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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Vẽ kỹ thuật: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Xây dựng, Khoa Kiến trúc – Xây dựng 

b. Điều kiện tiên quyết:  

c. Mô tả học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: Những kiến thức cơ bản về phương 

pháp hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo để biểu diễn vật thể, nguyên tắc biểu 

diễn vật thể trên mặt phẳng. Những tiêu chuẩn và những quy ước có liên quan đến bản 

vẽ chi tiết máy, bản vẽ lắp và các sơ đồ động theo các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu 

chuẩn ISO.  

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Lập được bản vẽ, tức là từ vật thật hay từ ý định thiết kế diễn tả được thành 

hình biểu diễn hợp lý trên tờ giấy.  

- Đọc được bản vẽ, tức là từ các hình biểu diễn của vật thể hình dung ra được 

hình dạng bên ngoài và bên trong của vật thể.  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75%  

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Tập bản vẽ quy định: 30% 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1. Những tiêu chuẩn về trình 

bày bản vẽ  
15 5  10  

2 Chương 2. Vẽ hình học 15 5  10  

3 Chương 3. Hình chiếu vuông góc 12 4  8  
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4 Chương 4. Giao tuyến của vật thể 12 4  8  

5 Chương 5. Hình chiếu trục đo 12 4  8  

6 Chương 6. Biểu diễn vật thể 18 6  12  

7 Chương 7. Sơ đồ 6 2  4  

Tổng 90 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ 

1.1. Khổ giấy 

1.2. Khung vẽ, khung tên 

1.3. Tỷ lệ 

1.4. Đường nét 

1.5. Chữ viết  

1.6. Ghi kích thước 

1.7. Bài tập 

Chương 2. Vẽ hình học 

2.1. Chia đều đoạn thẳng và đường tròn 

2.2. Vẽ nối tiếp 

2.2.1. Nối tiếp hai cung tròn bằng một đoạn thẳng 

2.3. Vẽ một số đường cong hình học 

2.4. Bài tập 

Chương 3. Hình chiếu vuông góc 

3.1. Khái niệm về các phép chiếu 

3.2. Phương pháp các hình chiếu vuông góc 

3.3. Hình chiếu của điểm 

3.4. Hình chiếu của đường thẳng 

3.5. Hình chiếu của mặt phẳng 

3.6. Hình chiếu của các khối hình học 

3.7. Bài tập 

Chương 4. Giao tuyến của vật thể 

4.1. Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học 

4.2. Giao tuyến của các khối hình học 

4.3. Phương pháp xác đỊnh độ lớn thật của đoạn thẳng và hình phẳng 

4.4. Vẽ hình khai triển của bề mặt vật thể hình học  

4.5. Bài tập 

Chương 5. Hình chiếu trục đo 

5.1. Khái niệm 
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5.2. Hình chiếu trục đo đứng cân 

5.3. Hình chiếu trục đo vuông góc đều 

5.4. Hình chiếu trục đo vuông góc cân 

5.5. Chọn loại hình chiếu trục đo 

5.6. Cắt và tô bóng trên hình chiếu trục đo  

5.7. Bài tập 

Chương 6. Biểu diễn vật thể 

6.1. Các hình chiếu của vật thể 

6.2. Trình tự vẽ các hình chiếu vuông góc của chi tiế 

6.3. Vẽ hình chiếu thứ ba từ hai hình chiếu đã cho 

6.4. Mặt cắt 

6.5. Hình cắt 

6.6. Hình trích 

6.7. Bài tập 

Chương 7. Sơ đồ 

7.1. Khái niệm chung 

7.2. Sơ đồ động 

7.3. Sơ đồ hệ thống điện 

7.4. Sơ đồ hệ thống thủy lực, khí nén  

7.5. Bài tập 

f. Tài liệu học tập: 

-  Sách, giáo trình chính 

 [1] Trần Hữu Quế, 2001. Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 và 2. NXB Giáo dục. 

- Tài liệu tham khảo 

[1] ThS. Nguyễn Duy Kiều, 2011. Tuyển tập các bài tập hình họa - vẽ kỹ thuật – 

NXB Giáo dục VN 

[2] Nguyễn Thị Lan Hương, 2014. Giáo trình cơ sở Mỹ thuật, NXB Xây dựng Hà 

Nội. 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 

15/08/2007. 

- Dự lớp: trên 75%.  

- Chuyên cần: 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: 30%.  

- Thi cuối kỳ: 50%. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Kỹ thuật điện: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết : 20 tiết 

- Làm bài tập : 10 tiết 

- Thảo luận : 15 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Khoa Kiến trúc – Xây dựng 

b. Điều kiện tiên quyết: Vẽ kỹ thuật 

c. Mô tả học phần:  

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Phần 1: Khái niệm chung về mạch điện. Cách phân tích mạch điện một pha và ba 

pha. Mạng điện ở các nhà máy, xí nghiệp. 

- Phần 2: Máy điện. Ứng dụng máy điện trong công nghiệp. 

- Phần 3: Các khái niệm an toàn. An toàn điện trong nhà máy, xí nghiệp. 

 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 

- Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản về mạch điện, các loại máy điện và ứng 

dụng của chúng trong các thiết bị điện, nhà máy, xí nghiệp và các hệ thống liên quan 

đến lĩnh vực Cơ điện tử. Cung cấp kiến thức về an toàn điện trong nhà máy xí nghiệp. 

Môn học trợ giúp sinh viên ngành Cơ điện tử trong quá trình làm các đồ án môn học, 

đồ án tốt nghiệp và làm việc sau khi ra trường. 

- Kỹ năng: Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị, sinh viên có điều kiện 

hơn khi hội nhập với những vấn đề kỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc 

sống, trong các công ty, xí nghiệp… Từ đó, hình thành kỹ năng phát triển nghề nghiệp. 

Do đặc điểm của môn học có tính hệ thống cao, là sự kết hợp của nhiều vấn đề kỹ 

thuật khác nhau nên sinh viên cần có kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống cao, kỹ 

năng tư duy, tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới phát sinh, kỹ năng lựa chọn và ra 

quyết định khi tiếp thu thêm những môn học mới. 

e. Nội dung chi tiết học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 
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TT Nội dung 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 
Bài tập 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Khái niệm chung về mạch 

điện 
12 2 0 10  

2 
Chương 2: Dòng điện xoay chiều hình 

sin 
17 6 1 10  

3 
Chương 3: Các phương pháp giải 

mạch  sin xác lập 
15 4 1 10  

4 Chương 4: Mạch điện ba pha       13 2 1 10  

5 Chương 5: Máy điện 15 4 1 10  

6 Chương 6: An toàn điện 15 4 1 10  

 Ôn tập 3  3   

Tổng 90 22 8 60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Khái niệm chung về mạch điện  

§1. Các phần tử của mạch điện 

§2. Cấu trúc của mạch điện 

§3. Các đại lượng cơ bản   

§4. Các loại phần tử mạch 

§5. Hai định luật Kiếcshôp 

Chương 2: Dòng điện xoay chiều hình sin  

        §1. Khái niệm tín hiệu hình sin 

        §2. Trị hiệu dụng 

        §3. Biểu diễn hình sin bằng véctơ 

        §4. Ứng dụng giải một số mạch cơ bản 

        §5. Công suất và hệ số công suất 

        §6. Đo công suất bằng Oát kế 

        §7. Số phức   

        §8. Biểu diễn hình sin bằng số phức  

        §9. Các định luật phức   

Chương 3: Các phương pháp giải mạch sin xác lập 

       §1. Phương pháp biến đổi tương đương 

       §2. Phương pháp dòng nhánh  

       §3. Phương pháp dòng mắc lưới 

       §4. Phương pháp điện thế nút 

       §5. Phương pháp xếp chồng                  

Chương 4: Mạch điện ba máy 

§1. Khái niệm chung  
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      §2. Mạch ba pha đối xứng 

      §3. Mạch ba pha không đối xứng     

Chương 5: Máy điện 

      §1. Khái niệm chung 

      §2. Máy biến áp 

      §3. Máy điện không đồng bộ 

      §4. Máy điện đồng bộ 

      §5. Máy điện một chiều 

Chương 6: An toàn điện 

      §1. Tác dụng của dòng điện với cơ thể người  

      §2.  Cấp cứu người bị điện giật 

      §3. Các khái niệm về an toàn điện 

      §4. An toàn điện trong nhà máy xí nghiệp 

f. Tài liệu học tập:  

-  Sách, giáo trình chính: 

[1] Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, 2007. Kỹ Thuật Điện, NXB Khoa học và Kỹ 

thuật. 

- Tài liệu tham khảo: 

 [1] Đinh Đức Anh Vũ- Hồ Thị Kim Hoàng, 2015. Giáo trình lý thuyết mạch 

điện, Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh.  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Các yêu cầu khác: 30% (Thảo luận theo nhóm, tiểu luận, khác ….) 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Dự lớp: trên 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Lý thuyết điều khiển tự động: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Khoa Kiến trúc – Xây dựng 

b. Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 

c. Mô tả học phần:  

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Các kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục, hệ 

phi tuyến & hệ rời rạc.  

- Các hệ thống điều khiển tự động vòng hở, vòng kín.  

- Giới thiệu các công cụ điều khiển trong công nghiệp, vi điều khiển, PLC… 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản vệ tự động hóa 

- Mô tả toán học và thiết kế hệ thống điều khiển liên tục, rời rạc và phi tuyến. 

e. Nội dung chi tiết học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Phần tử và hệ thống điều 

khiển tự động 
6 2 0 4  

2 
Chương 2: Mô tả toán học hệ thống 

điều khiển liên tục     
18 6 0 12  

3 
Chương 3: Đánh giá tính ổn định của 

hệ thống        
18 6 0 12  

4 Chương 4: Chất lượng hệ điều khiển       9 3 0 6  

5 
Chương 5: Hiệu chỉnh hệ thống điều 

khiển liên tục      
15 5 0 10  

6 
Chương 6: Mô tả toán học hệ thống 

điều khiển rời rạc  
15 5 0 10  

7 Tổng ôn tập 9 3 0 6  

Tổng 90 30 0 60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Phần tử và hệ thống điều khiển tự động    

1.1. Khái niệm điều khiển 

1.2. Các nguyên tắc điều khiển 

1.3. Phân loại điều khiển 

1.4. Một số ví dụ về hệ thống điều khiển tự động 

Chương 2: Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục 

2.1. Phương pháp hàm truyền đạt, biến đổi Laplace  

2.2. Phương pháp phương trình trạng thái. Lập phương trình trạng thái. 

2.3. Mô tả toán học của một số phần tử cơ, điện, thuỷ lực, khí nén. 

2.4. Hàm truyền đạt của một số hệ thống, biến đổi sơ đồ khối, graph tín hiệu. 

2.5. Sự biến đổi qua lại giữa hàm truyền đạt và phương trình trạng thái. 

Chương 3: Đánh giá tính ổn định của hệ thống 

3.1. Khái niệm tính ổn định 

3.2. Tiêu chuẩn ổn định đại số 

3.3. Phương pháp quỹ đạo nghiệm số 

3.3. khái niệm 

3.4. Khái niệm về đặc tính tần số 

Chương 4: Chất lượng hệ điều khiển  

4.1. Các chỉ tiêu chất lượng: độ vọt lố, thời gian quá độ, sai số xác lập... 

4.2. Chất lượng hệ bậc 2. 

4.3. Biểu thức sai số và sai số xác lập. 

4.4. Biến đổi Laplace ngược. Tìm các ma trận (t), X(t), Y(t). 

4.5. Phương pháp dùng máy vi tính  (Giới thiệu phần mềm MATLAB). 

Chương 5: Hiệu chỉnh hệ thống điều khiển liên tục   

5.1. Khái niệm 

5.2. Ảnh hưởng của các bộ điều khiển dến chất lượng của hệ thống . 

