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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  Lê Minh 

Thắng 
Email: lmthang-
petrochem@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0989861975 
CQ : 38682067 
 

CN Hữu cơ – 
Hóa dầu 

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. 
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HDC: TS Nguyễn Khánh 
Diệu Hồng 
Email: 
dieuhong_bk@yahoo.com 
DĐ: 0906102617 
CQ : 04.38692441 
 
HDC: TS Nguyễn Khánh 
Diệu Hồng 
Email: 
dieuhong_bk@yahoo.com 
DĐ: 0906102617 

BM Công nghệ 
Hữu cơ Hóa 
dầu, Viện Kỹ 
thuật Hóa học 
 
 
 
BM Công nghệ 
Hữu cơ Hóa 
dầu, Viện Kỹ 
thuật Hóa học 
 

Đề tài 1: Nghiên 
cứu chuyển hóa 
sinh khối vi tảo 
thành dầu béo, 
làm nguyên liệu 
cho biodiesel   
 
Đề tài 2: Nghiên 
cứu chế tạo dung 
môi sinh học pha 
sơn, sử dụng alkyl 
este từ nguồn mỡ 

-Tìm các điều kiện để 
tách được dầu béo với 
hiệu suất cà chất lượng 
tốt nhất từ sinh khối vi 
tảo, nguồn nguyên liệu 
tiềm năng để tổng hợp 
biodiesel 
*Chế tạo được dung 
môi sinh học với 
nguyên liệu là alkyl 
este (biodiesel) có hoạt 
tính cao để pha sơn 

-Nghiên cứu khảo sát tìm các 
loại dung môi, thành phần, tỷ lệ 
thích hợp … để chiết tách dầu 
béo 
-Xác định thành phần hóa học, 
các tính chất hóa lý của dầu tảo 
làm nguyên liệu cho biodiesel 
*Tổng hợp alkyl este từ nguyên 
liệu mỡ cá và mỡ bò trên xúc 
bazơ rắn 
*Nghiên cứu tìm thành phần 
pha trộn để chế tạo dung môi 
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CQ : 04.38692441 
 
 
HDC: TS Nguyễn Khánh 
Diệu Hồng 
Email: 
dieuhong_bk@yahoo.com 
DĐ: 0906102617 
CQ : 04.38692441 

 
 
 
BM Công nghệ 
Hữu cơ Hóa 
dầu, Viện Kỹ 
thuật Hóa học 

cá và mỡ bò  
 
 
Đề tài 3: Nghiên 
cứu các yếu tố 
ảnh hưởng tới đặc 
trưng của xúc tác 
trên cơ sở vật liệu 
aluminophotphat 

thay thế cho dung môi 
dầu khoáng 
 
+Nghiên cứu tổng hợp 
xúc tác trên cơ sở AlPO 
+Xác định các tính chất 
hóa lý đặc trưng, từ các 
dữ kiện đó điều chỉnh 
quá trình tổng hợp loại 
xúc tác này 

pha sơn có hoạt tính hòa tan cao 
 
 
+Tổng hợp xúc tác dạng AlPO 
từ các nguồn khác nhau 
+Xác định các đặc trưng bằng 
các phương pháp hóa lý hiện 
đại 
+Điều chỉnh quá trình tổng hợp 
xúc tác  
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HDC : GS.TS Đinh Thị Ngọ 
 
 
 
 
 
 
 
 
HDC : GS.TS Đinh Thị Ngọ 
 
 
 
 
 
 
 
HDC : GS.TS Đinh Thị Ngọ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HDC : GS.TS Đinh Thị Ngọ 

BM Công nghệ 
Hữu cơ Hóa 
dầu, Viện Kỹ 
thuật Hóa học 
 
 
 
 
 
BM Công nghệ 
Hữu cơ Hóa 
dầu, Viện Kỹ 
thuật Hóa học 
 
 
 
 
BM Công nghệ 
Hữu cơ Hóa 
dầu, Viện Kỹ 
thuật Hóa học 
 
 
 
 
 
 
BM Công nghệ 

Đề tài 1:  Nghiên 
cứu biến tính xúc 
tác FCC thải của 
nhà máy lọc dầu 
để sử dụng trong 
quá trình cracking 
dầu nhờn thải 
 
