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THÔNG TIN LUẬN ÁN 
 

 

Tên luận án:  NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA SINH KHỐI CỦA VIỆT 

NAM THÀNH DẦU SINH HỌC BẰNG QUÁ TRÌNH 

NHIỆT PHÂN NHANH VÀ HYDRODEOXY HÓA (HDO) 

TRÊN CƠ SỞ XÚC TÁC MOLYBDEN. 

Chuyên ngành: Công nghệ Hóa dầu và Lọc dầu 

Mã số:  62527510 

Họ tên NCS: Phan Minh Quốc Bình 

Tập thể hướng 

dẫn: 

Cơ sở đào tạo: 

GS. TSKH. Lưu Cẩm Lộc  

 

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia TP.HCM 

 

 

Mục tiêu nghiên cứu chính của luận án là tạo cơ sở khoa học và công nghệ tiên tiến 

cho việc chuyển hóa các nguồn sinh khối Việt Nam thành sản phẩm có giá trị, cụ thể:  

1. Điều chế dầu sinh học từ bốn nguồn sinh khối của Việt Nam là rơm, trấu, bã mía, 

lõi ngô theo phương pháp nhiệt phân nhanh;  

2. Nâng cấp dầu sinh học để thu được sản phẩm có giá trị bằng quá trình hydrodeoxy 

hóa. 

Những đóng góp chính của luận án là: 

1. Đưa ra cơ sở khoa học và công nghệ chuyển hóa 04 phụ phế phẩm nông nghiệp 

Việt Nam (rơm, trấu, bã mía, lõi ngô) thành nhiên liệu lỏng bằng cách kết hợp các 

công nghệ tiên tiến là nhiệt phân nhanh và hydrodeoxy hóa (HDO);  

2. Chế tạo thành công xúc tác mới cho quá trình HDO trên cơ sở MoOx biến tính với 

NiO và Pt trên chất mang SBA-15 có hiệu quả cao cho phản ứng HDO cấu tử mô 

hình và dầu sinh học từ rơm mà không cần phải lưu huỳnh hóa trước; 

3. Bổ sung những cơ sở khoa học làm sáng tỏ ảnh hưởng của các nguyên tố biến tính 

như Ni, Co, Pt và chất mang đến hệ xúc tác MoOx, trong đó khẳng định vai trò của 

các chất biến tính đến khả năng khử và phân tán của pha hoạt động; 

4. Góp phần vào việc xây dựng các công nghệ sản xuất nhiên liệu tái tạo từ phế thải 
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nông nghiệp, tham gia giải quyết vấn đề an ninh năng lượng quốc gia và ô nhiễm 

môi trường gây ra bởi các chất thải công nghiệp. Kết quả nghiên cứu khẳng định, 

nhiệt phân nhanh và hydrodeoxy hóa là các công nghệ tiên tiến có tính khả thi 

trong chuyển hóa sinh khối thải nông nghiệp thành nhiên liệu lỏng. Luận án cũng 

đã nghiên cứu và tạo cơ sở khoa học cho việc đề xuất việc phối trộn dầu sinh học 

sau khi nâng cấp với dầu thô Bạch Hổ làm nguyên liệu cho cụm RFCC nhà máy 

lọc dầu Dung Quất. Kết quả bước đầu này mở ra hướng nghiên cứu mới trong việc 

tận dụng dầu sinh học một cách hiệu quả và thay thế một phần nguyên liệu của nhà 

máy chế biến dầu. 

 

       Cán bộ hướng dẫn                                                    Nghiên cứu sinh                                                                               
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