
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN 
VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

 

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu: Phòng thí nghiệm trọng điểm phát triển năng 

lượng sinh học 

2. Loại hình: PTN Trọng điểm 

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

ngành Hoá học, chuyên ngành Hoá dầu, chuyên ngành Công nghệ hoá học. 

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm: GS.TSKH. Lưu Văn Bôi 

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị): GS.TSKH. Lưu Văn Bôi, PGS.TS. Lê Thanh 
Sơn, PGS.TS. Phạm Ngọc Lân, PGS.TS. Lê Tuấn Anh,TS. Nguyễn Thị Sơn, TS. Đào Thị Nhung, 
TS. Phan Thị Tuyết Mai, TS. Lưu Đức Phương. 

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị): GS.TSKH. Lưu Văn Bôi, 

PGS.TS. Lê Thanh Sơn, PGS.TS. Phạm Ngọc Lân, PGS.TS. Lê Tuấn Anh,TS. Nguyễn Thị Sơn, 

TS. Đào Thị Nhung, TS. Phan Thị Tuyết Mai, TS. Lưu Đức Phương. 

7. Mức độ đầu tư: PTN đã được đầu tư mới và đồng bộ 

8. Các thiết bị nghiên cứu chính: 

TT Tên thiết bị chính 
Năm 
mua 

Công dụng 
Số 

lượng 

I 
Hệ thống thiết bị, phần mềm 
phục vụ nghiên cứu 

   

1 
Pilot sản xuất diesel sinh học 
do NEDO viện trợ 

2010 Sản xuất diesel sinh học 1 

2 
Pilot  sản xuất diesel sinh học 
do JICA viện trợ 

2012 Sản xuất diesel sinh học 1 

3 
Pilot sản xuất diesel sinh học, 
Bộ CT 

2015 Sản xuất diesel sinh học 1 

4 
Máy sono đa năng 2014 Sản xuất diesel sinh học; Xử lý mẫu; chiết 

các chất làm thuốc từ dầu thực vật 
1 

5 Máy sác lý khí 2015 Phân tích mẫu 1 
6 Máy HPLC 2015 Phân tích mẫu 1 
II Diện tích mặt bằng     
1 Nhà thí nghiệm 2016 Làm thí nghiệm 1 
2 Phòng chuyên đề 1956 NC chuyên đề 1 

9. Hướng nghiên cứu chính: 

- Hợp tác phát triển công nghệ tiên tiến xây dựng vùng nguyên liệu để sản xuất diesel sinh học 

- Phát triển công nghệ tích hợp, kết hợp tách chiết các chất làm thuốc (thực phẩm chức năng) từ hạt 

các cây lấy dầu 

- Phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học 

- Pha chế và sử dụng nhiên liệu cho các phương tiện giao thông; nghiên cứu ảnh hưởng của lên các 

chi tiết động cơ 

- Phát triển công nghệ sản xuất hydro hiệu suất cao làm nhiên liệu 



- Phát triển công nghệ phụ gia từ acid béo tự do, glycerin phế thải của quá trình sản xuất diesel sinh 

học 

- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Năng lượng sinh học, nhiên liệu sinh học, sản xuất hydro, 

chất làm thuốc 

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

- Nhiên liệu sinh học B5, B10, B20, B50 

- Vitamin E chất lượng làm thức ăn, mỹ phẩm và dược phẩm; 

- Phytosterol làm thực phẩm hỗ trợ giảm mở máu, ức chế bệnh ung thư, giảm huyết áp. 

- Các Omega acid làm thực phẩm chức năng. 

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

- Công nghệ sử dụng xúc tác nano kim loại kép sản xuất hydro hiệu suất cao.   

- Vitamin E chất lượng làm thức ăn, mỹ phẩm và dược phẩm; 

- Phytosterol làm thực phẩm hỗ trợ giảm mở máu, ức chế bệnh ung thư, giảm huyết áp. 

- Các Omega acid làm thực phẩm chức năng. 

- Công nghệ mới, liên tục sản xuất nhiên liệu sinh học quy mô 3 tấn/ ngày 

- Phụ gia ổn nhiệt cho polime. 

- Chất dẻo hóa cao su và nhựa. 

- Phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu thô và diesel sinh học. 

- Phụ gia mỹ phẩm, dược phẩm. 

- 3 từ khóa về sản phẩm: Diesel sinh học, Phytosterol; Omega acid; Nhiên liệu hydro; ấn phẩm 

khoa học trình độ cao và các phát minh sáng chế.  

 
                   

 

 

 

 

 




