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Chuyên ngành: Hóa học (Kỹ thuật Hóa học/Khoa học và kỹ thuật vật liệu phi kim) – Khóa 2011B  
 

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: GS. TS Phạm Văn Thiêm 

Email:  
DĐ:  
CQ :  
HDP: TS. Nguyễn Thị Thu 
Huyền 
DĐ: 
CQ: 

Bộ môn QTTB 
- Viện Kỹ thuật 
Hóa học 
 

 
 

Trung tâm giáo 
dục & phát 
triển Sắc ký 

Nghiên cứu chế 
tạo nước giải khát 
từ nụ hòe Việt 
Nam 

Nghiên cứu chế tạo 
nước giải khát từ nụ 
hoè 

Tổng quan về nụ hoè Việt 
Nam 
Tổng quan về nước giải 
khát 
Quy trình chế tạo nước 
giải khát từ nụ hòe. 

 

2. HDC: GVC. TS Nguyễn Minh 
Tân 
Email: 
nguyen.minhtan@gmail.com 
DĐ:  
CQ :  
 

Bộ môn QTTB 
- Viện Kỹ thuật 
Hóa học 
 

 

Nghiên cứu quá 
trình quang xúc 
tác dùng Nano 
Titandioxid áp 
dụng để xử lý 
nước thải dệt 
nhuộm 
 

Phát triển phương pháp 
xử lý nước thải dệt 
nhuộm dựa trên phản 
ứng quang xúc tác dùng 
nano Titandioxid thích 
hợp để xử lý nước thải 
có lượng chất màu lớn 
 

Khảo sát đặc trưng nước 
thải tại các cơ sở dệt 
nhuộm tại Nam Định 
Nghiên cứu đặc trưng xúc 
tác Nanotitandioxid 
Nghiên cứu thực nghiệm 
hiệu quả xử lý chất màu 
trong nước thải bằng Nano 
titandioxid 
 

 

3. HDC: GVC. TS Vũ Thị Phương 
Anh 
Email: 
phuonganh.vu2011@gmail.com 
DĐ:  
CQ :  
 

Bộ môn QTTB 
- Viện Kỹ thuật 
Hóa học 
 

 
 

Bộ môn QTTB 
- Viện Kỹ thuật 

Mô phỏng quá 
trình trích ly rắn - 
lỏng gián đoạn áp 
dụng cho quá 
trình trích ly chất 
màu thực vật 

Nghiên cứu, lựa chọn 
mô hình có khả năng 
mô tả một cách phù 
hợp quá trình trích ly 
chất màu tự nhiên từ lá 
xà cừ 

  



Hóa học 
4. HDC: TS. Nguyễn Đình Tuyến 

Email: 
tuyennguyendinh2003@yahoo.c
om 
DĐ: 0913223900 
CQ :  
 
HDP: TS. Nguyễn Văn Xá 

Email:  

xanguyen-dce@mail.hut.edu.vn 

DĐ: 0933205098 
CQ: + 84-4-38680070 

Phòng Xúc tác 
Ứng dụng – 

Viện Hóa học – 
Viện KH&CN 

Việt Nam 
 

Viện Kỹ thuật 
Hóa học- 
Truờng ĐH 
Bách Khoa Hà 
Nội. 

Tổng hợp và đặc 
trưng xúc tác 
quang hóa thế hệ 
mới sử dụng ánh 
sáng mặt trời ứng 
dụng trong xử lý 
môi trường. 

Tổng hợp đựoc vật liệu 
xúc tác quang hóa thế 
hệ mới hoạt tính cao sử 
dụng ánh sáng mặt trời. 

- Tổng hợp và  điều khiển 
kích thuớc hạt tinh thể 
nano xúc tác quang hóa 
Ag3PO4 và N-TiO2 bằng 
phương pháp đa pha. 
- Đặc trưng các vật liệu 
xúc tác tổng hợp đựợc 
bằng các phuơng pháp hóa 
lý hiện đại. 
- Đánh giá hoạt tính xúc 
tác quang hóa của các vật 
liệu xúc tác tổng hợp đuợc 
sử dụng ánh sáng vùng 
nhìn thấy và ánh sáng mặt 
trời. 
 

 

5. HDC: TS. Nguyễn Đình Tuyến 
Email: 
tuyennguyendinh2003@yahoo.c
om 
DĐ: 0913223900 
CQ :  
HDP:  TS. Nguyễn Văn Xá 

 Tổng hợp và đặc 
trưng vật liệu 
khung hữu cơ kim 
loại (MOF ) thế 
hệ mới có cấu 
trúc phân cấp đa 
mao quản (micro-
meso). 

Tổng hợp đựoc vật liệu 
khung hữu cơ kim loại 
(MOF ) thế hệ mới có 
cấu trúc phân cấp đa 
mao quản : Mil- 101 và 
Mil – 101 có cấu trúc 
phân cấp (micro-meso) 
có bề mặt riêng lớn 
(trên 3000 m2/g) 

- Nghiên cứu tổng hợp vật 
liệu khung hữu cơ kim 
loại (MOF ) thế hệ mới có 
cấu trúc phân cấp đa mao 
quản : Mil- 101 và Mil – 
101 có cấu trúc phân cấp 
micro-meso  
- Đặc trưng các vật liệu 
xúc tác tổng hợp đựợc 
bằng các phuơng pháp hóa 
lý hiện đại. 
- Biến tính vật liệu Mil- 
101 và Mil – 101 có cấu 
trúc phân cấp micro-meso 
bằng phương pháp phân 
tán các tâm xúc tác redox 
trên mạng lưới vật liệu và 
đánh giá hoạt tính. 
 
 

 



6. HDC: GVC. TS Nguyễn Minh 
Tân 
Email: 
nguyen.minhtan@gmail.com 
DĐ:  
CQ :  
 

Bộ môn QTTB 
- Viện Kỹ thuật 
Hóa học 
 

 

Dùng phần mềm 
mô phỏng Indiss 
để tối ưu hóa tháp 
Debutanizer trong 
phân xưởng CCR 
của nhà máy lọc 
dầu Dung Quất 
 

 Lý thuyết phân riêng hệ 
nhiều cấu tử 
Tính toán, tối ưu tháp 
Debutanizer bằng phương 
pháp Smith-Blinkley (SB) 
Dùng phần mềm Indiss để 
tìm điểm làm việc tối ưu 
của tháp Debutanizer 
So sánh kết quả tính toán 
lý thuyết và kết quả phần 
mềm đạt được với số liệu 
thực tế nhà máy Dung 
Quất 
 

 

          
Hà Nội, ngày           tháng        năm  2011 

LÃNH ĐẠO VIỆN 
 

 