5.3. Hiệu chỉnh hệ thống dùng phương pháp quỹ đọa nghiệm số 

5.4. Hiệu chỉnh hệ thống dùng phương pháp biểu đồ bode 

Chương 6: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc  

6.1. Hệ thống điều khiển rời rạc 

6.2. Biến đổi Z 

6.3. Mô tả hệ thống rời rạc bằng hàm truyền 

6.4. Mô tả hệ thống rời rạc bằng phương trình biến trạng thái. 
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f. Tài liệu học tập:  

-  Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Phương Hà, 2005. Lý thuyết Điều khiển Tự động, NXB Đại học Quốc 

gia. 

- Tài liệu tham khảo: 

[1] Lương Văn Lăng, 2002. Cơ sở tự động, NXB Đại học Quốc gia. 

[2] Benjamin C. Kuo, 2002. Automatic Control Systems, Prentice-Hall. 

[3] Katsuhiko Ogata, 2002. Modern Control Engineering, Prentice-Hall. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp:75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Dự lớp: trên 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Hóa vô cơ: 3 (2,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Thực hành : 30 tiết 

- Tự học  : 90 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương 

 c. Mô tả học phần: 

Nội dung môn học bao gốm kiến thức cơ bản về: Các định luật cơ bản của hóa 

vô cơ, tính chất các đơn chất, hợp chất và các ứng dụng cũng như cách điều chế của 

các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.  

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: Hiểu tính chất, nguyên 

tắc điều chế các đơn chất và hợp chất thông dụng của các nguyên tố chủ yếu trong 

bảng hệ thống tuần hoàn, đủ kiến thức cơ sở cho việc học tiếp các môn chuyên ngành 

sau này. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Chương 1: Hydrogen 15 5  10  

2 
Chương 2: Các nguyên tố nhóm A, 

nhóm B 
15 5  10  

3 Chương 3: Đại cương về kim loại 30 10  20  

4 
Chương 4: Phi kim và các hợp chất 

quan trọng của nó 
30 10  20  

 Thực hành 30  30   

Tổng 120 30 30 60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Hydrogen 

1.1. Đặc điểm cấu tạo nguyên tử và  khả năng tạo hợp chất của hydrogen 

1.2. Đơn chất 

1.3. Hợp chất 

Chương 2: Các nguyên tố nhóm A, nhóm B 

2.1. Nhận xét chung 

2.2. Đơn chất 

2.3. Hợp chất 

Chương 3: Đại cương về kim loại. 

3.1.Vị trí kim loại trong hệ thống tuần hoàn 

3.2. Một số tính chất vật lý đặc trưng và hợp kim 

3.3. Thuyết khí electron, thuyết vùng, giải thích tính chất lý học của các kim 

loại 

3.4. Tính chất hoá học chung 

3.5. Các phương pháp điều chế kim loại từ quặng, điện phân 

Chương 4: Phi kim và các hợp chất quan trọng của nó 

1.1. Đặc điểm cấu tạo của phi kim và một số tính chất vật lý 

1.2. Tính chất hoá học của phi kim 

1.3. Sơ lược về halogen và clo 

1.4. Sơ lược về oxy, lưu huỳnh 

1.5. Sơ lược về nitơ, phospho 

1.6. Sơ lược về cacbon, silic 

Đề cương chi tiết thực hành 

Bài 1: Hướng dẫn mở đầu 

1.1. Mục tiêu  

1.2. Hướng dẫn nội dung  chuẩn bị ở nhà 

1.3. Hướng dẫn cách thức tiến hành các thí  nghiệm ở  mỗi  bài thực hành 

1.4. Hướng dẫn nội dung báo cáo thực hành 

Bài 2: Nhiệt hóa học 

2.1. Thí nghiệm 1: Điều chế oxi bằng phương pháp phân hủy nhiệt KMnO4. 

2.2. Thí nghiệm 2: Điều chế oxi bằng phương pháp phân hủy nhiệt KClO3 trong điều 

kiện có xúc tác.  

2.3. Thí nghiệm 3: Sự cháy của lưu huỳnh trong oxi   

2.4. Thí nghiệm 4:  Sự cháy của sắt trong oxi   

2.5. Thí nghiệm 5: Điều chế hiđro bằng phản ứng của kẽm với dung dịch axit 

2.6. Thí nghiệm 6:  Điều chế hiđro bằng phản ứng của nhôm với dung dịch kiềm 

2.7. Thí nghiệm 7: So sánh độ hoạt động của của hiđro phân tử và hiđro nguyên tử 
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2.8. Thí nghiệm 8: Phân hủy hiđro peoxit 

2.9. Thí nghiệm 9: Tính oxi hóa của hiđro peoxit 

2.10. Thí nghiệm 10: Tính khử của hiđro peoxit 

Bài 3:  Cân bằng hóa học 

3.1. Thí nghiệm 1: Tính thụ động của nhôm 

3.2. Thí nghiệm 2: Tác dụng của nhôm với dung dịch kiềm 

3.3. Thí nghiệm 3: Tác dụng của nhôm với dung dịch axit   

3.4. Thí nghiệm 4: Tính chất lưỡng tính của hiđroxit nhôm 

3.5. Thí nghiệm 5: Điều chế khí amoniac từ amoni clorua và vôi bột 

3.6. Thí nghiệm 6: Sự chuyển dịch cân bằng trong dung dịch amoniac 

3.7. Thí nghiệm 7: Khả năng tạo phức của dung dịch amoniac 

3.8. Thí nghiệ m 8:  Sự thủy phân của các muối amoni 

3.9. Thí nghiệm 9:  Nhiệt phân các muối amoni 

Bài 4: Dung dịch điện ly 

4.1. Thí nghiệm 1: Điều chế axit nitric từ H2SO4 đặc và NaNO3 

4.2. Thí nghiệm 2: Tương tác giữa dung dịch axit nitric đặc với kim loại và phi kim 

4.3. Thí nghiệm 3: Tương tác giữa dung dịch axit nitric loãng với kim loại và phi kim.   

4.4. Thí nghiệm 5: Nhiệt phân các muối nitrat 

4.5. Thí nghiệm 6: Khử  ion nitrat bằng nhôm kim loại trong môi trường kiềm 

4.6. Thí nghiệm 7: Điều chế muối kali nitrit từ muối kali nitrat 

4.7. Thí nghiệ m 8:  Tính chất của KNO2 

Bài 5: Điện hóa học  

5.1. Thí nghiệm 1: Quá trình nóng chảy của lưu huỳnh 

5.2. Thí nghiệm 2:  Điều chế lưu huỳnh dẻo 

5.3. Thí nghiệm 3: Tương tác của lưu huỳnh với axit nitric đặc 

5.4. Thí nghiệm 4: Tương tác của lưu huỳnh với axit sufuric đặc 

5.5. Thí nghiệm 5: Tương tác của dung dịch axit sunfuric đặc với các kim loại và phi 

kim 

5.6. Thí nghiệm 6:  Tương tác của axit sunfuric loãng với các kim loại và phi kim 

5.7. Thí nghiệm 7:  Tính khử của dung dịch Na2SO3 

5.8. Thí nghiệm 8: Sự thủy phân của dung dịch natri sunfit và natri hiđrosunfit 

5.9. Thí nghiệm 9:  Dịch chuyển cân bằng trong dung dịch muối sunfit     

Bài 6: Phi kim và kim loại 

6.1.  Điều chế natri thiosunfat từ  natri sunfit và lưu huỳnh 

6.2. Tính chất của natri thiosunfat 

f. Tài liệu học tập: 
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 - Sách, giáo trình chính: 

[1] Hoàng Nhâm, 2004. Hóa học Vô cơ Tập 1, 2, 3. NXB Giáo dục. 

[2] Triệu Thị Nguyệt, 2013. Bài tập Hóa học Vô cơ. NXB Giáo dục 

3 Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt, 2015. Hóa học vô cơ – Quyển 1: Các nguyên 

tố s và p. NXB Giáo dục Việt Nam. 

4 Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt, 2014. Hóa học vô cơ – Quyển 2: Các nguyên 

tố d và f. NXB Bách khoa Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo: 

 [1] Jame E. House, 2008. Inorganic Chemistry, Elsevier Inc. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Chuyên cần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: Trên lớp và ở nhà  

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Hóa hữu cơ: 3 (2,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Thực hành : 30 tiết 

- Tự học : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:  Hóa đại cương. 

c. Mô tả học phần:  

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Các loại liên kết, các loại hiệu ứng, các loại đồng phân của các phân tử hữu cơ, 

các cơ chế của phản ứng hữu cơ, các phương pháp cơ bản tổng hợp các hợp 

chất hữu cơ. 

- Cơ cấu, danh pháp, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng của 

các hợp chất hydrocarbon như alkane, alkene, alkyne, arene và các hợp chất dẫn 

xuất hydrocarbon như: dẫn xuất halogen, alcol, phenol, eter, Aldehyde, ketone, 

carboxylic acid  và dẫn xuất acid, amine và muối diazonium. 

- Giới thiệu một số hợp chất dị vòng tiêu biểu 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

Trình bày được các kiến thức cơ bản về hóa hữu cơ như liên kết, hiệu ứng, tính 

chất… của các chất trong hóa học hữu cơ. Vận dụng làm cơ sở nền tảng để học tiếp 

các môn chuyên ngành. 

