
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
       VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC 
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Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học – 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: TS Vũ Hồng Thái 

Email: thaivuhong@gmail.com; 
thaivuhong-fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0983693088 
CQ : 0438692510 
 

Bộ môn Máy 
và Thiết bị 
Công nghiệp 
Hóa chất 

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.   

 

2. HDC: TS Vũ Hồng Thái 
Email: thaivuhong@gmail.com; 
thaivuhong-fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0983693088 
CQ : 0438692510 
 

Bộ môn Máy 
và Thiết bị 
Công nghiệp 
Hóa chất 

Nghiên cứu xây 
dựng mô hình xác 
định các thông số 
hiệu dụng của quá 
trình sấy vật liệu 
xốp bằng mô hình 
liên tục 

Là bước nghiên cứu lý 

thuyết để phát triển một 

mô hình tính toán để 

xác định các thông số 

hiệu dụng của quá trình 

sấy vật liệu xốp bằng 

mô hình liên tục 

 

Dựa trên mô hình đã được 

phát triển ở bài toán thuận, 

xác định bài toán ngược 

(inverse problem) để xây 

dựng mô hình tính toán 

 

3. HDC: TS Vũ Hồng Thái 
Email: thaivuhong@gmail.com; 
thaivuhong-fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0983693088 
CQ : 0438692510 

Bộ môn Máy 
và Thiết bị 
Công nghiệp 
Hóa chất 

Nghiên cứu ứng 
dụng thiết bị CPI 
trong xử lý nước 
thải nhiễm dầu  

Là bước nghiên cứu lý 
thuyết và thực nghiệm 
nhằm ứng dụng thiết bị 
CPI trong trong xử lý 
nước thải nhiễm dầu 

Khảo sát, đánh giá các 
thiết bị đang được sử dụng 
tại các nhà máy lọc dầu, 
chế biến sản  phẩm dầu 
mỏ (khí) tại Việt nam. 

 



 Tính toán các thông số 
công nghệ và xây dựng 
mô hình tính toán thiết bị 
dạng pilot 

4. HDC: TS. Nguyễn Đặng Bình Thành 
Email: thanhndb-fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0985647795 
CQ : 0438692510 

Bộ môn Máy 
và Thiết bị 
Công nghiệp 
Hóa chất 

Nghiên cứu xây 
dựng mô hình 
động học phản 
ứng cho quá trình 
xử lý NOx theo 
công nghệ không 
xúc tác 

- Xây dựng mô hình 
động học phản ứng cho 
quá trình xử lý NOx 
trong khí thải của lò đốt 
than hoặc lò đốt rác 
thải sinh hoạt bằng 
dung dịch Urea theo 
công nghệ không xúc 
tác. 

1) So sánh ưu điểm và 
nhược điểm của quá trình 
xử lý NOx theo công nghệ 
xúc tác và không xúc tác. 
2) Xây dựng mô hình 
động học quá trình nhiệt 
phân Urea trong dải nhiệt 
độ từ 800 – 1100 oC 
3) Xây dựng mô hình 
động học phản ứng xử lý 
NOx theo công nghệ 
không xúc tác trong dải 
nhiệt độ từ 800 – 1100 oC 
4) Đánh giá ảnh hưởng 
của các thông số công 
nghệ lên quá trình xử lý 
NOx theo công nghệ 
không xúc tác. 

 

5. HDC: TS. Nguyễn Đặng Bình Thành 
Email: thanhndb-fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0985647795 
CQ : 0438692510 

Bộ môn Máy 
và Thiết bị 
Công nghiệp 
Hóa chất 

Mô hình hóa quá 
trình tuần hoàn 
hạt trơ trong công 
nghệ khí hóa than 
tầng sôi tuần hoàn 
ngoài 

- Mô hình hóa và mô 
phỏng quá trình vận 
chuyển và tuần hoàn 
hạt trơ trong thiết bị khí 
hóa than tầng sôi tuần 
hoàn ngoài. 

1) Nghiên cứu đánh giá ưu 
nhược điểm của công 
nghệ khí hóa than tầng sôi 
tuần hoàn ngoài so với các 
công nghệ khí hóa than 
khác như công nghệ khí 
hóa than lớp tĩnh, công 
nghệ khí hóa than dòng 
cuốn theo, ... 
2) Nghiên cứu đánh giá 
vai trò của hạt trơ (chất tải 
nhiệt) trong công nghệ khí 

 



hóa than tầng sôi. 
3) Mô hình hóa và mô 
phỏng quá trình vận 
chuyển và tuần hoàn hạt 
trơ trong công nghệ khí 
hóa than tầng sôi tuần 
hoàn ngoài. 
4) Đánh giá ảnh hưởng 
của các thông số công 
nghệ lên quá trình vận 
chuyể và tuần hoàn hạt trơ 
trong công nghệ khí hóa 
than tần sôi tuần hoàn 
ngoài 

6. HDC: TS. Vũ Đình Tiến 
Email:  
tienvudinh-fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0934350437 
CQ : 04-38692510 
 

Bộ môn Máy 
và Thiết bị 
Công nghiệp 
Hóa chất 

Nghiên cứu động 
học quá trình thuỷ 
phân methyl 
formate bằng xúc 
tác dị thể trong 
thiết bị phản ứng 
dạng sắc ký 

Xây dựng mô hình toán 
mô tả quá trình làm 
việc của thiết bị phản 
ứng dạng sắc ký; So 
sánh mô phỏng và thực 
nghiệm để tìm ra mô tả 
động học của phản ứng 

1. Nghiên cứu tổng quan 
lý thuyết về thiết bị phản 
ứng dạng tích hợp nói 
chung và thiết bị phản ứng 
dạng sắc ký. 
2. Nghiên cứu về mô hình 
toán mô tả thiết bị phản 
ứng dạng sắc ký. 
3. Xử lý số liệu thực 
nghiệm để xác định các 
thông số mô hình. 
4. Mô phỏng và tìm mô tả 
động học của phản ứng 
thuỷ phân  

(Trên cơ 
sở kết quả 

thực 
nghiệm có 

sẵn) 

7. HDC: TS. Vũ Đình Tiến 
Email:  
tienvudinh-fct@mail.hut.edu.vn  
DĐ: 0934350437 
CQ : 04-38692510 

Bộ môn Máy 
và Thiết bị 
Công nghiệp 
Hóa chất 

Mô phỏng và tối 
ưu quá trình sản 
xuất Ammonium 
Nitrate 

Ứng dụng HYSIS để 
mô phỏng và tối ưu hệ 
thống công nghệ sản 
xuất Ammonium 
Nitrate. Tính toán cân 

1. Nghiên cứu tổng quan 
lý thuyết về kỹ thuật sản 
xuất Ammonium Nitrate. 
2. Ứng dụng HYSIS để 
mô phỏng và tối ưu hệ 

 



 bằng nhiệt và cân bằng 
chất cho TB phản ứng 
chính hình ống 

thống công nghệ sản xuất 
Ammonium Nitrate tại 
nhà máy Z195. 
3. Tính toán cân bằng 
nhiệt và cân bằng chất cho 
TB phản ứng chính hình 
ống 

          
Hà Nội, ngày           tháng        năm  2011 

LÃNH ĐẠO VIỆN 
 

 


