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       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 Thị Phương 
Hòa 
Email: 
tphoa@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0903 276656 
CQ : 38692731 
HDP: TS...... 
DĐ: 
CQ: 

TT NCVL 
Polyme 

Nghiên cứu chế tạo 
vật liệu polymer 
compozit gia cường 
sợi tre bằng phương 
pháp túi chân 
không để chế tạo 
chi tiết ô tô. 

- Sử dụng được nguyên 
liệu sợi thực vật có 
nguồn tái tạo trong chế 
tạo chi tiết ô tô thân thiên 
môi trường 
- Xác định được công 
nghệ phù hợp để chế tạo 
chi tiết ô tô từ PC sợi 
thực vật 

- Chế tạo sợi tre và mat tre 
- Khảo sát các yếu tố công 
nghệ để chế tạo vật liệu PC 
gia cường mat tre và vật liệu 
lai tạo với sợi tre/thủy tinh 
cho phương pháp dùng túi 
chân không 
- Khảo sát ảnh hưởng của 
hơi xăng và tia UV đến tính 
chất vật liệu 
 

 

2. HDC: 
 PGS. TS. Tạ Thị Phương 
Hòa 
Email: 
tphoa@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0903 276656 
CQ : 38692731 
 

TT NCVL 
Polyme 

Nghiên cứu tăng 
cường tính chất cơ-
lý của vật liệu 
polyme compozit 
phân hủy sinh học 
PLA/sợi tre bằng vi 
sợi xenlulo (MFC) 
trích ly từ tre 

- Sử dụng được nguyên 
liệu sợi thực vật có 
nguồn tái tạo trong chế 
tạo polyme compozit  
thân thiên môi trường 
- Xác định được công 
nghệ phù hợp để chế tạo 
PC sợi thực vật có chứa 
MFC 

- Nghiên cứu phân tán MFC 
vào PLA 
- Chế tạo vật liệu PLA/sợi 
tre có chứa và không chứa 
MFC 
- Khảo sát các yếu tố ảnh 
hưởng đến tính chất vật liệu 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



3. HDC:  
PGS. TS. Tạ Thị Phương 
Hòa 
Email: 
tphoa@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0903 276656 
CQ : 38692731 

TT NCVL 
Polyme 

 
Theo thỏa thuận 
 
 
 
 
 

   

4. HDC: 
 TS Nguyễn Thanh Liêm  
Email:liem-nt@vnn.vn 
DĐ:0913219791 
CQ : 38692370(26) 
NR : 35402095 

TT NCVL 
Polyme 

Nghiên cứu ảnh 
hưởng của hệ lưu 
hóa polysulfit 
lỏng/lưu huỳnh đến 
mức độ lão hóa 
nhiệt của một số 
hợp phần cao su. 

Khảo sát ảnh hưởng của 
hệ lưu hóa polysulfit 
lỏng/lưu huỳnh đến mức 
độ suy giảm tính chất cơ 
học của một số hợp phần 
cao su dưới tác dụng của 
nhiệt độ cao. 

Nghiên cứu và tìm ra tỷ lệ 
tối ưu của hệ lưu hóa 
polysulfit lỏng/lưu huỳnh 
với các hợp phần cao su 
thiên nhiên, cao su butadien 
và cao su butadien styren để 
sản phẩm có mức độ lão hóa 
nhiệt thấp nhất 

 

5. HDC: 
 TS Nguyễn Thanh Liêm  
Email:liem-nt@vnn.vn 
DĐ:0913219791 
CQ : 38692370(26) 
 NR : 35402095 

TT NCVL 
Polyme 

Nghiên cứu chế tạo 
matít trên cơ sở 
nhựa polyeste 
không no biến tính 
polysulfit lỏng và 
các chất độn dạng 
bột 

Chế tạo được matít trên 

cơ sở nhựa polyeste 

không no biến tính 

polysulfit lỏng và các 

chất độn dạng bột. 

Biến tính nhựa polyeste 
không no bằng polysulfit 
lỏng và tìm ra tỷ lệ thích 
hợp các chất độn dạng bột. 
Khảo sát tính chất cơ lý của 
sản phẩm 
 

 

6. HDC:  
TS Đặng Việt Hưng   
Email:hungdv-
pc@mail.hut.edu.vn 
DĐ:0983670339 
CQ:0438692731 
NR:0437622019 

TT NCVL 

Polyme 

Nghiên cứu chế tạo 

vật liệu cấu trúc 

polyme compozit 

sandwich trên cơ sở 

nhựa epoxy và phụ 

gia nano. 

