bị phân phối sản 
phẩm diessel ở VN

- Đánh giá khả năng 

- Thống kê các loại thiết 
bị và đặc tính của các 
thiết bị phân phối diesel 
như bơm, đường ống, van, 
thiết bị đo lường, điều 



n
095.33.59.200  

phối sản phẩm  
diesel sinh học

Thạc sỹ kỹ thuật

phân phối B5, B10 và 
B15 khi sử dụng công 
nghệ hiện có

khiển. giao nhận…
- Phân tích đánh giá một 
vài thông số quan trọng 
của sản phẩm B5, B10 và 
B15 và so sánh với diesel.
- Đánh giá khả năng tương 
thích của hệ thống phân 
phối.

38. HDC : TS. Văn Đình Sơn 
Thọ
Email: thovds-
petrochem@mail.hut.edu.v
n
DĐ : 095.33.59.200  

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Tên đề tài: Ap 
dụng công nghệ 
khí hóa để chuyển 
hóa phụ phẩm 
nông nghiệp 
thành khí nhiên 
liệu ứng dụng sản 
xuât điện năng và 
nhiệt năng

- Lựa chọn được các 
phụ phẩm nông 
nghiệp có tiềm năng

- Sản xuất khí CO và 
H2 từ phụ phẩm nông 
nghiệp định hướng sx 
điện năng và nhiệt 
năng

- Thu thập dữ liệu về phụ 
phẩm nông nghiệp

- Nghiên cứu về các tài 
liệu của quá trình khí 
hoá

- Phân tích các thành phần 
kỹ thuật và hoá học của 
chúng

- Tiến hành xây dựng sơ 
đồ khí hoá

- Tiến hành thí nghiệm để
khí hoá sinh khối sản 
xuất khí CO và H2

- Tối ưu hoá quá trình thí 
nghiệm

- Xây dựng mô hình khí 
hoá trong công nghiệp

Thạc sỹ khoa 
học

39. HDC: TS. Vũ Đình Tiến
Email:Tienvudinh-
fct@mail.hut.edu.vn
DĐ: 093 435 0437
CQ: 04 3869 2510

Bm Máy và TBCN 
Hóa chất 
Khoa CNHH

Tối ưu hóa hệ 
thống sàng phân 
tử nhiều cột để 
sản xuất cồn 
nhiên liệu.

Trên cơ sở nghiên cứu 
về lý thuyết hấp phụ và 
sàng phân tử, xây dựng 
mô hình toán mô phỏng 
quá trình xảy ra trong 
cột hấp phụ, chạy 
chương trình mô phỏng 
ở các chế độ công nghệ 
khác nhau để xác định 
điểm làm việc tối ưu.

- Nghiên cứu lý thuyết về 
về các phương pháp sản 
xuất cồn nhiên liệu nói 
chung và kỹ thuật sàng 
phân tử nói riêng.
- Nghiên cứu và lựa chọn 
mô hình toán phù hợp để 
mô tả quá trình truyền 
nhiệt, hấp phụ và nhả hấp 
phụ trong cột hấp phụ.
- Lập chương trình bằng 



Matlab để mô phỏng quá 
trình ở nhiều chế độ khác 
nhau, đánh giá ảnh hưởng 
của các thông số mô hình 
lên chế độ vận hành
- Phân tích và thảo luận 
kết quả.   

40. HDC: TS. Vũ Đình Tiến
Email:Tienvudinh-
fct@mail.hut.edu.vn
DĐ: 093 435 0437
CQ: 04 3869 2510

Bm Máy và TBCN 
Hóa chất 
Khoa CNHH

Nghiên cứu xác 
định hằng số hấp 
phụ cân bằng dựa 
trên  phương pháp 
sắc ký.

Trên cở sở nghiên cứu 
về lý thuyết hấp phụ và 
sắc ký, xây dựng mô 
hình toán mô phỏng 
quá trình trong cột hấp 
phụ, chạy chương trình 
mô phỏng và so sánh 
với đường thực nghiệm 
để xác định hằng số 
hấp phụ cân bằng.