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương  
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Phần 1: Đại cương   

1 
Chương 1: Các khái niệm cơ bản 

trong hóa học hữu cơ 
6 2  4  

2 
Chương 2: Các loại hiệu ứng electron 

và hiệu ứng không gian  
9 2 3 4  
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TT Tên chương  
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

3 
Chương 3: Khái niệm về cơ chế phản 

ứng (S, E, A) 
11 2 3 6  

Phần 2: Hydrocacbon 

4 Chương 1: Alkane và cycloalkane 12 3 3 6  

5 Chương 2: Alkene và Alkadiene 12 3 3 6  

6 Chương 4: Alkyne, Arene 12 3 3 6  

Phần 3: Dẫn xuất của hydrocacbon 

7 
Chương 1: Dẫn xuất halogen và hợp 

chất cơ Magnesium 
12 3 3 6  

8 Chương 2: Alcol, phenol, eter 12 3 3 6  

9 
Chương 3: Aldehyde, ketone và 

Carboxylic acid  

12 
3 3 6  

10 
Chương 4: Amine, muối diazonium 

và hợp chất azo 

12 
3 3 6  

11 
Chương 5: Giới thiệu một số hợp 

chất dị vòng 

12 
3 3 6  

Tổng 120 30 30 60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Phần 1 Đại cương 

Chương 1: Các khái niệm cơ bản  trong hóa học hữu cơ 

1.1 Cấu tạo lớp vỏ Carbon 

1.2 Liên kết hóa học trong hóa hữu cơ 

1.3 Đồng đẳng, đồng phân  

1.4 Phân loại hợp chất hữu cơ 

Chương 2: Các loại hiệu ứng điện tử 

2.1 Hiệu ứng cảm ứng (I) 

2.2 Hiệu ứng liên hợp (C) 

2.3 Hiệu ứng siêu liên hợp (H) 

2.4. Hiệu ứng không gian 

2.5. Ảnh hưởng của hiệu ứng đến tính acid - base 

Chương 3: Cơ chế phản ứng 

3.1 Phân loại phản ứng 
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3.2 Khái niệm về cơ chế phản ứng 

3.3 Một số cơ chế phản ứng tiêu biểu  

Phần 2: Hydrocarbon 

Chương 1: Alkane và cycloalkane 

1.1 Alkane 

1.2. Cycloalkane 

Chương 2: Alkene và Alkadiene 

2.1. Định nghĩa, cấu trúc phân tử 

2.2. Danh pháp, đồng phân   

2.3. Điều chế  

2.4. Tính chất vật lý 

2.5. Tính chất hóa học  

Chương  4: Alkyne  

4.1. Định nghĩa, cấu trúc phân tử 

4.2. Danh pháp, đồng phân     

4.3. Điều chế 

4.4. Tính chất vật lý 

4.5. Tính chất hóa học  

Chương  5: Arene  

5.1. Định nghĩa, cấu trúc phân tử 

5.2. Danh pháp, đồng phân   

5.3. Điều chế 

5.4. Tính chất vật lý 

5.5. Tính chất hóa học  

5.6. Ứng dụng của hợp chất hydrocarbon thơm 

Phần 3: Dẫn xuất của Hydrocarbon 

Chương 1: Dẫn xuất halogen và hợp chất cơ Magnesium 

1.1. Dẫn xuất halogen 

1.2. Hợp chất cơ Magnesium  

1.3. Ứng dụng của dẫn xuất halogen 

Chương 2: Alcol, phenol, eter 

2.1. Alcol 

2.2. Phenol 

2.3. Ete 

Chương 3: Aldehyde, ketone và Carboxylic acid  

3.1. Định nghĩa, cấu trúc phân tử 
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3.2. Danh pháp, đồng phân 

3.3. Điều chế  

3.4. Tính chất vật lý 

3.5. Tính chất hóa học 

3.6. Các dẫn xuất của carboxylic acid  

3.7. Ứng dụng  

Chương 4: Amine, muối diazonium và hợp chất azo 

4.1. Amine  

4.2.  Hợp chất azo  

Chương 5: Giới thiệu một số hợp chất dị vòng 

5.1    Khái niêm về hợp chất dị vòng   

5.2    Hợp chất dị vòng thơm 5 cạnh một dị tử 

5.3   Hợp chất dị vòng thơm 6 cạnh một dị tử 

Thí nghiệm – thực hành 

Bài 1: Hydrocacbon và dẫn xuất halogen 

Bài 2: Ancol - Phenol – Eter 

Bài 3: Andehide, cetone, Acid cacboxylic 

Bài 4: Điều chế axetanilit  

Bài 5:  Điều chế Butylaxetat 

Bài 6:  β-Naphtol da cam 

f. Tài liệu học tập:  

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận, 2014. Hóa học hữu cơ - Tập 1,2. NXB Giáo 

dục Việt Nam. 

[2]. Ngô Thị Thuận, 2016. Bài tập Hóa học hữu cơ. NXB Giáo dục Việt Nam. 

[3]. Đỗ Đình Răng, 2015. Hóa học hữu cơ – Tập 2, 3. NXB Giáo dục Việt Nam. 

[4]. Nguyễn Hữu Đình, 2016. Hóa học hữu cơ 1. NXB Giáo dục Việt Nam. 

[5]. Nguyễn Hữu Đình, 2015. Bài tập Hóa học hữu cơ. NXB Giáo dục Việt Nam. 

[6]. Hoàng Trọng Yêm, 2013. Hóa học hữu cơ - Tập 1,2. NXB Bách khoa Hà Nội. 

[7]. Trần Quốc Sơn, 2013. Danh pháp hợp chất hữu cơ. NXB Giáo Dục Việt Nam. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[8]. Trần Như Tại, Đặng Quốc Sơn, 2004. Hóa học hữu cơ. Đại học quốc gia Hà 

Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 
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- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Chuyên cần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Hóa lý 1 (nhiệt hoá học): 3 (2,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết  : 30 tiết 

- Thực hành  : 30 tiết 

- Tự học   : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Vật lý đại cương, Hóa đại cương.  

c. Mô tả học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

- Các kiến thức: Nguyên lý thứ nhất, Nguyên lý thứ hai, Nguyên lý thứ ba của 

nhiệt động lực hóa học, chiều và giới hạn của quá trình, cân bằng hóa học, lý thuyết cơ 

bản cân bằng pha, khái niệm về dung dịch và cân bằng dung dịch.  

- Vận dụng các kiến thức trên giải thích ảnh hưởng của các thông số vật lý, hóa 

học đến hệ hóa học và quá trình hóa học; ứng dụng vào các quá trình thực tế sản xuất 

để điều chỉnh các hệ hóa học và quá trình hóa học trong công nghệ sản xuất thuộc các 

lĩnh vực Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm … 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Hiểu được mối quan hệ giữa năng lượng và sự diễn biến của quá trình. 

- Hiểu các cơ sở lý thuyết về chiều hướng diễn biến, trạng thái cân bằng và qui luật 

diễn biến của các quá trình lý hóa cơ bản. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian: các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 
Chương 1: Các nguyên lý của nhiệt 

động học 
24 6 

6 
12 

 

2 

Chương 2: Các hàm nhiệt động và 

mối liên quan với điều kiện tổng 

quát về cân bằng 

24 

6 

6 

12 

 

3 Chương 3: Cân bằng pha 24 6 6 12  
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TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

4 
Chương 4: Dung dịch – cân bằng 

hoà tan 

24 
6 

6 
12 

 

5 
Chương 5: Cân bằng lỏng, hơi của 

hệ đa cấu tử 

24 
6 

6 
12 

 

Tổng 120 30 30 60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Các nguyên lý của nhiệt động học  

1.1. Nội dung các nguyên lý 

1.2. Nhiệt hoá học – định luật Hess 

1.3. Nhiệt dung 

1.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến phản ứng hoá học 

1.5. Nội dung và biểu thức toán học của nguyên lý thứ 2 

1.6. Entropi và biến thiên trong một số quá trình 

Chương 2: Các hàm nhiệt động và mối liên quan với điều kiện tổng quát về cân 

bằng  

1.1. Các hàm nhiệt động 

1.2. Điều kiện tự diễn biến, tự cân bẳng của các quá trình 

1.3. Cân bẳng bền, không bền và nguyên lý chuyển dịch cân bằng 

1.4. Cân bằng hoá học trong chất khí và trong dung dịch 

Chương 3: Cân bằng pha 

1.1. Điều kiện cân bằng pha 

1.2. Hệ một cấu tử 

1.3. Đo nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, áp suất hơi bảo hoà 

Chương 4: Dung dịch – cân bằng hoà tan 

1.1. Định nghĩa, phân loại, các biểu diễn nồng độ dung dịch 

1.2. Cân bằng của chất khí trong lỏng 

1.3. Sự hoà tan của hai chất lỏng 

1.4. Cân bằng lỏng- lỏng trong hệ ba cấu tử 

1.5. Giản đồ trạng thái lỏng – rắn của hệ hai cấu tử 

1.6. Sự hoà tan chất thứ 3 vào hai pha lỏng 

Chương 5: Cân bằng lỏng, hơi của hệ đa cấu tử 

1.1. Định luật Raoult 

1.2. Thành phần pha hơi 
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1.3. Giản đồ trạng thái cân bằng lỏng, hơi của hệ 2 cấu tử 

1.4. Sự sôi trong hệ mở đẳng áp 

1.5. Dung dịch thực 

1.6. Hệ hai cấu tử hoà tan có giới hạn ở thể lỏng 

1.7. Chưng, cất, chiết 

f. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 

 [1]. Nguyễn Văn Duệ, 2016. Bài tập Hóa lý. NXB Giáo dục Việt Nam. 

[2]. Nguyễn Đình Huề, 2012. Giáo trình Hóa lý – Tập 1: Cơ sở nhiệt động lực học. 

NXB Giáo dục Việt Nam. 

 [3]. Nguyễn Đình Huề, 2012. Giáo trình Hóa lý – Tập 2: Nhiệt động lực học hóa 

học. NXB Giáo dục Việt Nam. 

- Tài liệu tham khảo:  

[4]. Ngô Quốc Quyên, 2013. Điện hóa học. NXB Bách khoa Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 20%  

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên; 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 80%  

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Hóa lý 2 (động hoá học): 3 (2,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết  : 30 tiết 

- Thực hành  : 30 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: 

 Hóa đại cương, Hóa lý 1, Vật lý đại cương.  

c. Mô tả học phần: 

  Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

  - Động học của phản ứng đơn giản và phản ứng phức tạp: phản ứng bậc I, II, 

III, bậc không, bậc n, phản ứng thuận nghịch, phản ứng dây chuyền, phản ứng nối tiếp, 

phản ứng song song, phương pháp xác định các đại lượng trong phương trình động 

học. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, dung môi, xúc tác đến vận tốc phản 

ứng. 

  - Điện hóa học: cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu tạo pin, các 

loại điện cực, cơ chế hoạt động của pin, quá trình biến đổi năng lượng hóa học thành 

năng lượng điện và ngược lại, các đại lượng vật lý như hiệu ứng nhiệt, hằng số cân 

bằng…, quá trình điện phân, phản ứng điện cực và quá trình biến đổi điện năng thành 

hóa năng. 

d. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Có kiến thức về động hóa học và các quá trình điện hóa trong lĩnh vực hóa học. 

- Nắm được các kiến thức cơ bản của môn học như các định lý, định luật và ứng 

dụng vào thực tế 

- Sinh viên thấy tầm quan trọng của môn học, từ đó có thể áp dụng rộng rãi vào 

các học phần thuộc khối chuyên ngành. 

- Trình bày được các nguyên lý, phương pháp và các phản ứng hóa học thực hiện 

với phương pháp đã sử dụng để giải thích và vận dụng vào các quá trình điện hóa 

xảy ra trong pin. 

