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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
       VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC 
 

 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ VIỆN KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

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: PGS. TS Tạ Ngọc Đôn 

Email: tndon@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912117098 
CQ : 0436230969 
 

Bộ môn Hóa 
hữu cơ 

Nghiên cứu tổng 
hợp vật liệu nano-
zeolit Y từ cao 
lanh và ứng dụng 
làm xúc tác trong 
phản ứng alkyl 
hóa benzen bằng 
isopropanol. 

  

  

Chế tạo được vật liệu 
nano-zeolit Y từ cao 
lanh có độ tinh thể ≥ 
90%, kích thước hạt 
dưới 100nm; 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. 

Nghiên cứu các điều kiện 
kết tinh tạo vật liệu nano-
zeolit Y từ cao lanh; chế 
tạo xúc tác; đặc trưng cấu 
trúc, tính chất và ứng dụng 
xúc tác chế tạo được. 
 

Hóa học/ 
Kỹ thuật 
Hóa học 

2. HDC: PGS. TS Tạ Ngọc Đôn 
Email: tndon@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912117098 
CQ : 0436230969 
 

Bộ môn Hóa 
hữu cơ 

Nghiên cứu tổng 
hợp vật liệu nano-
zeolit A từ cao 
lanh và ứng dụng 
để tách loại kim 
loại nặng trong 
nước 

Chế tạo được vật liệu 
nano-zeolit A từ cao 
lanh có độ tinh thể ≥ 
90%, kích thước hạt 
dưới 100nm; ứng dụng 
vật liệu chế tạo được để 
xử lý một số kim loại 
nặng trong nước 

Nghiên cứu các điều kiện 
kết tinh tạo vật liệu nano-
zeolit A từ cao lanh; đặc 
trưng cấu trúc, tính chất và 
ứng dụng vật liệu chế tạo 
được. 
 

Hóa học/ 
Kỹ thuật 
Hóa học 

3. HDC: PGS. TS Tạ Ngọc Đôn 
Email: tndon@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912117098 
CQ : 0436230969 
 

Bộ môn Hóa 
hữu cơ 

Nghiên cứu công 
nghệ sản xuất phụ 
gia phân bón 
chuyên dụng từ 
cao lanh và 
bentonit nhằm 

Xây dựng được công 
nghệ sản xuất phụ gia 
phân bón chuyên dụng 
từ khoáng sét thiên 
nhiên nhằm nâng cao 
hiệu quả kinh tế cho 

Nghiên cứu xây dựng 
công nghệ sản xuất phụ 
gia phân bón chuyên dụng 
từ cao lanh và bentonit 
nhằm nâng cao hiệu quả 
kinh tế cho vùng trồng 

Hóa học/ 
Kỹ thuật 
Hóa học 
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nâng cao hiệu quả 
kinh tế cho vùng 
trồng mía tập 
trung 

vùng trồng mía tập 
trung; Sản phẩm chất 
phụ gia phân bón sử 
dụng trong trồng mía 
tại vùng tập trung đảm 
bảo tăng năng suất cây 
trồng từ 5-10%, giảm 
lượng phân bón sử 
dụng từ 10-20%, lợi 
nhuận tăng thêm từ 5-
10 triệu đồng/ha/vụ.  

mía tập trung; Sản xuất và 
thử nghiệm ứng dụng sản 
phẩm vào thực tiễn trồng 
mía theo phương pháp lưu 
gốc tại vùng trồng mía tập 
trung; Đánh giá kết quả 
chế tạo chất phụ gia phân 
bón chuyên dụng cho cây 
mía và kết quả ứng dụng 
vào thực tiễn trồng mía ở 
Việt Nam. 