- Nghiên cứu lý thuyết về 
hấp phụ và sắc ký
- Nghiên cứu và lựa chọn 
mô hình toán phù hợp để 
mô tả quá trình hấp phụ 
trong cột hấp phụ.
- Lập chương trình mô 
phỏng, so sánh với đường 
cong thực nghiệm để xác 
định hằng số hấp phụ cân 
bằng.
- Phân tích và thảo luận 
kết quả.  

41. HDC: PGS. TS. Nguyễn 
Hữu Trịnh  
Email: Trinhnh-
hoadau@mail.hut.edu.vn
DĐ:0913534246 
CQ 38692441
NR 39713067

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu 
chuyển hóa chất 
dẻo phế thải rắn 
thành 
hydrocacbon hữu 
ích

Xác định được điều 
kiện chuyển hóa chất 
dẻo rắn thành 
hydrocacbon lỏng

- Nghiên cứu ảnh hưởng 
của các yếu tố công nghệ
- Lựa chọn xúc tác
- Nghiên cứu quá trình 
chuyển hóa với sự có mặt 
của xúc tác

42. HDC: PGS. TS. Nguyễn 
Hữu Trịnh  
Email: Trinhnh-
hoadau@mail.hut.edu.vn
DĐ:0913534246 
CQ 38692441
NR 39713067

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu ứng 
dụng xúc tác 
cracking dầu mỏ 
trong quá trình 
nhiệt phân cao su 
phế thải

Xác định được vai trò 
của xúc tác

- Đánh giá và xử lý xúc 
tác zeolit của nhà máy lọc 
dầu Dung Quất
- Nghiên cứu quá trình 
nhiệt phân với sự có mặt 
của xúc tác



43. HDC: TS. Đào Quốc Tùy  
Email:    daoqtuy-
petrochem@mail.hut.edu.v
n    DĐ: 0943.669.555    
CQ: 0438.692.441  
NR: 0436.230.176

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu tổng 
hợp xúc tác cho 
quá trình chuyển 
hóa khí tổng hợp 
thành nhiên liệu 
lỏng trên hệ sơ đồ 
áp suất thường

+ Tổng hợp được hệ 
xúc tác trên cơ sở oxit 
kim loại, đánh giá được 
đặc trưng của hệ xúc 
tác
+ Khảo sát các yếu tố 
ảnh hưởng đến quá 
trình tổng hợp xúc tác
+ Khảo sát hoạt tính 
xúc tác trên hệ thống 
phản ứng ở áp suất 
thường

+ Tổng quan được các vấn 
đề nghiên cứu liên quan 
đến đề tài trên thế giới và 
ở Việt Nam
+ Đưa ra quy trình tổng 
hợp và tổng hợp được hệ 
xúc tác cho phản ứng
+ Xây dựng sơ đồ phản 
ứng ở áp suất thường

44. HDC : TS. Đào Quốc Tùy  
Email:    daoqtuy-
petrochem@mail.hut.edu.v
n    DĐ: 0943.669.555    
CQ: 0438.692.441  
NR: 0436.230.176

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ Hóa 

dầu, CNHH

Nghiên cứu các 
yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trình 
phản ứng chuyển 
hóa khí tổng hợp 
thành nhiên liệu 
lỏng trên hệ phản 
ứng ở áp suất 
thường

+ Khảo sát được các 
yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu suất thu nhiên liệu 
như nhiệt độ, áp suất, 
thời gian lưu....
+ Đưa ra được quy 
trình công nghệ tối ưu 
cho phản ứng nhằm thu 
tối đa sản phẩm nhiên 
liệu lỏng

+ Tổng quan được các vấn 
đề nghiên cứu liên quan 
đến đề tài trên thế giới và 
ở Việt Nam
+ Trên cơ sở hệ xúc tác đã 
tổng hợp, tiến hành khảo 
sát các yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trình phản ứng.
+ Phân tích và đánh giá 
sản phẩm thu được, từ đó 
đưa ra quy trình công 
nghệ tối ưu.