 
Đề tài 2:  Nghiên 
cứu phương pháp 
xử lý và tách tạp 
chất có hại trong 
xúc tác FCC thải 
của nhà máy lọc 
dầu Dung Quất 
 
Đề tài 3:  Nghiên 
cứu sử dụng 
aluminophotphat  
làm thành phần 
nền cho xúc tác 
cracking nguồn 
hydrocacbon thải 
nhằm thu nhiên 
liệu 
 
Đề tài 4:  Nghiên 

Tìm được các phương 
pháp để khôi phục xúc 
tác thải FCC từ nhà 
máy lọc dầu nhằm tạo 
ra loại xúc tác biến tính 
có hoạt tính trong quá 
trình cracking dầu nhờn 
thải 
 
*Khảo sát tìm được 
nguyên nhân ảnh 
hưởng của các tạp chất 
gây mất hoạt tính của 
xúc tác FCC, từ đó tìm 
biện pháp khắc phục 
 
 
-Khảo sát tìm thành 
phần, các điều kiện ứng 
dụng có hiệu quả cho 
aluminophotphat làm 
thành phần pha nền cho 
xúc tác cracking nguồn 
hydrocacbon thải nhằm 
thu nhiên liệu 
 
 
Tổng hợp được xúc tác 

-Xác định các tính chất hóa lý 
của xúc tác FCC thải 
-Nghiên cứu biến đổi tính axit 
của xúc tác này bằng các axit 
rắn khác nhau: Al2O3, Zeolit Y, 
Zeolit ZSM-5 
 
 
 
*Phân tích thành phần của xúc 
tác FCC thải, nhất là thành phần 
tạp chất và kim loại 
*Tìm phương pháp loại bỏ tạp 
chất gây hại để khôi phục xúc 
tác 
 
 
-Tổng hợp AlPO 
-Xác định các tính chất hóa lý 
-Nghiên cứu phối trộn với các 
loại zeolit để tạo xúc tác có hoạt 
tính cao cho quá trình cracking 
nguồn hydrocacbon thải 
 
 
 
-Nghiên cứu tổng hợp xúc tác 
lưỡng chức loại dị thể 
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HDC : GS.TS Đinh Thị Ngọ 
 

Hữu cơ Hóa 
dầu, Viện Kỹ 
thuật Hóa học 
 
 
 
 
BM Công nghệ 
Hữu cơ Hóa 
dầu, Viện Kỹ 
thuật Hóa học 

cứu tổng hợp 
nhiên liệu sinh 
học biodiesel từ 
dầu tảo trên xúc 
tác lưỡng chức  
 
 
Đề tài 5:  Nghiên 
cứu chế tạo dung 
môi sinh học pha 
mực in, sử dụng 
alkyl este từ mỡ 
cá và mỡ bò  

lưỡng chứa thế hệ mới 
có hoạt tính cao và 
nghiên cứu chuyển hóa 
dầu tảo thành biodiesel 
trên xúc tác đó 
  
 
*Nghiên cứu chế tạo 
được dung môi sinh 
học từ alkyl este 
(biodiesel) tổng hợp từ 
nguyên liệu mỡ cá và 
mỡ bò, có hoạt tính cao 
để pha mực in 

-Xác định các đặ trưng của xúc 
tác này 
-Khảo sát các điều kiện tổng 
hợp biodiesel trên xúc tác đã 
tổng hợp 
 
*Tổng hợp biodiesel với 
nguyên liệu là mỡ cá, mỡ bò, 
với tác nhân etanol 
*Chế tạo dung môi sinh học từ 
etyl este và các thành phần khác 
*Khảo sát các điều kiện, tỷ lệ, 
hàm lượng các thành phần trong 
dung môi pha mực in, thay thế 
cho dung môi dầu khoáng 

10 HDC: PGS. TS Nguyễn 
Hồng Liên 
Email: nhlien-
fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0912636497 
CQ : 38683098 
 

BM CN Hữu 
cơ-Hóa dầu 

Nghiên cứu xác 
định tại chỗ (in 
situ) Cr6+ linh 
động trong môi 
trường nước 

Chế tạo vật liệu và 
dụng cụ định vị tại chỗ 
sử dụng nhựa trao đổi 
ion và thử nghiệm khả 
năng xác định hàm 
lượng Cr6+ linh động 
trong môi trường nước 
bằng dụng cụ đã chế 
tạo. 

