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DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2011B 

Chuyên ngành: Khoa học và kỹ thuật VLPK, lớp: Kỹ thuật 
 

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 PGS.TS. Huỳnh Đức Minh 

DĐ: 0917960584 
Bộ môn CNVL 
Silicat, Viện Kỹ 
thuật Hóa học 

Nghiên cứu chế tạo sứ gia 
dụng cao cấp hệ sứ cứng 

Nghiên cứu chế tạo sứ gia 
dụng cao cấp hệ sứ cứng 

Nghiên cứu chế tạo sứ gia 
dụng cao cấp hệ sứ cứng 

 

2 TS. Tạ Ngọc Dũng 
Email: 
ngocdunghut2006@gmail.com 
DĐ: 0913213728 
CQ: 04.38692517 

Bộ môn CNVL 
Silicat, Viện Kỹ 
thuật Hóa học 

Nghiên cứu sử dụng tro 
trấu làm tấm cách nhiệt 
silicat canxi. 

Nghiên cứu sử dụng tro 
trấu làm tấm cách nhiệt 
silicat canxi. 

Tìm hiểu khả năng sử dụng 
tro trấu làm tấm cách nhiệt 
silicat canxi. 

 

3 TS. Tạ Ngọc Dũng 
Email: 
ngocdunghut2006@gmail.com 
DĐ: 0913213728 
CQ: 04.38692517 

Bộ môn CNVL 
Silicat, Viện Kỹ 
thuật Hóa học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
kích thước hạt phụ gia 
khoáng tới tính chất của xi 
măng Pooclăng. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
kích thước hạt phụ gia 
khoáng tới tính chất của xi 
măng Pooclăng. 

Tìm hiểu ảnh hưởng của kích 
thước hạt phụ gia khoáng tới 
một số tính chất của xi măng 
Pooclăng. 

 

4 TS. Tạ Ngọc Dũng 
Email: 
ngocdunghut2006@gmail.com 
DĐ: 0913213728 
CQ: 04.38692517 

Bộ môn CNVL 
Silicat, Viện Kỹ 
thuật Hóa học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
nhiệt độ và thời gian nung 
tới sự hình thành các 
khoáng trong clanhke xi 
măng Pooclăng 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
nhiệt độ và thời gian nung 
tới sự hình thành các 
khoáng trong clanhke xi 
măng Pooclăng 

Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt 
độ và thời gian nung tới sự 
hình thành các khoáng chính 
trong clanhke xi măng 
Pooclăng 

 

5  
PGS. Phạm Thị Hạnh 
Email: thlinhhanh@gmail.com 
DĐ: 0984575752 
CQ : 0438680122 
 

Bộ môn CN Điện 
hóa&BVKL, Viện 
Kỹ thuật  Hóa học 

Chế tạo và nghiên cứu vật 
liệu tích trữ hydro dùng 
cho nguồn điện hoá học 
mới. 

Chế tạo vật liệu mới có 
khả năng tích trữ hydro 
cho nguồn điện hoá học. 
 

-Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 
có khả năng tích trữ hydro 
-Khảo sát đặc tính cấu trúc, 
tính chất điện hoá của vật liệu 
tổng hợp được. 
 

 

6 PGS. Phạm Thị Hạnh 
Email: thlinhhanh@gmail.com 
DĐ: 0984575752 
CQ : 0438680122 
 

Bộ môn CN Điện 
hóa&BVKL, Viện 
Kỹ thuật  Hóa học 

Nghiên cứu tạo lớp mạ 
điện composit  và khảo sát 
tính chất của lớp mạ. 
 

Tạo ra lớp mạ điện 
composit có những đặc 
tính mới hướng tới ứng 
dụng. 
 

-Nghiên cứu tạo lớp mạ 
composit 
-Khảo sát các tính chất lớp mạ 

 

7 PGS. TS  Lê Xuân Thành 
Email: xuanthanh-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ:0912931045  

Bộ môn Công 
nghệ các chất vô 

cơ – Viện Kĩ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu tổng hợp chất 
màu cở nano trên cơ sở 
kẽm ferit và úng dụng  

Tổng hợp thành công chất 
màu trên cơ sở kẽm ferit 
cở nano và ứng dụng trong 
việc chế tạo lớp phủ chống 

Nghiên cứu các điều kiện tổng 
hợp cần thiết và xác định đặc 
tính sản phẩm 

 



CQ 38692943:  
 

ăn mòn 

8 HDC   PGS. Huỳnh Đăng Chính  
Email: chinhhd-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0903216551 
CQ: 38680110 
 
HDP:  PGS. Lê Xuân Thành 
Email: xuanthanh-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912931045 
CQ : 38692943 

Bộ môn Hóa vô 
cơ Đại cương 

 
 
 

Bộ môn Công 
nghệ các chất Vô 

cơ 
Viện KTHH 

Nghiên cứu chế tạo các hệ 
keo nano có tính chất từ và 
các ứng dụng 

Trên cở sở tổng hợp được 
các hệ vật liệu có kích 
thước nano, chế tạo hệ keo 
nano của các vật liệu có 
tính chất từ và bán dẫn để 
nghiên cứu cấu trúc, tương 
tác quang và từ, và ứng 
dụng các hệ keo này trong 
công nghiệp. 

   Nghiên cứu chế tạo các hệ 
oxit từ tính như Fe3O4 hạt 
nano kích thước 10-50nm 
đồng đều; các hệ hạt nano Au, 
Ag và một số hợp kim dòng 
Gd- có hiệu ứng từ nhiệt vượt 
trội; các hệ perovskite đơn và 
kép chứa Mn; các hệ oxid bán 
dẫn quang như ZnO, TiO2. 
   Nghiên cứu chế tạo các hệ 
keo nano từ các hệ hạt vật liệu 
nêu trên. 
    Nghiên cứu một số tính 
chất quang dưới tác dụng của 
từ trường ngoài. 
    Nghiên cứu ứng dụng của 
các hệ keo chế tạo được làm 
chất lỏng từ, xúc tác đồng 
thể... 

 

9 TS  La Thế Vinh 
Email: thevinh@mail.hut.edu.vn 
DĐ:0912540041  
CQ 38692943:  
 

Bộ môn Công 
nghệ các chất vô 

cơ – Viện Kĩ thuật 
Hóa học 

Nghiên cứu chế tạo màng 
phủ vô cơ chống cháy 

Chế tạo được lớp màng 
phủ vô cơ chống cháy trên 
bề mặt kim loại và phi kim 
loại  

1. Nghiên cứu chế tạo hệ 
màng phủ vô cơ đa nguyên tố 
có tính năng chống cháy. 
2. Nghiên cứu kỹ thuật tạo lớp 
màng phủ trên một số bề mặt 
vật liệu khác nhau. 
4. Khảo sát khả năng chịu 
nhiệt và chống cháy của lớp 
màng phủ. 

 

                 Hà Nội, ngày… tháng…..năm  2011 
                              TRƯỞNG KHOA 
 