45. HDC: GS. TSKH Mai 
Tuyên
Email:
CQ: 7659236  

Viện hóa học công 
nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu công 
nghệ điều chế 
tinh bột liên kết 
ngang làm vật 
liệu hút ẩm và 
chất phụ gia tăng 
tính chọn lọc cho 
thuốc tuyển 
quặng Apatit loại 
3 Lào Cai

Từ nguồn tinh bột sắn 
sẵn có, nghiên cứu điều 
chế mẫu tinh bột sắn 
liên kết ngang có độ 
liên kết phù hợp làm 
vật liệu hút ẩm sử dụng 
trong nông nghiệp, y tế, 
sinh hoạt và làm chất 
phụ gia nâng cao tính 
chọn lọc của thuốc 
tuyển quặng Apatit loại 
3 Lào Cai

- Tổng hợp các mẫu tinh 
bột sắn liên kết ngang với 
mức độ liên kết khác nhau 
trong phòng thí nghiệm.
- Thử nghiệm ứng dụng 
lâm sản phẩm tinh bột liên 
kết ngang vào việc sản 
xuất vật liệu hút ẩm như : 
làm vật liệu hút ẩm cho 
cây, sản xuất bỉm cho 
người bệnh…
- Thí nghiệm tuyển quặng  
Apatit loại 3 Lào Cai với 



thuốc tuyển có sử dung 
phụ gia tinh bột liên kết 
ngang trong PTN
- Xác định các thông số 
tối ưu để atoj sản phẩm 
tinh bột có độ liên kết 
ngang phù hợp cho kết 
quả ứng dụng tốt nhất để 
sản xuất vật liệu hút ẩm và 
chất phụ gia đè chìm trong 
thuốc tuyển.

46.   HDC: TS. La Thế Vinh 
 DĐ:0912540041.

Bộ môn Công 
nghệ các chất vô 

cơ

Nghiên cứu chế 
tạo vật liệu kết 
dính vô cơ chịu 
nhiệt

Chế tạo thành công vật 
liệu kết dính vô cơ chịu 

nhiệt

Nghiên cứu các thông số 
thích hợp cho việc chế tạo 
vật liệu kết dính vô cơ 
chịu nhiệt.
Xác định đặc tính vật liệu 
thu được

47. HDC :TS.Trần Khắc Vũ
Email:Vutk-
fct@mail.hut.edu.vn.
DĐ: 0904306925 
CQ: 38684963 
NR : 62872174
HDP: TS. Hoàng Xuân 
Tiến  

Bộ môn  CN Hóa 
Dược & Hóa chất 

BVTV
Khoa CNHH

Nghiên cứu tổng 
hợp các base 
Mannich mới trên 
cơ sỏ các xeton 
liên hợp và 
nucleoside và 
đánh giá họatt 
tính độc tế bào

Tìm kiếm các hợp chất 
có hoạt tính độc tế bào 
qua con được tổng hợp

- Tổng hợp các hợp chất 
mới kiểu base Mannich 
trên cơ sở các xeton liên 
hợp và nucleoside
- Đánh giá hoạt tính độc tế 
bào của các hợp chất tổng 
hợp được

48. HDC :TS.Trần Khắc Vũ
Email:Vutk-
fct@mail.hut.edu.vn.
DĐ: 0904306925 
CQ: 38684963 
NR : 62872174
HDP: TS. Hoàng Xuân 
Tiến   

Bộ môn  CN Hóa 
Dược & Hóa chất 

BVTV
Khoa CNHH

Nghiên cứu tổng 
hợp các hybrid 
của artemisinin và 
các chalcone và 
đánh gái hoạt tính 
độc tế bào

Tìm kiếm các hợp chất 
có tác dụng độc tế bào 
với một số dòng tế bào 
ung thư trên cơ sở 
hybrid khung 
artemisinin với các 
chalcone mới

- Tổng hợp các hybrid mới 
của artemisinin trên cơ sở 
các chalcone
- Đánh giá hoạt tính độc tế 
bào

     
Hà Nội, ngày 15  tháng 11 năm  2010



TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. Nguyễn Hồng Liên
(đã ký)


