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

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu: PTNTĐ Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát 

triển xanh 

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, ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học, chuyên ngành Hoá môi trường, chuyên ngành 

Hoá dầu, chuyên ngành Công nghệ hoá học. 

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Văn Nội 

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị): PGS.TS. Đỗ Quang Trung, PGS.TS. Trần 

Hồng Côn, PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Nguyễn Minh Phương, 

TS. Phương Thảo TS. Trần Đình Trinh, ThS. Hoàng Thu Trang. 

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị): PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, PGS.TS. Tạ Thị Thảo, PGS.TS. Từ Bình Minh, TS. Phạm Tiến Đức, 

PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy, PGS.TS. Lê Thanh Sơn, PGS.TS. Bùi Duy Cam, PGS.TS. Nguyễn 

Tiến Thảo, PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai, TS. Phạm Quang Trung, TS Nguyễn Thị Minh Thư, TS. 

Nguyễn Minh Ngọc, TS. Phạm Anh Sơn, TS. Đào Sỹ Đức, TS. Nguyễn Minh Hải, TS. Chu Xuân 

Quang, TS. Trần Hùng Thuận, PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ, TS. Nguyễn Mạnh Tường. 

7. Mức độ đầu tư: PTN trong kế hoạch thực hiện. 

8. Các thiết bị nghiên cứu chính (dự kiến đầu tư): Lò nung ống chân không và khí (CVD), Hệ thống 

thuỷ nhiệt áp suất cao, Tủ sấy chân không,  Thiết bị phản ứng quang hoá, Hệ thống tạo nanobubble, 

Máy đo kích thước hạt Nanosight, Máy Thiết bị đo các chỉ số chất lượng không khí, Thiết bị chế tạo 

aerogel, Thiết bị đo hạt nano trong không khí, Thiết bị chế tạo aerogel, Hệ thống quang phổ tử 

ngoại khả kiến đo mẫu rắn, Hệ phủ nhúng, Thiết bị tạo màng spin-coating, Kính hiển vi chụp phản 

xạ mẫu rắn, Thiết bị xác định động học phản ứng UV-VIS, Máy đo diện tích bề mặt và kích thước 

lỗ xốp, Máy sắc kí ion, Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ LC/MS/MS. 

9. Hướng nghiên cứu chính: 

- Phát triển các vật liệu xúc tác quang hóa vùng khả kiến cấu trúc nano và vật liệu nano composit có 

khả năng ứng dụng trong thực tiễn xử lý môi trường; 

- Phát triển các vật liệu hấp phụ trên cơ sở khoáng sét tự nhiên, phế phẩm công nghiệp và nông 

nghiệp có khả năng hấp phụ chọn lọc với các chất ô nhiễm, có khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

xử lý môi trường;  

- Phát triển các vật liệu tổ hợp, đa chức năng có nguồn gốc từ các khoáng chất sét tự nhiên sẵn có, 

trữ lượng lớn ở Việt Nam, có khả năng xử lý đồng thời nhiều tác nhân ô nhiễm, ứng dụng trong xử 

lý môi trường và công nghiệp xanh;  

- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu xử lý môi trường đặc biệt (hybird –nanocomposite trên cơ sở 

cacbon nanotube, graphene và các oxit kim loại, vật liệu geopolymer…); vật liệu hấp phụ CO2 có 

nguồn gốc từ chất thải nông nghiệp và công nghiệp; 

- Nghiên cứu phát triển các vật liệu nano có hoạt tính xúc tác chuyển hoá xanh; 



- Nghiên cứu cấu trúc, định lượng các vật liệu tiên tiến. 

- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Nano composit Xử lý môi trường; Vật liệu hấp phụ, công 

nghiệp xanh; Chuyển hoá hoá học xanh; Vật liệu tiên tiến. 

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao: Vật liệu hấp phụ kim loại nặng và asen trong nước, Thiết 

bị lọc nước sinh hoạt thành nước uống trực tiếp, Vật liệu tổ hợp quang xúc tác cấu trúc nano N/Fe-

C-TiO2 trên than hoạt tính, Hệ thí nghiệm xử lý nước có chứa thuốc trừ sâu sử dụng vật liệu N/Fe-

C-TiO2, Vật liệu sét hữu cơ trên cơ sở biến tính bentonit bằng các muối amin, Pilot xử lý nước thải 

dệt nhuộm làng nghề Dương Nội, Vật liệu hấp phụ hơi Hg trên cơ sở than hoạt tính biến tính bề 

mặt, Hệ xúc tác Mg-Al-Co hydrotalcite ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa các ankyl 

benzene, Hệ xúc tác Mg-Al-Co hydrotalcite ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa các ankyl 

benzene, Quy trình biến tính tro bay làm xúc tác cho quá trình oxy hóa tiên tiến, Công nghệ xử lý 

nước thải dệt nhuộm sử dụng tro bay biến tính. 

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020: Vật liệu xúc tác quang hóa vùng khả kiến 

trên cơ sở nano TiO2 ,cấy thêm kim loại và/hoặc á kim ZnO, Vật liệu tổ hợp quang xúc tác trên chất 

mang than hoạt tính, silicagel, tro trấu, bentonit (nanocomposit), Vật liệu hấp phụ trên cơ sở khoáng 

pyrolusit, laterit tự nhiên, tro trấu, sét tự nhiên, tro bay, Vật liệu có nguồn gốc từ các khoáng chất tự 

nhiên ở Việt Nam biến tính với oxit kim loại chuyển tiếp  (Mn, Ti, sắt, Ag oxit), Vật liệu zeolit, Vật 

liệu đặc biệt (hybird -nanocomposite, geopolymer, nano cacbon graphene oxit…), Vật liệu hấp thụ 

CO2 có nguồn gốc từ chất thải nông nghiệp và công nghiệp, Vật liệu xúc tác trên cơ sởử biến tính 

các vật liệu mao quản trung bình, vật liệu nano. 

- Mô tả vắn tắt (không quá 500 từ) về sản phẩm: các sản phẩm là các vật liệu hấp phụ - xúc tác 

mớitiên tiến, có chất lượng tiệm cận với trình độ phát triển của các quốc gia trong khu vực và trên 

thế giới, có khả năng thương mại hoá, có khả năng ứng dụng cao trong bảo vệ môi trường và phát 

triển xanh, đồng thời có khả năng thương mại hoá. Các sản phẩm này là nền tảng then chốt cho 

những giải pháp công nghệ sáng tạo ứng dụng trong xử lý môi trường cũng như giải quyết các vấn 

đề thách thức trong ngành công nghiệp xanh và vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. 

- 3 từ khóa về sản phẩm: Vật liệu nano có hoạt tính xúc tác quang hóa; Vật liệu hấp phụ có dung 
lượng hấp phụ cao, Vật liệu đặc biệt (hybird -nanocomposite); Ấn phẩm khoa học và sáng chế. 
           

        

        

 

 

             

          