Chế tạo được tấm polyme 

compozit có cấu trúc 

dạng sandwich trên cơ sở 

nhựa epoxy và một số 

phụ gia nano nhằm gia 

cường và cải thiện tính 

chất cản quang đối với tia 

X . 

Nghiên cứu khả năng phân 
tán của một số phụ gia nano 
(nanoclay, nanosilica, 
cacbon nanotube…vào nền 
nhựa polyme. 
Nghiên cứu lựa chọn cấu 
trúc nhân (core) và khả năng 
kết dính giữa các cấu trúc 
(nhân và vỏ) của compozit 
sandwich. 
Nghiên cứu chế tạo và thử 

 



nghiệm các tính chất của vật 
liệu cấu trúc polyme 
compozit dạng sandwich 
(tính chất cơ lý, tính chất 
quang...). 

7. HDC:  
PGS. TS Nguyễn Thị Bích 
Thủy    
 
 
HDP: PGS. TS Bạch Trọng 
Phúc  
Email:bachtrphuc-
pc@mail.hut.edu.vn. 
DĐ:0936972462  
CQ 38692731 
 NR 38680339 
 

Cơ quan  Viện 
Khoa học và 
Công nghệ Giao 
thông Vận tải. 

TT NCVL 
Polyme 

Nghiên cứu chế tạo  
sơn trung gian 
epoxy – pek sử 
dụng mica hoạt tính 

Chế tạo được loại sơn 
trung gian từ nhựa epoxy 
- pek để bảo vệ các kết 
cấu bằng thép trong lĩnh 
vực Giao thông Vận tải 
và Xây dựng có tuổi thọ 
lớn hơn 15 năm 

Nghiên cứu lựa chọn loại 
nhựa và chất đóng rắn. 
Khảo sát ảnh hưởng các yếu 
tố đến tính chất cơ lý màng 
sơn ( bột mầu, bột độn, phụ 
gia nanoclay, mica hoạt tính 
). Đánh giá chất lượng màng 
sơn qua phương pháp điện 
hóa. Đánh giá chất lượng 
màng sơn qua phương pháp 
thử nghiệm mù muối 

 

8. HDC:  PGS. TS Nguyễn 
Thị Bích Thủy    
 
 
 
HDP: PGS. TS Bạch Trọng 
Phúc  
Email:bachtrphuc-
pc@mail.hut.edu.vn. 
DĐ:0936972462  
CQ 38692731 
 NR 38680339 

Cơ quan  Viện 
Khoa học và 
Công nghệ Giao 
thông Vận tải. 

TT NCVL 
Polyme 

Nghiên cứu chế tạo  
sơn lót giầu kẽm vô 
cơ chứa phụ gia 
nanoclay 

Chế tạo được loại sơn lót 
giầu kẽm vô cơ để bảo vệ 
các kết cấu bằng thép 
trong lĩnh vực Giao 
thông Vận tải và Xây 
dựng có tuổi thọ lớn hơn 
15 năm 
 

Khảo sát ảnh hưởng các yếu 
tố đến tính chất cơ lý màng 
sơn ( chủng loại, hàm lượng 
bột kẽm, hàm lượng etyl 
silicat, phụ gia nanoclay ). 
Đánh giá chất lượng màng 
sơn qua phương pháp điện 
hóa. Đánh giá chất lượng 
màng sơn qua phương pháp 
gia tốc 

 

9. HDC: PGS. TS Bạch Trọng 
Phúc  
Email:bachtrphuc-

TT NCVL 
Polyme 

Nghiên cứu chế tạo 
sơn phủ trên cơ sở 
nhựa polyuretan có 

Chế tạo được loại sơn 
phủ từ nhựa polyuretan 
có sử dụng phụ gia nano 

Nghiên cứu lựa chọn và 
khảo sát tỷ lệ tối ưu giữa 
các cấu tử. Nghiên cứu ảnh 

 



pc@mail.hut.edu.vn. 
DĐ:0936972462  
CQ 38692731 
 NR 38680339 
 

sử dụng phụ gia 
nano. 
 