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 
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TT Tên chương 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Đại cương về động hóa 

học 
12 4  8  

2 
Chương 2: Động học của một số 

phản ứng hoá học 
20 8  12  

3 
Chương 3: Ảnh hưởng của nhiệt 

độ lên tốc độ phản ứng 
6 2  4 

 

4 
Chương 4: Lý thuyết các quá trình 

sơ cấp 
6 2  4 

 

5 Chương 5: Phản ứng dây chuyền 6 2  4  

6 Chương 6: Các quá trình điện hóa 18 6  12  

Tổng 90 30  60  

 

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Đại cương về động hóa học  

1.1. Giới thiệu về động hóa học 

1.2. Tốc độ phản ứng 

1.3. Phân loại động học và các phản ứng hoá học 

1.4. Các phương pháp nghiên cứu động hoá học 

Chương 2. Động học của một số phản ứng hoá học 

2.1. Phản ứng một chiều, bậc 1, bậc 2, bậc n 

2.2. Các phương pháp xác định hằng số tốc độ phản ứng, bậc phản ứng 

2.3. Phản ứng thuận nghịch 

2.4. Phản ứng nối tiếp 

2.5. Phản ứng song song 

2.6. Phản ứng liên hợp 

Chương 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tốc độ phản ứng 

1.1. Quy tắc gần đúng của VanHopp 

1.2. Phương trình Arrhenius 

1.3. Năng lượng hoạt hoá của phản ứng 

1.4. Sự nổ nhiệt 

Chương 4. Lý thuyết các quá trình sơ cấp 

4.1. Thuyết va chạm hoạt động 

4.2. Thuyết phức hoạt động 
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Chương 5. Phản ứng dây chuyền 

5.1. Những khái niệm cơ bản 

5.2. Những đặc điểm của phản ứng di chuyền. 

Chương 6. Các quá trình điện hoá 

5.1. Khái niệm về điện hoá 

5.2. Những đặc điểm của quá trình điện hoá. 

Đề cương chi tiết của phần thực hành: 

Bài 1. Xác định hằng số nghiệm sôi, hằng số nghiệm đông   

1.1. Mục đích bài thí nghiệm 

1.2. Cơ sở lý thuyết 

1.3. Dụng cụ và hóa chất 

1.4. Tiến hành thí nghiệm 

Bài 2. Xác định độ hòa tan của naphtalen trong toluen 

2.1. Mục đích bài thí nghiệm 

2.2. Cơ sở lý thuyết 

2.3. Dụng cụ và hóa chất 

2.4. Tiến hành thí nghiệm 

2.5. Báo cáo kết quả và tính toán 

Bài 3. Xác định hằng số cân bằng của phản ứng 

3.1. Mục đích bài thí nghiệm 

3.2. Cơ sở lý thuyết 

3.3. Dụng cụ và hóa chất 

3.4. Tiến hành thí nghiệm 

3.5. Báo cáo kết quả và tính toán 

Bài 4. Cân bằng lỏng – lỏng hệ hai cấu tử 

4.1. Mục đích bài thí nghiệm 

4.2. Cơ sở lý thuyết 

4.3. Dụng cụ và hóa chất 

4.4. Tiến hành thí nghiệm 

4.5. Báo cáo kết quả và tính toán 

Bài 5. Định luật phân bố 

5.1. Mục đích bài thí nghiệm 

5.2. Cơ sở lý thuyết 

5.3. Dụng cụ và hóa chất 

5.4. Tiến hành thí nghiệm 

5.5. Báo cáo kết quả và tính toán 
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Bài 6. Hệ 3 cấu tử tan lẫn giới hạn 

6.1. Mục đích bài thí nghiệm 

6.2. Cơ sở lý thuyết 

6.3. Dụng cụ và hóa chất 

6.4. Tiến hành thí nghiệm 

6.5. Báo cáo kết quả và tính toá 

f. Tài liệu học tập:  

- Sách, giáo trình chính: 

 [1]. Nguyễn Hữu Phú, 2006. Hóa lý và Hóa keo. NXB Khoa học Kỹ thuật. 

 [2]. Nguyễn Văn Duệ, 2016. Bài tập Hóa lý. NXB Giáo dục Việt Nam. 

 [3]. Trần Văn Nhân, 2006. Hóa lý – Tập 1,2,3. NXB Giáo dục Việt Nam. 

     [4]. Đào Văn Lượng, 2002. Động hóa học. NXB Khoa học Kỹ thuật. 

 [5]. Nguyễn Đình Huề, 2012. Giáo trình Hóa lý – Tập 2: Nhiệt động lực học hóa 

học. NXB Giáo dục Việt Nam. 

 [6]. Nguyễn Đình Huề, 2012. Giáo trình Hóa lý – Tập 1: Cơ sở nhiệt động lực học. 

NXB Giáo dục Việt Nam. 

 [7]. Ngô Quốc Quyên, 2013. Điện hóa học. NXB Bách khoa Hà Nội. 

 [8]. Lê Cộng Hòa, Trần Văn Niêm, 2008. Động hóa học. NXB Bách khoa Hà Nội. 

 [9]. Nguyễn Văn Tuế, 2012. Hóa lý – Tập 4. NXB Giáo dục Việt Nam. 

- Tài liệu tham khảo:  

[10] Trần Hiệp Hải, 2002. Phản ứng điện hóa và ứng dụng. NXB Giáo Dục. 

[11] P.W.Atkius, 1997. Physical Chemistry, Oxford University press. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Các yêu cầu khác: 20%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Dự lớp, làm bài tập  

- Dụng cụ học tập  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thí nghiệm hóa lý: 2 (0,2) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:  

- Thí nghiệm : 60 tiết  

- Tự học  : 15 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:  

 Hóa phân tích, hóa đại cương, hóa lý 1, hóa lý 2. 

c. Mô tả học phần:  

  Học phần này bao gồm các nội dung sau: các thí nghiệm mô tả lý thuyết đã học:  

Xác đinh hằng số nghiệm sôi và hằng số nghiệm đông, giản đồ cân bằng lỏng – lỏng 

hệ hai cấu tử, xác định độ hòa tan của naphtalen trong toluen, xác định hệ số phân bố 

của Iod giữa CCl4 và nước, qua đó xác định hằng số cân bằng của phản ứng trong dung 

dịch.  

d. Mục tiêu của học phần: 

  Sau khi học xong học phần này, học sinh có khả năng:  

  - Sinh viên lĩnh hội và nắm vững hơn các kiến thức cơ bản đã học từ phần lý 

thuyết bao gồm: độ hòa tan rắn – lỏng, định luật phân bố, hằng số nghiệm lạnh, hằng 

số nghiệm sôi, hằng số cân bằng, cân bằng lỏng – lỏng hệ hai cấu tử… 

  - Sinh viên rèn luyện được các  kỹ năng thí nghiệm, thao tác, bố trí các dụng cụ 

và thiết bị trong từng bài thí nghiệm. Giúp sinh viên hiểu rõ nguyên tắc của những 

phương pháp thực nghiệm, cơ cấu thiết bị cơ bản, cách thiết lập một trình tự thí 

nghiệm hợp lý và ý nghĩa của kết quả nhận được. 

e. Nội dung học phần:  

Bài 1: Xác định hằng số nghiệm sôi, hằng số nghiệm đông 

Bài 2: Xác định độ hòa tan của naphtalen trong toluen 

Bài 3: Xác định hằng số cân bằng của phản ứng 

Bài 4: Cân bằng lỏng – lỏng hệ hai cấu tử 

Bài 5: Định luật phân bố 

Bài 6: Hệ 3 cấu tử tan lẫn giới hạn 

f. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính: 

 [1]  Giáo trình thực hành Hóa lý nâng cao, 2006. Trường Đại học Công nghiệp 

TP. HCM.  
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 [2]. Trần Văn Nhân, 2006. Hóa lý – Tập 1,2,3. NXB Giáo dục Việt Nam. 

 [3]. Nguyễn Văn Tuế, 2012. Hóa lý – Tập 4. NXB Giáo dục Việt Nam. 

- Tài liệu tham khảo:  

 [4] P.W.Atkius, 1997. Physical Chemistry, Oxford University press. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian. 

- Kiểm tra thường xuyên: 50% 

- Báo cáo thực hành: 50% 

- Thi kết thúc môn: trung bình cộng của kiểm tra thường xuyên và báo cáo thực 

hành 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: trên phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Hóa dược: 3 (2,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Thực hành : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Dược liệu, khoa Dược 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa đại cương, Hóa hữu cơ. 

c. Mô tả học phần: 

Hóa dược là một lĩnh vực rộng lớn với nhiều chuyên đề được phân theo nhiều 

trình độ khác nhau. Trong khuôn khổ môn hoc này, nội dung chủ yếu của môn học sẽ 

tập trung váo các lĩnh vực như sau: 

- Tác nhân hóa trị liệu: thuốc kháng sinh, thuốc kháng ký sinh trùng, thuốc sát 

khuẩn. 

- Thuốc giải độc. 

- Thuốc dùng trong chẩn đoán và dược phẩm phóng xạ. 

d. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Kiến thức: Môn học cung cấp kiến thức về một số nhóm dược phẩm, đặc biệt là 

nhóm kháng sinh: phương pháp điều chế, mối quan hệ cấu trúc-tác động, phương pháp 

kiểm nghiệm, công dụng. 

- Kỹ năng: các thao tác trong phòng thí nghiệm hóa dược cần thiết cho việc tổng 

hợp và kiểm nghiệm dược phẩm. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương I: Đại cương về Hóa dược 8 2 2 4  

2 Chương II: Thuốc kháng sinh 24 6 6 12  

3 Chương III: Thuốc sát khuẩn  24 6 6 12  

4 
Chương IV: Thuốc kháng ký sinh 

trùng 
16 4 4 8 

 

5 Chương V: Thuốc chống độc và giải 16 4 4 8  
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độc 

6 
Chương VI: Thuốc chẩn đoán, cản 

quang 
16 4 4 8 

 

7 Chương VII: Dược phẩm phóng xạ 16 4 4 8  

Tổng 120 30 30 60  

Đề cương chi tiết của phần lý thuyết: 

Chương I: Đại cương về Hóa dược 

Chương II: Thuốc kháng sinh 

Bài 1: Đại cương kháng sinh 

Bài 2: Kháng sinh họ beta lactam 

Bài 3: Kháng sinh họ aminosid 

Bài 4: Kháng sinh họ phenicol 

Bài 5: Kháng sinh phosphonic 

Bài 6: Kháng sinh họ macrolid 

Bài 7: Kháng sinh họ cyclin 

Bài 8: Kháng sinh họ polypeptid 

Bài 9: Kháng sinh họ quinolon 

Bài 10: Thuốc kháng lao 

Bài 11: Sulfamid kháng khuẩn 

Bài 12: Thuốc kháng nấm 

Chương III: Thuốc sát khuẩn  

Chương IV: Thuốc kháng ký sinh trùng 

Bài 1: Thuốc trị giun sán 

Bài 2: Thuốc trị bệnh do động vật nguyên sinh 

Chương V: Thuốc chống độc và giải độc 

Chương VI: Thuốc chẩn đoán, cản quang 

Chương VII: Dược phẩm phóng xạ 

Đề cương chi tiết của học phần thực hành: 

