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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.TSKH Nguyễn Anh Dũng 

Email: dungnabk@gmail.com; 

DĐ: 0903458110 

CQ : 0438692517 

 

Bộ môn 

CNVL Silicat 
1. Tổng hợp vật liệu y sinh bằng phương 

pháp sol-gel 

2. Nghiên cứu quá trình phản ứng trong 

điều kiện thủy nhiệt của hệ SiO2 – 

Cao 

3. Tổng hợp vật liệu SiO2 xốp có kích 

thước lỗ xốp đến cỡ nano 

 .    

2. HDC: PGS.TS Đào Xuân Phái 

Email: daoxuanphaibk@gmail.com  

DĐ: 0913037617 

CQ : 0438692517 

 

 

Bộ môn 

CNVL Silicat 
1. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Mulit-

Cordierit và chế tạo sản phẩm chịu 

lửa bền nhiệt cao hệ Al2O3 – SiO2 - 

MgO trên cơ sở nguyên liệu trong 

nước 

2. Nghiên cứu chế tạo vữa kết dính chịu 

lửa mác cao hệ Alumosilicat không 

co theo công nghệ nhiệt hóa hoạt tính 

nguyên liệu ban đầu và tổng hợp chất 

kết dính huyền phù gốm nồng độ cao 

HCBS 

3. Nghiên cứu chế tạo gạch chịu lửa 

Samot A từ cao lanh Vĩnh Yên nung 

thấp theo công nghệ Bê tông Gốm sử 

dụng chất kết dính huyền phù gốm 

   



nồng độ cao HCBS 

4. Nghiên cứu chế tạo Bê tông chịu lửa 

dẻo hệ Alumosilicat theo công nghệ 

Bê tông Gốm sử dụng chất kết dính 

huyền phù gốm nồng cao HCBS 

3. HDC: TS. Tạ Ngọc Dũng 

Email: ngocdunghut2006@gmail.com  

DĐ: 0913213728 

CQ : 0438692517 

 

 

Bộ môn 

CNVL Silicat 
1. Nghiên cứu phụ gia trợ nghiền cho 

phối liệu xi măng 

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia 

khoáng siêu mịn tới một số tính chất 

của xi măng pooclăng 

   

          

Hà Nội, ngày           tháng        năm  2011 

LÃNH ĐẠO VIỆN 

 
 