Tổng hợp màng lưu giữ chọn 

lọc Cr6+ trên cơ sở nhựa trao đổi 

ion. 

Chế tạo dụng cụ phân lập tại 

chỗ dạng kim loại linh động 

trong môi trường nước. 

Thử nghiệm khả năng làm việc 

của dụng cụ trong phòng thí 

nghiệm. 

Thử nghiệm xác định hàm 
lượng Cr6+ linh động trong môi 
trường nước tự nhiên, nước thải 
công nghiệp, … bằng dụng cụ 
đã chế tạo. 

 

11 HDC: PGS. TS Nguyễn 
Hồng Liên 
Email: nhlien-
fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0912636497 
CQ : 38683098 
 

BM CN Hữu 
cơ-Hóa dầu 

Nghiên cứu vật 
liệu xử lý Cr6+ và 
hợp chất hữu cơ 
trong nước thải 
ngành Da-Giầy 

Tổng hợp được vật liệu 
có khả năng chuyển 
hóa Cr6+ độc tính thành 
dạng không độc và 
giảm hàm lượng hợp 
chất hữu cơ  trong nước 
thải các nhà máy Da-
Giầy xuống đến mức 

Tổng hợp vật liệu có khả năng 

chuyển hóa Cr6+ thành dạng 

không độc và khả năng chuyển 

hóa các hợp chất hữu cơ. 

Đánh giá các đặc trưng cấu trúc 

hóa lý của vật liệu. 

Nghiên cứu khả năng làm việc 

của vật liệu trong phòng thí 

 



cho phép thải ra môi 
trường. 

nghiệm. 

Thử nghiệm khả năng xử lý 
Cr6+ và hợp chất hữu cơ trong 
nước thải nhà máy da giầy. 

12 HDC: PGS.TS .Lê Văn 
Hiếu..... 
Email:  
DĐ: 0913.344443 
CQ :  
 

Hữũ cơ -Hóa 
Dầu 

 
 

Khoa Hóa ĐH 
Quy Nhơn 

Nghiên cứu chế 
tạo xúc tác  trên 
cơ sở SBA 15 áp 
dụng cho quá 
trình cracking 
hydrocacbon 
nặng 

Chế tạo được vật liệu 
SBA 15 và xúc tác 
cracking 

-Chế tạo vật liệu SBA15 
-Đặc trưng và xác định các tính 
chất của vật liệu. 
- Biến tính và chế tạo xúc 
tác.Đặc trưng xúc tác. 

 

13 HDC: PGS.TS .Lê Văn 
Hiếu..... 
Email:  
DĐ: 0913.344443 
 

Hữũ cơ -Hóa 
Dầu 

 
 

Khoa Hóa ĐH 
Quy Nhơn 

Nghiên cứu hoạt 
tính và độ chọn 
lọc của xúc tác 
trên cơ sở  
SBA 15 trong quá 
trình cracking dầu 
nhờn thải 

Nghiên cứu trên dây 
chuyền chuẩn hóa 
 MAT 5000 

Xác định các tính chất đặc 
trưng của xúc tác 
Xác định hoạt tính và độ chọn 
lọc của các xúc tác theo tiêu 
chuẩn ASTM trên dây chuyền 
MAT 5000 

 

14 HDC: PGS.TS .Lê Văn 
Hiếu..... 
Email:  
DĐ: 0913.344443 
CQ :  
 

Hữũ cơ -Hóa 
Dầu 

PTN CN Lọc 
hóa dầu và vật 

liệu xúc tác 
ĐHBK Hà nội 

Nghiên cứu chế 
tạo xúc tác làm 
sạch sâu hợp chất 
luu huỳnh trong 
phân đoạn diezen 
để chế tạo nhiên 
liệu  DO sạch 

Chế tạo xúc tác và công 
nghệ làm sạch sâu phân 
đoạn diezen 

Xác định. đặc trưng xúc tác và 
nghiên cứu công nghệ làm sạch 
hợp chất chứa lưu huỳnh trong 
phân đoạn diezen 

 

15 HDC: PGS. TS Phạm Thanh 
Huyền 
Email: 
pthuyen@mail.hut.edu.vn  
CQ : 3892441 
 

BM CN Hữu 
cơ-Hóa dầu 

Nghiên cứu tổng 
hợp, đặc trưng và 
ứng dụng của vật 
liệu MOF 

Tổng hợp được vật liệu 
có cấu trúc khung hữu 
cơ – kim loại và ứng 
dụng làm xúc tác  

Nghiên cứu các điều kiện tổng 
hợp vật liệu. 
Đánh giá các đặc trưng cấu trúc 

hóa lý của vật liệu. 