Bài 1 : Điều chế và kiểm định nước Javel 

Bài 2: Định tính kháng sinh Penicilin và kiểm định Streptomycin Sulfat   

Bài 3: Định tính Phtalazol và kiểm định Sulanilamid 

Bài 4: Định tính kháng sinh nhóm Cyclin và kiểm định Cloramphenicol 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính:  

[1] Nguyễn Thúy Dần, 2013. Giáo trình hóa dược - Dược lý phần I,II,III, Trường 

Đại học Y Dược Tp.HCM. 
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[2] Phan Đình Châu, 2011. Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp – Tập 1, 3. NXB Bách 

khoa Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo: 

 [3] Bộ Y tế, 2006. Hóa dược – Dược lý. NXB Trường Đại học Y học Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: trên 75%  

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Hóa phân tích 1: 3 (2,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết  : 30 tiết 

- Thực hành  : 30 

- Tự học   : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa đại cương. 

c. Mô tả học phần: 

Học phần hóa phân tích 1 cung cấp cho sinh viên kiến thức về phân tích định 

lượng bằng phép đo thể tích và đo khối lượng: phương pháp acid-base, tạo phức, oxi 

hóa - khử, kết tủa, khối lượng. 

d. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

Trình bày được nguyên tắc của phương pháp hóa học: acid-base, tạo phức chất, 

oxy hóa khử, kết tủa và phương pháp khối lượng. Thực hiện đúng các thao tác định 

lượng: đo thể tích, đo khối lượng, xử lý được số liệu thực nghiệm và trình bày kết quả 

phân tích. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1  Chương 1: Mở đầu 6 2  4  

2  
Chương 2: Đại cương về phân tích 

thể tích 
23 6 5 12  

3  Chương 3: Phương pháp chuẩn độ 

axit bazơ 

23 6 
5 12 

 

4  
Chương 4: Phương pháp chuẩn độ 

tạo phức 
17 4 5 8 

 

5  
Chương 5: Phương pháp chuẩn độ 

kết tủa 
17 4 5 8 

 

6  
Chương 6: Phương pháp chuẩn độ 

oxi hóa khử 
17 4 5 8 
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7  
Chương 7: Phương pháp phân tích 

khối lượng 
17 4 5 8 

 

Tổng 120 30 30 60  

 

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Mở đầu 

1.1. Đại cương về môn học hóa phân tích 

1.2. Các khái niệm và định luật cơ bản dùng trong hóa phân tích. 

1.3. Bài tập 

Chương 2: Đại cương về phân tích thể tích 

2.1. Đại cương về phân tích thể tích 

2.2. Các cách chuẩn độ thông dụng và tính kết quả  

2.3. Pha chế dung dịch chuẩn 

2.4. Chất gốc 

2.5. Bài tập 

Chương 3: Phương pháp chuẩn độ axit bazơ 

3.1. Đại cương về axit, baz 

3.2. Phương pháp chuẩn độ axit, baz 

3.3. Bài tập 

Chương 4: Phương pháp chuẩn độ tạo phức 

4.1. Phức chất trong dung dịch 

4.2. Phương pháp chuẩn độ complexon 

4.3. Bài tập 

Chương 5: Phương pháp chuẩn độ kết tủa 

5.1. Phản ứng kết tuả 

5.2. Phương pháp chuẩn độ kết tủa 

5.3. Bài Tập 

Chương 6: Phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử 

6.1. Phản ứng trao đổi electron 

6.2. Phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử 

6.3. Bài Tập 

Chương 7: Phương pháp phân tích khối lượng 

7.1. Nguyên tắc 

7.2. Các giai đoạn của phương pháp phân tích khối lượng 

7.3. Ứng dụng 

7.4. Bài tập  

Thực hành 
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Bài 1. Pha và xác định nồng độ dung dịch permanganat 0,1N 

Bài 2. Pha và xác định nồng độ dung dịch natri thiosulíat 

Bài 3. Định lượng natri hydrocarbonat 

Bài 4. Định lượng natri clorid bằng phương pháp Mohr 

Bài 5. Định lượng Br+, I+ bằng phương pháp Volhard 

Bài 6. Định lượng Br+, I+ bằng phương pháp Fajans 

Bài 7. Định lượng dung dịch glucose 5% 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính 

[1]. Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mạc, Từ Vọng Nghi, 2002. Hóa học phân tích. 

NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội. 

[2]. Nguyễn Tinh Dung, 2015. Hóa học phân tích – Phần 2: Các phản ứng ion 

trong dung dịch. NXB Giáo dục Việt Nam. 

[3]. Nguyễn Tinh Dung, 2013. Hóa học phân tích – Phần 3: Các phương pháp định 

lượng hóa học. NXB Giáo dục Việt Nam. 

[4]. Bộ môn Hóa lý, 2014. Sổ tay tóm tắt các đại cương Hóa lý. NXB Bách khoa Hà 

Nội. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[5]. Võ Thị  Bạch Huệ, 2015. Hóa phân tích - Tập 1. NXB giáo dục Hà nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp:75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Các yêu cầu khác: 30% (Thảo luận theo nhóm, tiểu luận, khác ….) 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: trên 75%  

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Hóa phân tích 2: 3 (2,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết   : 30 

- Thực hành, thí nghiệm : 30 tiết  

- Tự học    : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa đại cương,  Hóa phân tích 1. 

c. Mô tả học phần: 

Học phần hóa phân tích 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về 

nguyên lý, ứng dụng các phương pháp quang học, sắc ký vào phân tích dược phẩm. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Giải thích được nguyên tắc và ứng dụng của nhóm kỹ thuật phân tích quang phổ. 

- Trình bày được khối phổ (ƯV-VIS, IR, AAS, MS) và chia tách (GC, HPLC, 

SFC, TLC, CE) 

- Trình bày được việc phân tích thuốc. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1. Đại cương về phân 

tích dụng cụ 

6 2  4  

2 Chương 2. Đại cương về phân 

tích quang học 

14 3 5 6  

3 Chương 3. Quang phổ hấp thụ 

phân tử 

17 4 5 8  

4 Chương 4. Quang phổ hấp thụ và 

phát xạ nguyên tử 

17 4 5 8  

5 Chương 5. Quang phổ huỳnh 

quang 

17 4 5 8  
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TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

6 Chương 6. Một số phương pháp 

quang học khác 

16 4 4 8  

7 Chương 7. Phân tích khối phổ 12 3 3 6  

8 Chương 8. Đại cương về sắc ký 9 3  6  

9 Chương 9. Sắc ký lỏng, sắc ký 

khí 

12 3 3 6  

Tổng 120 30 30 60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Đại cương về phân tích dụng cụ 

Chương 2. Đại cương về phân tích quang học 

Chương 3. Quang phổ hấp thụ phân tử 

Chương 4. Quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử 

Chương 5. Quang phổ huỳnh quang 

Chương 6. Một số phương pháp quang học khác 

Chương 7. Phân tích khối phổ 

Chương 8. Đại cương về sắc ký 

Chương 9. Sắc ký lỏng, sắc ký khí 

Thực hành 

Bài 1. Khảo sát phổ uv 

Bài 2. Khảo sát ảnh hưởng của dung môi và PH đến sự hấp thụ benzen và phenol 

trong quang phổ uv - VIS 

Bài 3. Định danh hợp chất tinh khiết bằng quang phổ hồng ngoại 

Bài 4. Định lượng Na+, cr bằng phương pháp sắc ký trao đổi ỉon 

Bài 5. Định lượng paracetamol và cafein trong chế phẩm HPLC 

Bài 6. Định lượng Na+, K+ bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 

Bài 7. Định lượng Alimemazine bằng phương pháp GC 

f. Tài liệu học tập: 

-  Sách, giáo trình chính: 

[1]. Phạm Luận, 2014. Phương pháp phân tích Phổ phân tử. NXB Bách khoa Hà 

Nội. 

[2]. Phạm Luận, 2014. Phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách. NXB Bách 

khoa Hà Nội. 
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[3]. Tạ Ngọc Đôn, 2012. Rây phân tử và vật liệu hấp phụ. NXB Bách khoa Hà 

Nội. 

[4]. Bộ môn Hóa lý, 2014. Sổ tay tóm tắt các đại cương Hóa lý. NXB Bách khoa 

Hà Nội. 

   - Tài liệu tham khảo:  

 [5]. Nguyễn Tinh Dung, 2015. Hóa học phân tích – Phần 2: Các phản ứng ion 

trong dung dịch. NXB Giáo dục Việt Nam. 

[6]. Nguyễn Tinh Dung, 2013. Hóa học phân tích – Phần 3: Các phương pháp định 

lượng hóa học. NXB Giáo dục Việt Nam. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 100%  

- Báo cáo thực hành: 50% 

- Kiểm tra thường xuyên: 50 % 

- Thi kết thúc học phần: trung bình cộng của kiểm tra thường xuyên và báo cáo 

thực hành 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Hóa sinh và vi sinh thực phẩm: 2 (2,0,4) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa lý, Hóa phân tích, Sinh học đại cương 

c. Mô tả học phần: 

  Hoá sinh: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc và tính 

chất của chất tạo thành cơ thể sống như protein, gluxit, lipit, vitamin,...Đồng thời trên 

cơ sở của hoá sinh đại cương, người học sẽ có thể lĩnh hội về vai trò và sự chuyển hoá 

của các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm nhằm nâng 

cao cảm quan và chất lượng các sản phẩm. 

  Vi sinh: trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương về thế giới vi sinh vật sống. 

Bao gồm các đặc điểm hình thái cấu tạo, đặc tính sinh lý, khả năng chuyển hoá vật 

chất của vi sinh vật, sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường tự nhiên và vai trò 

của vi sinh vật trong chế biến và bảo quản thực phẩm 

d. Mục tiêu của học phần: 

  Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  Hiểu và trình bày được 

diễn biến và ý nghĩa của quá trình sinh tổng hợp và thoái hóa của các chất, glucid, 

lipid, prtotid trong cơ thể. Từ đó có thể thao tác đúng qui trình kỹ thuật, giải thích và 

biện luận được các thử nghiệm và xét nghiệm. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1. Vị trí và chức năng 

của các chất có trong thực phẩm 

18 6  12  

2 Chương 2. Đối tượng của vi sinh 

vật học và lịch sử phát triển của 

nó 

18 6  12  

3 Chương 3. Đặc tính sinh lý và sự 18 6  12  
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TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

phân bố của vi sinh vật trong tự 

nhiên 

4 Chương 4. Hệ vi sinh vật thực 

phẩm và các sản phẩm thực 

phẩm 

18 6  12  

5 Chương 5. Vi sinh vật gây bệnh 

và các bệnh về thực phẩm 

18 6  12  

Tổng 90 30  60  

 

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Vị trí và chức năng của các chất có trong thực phẩm 

1.1. Protein 

1.2. Enzym 

1.3. Gluxit 

1.4. Lipit 

1.5. Vitamin – chất màu – chất thơm 

Chương 2. Đối tượng của vi sinh vật học và lịch sử phát triển của nó  

1.1. Các khái niệm cơ bản về vi sinh vật 

1.2. Lịch sử phát triển của vi sinh vật 

Chương 3. Đặc tính sinh lý và sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên 

1.1. Quá trình trao đổi chất, trao đổi năng lượng của vi sinh vật 

1.2. Sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật 

1.3. Mối quan hệ của vi sinh vật với yếu tố môi trường bên ngoài tế bào 

1.4. Sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên 

Chương 4. Hệ vi sinh vật thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm  

1.1. Hệ vi sinh vật rau quả và các sản phẩm rau quả 

1.2. Hệ vi sinh vật thịt và các sản phẩm thịt 

1.3. Hệ vi sinh vật cá và các sản phẩm của cá 

Chương 5. Vi sinh vật gây bệnh và các bệnh về thực phẩm  

1.1. Sự truyền nhiễm 

1.2. Miễn dịch 

1.3. Các bệnh lây truyền qua thực phẩm 

1.4. Nguyên nhân và phương pháp kiểm tra thực phẩm 

f. Tài liệu học tập: 
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-  Sách, giáo trình chính: 

 [1]. Đàm Sao Mai, 2009. Hóa sinh thực phẩm. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

[2]. Hoàng Kim Anh, 2015. Hóa học thực phẩm. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà 

Nội. 

