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1. HDC: TS Nguyễn Việt Cường 

Email: cuongcnin@yahoo.com      
DĐ: 0938361889 
CQ : 048683797 
 

Công nghệ In Nghiên cứu sản xuất 

thử nghiệm lớp màng 

định vị màu ứng dụng 

trong quá trình in lên 

bề mặt các sản phẩm 

gốm sứ , gạch men. 

Nghiên cứu và tìm ra tỷ lệ các 
chất tạo màng phù hợp cùng các  

phụ gia để sản xuất ra màng định 

vị màu thỏa mãn các yêu cầu khi 
in trên vật liệu gốm sứ, gạch men 
như mật độ màu, độ bền màu, 

thời gian  khô, độ bám dính. 

Tổng quan, nghiên cứu thử 
nghiệm, chế tạo ra màng định vị 

màu và in thử trên một số vật 

liệu gốm sứ, gạch men. Kiểm tra 
và đánh giá chất lượng sản 
phẩm với các tỷ lệ chất tạo 

màng và  phụ gia tương ứng để 

chọn ra tỷ lệ thích hợp nhất. 

 

2. HDC: TS Nguyễn Việt Cường 
Email: cuongcnin@yahoo.com      
DĐ: 0938361889 
CQ : 048683797 
 

 Nghiên cứu xử lý các 
chất gây mùi khó 

chịu ảnh hưởng đến 

sức khỏe người lao 
động tại phân xưởng 
in Công ty in Bản đồ. 

 

Nghiên cứu khảo sát tìm ra các 
chất, các yếu tố gây ra mùi khó 

chịu ảnh hưởng đến sức khỏe 

người lao động. Loại bỏ những 
mùi này đồng thời đưa ra những 
biện pháp nâng cao sức khỏe 

người lao động, nhằm nâng cao 

năng suất lao động và chất lượng 
sản phẩm in. 

 

- Tổng quan, khảo sát thực tế, 
lấy mẫu và tiến hành thí nghiệm 

bổ sung các hóa chất nhằm 

trung hòa và loại bỏ các chất 
gây mùi. Nghiên cứu thực 
nghiệm và đưa ra các biện pháp 

hạn chế và tiến tới loại bỏ các 

chất độc hại ra khỏi phân xưởng 
in. Trên cơ sơ đó kiểm tra sức 

khỏe người lao động và đánh 
giá năng suất lao động và chất 
lượng sản phẩm.                         

 

3. HDC: PGS. Hoàng Thị Kiều Nguyên 
Email: kieunguyen-
fct@mail.hut.edu.vn   
DĐ: 0913017535 
CQ : 048683797 
 

Bộ môn Công 
nghệ In 

Nghiên cứu ổn định 
phân tán dung dịch từ 

tính 

 

- NC hiện tượng phá vỡ hệ phân 
tán huyền phù của các hạt sắt từ 
trong môi trường nước 
- Xác định chất hoạt động bề mặt 
cho phép nâng cao độ bền phân 
tán 
 

- Điều chế các hạt  sắt từ 
- Khảo sát quá trình tập hợp, sa 

lắng của hệ huyền phù 

- Khảo sát ảnh hưởng của một 
số các chất hđbm đến sự ổn định 

phân tán của hệ 

 

 



4. HDC: PGS. Hoàng Thị Kiều Nguyên 
Email: kieunguyen-
fct@mail.hut.edu.vn   
DĐ: 0913017535 
CQ : 048683797 
 

Bộ môn Công 
nghệ In 

Nghiên cứu chế tạo 
mực in chống 
photocopy 

- NC chế tạo hỗn hợp màu có 
khả năng phản xạ ánh sáng tốt ở 
vùng hoạt động của máy 
photocopy nhưng vẫn đảm bảo 
tính năng nhìn 
- Chế tạo mực in offset từ hỗn 
hợp màu nói trên 
 

- Khảo sát thành phần hỗn hợp 

màu bằng phương pháp đo màu 

quang phổ 
- Chế tạo mẫu mực in 
- Thử nghiệm chống photocopy 

 

 

 

5. HDC: TS. Đỗ Khánh Vân 
Email: khanhvan_do@yahoo.com.vn  
DĐ: 0912907769 
CQ : 0438683797 

Bộ môn Công 
nghệ In 

Nghiên cứu sự hấp 
phụ CO trên xúc tác 
Co/chất mang trong 
phản ứng tổng hợp 
hydrocacbon từ CO 
và hydro. 

- Nghiên cứu phản ứng tổng hợp 

hydrocacbon từ CO và hydro 

trên xúc tác Co/chất mang. Bước 

đầu xem xét cơ chế hấp phụ trên 

hệ xúc tác nghiên cứu. 

 

- Tổng quan về phản ứng tổng 

hợp hydrocacbon và hệ xúc tác 

Co/chất mang. Nghiên cứu một 

số yếu tố ảnh hưởng đến phản 

ứng tổng hợp hydrocacbon trên 

hệ xúc tác. 
 

 

6. HDC: TS. Đỗ Khánh Vân 
Email: khanhvan_do@yahoo.com.vn  
DĐ: 0912907769 
CQ : 0438683797 

Bộ môn Công 
nghệ In 

Nghiên cứu sự hấp 
phụ CO trên xúc tác 
sắt trong phản ứng 
tổng hợp 
hydrocacbon từ CO 
và hydro. 

- Nghiên cứu phản ứng tổng hợp 
hydrocacbon từ CO và hydro 
trên xúc tác sắt. Bước đầu xem 
xét cơ chế hấp phụ trên hệ xúc 
tác 

- Tổng quan về phản ứng tổng 

hợp hydrocacbon và hệ xúc tác 

sắt. Nghiên cứu một số yếu tố 

ảnh hưởng đến phản ứng tổng 

hợp hydrocacbon trên hệ xúc 

tác. 

 

 

          
Hà Nội, ngày           tháng        năm  2011 
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