Nghiên cứu khả năng xúc tác 
của vật liệu cho phản ứng oxi 
hóa hoàn toàn hydrocacbon 
thơm hoặc phản ứng tổng hợp 
Fischer Tropsch. 

 

16 HDC: PGS. TS Phạm Thanh 
Huyền 
Email: 
pthuyen@mail.hut.edu.vn  

BM CN Hữu 
cơ-Hóa dầu 

 
 

Nghiên cứu phản 
ứng oxi hóa hoàn 
toàn toluene trên 
hệ xúc tác chứa 

Tổng hợp được xúc tác 
chứa Au trên một số 
chất mang thông dụng 
và ứng dụng làm xúc 

Nghiên cứu các điều kiện tổng 
hợp vật liệu. 
Đánh giá các đặc trưng cấu trúc 

hóa lý của vật liệu. 

 



CQ : 3892441 
HDP: PGS.TS. Lê Thị Hoài 
Nam 

 
Viện Hóa – 

Viện KH và CN 
Việt Nam 

Au tác cho phản ứng oxi 
hóa hoàn toàn toluene 

Nghiên cứu khả năng xúc tác 
của vật liệu cho phản ứng oxi 
hóa hoàn toàn toluene trên hệ 
phản ứng nối online với sắc ký 
tại PTN của bộ môn hóa dầu. 

17 HDC: PGS. TS .Nguyễn Hữu 
Trịnh. 
Email: 
trinhnh-
hoadau@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0913534246 

BM CN Hữu 
cơ-hóa dầu 

Đánh giá khả 
năng sử dụng 
nhiên liệu ở dạng 
nhũ tương 

Sử dụng dạng nhiên 
liệu mới nhằm tiết kiệm 
năng lượng và bảo vệ 
môi trường 

- Chế tạo nhiên liệu nhũ 
tương 

- Đánh giá khả năng sử 
dụng của nhiên liệu nhũ 
tương  

 

18 HDC: PGS. TS .Nguyễn Hữu 
Trịnh...... 
Email: 
trinhnh-
hoadau@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0913534246 

 Nghiên cứu nhiệt 
phân vải vụn 
thành nhiên liệu 

Xây dựng công nghệ 
tận dụng phế liệu thành 
sản phẩm có ích 

- Nghiên cưú chế độ CN 
nhiệt phân  

- Nghiên cứu ảnh hưởng 
của xúc tác 

- Đánh giá chất lượng sản 
phẩm 

 

19 TS Văn Đình Sơn Thọ 

Email:thovds-petrochem 

@mail.hut.edu.vn 

DĐ: 0953359200 

 

Viện kỹ thuật 
Hóa học 

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ – 

hóa dầu 

Nghiên cứu  công 
nghệ khí hóa sinh 
khối để sản xuất 
điện  

Đánh giá thành phần 
chính của sinh khối. 

Nghiên cứu quá trình 
khí hóa sinh khối 

Nghiên cứu sản xuất 
điện năng từ sản phẩm 
của quá trình khí hóa 

Xác định thành phần kỹ thuật 
của sinh khối 

Tiến hành thực nghiệm để sản 
xuất khí CO và H2 và tối ưu hóa 
các quá trình công nghệ 

Nghiên cứu kết nối hỗn hợp khí 
CO và H2 với động cơ lai để sản 
xuất điên năng 

 

20 TS Văn Đình Sơn Thọ 

Email:thovds-petrochem 

@mail.hut.edu.vn 

DĐ: 0953359200 

 

Viện kỹ thuật 
Hóa học 

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ – 

hóa dầu 

Nghiên cứu nâng 
cấp phụ phẩm 
nông nghiệp Việt 
Nam để làm 
nhiên liệu đốt 
kèm cho các nhà 
máy nhiệt điện 
đốt than 

Đánh giá thành phần 
chính của sinh khối 

Nghiên cứu quá trình 
cháy than cám 

Nghiên cứu quá trình 
cháy sinh khối 

Đề xuất mô hình công 
nghiệp để đốt kèm sinh 
khối và than cám cho 
các nhà máy nhiệt điện 

Xác định thành phần kỹ thuật 
của sinh khối và than cám 

Nghiên cứu quá trình cháy than 
và cháy sinh khối.  