[3]. Ngọc Tú, 2010. Hóa sinh công nghiệp. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

[4]. Kiều Hữu Ảnh, 2010. Giáo trình Vi sinh vật học thực phẩm. NXB Giáo dục 

Việt Nam. 

[5]. Nguyễn Phùng Tiến, Bùi Minh Đức, 2003. Vi sinh vật thực phẩm 1. NXB Y 

Học, Hà Nội. 

[6]. Nguyễn Phùng Tiến, Bùi Minh Đức, 2007. Vi sinh vật thực phẩm 2. NXB Y 

Học Hà Nội. 

[7]. Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng, 2016. Hóa sinh học. NXB Giáo dục 

Việt Nam. 

[8]. Phạm Thị Trân Châu, 2010. Hóa sinh học - Các chất phân tử lớn trong hệ 

thống sống. NXB Giáo dục Việt Nam. 

   - Tài liệu tham khảo:  

 [9]. Đồng Thị Thanh Thu, 2003. Sinh hóa ứng dụng. NXB Đại học Quốc gia TP. 

HCM. 

 [10]. Trần Linh Thước, 2010. Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực 

phẩm và mỹ phẩm. NXB Giáo dục Việt Nam. 

 [11]. Lê Văn Việt Mẫn, 2014. Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm. NXB Đại 

học Quốc gia TP. HCM.  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 100%  

- Chuyên cần: 20% 

- Kiểm tra thường xuyên: 30 % 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

An toàn lao động trong công nghệ hóa học: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết   : 20 tiết 

- Bài tập, thảo luận trên lớp : 10 tiết 

- Tự học    : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương. 

c. Mô tả học phần: 

  Học phần bao gồm các phần bảo hộ lao động, an tòan trong sản xuất, vệ sinh 

lao động và phòng chống cháy nổ. 

d. Mục tiêu của học phần 

  Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng hiểu các yếu tố nguy hiểm và 

có hại, cháy nổ trong lao động cũng như các biện pháp phòng ngừa.Trên cơ sở đó, sinh 

viên sẽ có thể làm việc an toàn hơn. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1: Công tác bảo hộ lao 

động 
9 3  6  

2 Chương 2: Kỹ thuật an toàn lao 

động trong sản xuất 
36 12  24  

3 Chương 3: Vệ sinh lao động 18 6  12  

4 Chương 4: Phòng chống cháy nổ 21 7  14  

5 Chương 5: Họat động bảo hộ 

trong doanh nghiệp 
6 2  4  

Tổng 90 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Công tác bảo hộ lao động 

1.1. Một số khái niệm 
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1.2. Mục đích, ý nghĩa và tính chất công tác bảo hộ lao động 

1.3. Luật pháp, chế độ chính sách công tác bảo hộ lao động 

Chương 2: Kỹ thuật an toàn trong sản xuất 

2.1. Khái niệm 

2.2. Kỹ thuật an tòan trong sản xuất 

2.3. Kỹ thuật an toàn điện 

2.4. Kỹ thuật an toàn trong thiết bị chịu áp lực 

2.5. Kỹ thuật an toàn hóa chất 

2.6. Kỹ thuật an toàn khi bảo quản và vận chuyển hóa chất  

2.7. Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm 

Chương 3: Vệ sinh lao động 

3.1. Khái niệm  

3.2. Vi khí hậu 

3.3. Bụi 

3.4. Tiếng ồn và chấn động 

3.5. Chiếu sáng 

3.6. Một số bệnh nghề nghiệp liên quan 

Chương 4: Phòng chống cháy nổ 

4.1. Khái niệm về cháy nổ 

4.2. Những điều cần thiết cho quá trình cháy 

4.3. Đặc tính chất cháy 

4.4. Những nguyên nhân gây cháy nổ 

4.5. Các biện pháp quản lí phòng chống cháy cơ sở 

4.6. Nguyên tắc, nguyên lí phòng chống cháy nổ 

4.7. Các biện pháp, phương pháp chữa cháy 

4.8. Một số kí hiệu, hình vẽ an tòan trong phòng chống cháy nổ 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Nguyễn Thế Đạt, 2009. Giáo trình An toàn lao động. NXB Giáo Dục. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[1]. Trang web antoanlaodong.gov.vn 

[2]. Nguyễn Văn Nhân, 2007. Giáo trình Kỹ thuật An toàn và bảo hộ lao động. 

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp trên 75% 

- Kiểm tra trắc nghiệm giữa học phần : 30%  
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- Thi trắc nghiệm kết thúc học phần : 50%  

- Điểm quá trình    : 20% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: trên 75% 

- Bài tập, tiểu luận, thực hành phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Phổ nguyên tử: 2 (2,0,4) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

Hóa đại cương, Hóa phân tích 

c. Mô tả học phần: 

Phổ nguyên tử là học phần chuyên môn dùng cho chuyên ngành Hóa phân tích. 

Học phần cung cấp kiến thức cho sinh viên về hai phương pháp phân tích hiện đại dựa 

trên sự tương tác của vật chất với bức xạ điện từ. Nội dung bao gồm lý thuyết về ánh 

sáng, các định luật quang học, nguyên lý, cơ sở định tính, cơ sở định lượng, thiết bị, 

các kỹ thuật định lượng và ứng dụng của phổ nguyên tử .  

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: hiểu về cơ sở lý thuyết, 

thiết bị phân tích tương ứng với từng phương pháp AAS , AES, kỹ thuật vận hành cơ 

bản, nguyên lý hoạt động và đặc điểm cơ bản của các bộ phận chính của thiết bị, các 

bước tiến hành và điều kiện kỹ thuật tương ứng khi phân tích bằng phương pháp phổ 

nguyên tử. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Đại cương về bức xạ điện từ 6 2 0 4  

2 
Phương pháp phổ phát xạ nguyên 

tử 
42 14 0 28  

3 
Phương pháp phổ hấp thu nguyên 

tử 
42 14 0 28  

Tổng 90 30 0 60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Khái quát về bức xạ điện từ và phổ 
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1.1. Đại cương về bức xạ điện từ và phổ 

1.2. Sự hấp thu bức xạ điện từ 

1.3. Sự phát xạ bức xạ điện từ 

Chương 2. Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử 

2.1. Trạng thái năng lượng của nguyên tử 

2.2. Quá trình tạo phổ AES 

2.3. Cơ sở định tính và định lượng của phương pháp 

2.4. Nguyên tắc của phép đo phổ phát xạ 

2.5. Thiết bị 

2.6. Các yếu tố ảnh hưởng 

2.7. Phân tích định tính bằng AES 

2.8. Phân tích định lượng bằng AES 

2.9. Ứng dụng của phổ AES 

Chương 3. Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử 

3.1. Quá trình hình thành phổ AAS 

3.2. Cơ sở định lượng của phương pháp AAS 

3.3. Nguyên tắc của phép đo AAS 

3.4. Kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu 

3.5. Thiết bị AAS 

3.6. Các phương pháp phân tích định lượng theo AAS 

3.7. Các yếu tố ảnh hưởng trong phép đo AAS 

3.8. Các phương pháp phân tích gián tiếp bằng AAS 

3.9. Ứng dụng của phổ AAS 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Phạm Luận, 2014. Phương pháp phân tích Phổ phân tử. NXB Bách khoa Hà 

Nội. 

[2]. Phạm Luận, 2014. Phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách. NXB Bách 

khoa Hà Nội. 

[3]. Tạ Ngọc Đôn, 2012. Rây phân tử và vật liệu hấp phụ. NXB Bách khoa Hà 

Nội. 

[4]. Trần Văn Hải, 2009. Phản ứng điện hóa và ứng dụng. NXB Giáo dục Hà Nội. 

   - Tài liệu tham khảo:  

[1]. Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mạc, Từ Vọng Nghi, 2002. Hóa học phân tích. 

NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội. 
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[2]. Nguyễn Tinh Dung, 2015. Hóa học phân tích – Phần 2: Các phản ứng ion 

trong dung dịch. NXB Giáo dục Việt Nam. 

[3]. Nguyễn Tinh Dung, 2013. Hóa học phân tích – Phần 3: Các phương pháp định 

lượng hóa học. NXB Giáo dục Việt Nam. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp:75%  

- Điểm quá trình: 20 % 

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: 30 % 

- Thi kết thúc học phần: 50 % 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Phổ tử ngoại, khả kiến: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết   : 24 tiết 

- Bài tập, thảo luận trên lớp : 06 tiết 

- Tự học    : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích. 

c. Mô tả học phần: 

  Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

  Phổ tử ngoại – khả kiến là môn học chuyên môn dùng cho chuyên ngành Hóa 

phân tích. Môn học cung cấp kiến thức cho sinh viên về hai phương pháp phân tích 

hiện đại dựa trên sự tương tác của vật chất với bức xạ điện từ. Nội dung bao gồm lý 

thuyết về ánh sáng, các định luật quang học, nguyên lý, cơ sở định tính, cơ sở định 

lượng, thiết bị, các kỹ thuật định lượng và ứng dụng của phổ tử ngoại – khả kiến. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: hiểu về cơ sở lý thuyết, 

thiết bị phân tích tương ứng với phương pháp UV- VIS, kỹ thuật vận hành cơ bản, 

nguyên lý hoạt động và đặc điểm cơ bản của các bộ phận chính của thiết bị, các bước 

tiến hành và điều kiện kỹ thuật tương ứng khi phân tích bằng phương pháp phổ tử 

ngoại khả kiến. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Cơ sở lý thuyết của phương pháp 

UV – VIS 
30 10  20 

 

2 Thiết bị UV - VIS 22 6  16  

3 Các kỹ thuật xác định dùng trong 

phân tích UV - VIS 
14 6  8 

 

4 Ứng dụng của phương pháp đo 24 8  16  
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phổ UV – VIS 