để bảo vệ các kết cấu 
bằng thép trong lĩnh vực 
Giao thông Vận tải và 
Xây dựng có tuổi thọ lớn 
hơn 15 năm. 
 

hưởng của các yếu tố ( bột 
mầu, bột độn, phụ gia…) 
đến tính chất của sơn. Đánh 
giá chất lượng màng sơn 
qua phương pháp điện hóa. 
Đánh giá chất lượng màng 
sơn qua phương pháp thử 
nghiệm bức xạ tử ngoại 

10. HDC: PGS. TS Bạch Trọng 
Phúc  
Email:bachtrphuc-
pc@mail.hut.edu.vn. 
DĐ:0936972462  
CQ 38692731 
 NR 38680339 
 

TT NCVL 
Polyme 

Nghiên cứu chế tạo 
sơn phủ trên cơ sở 
nhựa polyure có sử 
dụng phụ gia nano 

Chế tạo được loại sơn 
phủ từ nhựa polyure có 
sử dụng phụ gia nano để 
bảo vệ các kết cấu bằng 
thép trong lĩnh vực Giao 
thông Vận tải và Xây 
dựng có tuổi thọ lớn hơn 
15 năm. 

Nghiên cứu lựa chọn và 
khảo sát tỷ lệ tối ưu giữa 
các cấu tử. Nghiên cứu ảnh 
hưởng của các yếu tố ( bột 
mầu, bột độn, phụ gia…) 
đến tính chất của sơn. Đánh 
giá chất lượng màng sơn 
qua phương pháp điện hóa. 
Đánh giá chất lượng màng 
sơn qua phương pháp thử 
nghiệm bức xạ tử ngoại 

 

11. HDC: TS Hoàng Anh Sơn 
Email:sonha@ims.vast.ac.v
n 
CQ 04 37913814;  
DĐ: 0915149124 

 

Phòng Hóa học 
và Vật liệu xúc 
tác – Viện Khoa 

học Vật liệu, Viện 
Khoa học và 

Công nghệ Việt 
Nam 

Chế tạo và nghiên 
cứu cơ chế chắn 
sóng điện từ của vật 
liệu compozit 
polymer pha trộn 
ống nano cacbon, 
định hướng ứng 
dụng để bảo đảm an 
toàn phơi nghiễm 
điện từ trường cho 
con người. 

Chế tạo vật liệu compozit 
trên cơ sở nhựa epoxy, 
polymetylmethacrylat, 
polyurethane pha trộn 
ống nano cacbon đa 
tường (Viện KHVL và 
nước ngoài), có độ bền 
cơ lý cao, bền thời gian, 
chịu khí hậu – môi 
trường, hệ số chắn sóng 
điện từ các dải tần số 
Radio (RF) và X-band 
(rada) đạt 15-20 dB, 
nghiên cứu cơ chế chắn 

Thử nghiệm ứng dụng các 
vật liệu trên vào mục đích 
bảo vệ môi trường làm việc, 
sinh hoạt của con người 
khỏi tác động của sóng điện 
từ trường. 

 

 



sóng điện từ của vật liệu 
12. HDC: GS. TSKH Trần 

Vĩnh Diệu,   
Email: 
Tranvinhdieuplm@Gmail.c
om  
 DĐ:0903408515. 
 CQ : 38692370(26) 
 NR : 36412640 

TT NCVL 
Polyme 

Nghiên cứu nâng 
cao độ 
dai(toughness) của 
compozit trên nền 
epoxy gia cường 
bằng sợi thủy tinh 

Tổng hợp được hợp chất 
epoxy-laccol làm tác 
nhân tăng độ dai 
(toughener) cho nền 
epoxy 
 Ứng dụng được vật liệu 
compozit có độ dai cao 
trong chế tạo cánh quạt 
gió công nghiệp 

Tối ưu hóa các điều kiện 
tổng hợp chất tăng dai 
epoxy – laccol  
Tối ưu hóa các điều kiện 
chế tạo compozit epoxy gia 
cường bằng sợi thủy tinh 
Chế tạo một số cánh quạt 
gió công nghiệp 

 

          
Hà Nội, ngày           tháng        năm  2011 

LÃNH ĐẠO VIỆN 
 

 