Nghiên cứu xử lý sinh khối để 
đáp ứng tiêu chuẩn là nguyên 
liệu đốt kèm với nhiên liệu than 
trong các nhà máy nhiệt điện 

Đễ xuất mô hình công nghiệp để 
đốt kèm than và sinh khối cho 

 



nhà máy nhiệt điện. 
21 TS Văn Đình Sơn Thọ 

Email:thovds-petrochem 

@mail.hut.edu.vn 

DĐ: 0953359200 

 

Viện kỹ thuật 
Hóa học 

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ – 

hóa dầu 

Nghiên cứu sản 
xuất diesel sinh 
học theo công 
nghệ dòng liên 
tục 

Thiết lập mô hình dòng 
liên tục sản xuất 
biodiesel. 

Nghiên cứu quá trình 
sản xuất diesel sinh học 
với thành phần nguyên 
liệu có trị số axit thấp 

Nghiên cứu sản xuất 
diesel sinh học với 
thành phần nguyên liệu 
có trị số axit cao. 

 

Tính toán các thông số công 
nghệ của sơ đồ dòng liên tục. 

Khảo sát các yếu tố công nghệ 
để tối ưu hóa quy trình sản xuất 
metyl ester với các nguồn 
nguyên liệu khác nhau 

Nghiên cứu quy trình thu hồi 
trực tiếp methanol. 

Tinh chế hỗn hợp sản phẩm để 
thu được sản phẩm diesel sinh 
học. 
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HDC: TS. Đào Quốc Tùy 
Email:  
daoqtuy-
petrochem@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0943669555 
CQ : 0438692441 

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ – 
Hóa dầu, Viện 
Kỹ thuật Hóa 

học 

Nghiên cứu tổng 
hợp xúc tác cho 
quá trình tổng 
hợp nhiên liệu 
lỏng từ khí tổng 
hợp ở áp suất thấp 

- Tổng hợp chất mang 
loại mao quản trung 
bình 
- Tổng hợp xúc tác kim 
loại trên chất mang 
- Khảo sát đặc trưng 
tính chất của xúc tác 
- Khảo sát hoạt tính của 
xúc tác 

- Trên cơ sở các nguyên liệu có 
sẵn, tổng hợp được chất mang 
có kích thước mao quản trung 
bình, có bề mặt riêng lớn 
- Tổng hợp đc hệ xúc tác đa kim 
loại trên chất mang, có độ phân 
tán kim loai, hoạt tính cao 
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HDC: TS. Đào Quốc Tùy 
Email: 
daoqtuy-
petrochem@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0943669555 
CQ : 0438692441 

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ – 
Hóa dầu, Viện 
Kỹ thuật Hóa 

học 

Nghiên cứu tối ưu 
hóa các điều kiện 
phản ứng chuyển 
hóa khí tổng hợp 
thành nhiên liệu 
lỏng ở áp suất 
thường 

- Nghiên cứu các điều 
kiện phản ứng chuyển 
hóa khí tổng hợp thành 
nhiên liệu lỏng 
- Đánh giá tối ưu hóa 
các điều kiện phản ứng 
tìm ra điều kiện tối ưu. 
- Đánh giá phân loại 
điều kiện phản ứng, 
xúc tác để hướng các 
sản phẩm khác nhau 

- Từ sơ đồ phản ứng ở áp suất 
thường, hệ chất phản ứng, xúc 
tác đã tổng hợp được, nghiên 
cứu phản ứng chuyến hóa nhằm 
thu nhiên liệu lỏng 
- Tìm được điều kiện phản ứng 
tối ưu thông qua quy hoạch thực 
nghiệm 
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HDC: TS. Đào Quốc Tùy 
Email:  
daoqtuy-
petrochem@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0943669555 
CQ : 0438692441 