Tổng 90 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp UV - VIS 

1.1. Đại cương về bức xạ điện từ và phổ 

1.2. Thuyết vân đạo phân tử MO 

1.3. Cơ sở lý thuyết của phương pháp 

1.4. Cơ sở định tính của phương pháp 

1.5. Cơ sở định lượng của phương pháp - Định luật Lambert – Beer. 

1.6. Tính cộng mật độ quang 

1.7. Điều kiện nghiệm đúng định luật Lamber – Beer và nguyên nhân lệch khỏi định 

luật 

1.8. Khảo sát sự tuân theo định luật 

1.9. Các dạng phổ hấp thu phân tử 

1.10. Yêu cầu đối với thuốc thử hữu cơ 

1.11. Yêu cầu của phản ứng dùng trong phương pháp trắc quang 

1.12. Các bước khảo sát được tiến hành trong qui trình phân tích trắc quang 

1.13. Bài tập 

Chương 2. Thiết bị UV - VIS 

2.1. Sơ đồ khối của thiết bị 

2.2. Các loại máy quang phổ 

2.2. Vai trò đặc điểm của từng bộ phận chính 

2.3. Bài tập 

Chương 3. Các kỹ thuật xác định dùng trong phân tích UV - VIS 

3.1. Kỹ thuật so sánh 

3.2. Kỹ thuật dãy chuẩn 

3.3. Kỹ thuật vi sai 

3.4. Kỹ thuật  thêm chuẩn 

3.5. Kỹ thuật factor 

3.6. Bài tập 

Chương 4. Ứng dụng của phương pháp đo phổ UV - VIS 

4.1. Xác định các hợp chất riêng lẻ 

4.2. Xác định các hỗn hợp 

4.3. Phương pháp chiết trắc quang 

4.4. Bài tập 

4.5. Chuẩn độ trắc quang 

4.6. Ưu và nhược điểm của phương pháp   

4.7. Bài tập 

f. Tài liệu học tập: 
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 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Phạm Luận, 2014. Phương pháp phân tích Phổ phân tử. NXB Bách khoa Hà 

Nội. 

[2]. Phạm Luận, 2014. Phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách. NXB Bách 

khoa Hà Nội. 

[3]. Tạ Ngọc Đôn, 2012. Rây phân tử và vật liệu hấp phụ. NXB Bách khoa Hà 

Nội. 

[4]. Trần Văn Hải, 2009. Phản ứng điện hóa và ứng dụng. NXB Giáo dục Hà Nội. 

   - Tài liệu tham khảo:  

[1]. Nguyễn Thị Minh Hiền, 2016. Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công 

nghệ hóa học. NXB Bách khoa Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 80%  

- Kiểm tra giữa học phần: trắc nghiệm 30% 

- Thi kết thúc học phần : trắc nghiệm 50% 

- Chuyên cần: 20%   

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 80%  

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Phân tích điện hóa: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa đại cương, Hóa phân tích 

c. Mô tả học phần: 

 Cơ sở lý thuyết của các phương pháp điện thế, chuẩn độ điện thế bao gồm: phản 

ứng điện hoá, lý thuyết điện cực, lý thuyết điện phân và cơ sở định lượng của phương 

pháp kèm theo thiết bị để thực hiện phương pháp. Cơ sở lý thuyết của phương pháp 

điện lượng, điện trọng lượng, cực phổ, đồng thời các hệ thức làm cơ sở định lượng, 

đặc điểm, cấu tạo, cách vận hành các thiết bị tương ứng. Ứng dụng của các phương 

pháp vào phân tích các chỉ tiêu vi lượng, siêu vi lượng trong các lĩnh vực công nghiệp 

môi trường, hàng hoá tiêu dùng, thực phẩm, … 

d. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

 - Trình bày được cơ sở lý thuyết, thiết bị phân tích, các kỹ thuật thực hiện tương 

ứng với từng phương pháp điện thế bao gồm điện thế trực tiếp, chuẩn độ điện thế, 

phạm vi áp dụng cho từng phương pháp. 

 - Trình bày được nguyên tắc, cơ sở định lượng của phương pháp điện lượng và 

điện trọng lượng. Đặc điểm của thiết bị phân tích, các điều kiện kỹ thuật và phạm vi áp 

dụng của phương pháp điện lượng và điện trọng lượng. 

 - Trình bày được nguyên tắc, cơ sở định lượng của phương pháp Vol – Ampper 

(Cực phổ). Đặc điểm của thiết bị phân tích, các điều kiện kỹ thuật và phạm vi áp dụng 

của phương pháp cực phổ. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 
Cơ sở lý thuyết chung của 

phương pháp 
18 6 0 12 

 

2 Phương pháp điện thế 24 8 0 16  
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3 
Phương pháp điện trọng lượng 

và điện lượng 
24 8 0 16 

 

4 Phương pháp Von - Amper 24 8 0 16  

 Tổng 90 30 0 60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Cơ sở lý thuyết chung của phương pháp 

1.1. Cơ sở lý thuyết chung 

1.2. Phân loại phương pháp phân tích điện hóa 

Chương 2. Phương pháp điện thế 

2.1. Phương pháp điện thế trực tiếp 

2.2. Phương pháp chuẩn độ điện thế 

2.3. Một số ứng dụng của phương pháp 

Chương 3. Phương pháp điện trọng lượng và điện lượng 

3.1. Phương pháp điện trọng lượng 

3.2. Phương pháp điện lượng 

Chương 4. Phương pháp cực phổ 

4.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp 

4.2. Những điều kiện cần thiết cho định lượng bằng cực phổ khuếch tán một 

chiều 

4.3. Kỹ thuật định lượng 

4.4. Đo chiều cao của sóng khuếch tán 

4.5. Các bước tiến hành của phương pháp cực phổ cổ điển 

4.6. Các ứng dụng của phương pháp cực phổ. 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Trần Văn Hải, 2009. Phản ứng điện hóa và ứng dụng. NXB Giáo dục Hà Nội. 

[2]. Trần Thị Thúy, 2016. Phân tích công cụ. NXB  Bách khoa Hà nội. 

[3]. Trần Minh Hoàng, 2013. Sổ tay mạ điện. NXB  Bách khoa Hà nội. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[1]. Nguyễn Thị Minh Hiền, 2016. Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công 

nghệ hóa học. NXB Bách khoa Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp:75%  

- Điểm chuyên cần: 20 % 

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: 30 % 

- Thi kết thúc học phần: 50 % 
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h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Kỹ thuật – thiết bị phản ứng: 3 (3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết  : 45 tiết 

- Tự học   : 90 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hoá vô cơ, hoá phân tích    

c. Mô tả học phần: 

  Khảo sát động hóa học các loại phản ứng hóa học và sinh học từ đó tính toán 

các loại thiết bị phản ứng trong quy trình công nghệ sản xuất hóa chất cơ bản, thực 

phẩm, chế phẩm enzyme. 

d. Mục tiêu của học phần: 

  Sau khi học xong học phần này: 

- Sinh viên hiểu được cơ sở lý thuyết chung về quá trình phản ứng trong công 

nghiệp hóa học và thực phẩm. 

- Sinh viên biết cách tính toán thiết kế các dạng thiết bị phản ứng trong công 

nghiệp hóa học và thực phẩm. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 

Chương 1: Phân loại phản ứng 

và thiết lập phương trình vận tốc 

phản ứng 

15 5  10  

2 

Chương 2: Phương trình cân 

bằng vật chất cho quá trình phản 

ứng 

15 5  10  

3 
Chương 3: Phương trình thiết kế 

thiết bị phản ứng gián đoạn 
15 5  10  

4 
Chương 4: Phương trình thiết kế 

thiết bị Phản ứng liên tục 

 

 phản ứng  

 phản ứng gián đoạn 

11 5  6  
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TT Tên chương 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

5 
Chương 5: Mô hình phản ứng dị 

thể 
11 5  6  

6 
Chương 6: Thiết bị phản ứng dị 

thể 
9 5  4  

7 Chương 7: Chất xúc tác sinh học 9 5  4  

8 
Chương 8: Cơ chế phản ứng sinh 

học 
9 5  4  

9 
Chương 9: Thiết bị phản ứng 

sinh học 
11 5  6  

Tổng 105 45  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1:  Phân loại phản ứng và thiết lập phương trình vận tốc phản ứng 

1.1. Phản ứng đồng thể 

1.2. Phản ứng dị thể 

1.3. Phản ứng đơn 

1.4. Phản ứng đa hợp 

1.5. Phản ứng bậc 1  

1.6. Phản ứng bậc 2 

1.7. Phản ứng thuận nghịch 

1.8. Bài tập 

Chương 2: Phương trình cân bằng vật chất cho quá trình phản ứng 

2.1. Nguyên lý bảo toàn vật chất trong thiết bị 

2.2. Phương trình cân bằng vật chất trong thiết bị 

2.3. Bài tập 

Chương 3: Phương trình thiết kế thiết bị phản ứng gián đoạn 

3.1. Mô hình thiết bị thùng khuấy trộn hoạt động gián đoạn 

3.2. Đặc trưng của thiết bị 

3.3. Phương trình thiết kế thiết bị 

3.4. Bài tập 

Chương 4: Phương trình thiết kế thiết bị phản ứng liên tục 

4.1. Mô hình thiết bị thùng khuấy trộn hoạt động liên tục 

4.2. Đặc trưng của thiết bị 
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4.3. Phương trình thiết kế thiết bị 

4.4. Bài tập 

Chương 5: Mô hình phản ứng dị thể 

5.1. Mô hình chuyển hoá liên tục 

5.2. Mô hình lõi chưa chuyển hoá 

5.3. Bài tập 

Chương 6: Thiết bị phản ứng dị thể 

6.1. Thiết bị phản ứng tầng cố định (di động) 

6.2. Thiết bị phản ứng tầng sôi 

6.3. Bài tập 

Chương 7: Chất xúc tác sinh học 

7.1. Protein 

7.2. Enzyme 

7.3. Chất kìm hãm 

7.4. Bài tập 

Chương 8: Cơ chế phản ứng sinh học 

8.1. Phản ứng sinh học 

8.2. Phương trình Michaelis- Menten 

8.3. Tốc độ phản ứng sinh học 

8.4. Cơ chế kìm hãm của chất kìm hãm cạnh tranh 

8.5. Cơ chế kìm hãm của chất kìm hãm không cạnh tranh 

8.6. Bài tập 

Chương 9: Thiết bị phản ứng sinh học 

9.1. Thiết bị thùng lên men 

9.2. Thiết bị tank lên men 

9.3. Bài tập 

f. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:       

  [1] Đặng Như Tại, 2015. Cơ sở hóa học lập thể. NXB Giáo dục Việt Nam. 

  [2] Trịnh Lê Hùng, 2009. Cơ sở hóa sinh. NXB Giáo dục Việt Nam. 

  [3] Vũ Bá Minh, 2004. Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm -  Tập 4: Kỹ thuật phản ứng. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

    - Tài liệu tham khảo:  

[4] Lê Ngọc Tú, 1996. Hóa sinh Công nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật.  



 55 

[5] Đồng Thị Thanh Thu, 1996. Sinh hoá Cơ bản, NXB Khoa học Kỹ thuật. 