4. HDC: PGS. TS Tạ Ngọc Đôn 
Email: tndon@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912117098 
CQ : 0436230969 
 

Bộ môn Hóa 
hữu cơ 

Nghiên cứu tổng 
hợp vật liệu zeolit 
kích thước nano 
từ cao lanh và 
ứng dụng để xử lý 
phê nol trong 
nước thải công 
nghiệp 

Chế tạo được vật liệu 
zeolit kích thước 
nanomet từ cao lanh có 
độ tinh thể ≥ 90%, kích 
thước hạt dưới 100nm; 
ứng dụng vật liệu chế 
tạo được để xử lý phê 
nol trong nước thải 
công nghiệp 

Nghiên cứu các điều kiện 
kết tinh tạo vật liệu zeolit 
kích thước nanomet từ cao 
lanh; đặc trưng cấu trúc, 
tính chất và ứng dụng vật 
liệu chế tạo được. 
 

Hóa học/ 
Kỹ thuật 
Hóa học 

5. HDC: PGS. TS. Vũ Đào Thắng 
HDP: TS. Trần Thị Minh 
Email: minhtt-ocdmail.hut.edu.vn 

DĐ: 0988557877 
CQ : 38691145 
 

Hóa Hữu cơ Nghiên cứu thành 
phần hóa học và 
thăm dò hoạt tính 
sinh học của một 
số loại thực vật có 
giá trị từ rừng 
ngập mặn Việt 
Nam. 

Tìm kiếm các hợp chất 
có hoạt tính (gây độc tế 
bào ung thư, chống oxi 
hóa, kháng khuẩn,...), 
góp phần định hướng 
sử dụng nguồn tài 
nguyên sinh học của 
VN. 

- Sàng lọc đối tượng 
nghiên cứu. 

- Sử dụng các phương 
pháp sắc ký truyền 
thống và hiện đại để 
phân lập các hợp chất 
tinh khiết từ đối tượng 
nghiên cứu cụ thể. 

- Sử dụng các phương 
pháp phổ hiện đại để xác 
định cấu trúc của các 
chất. 

- Thử nghiệm hoạt tính 
sinh học của các dịch 
chiết và các chất phân 
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lập được. 
6. HDC: TS. Trần Thị Minh 

Email: minhtt-ocdmail.hut.edu.vn 

DĐ: 0988557877 
CQ : 38691145 
 

Hóa Hữu cơ Nghiên cứu thành 
phần hóa học và 
bước đầu thăm dò 
hoạt tính sinh học 
của cây Bách sao 
(Myoporum 
bontioides A. 
Gray). 

Tìm kiếm các hợp chất 
có hoạt tính (kháng 
viêm, gây độc tế bào 
ung thư) của loài thực 
vật có giá trị từ rừng 
ngập mặn VN. 

- Sàng lọc các phần chiết 
có hoạt tính từ đối tượng 
nghiên cứu. 

- Sử dụng các phương 
pháp sắc ký truyền 
thống và hiện đại để 
phân lập các hợp chất 
tinh khiết từ các dịch 
chiết có hoạt tính. 

- Sử dụng các phương 
pháp phổ hiện đại để xác 
định cấu trúc của các 
chất. 

- Thử nghiệm hoạt tính 
sinh học của chất phân 
lập được. 

 

7. HDC:  TS Trần Thượng Quảng. 
Email: quangtt-
ocd@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0917506235 
CQ : 38691145 
 

Bộ môn Hóa 
Hữu cơ – Viện 
KT Hóa học 

Nghiên cứu phân 
lập flavonoid từ lá 
dâu tằm (Morus 
alba) bằng vật 
liệu hấp phụ 
Al2O3 

Phân lập flavonoid từ lá 
dâu tằm bằng vật liệu 
Al2O3   

- Nghiên cứu khả năng 
hấp phụ và nhả hấp phụ 
flavonoid từ lá dâu tằm 
của vật liệu Al2O3   
- Phân lập các flavonoid 
và xác định cấu trúc hóa 
học  

 

8. HDC:  
PGS.TS Trần Thu Hương       
Email: 
huongtt@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912122124 
CQ : 38691145 