Bộ môn Công 
nghệ Hữu cơ – 
Hóa dầu, Viện 
Kỹ thuật Hóa 

học 

Nghiên cứu tổng 
hợp phụ gia tạo 
mùi cho khí hóa 
lỏng LPG 

- Nghiên cứu chế tạo 
xúc tác cho phản ứng 
chuyển hóa tạo ethyl 
mercaptan. 
- Đánh giá đặc trưng hệ 
xúc tác tổngh ợp được 
- Nghiên cứu phản ứng 
chuyển hóa nguyên liệu 
thành ethyl mercaptan 
- Nghiên cứu tìm tỷ lệ 
pha chế phụ gia ethyl 
mercaptan vào LPG 

- Chế tạo được xúc tác có hoạt 
tính và độ chọn lọc cao 
- Nghiên cứu phản ứng chuyển 
hóa cho hiệu suất và độ chọn 
lọc cao 
- Pha chế được tỷ lệ thích hợp 
và thử nghiệm được khả năng 
tạo mùi. 
 

 

25 HDC: PGS. TS  Lê Minh 
Thắng 
Email: lmthang-
petrochem@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0989861975 
CQ : 38682067 

CN Hữu cơ – 
Hóa dầu 

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 

- 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 

 



 etylen. Tìm ra tỉ lệ tối 
ưu các thành phần của 
xúc tác. 
 

- Thử hoạt tính của xúc 
tác cho phản ứng 
hydroformyl hóa etylen 
ở điều kiện áp suất cao 

 
26 HDC: PGS. TS  Lê Minh 

Thắng 
Email: lmthang-
petrochem@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0989861975 
CQ : 38682067 
 

CN Hữu cơ – 
Hóa dầu 

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 
thành phần có hoạt tính 
cao. 
 

- 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 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 

 

 

27 HDC: PGS. TS  Lê Minh 
Thắng 
Email: lmthang-
petrochem@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0989861975 
CQ : 38682067 
 

CN Hữu cơ – 
Hóa dầu 

Xúc tác quang 
hóa TiO2 xử lý 
Cr(VI) trong nước 
thải 

Nghiên cứu phương 
pháp tổng hợp TiO2 và 
TiO2 được nito hóa ở 
dạng bột và dạng màng. 
Nghiên cứu ứng dụng 
xúc tác TiO2 và TiO2 
được nito hóa để xử lý 
Cr(VI) trong nước thải 

- Tổng hợp TiO2 và TiO2 
được nito hóa ở dạng 
bột và dạng màng bằng 
phương pháp kết tinh 
thủy nhiệt và solgel 

- Nghiên cứu hoạt tính 
của xúc tác TiO2 và 
TiO2 được nito hóa ở 

 



dưới ánh sang quang 
hóa và ánh sang thường 

dạng bột và dạng mạng 
để khử Cr(VI) trong 
nước thải dưới ánh sang 
quang hóa và ánh sang 
thường 

- Nghiên cứu khả năng xử 
lý đồng thời chất hữu cơ 
trong nước thải trên các 
xúc tác 

28 HDC: PGS. TS Nguyễn 
Hồng Liên 
Email: nhlien-
fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0912636497 
CQ : 38683098 
 

BM CN Hữu 
cơ-Hóa dầu 

Nghiên cứu xử 
lý hợp chất clo 
hữu cơ bằng quá 
trình khử trên 
xúc tác Pd-
Me/C* 

Tổng hợp được xúc 
tác Pd-Me/C* và tách 
hoàn toàn clo khỏi 
hợp chất clo hữu cơ 
bằng quá trình khử 
trên xúc tác đã tổng 
hợp được. 

Tổng hợp xúc tác Pd-Me/C*. 

Đánh giá các đặc trưng cấu 

trúc hóa lý của vật liệu. 

Nghiên cứu hoạt tính xúc tác, 

độ chọn lọc cho quá trình 

khử hợp chất clo hữu cơ. 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng tới quá trình xử lý. 

Tối ưu hóa quá trình xử lý 
hợp chất clo hữu cơ trên xúc 
tác Pd-Me/C*. 

 

          
Hà Nội, ngày           tháng        năm  2011 
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