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1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu: TT Hoá dầu 

2. Loại hình: PTN chuyên đề 

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo (Theo danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN): 

Hoá học/Hoá học dầu mỏ 

4. Trưởng phòng thí nghiệm/Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Tiến Thảo 

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị): PGS.TS. Lê Thanh Sơn, TS. Nguyễn Thị 

Minh Thư, ThS. Đặng Văn Long, ThS. Đỗ Trung Hiếu, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình  

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị): PGS.TS. Lê Thanh Sơn,  

TS. Nguyễn Thị Minh Thư, ThS. Đặng Văn Long, ThS. Đỗ Trung Hiếu, PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Bình, PGS.TS. Nguyễn Tiến Thảo  

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung 

8. Các thiết bị nghiên cứu chính: 

- Thiết bị sắc ký khí khối phổ 

9. Hướng nghiên cứu chính: 

Nghiên cứu tổng hợp chế tạo xúc tác dị thể sản xuất nhiên liệu sạch; Nghiên cứu quá trình oxi hóa 

các sản phẩm hóa dầu; Nghiên cứu quá trình chuyển hóa nâng cao chất lượng sản phẩm dầu mỏ; 

Tổng hợp Fischer-Tropsch và nhiên liệu sạch.  

- 05 từ khóa: Tổng hợp Fischer-Tropsch; Nhiên liệu sạch; Quá trình oxi hóa. 

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao: 

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020: 

- Sản phẩm của các đề tài/dự án do cán bộ của PTN chủ trì thực hiện; 

- Bài báo quốc gia, Quốc tế; Phát minh xúc tác dị thể ứng dụng chuyển hóa dầu mỏ; sách chuyên 
khảo về Tổng hợp Fischer-Tropsch 
- 03 từ khóa: Xúc tác dị thể cho các quá trình tổng hợp Fischer-Tropsch;Tạo nhiên liệu sạch, oxi 
hoá. 
 
                   

 