 
HDP: TS Lê Huyền Trâm    
DĐ: 
CQ: 38691145 

Bộ môn Hóa 

Hữu cơ 

 
 

 

 

Bộ môn Hóa 

Hữu cơ 

 

Nghiên cứu 
thành phần hóa 
học và hoạt tính 
sinh học cây 
Xakê 
(Artocarpus 
altilis, 
Moraceae) 

     Nghiên cứu thành 

phần hóa học và hoạt 

tính sinh học cây 

Xakê - một cây thuốc 

dân tộc, nhằm góp 

phần làm  sáng tỏ cơ 

chế chữa bệnh của 

loài cây này trong 

- Thu thập mẫu, xác 

định tên khoa học. 

- Chiết tách, phân lập 

các hợp chất có hoạt 

tính sinh học. 

- Xác định cấu trúc hóa 

học các hợp chất đã 

được phân lập. 
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 dân gian. 

 

- Khảo sát hoạt tính sinh 

học một số dịch chiết và 

hợp chất phân lập được.  

                                                
 

9. HDC:  
PGS.TS Trần Thu Hương       
Email: 
huongtt@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912122124 
CQ : 38691145 

 
HDP:  
TS Nguyễn Tiến Đạt 
DĐ: 0936401456 
CQ: 37917051 

 

Bộ môn Hóa 

Hữu cơ 

 
 

 

 

 

Viện Hóa 

Sinh biển- 

Viện Khoa 

học & CN 

Việt Nam 

 

Nghiên cứu 
thành phần hóa 
học và hoạt tính 
sinh học  vỏ quả 
Măng cụt 
(Garcinia 
mangostana 
Linn., 
Clussiaceae). 

     Nghiên cứu thành 

phần hóa học và hoạt 

tính sinh học vỏ quả  

Măng cụt - một loài 

cây rất thân thuộc 

trong đời sống, góp 

phần làm  sáng tỏ cơ 

chế chữa bệnh và 

nâng cao giá trị sử 

dụng của loài cây rất 

có ích này ở Việt 

Nam. 

 

- Thu thập mẫu, xác 

định tên khoa học. 

- Chiết tách, phân lập 

các hợp chất có hoạt 

tính sinh học. 

- Xác định cấu trúc hóa 

học các hợp chất đã 

được phân lập. 

- Khảo sát hoạt tính sinh 

học một số dịch chiết và 

hợp chất phân lập được.  

                                                
 
 

 

10. HDC:  
PGS.TS Trần Thu Hương       
Email: 
huongtt@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912122124 
CQ : 38691145 

HDP:  
TS Nguyễn Hoài Nam 
DĐ: 0912260146 

Bộ môn Hóa 

Hữu cơ 

 
 

 

Viện Hóa 

Sinh biển- 

Viện Khoa 

Nghiên cứu 
phân lập các hợp 
chất tritecpen và 
sterol từ từ lá 
cây Bùm bụp 
bông to 
Mallotus 
macrostachyus 

     Nghiên cứu các 

thành phần tritecpen 

và sterol từ lá cây 

Bùm bụp bông to- là 

một cây thuốc đã 

được sử dụng trong Y 

học cổ truyền, với 

- Thu thập mẫu, xác 

định tên khoa học. 

- Chiết tách, phân lập 

các hợp chất có hoạt 

tính sinh học. 

- Xác định cấu trúc hóa 

học các hợp chất đã 
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CQ: 37917051 

 

học & CN 

Việt Nam 

 

mục đích nhằm góp 

phần làm  sáng tỏ cơ 

chế chữa bệnh của 

loài cây này trong 

dân gian. 

 

được phân lập. 

- Khảo sát hoạt tính sinh 

học một số dịch chiết và 

hợp chất phân lập được.  

                                                
 

          
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm  2011 

LÃNH ĐẠO VIỆN 
 

 