[6] Nguyễn Đức Lượng, 2012. Công Nghệ Enzyme, NXB Đại học Quốc gia TP. 

HCM. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp:100%  

- Kiểm tra thường xuyên: 50 % 

- Thi kết thúc học phần: 50 % 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Quá trình và thiết bị truyền nhiệt: 3 (2,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:   

- Lý thuyết  : 30 tiết 

- Thực hành  : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Toán Cao cấp, Vẽ kỹ thuật, Hoá lý. 

c. Mô tả học phần:  

Học phần gồm các nội dung: 

- Các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt 

- Quá trình đun nóng, làm nguội và ngưng tụ 

- Quá trình cô đặc 

d. Mục tiêu của học phần: 

Giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về các phương pháp truyền nhiệt, các 

định luật cơ bản của truyền nhiệt, các quá trình công nghệ và thiết bị về nhiệt đặc 

trưng trong lĩnh vực công nghệ hoá học để từ đó có thể lĩnh hội được kiến thức chuyên 

ngành thuộc học phần này. 

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung 
Số 

tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Chương 1: Truyền nhiệt 

 

30 10  20  

2 
Chương 2: Đun nóng, làm nguội, 

ngưng tụ  

 

30 
10  20  

3 Chương 3: Cô đặc 

 

30 10  20  

4 Thực hành 30  30   

Tổng 120 30 30 60  
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Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

Chương 1: Truyền nhiệt 

1.1. Dẫn nhiệt 

1.2.  Nhiệt đối lưu (Cấp nhiệt) 

1.3. Nhiệt bức xạ 

1.4. Truyền nhiệt 

1.5. Bài tập 

Chương 2: Đun nóng, làm nguội, ngưng tụ 

1.1. Đun nóng 

1.1.1. Nguồn nhiệt và các phương pháp đun nóng 

1.1.2. Đun nóng bằng hơi nước bảo hoà 

1.1.3. Đun nóng bằng khói lò 

1.1.4. Đung nóng bằng dòng điện 

1.1.5. Đung nóng bằng chất tải nhiệt đặc biệt 

1.2. Làm nguội 

1.2.1. Làm nguội trực tiếp 

1.2.2. Làm nguội gián tiếp 

1.3. Ngưng tụ 

1.3.1. Ngưng tụ trực tiếp 

1.3.2. Ngưng tụ gián tiếp 

1.4. Bài tập 

Chương 3: Cô đặc 

1.1. Khái niệm chung 

1.1.1. Định nghĩa 

1.1.2. Một số tính chất vật lý của dung dịch 

1.2. Cô đặc một nồi 

1.2.1. Sơ đồ hệ thống và cân bằng vật liệu 

1.2.2. Cân bằng nhiệt lượng 

1.2.3. Bề mặt  đun sôi của dung dịch và tổn thất nhiệt độ 

1.3. Cô đặc nhiều nồi 

1.3.1. Sơ đồ hệ thống cô đặc nhiều nồi 

1.3.2. Cân bằng vật liệu 

1.3.3. Cân bằng nhiệt lượng 

1.3.4. Số nồi thích hợp trong hệ thống cô đặc nhiều nồi 

1.4. Cấu tạo thiết bị cô đặc 

1.4.1. Thiết bị cô đặc có ống tuần hoàn ở tâm 
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1.4.2. Thiết bị cô đặc phòng đốt treo 

1.4.3. Thiết bị cô đặc phòng đốt ngoài 

1.4.4. Thiết bị cô đặc tuàn hoàn cưỡng bức 

1.4.5. Thiết bị cô đặc loại màng 

3.5. Bài tập 

Thực hành 

Bài 1: Thí nghiệm về quá trình nhiệt trên thiết bị trao đổi nhiệt 

Bài 2: Thí nghiệm về quá trình nhiệt trên máy sấy đối lưu 

Bài 3: Thí nghiệm về quá trình nhiệt trên máy sấy tầng sôi 

Bài 4: Thí nghiệm về quá trình nhiệt trên tháp chưng luyện 

Bài 5: Thí nghiệm về qua trình nhiệt trên tháp hấp thụ cột đệm 

f. Tài liệu học tập:  

- Sách, giáo trình chính: 

  [1] Phạm Văn Bôn, Nguyễn Đình Thọ, 2004. Quá trình và thiết bị truyền nhiệt tập 5, 

quyển 1 và quyển 2, NXB Đại học Bách khoa TP. HCM. 

  [2] Nguyễn Văn Lục, Hoàng Minh Nam, 2004. Quá trình và thiết bị trong công 

nghiệp hóa học và thực phẩm - Bài Tập: Các quá trình cơ học. NXB Đại học Quốc gia 

TP. HCM. 

  [3] Nguyễn Văn Lụa, 2015. Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 1. Quyển 1: Khuấy, lắng, lọc. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

  [4] Nguyễn Bin, 2004. Các quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 1: Các quá trình thủy lực, bơm quạt, máy nén. NXB Khoa học và Kỹ thuật 

Hà Nội. 

 [5] Nguyễn Tấn Dũng, 2016. Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. 

Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

 [6] Phạm Văn Bôn, 2006.  Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 5. Quyển 1: Truyền nhiệt ổn định. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

 [7] Phạm Văn Bôn, 2006. Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm. Bài tập Truyền nhiệt. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

 [8] Phạm Văn Bôn, 2006.  Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 5. Quyển 2: Truyền nhiệt không ổn định. NXB Đại học Quốc gia TP. 

HCM. 

  [9] Nguyễn Hữu Tùng, Trần Trung Kiên,  2006.  Hóa công cơ sở chuyển khối. NXB 

Bách khoa Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo:  

  [10] Trần Đức Ba, Phạm Văn Bôn, 1994. Kỹ thuật lạnh đại cương, Đại học Bách 

khoa Thành phố Hồ Chí Minh. 
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g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Dự lớp: trên 75% 

- Chuyên cần: 20% 

- Kiểm tra giữa học phần: Tự luận 30% 

- Thi kết thúc học phần: Tự luận 50% 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên       

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định  15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Quá trình và thiết bị truyền chất: 3 (2,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Thực hành : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

Quá  trình và thiết bị truyền nhiệt. 

c. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên những nội dung: 

- Các kiến thức cơ bản về truyền chất; 

- Quá trình chưng, hấp thụ, hấp phụ, sấy 

- Trích ly chất lỏng. 

 

d. Mục tiêu của học phần: 

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản của các quá trình truyền chất và 

các quá trình công nghệ và thiết bị về truyền chất đặc trưng trong lĩnh vực công nghệ 

hoá học như: chưng luyện, hấp thụ, hấp phụ, trích ly, kết tinh 

 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Những kiến thức cơ 

bản về truyền chất 

 

8 2 2 4  

2 Chương 2: Quá trình chưng  16 4 4 8  

3 Chương 3: Quá trình hấp thụ 16 4 4 8  

4 Chương 4: Trích ly chất lỏng  16 4 4 8  

5 Chương 5: Quá trình kết tinh 16 4 4 8  
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6 Chương 6: Quá trình hấp phụ 

Trích ly chất rắn 

16 
4 4 8 

 

7 Chương 7: Sấy 16 4 4 8  

Tổng 120 30 30 60  

 

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Những kiến thức cơ bản về truyền chất 

1.1. Khái niệm 

1.2. Các phương pháp khuếch tán 

Chương 2: Quá trình chưng 

2.1. Khái niệm 

2.2. Cân bằng hơi lỏng 

2.3. Chưng luyện 

2.4. Chưng đơn giản 

2.5. Chưng bằng hơi nước trực tiếp 

2.6. Các phương pháp chưng khác 

Chương 3:  Hấp thụ 

3.1. Cơ sở vật lý của quá trình 

3.2. Thiết bị hấp thụ và chưng luyện 

3.3. Quá trình nhả hấp thụ 

3.4. Hệ thống hập thụ 

Chương 4 :  Trích ly chất lỏng 

4.1. Sơ đồ nguyên lý trích ly chất lỏng  

4.2. Cân bằng pha trong hệ lỏng – lỏng 

4.3. Nguyên tắc trích ly 

4.4. Cân bằng vật liệu 

4.5. Các phương pháp trích ly 

4.6. Cấu tạo thiết bị trích ly 

Chương 5: Quá trình kết tinh 

5.1. Khái niệm  

5.2. Cân bằng trong quá trình kết tinh 

5.3. Tốc độ kết tinh 

5.4. Phương pháp kết tinh 

5.5. Cấu tạo thiết bị kết tinh 

5.6. Bài tập 
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Chương 6: Quá trình hấp phụ 

6.1. Khái niệm  

6.2. Chất hấp phụ công nghiệp  

6.3. Cấu tạo thiết bị hấp phụ 

6.4. Bài tập 

Chương 7: Sấy 

7.1. Khái niệm  

7.2. Các thông số cơ bản của không khí ẩm 

7.3. Độ I-x của không khí ẩm 

7.4. Cân bằng trong quá trình sấy 

7.5. Cân bằng vật liệu và nhiệt lượng của máy sấy 

7.6. Lượng không khí và nhiệt lượng tiêu tốn 

7.7. Các phương thức sấy 

7.8. Cấu toạ máy sấy 

Thực hành 

Bài 1: Thí nghiệm về quá trình truyền chất trên máy sấy đối lưu 

Bài 2: Thí nghiệm về quá trình truyền chất trên tháp chưng luyện không có đối lưu 

Bài 3: Thí nghiệm về quá trình truyền chất trên tháp chưng luyện có đối lưu 

Bài 4: Thí nghiệm về quá trình truyền chất trên hệ thống tháp trích ly 

Bài 5: Thí nghiệm về quá trình truyền chất trên hệ  thống tháp hấp thụ cột đệm 

 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Võ Văn Bang, Vũ Bá Minh, 2013. Truyền khối, NXB Trường Đại học Bách 

Khoa TP.HCM. 

[2]. Nguyễn Hữu Tùng, 2011. Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử. NXB Bách 

khoa Hà Nội. 

[3]. Nguyễn Hữu Tùng, 2012. Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử các nguyên lý 

và ứng dụng. NXB Trường  Bách khoa Hà Nội.  

[4]. Nguyễn Hữu Tùng, 2016. Hóa công cơ sở chuyển khối. NXB Bách khoa Hà 

Nội.  

 - Tài liệu tham khảo:  

[5]. Nguyễn Bin, 1999.  Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và 

thực phẩm - Tập 2. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

[6]. Nguyễn Hữu Tùng, 2013. Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử - Tính toán và 

thiết kế.  NXB Trường Bách khoa Hà Nội.  
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g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 30%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Quá trình thuỷ lực và cơ học vật liệu rời: 3 (3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 45 tiết 

- Tự học   : 90 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Toán cao cấp, Vẽ kỹ thuật. 

c. Mô tả học phần: 

  Nội dung bao gồm: cơ sở các quá trình và thiết bị thủy lực như bơm, quạt, máy 

nén, phân riêng hệ không đồng nhất, các kiến thức về cơ học vật liệu rời như đập, 

nghiền sàng và vận chuyển vật liệu rời. 

d. Mục tiêu của học phần: 

  Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: Nắm được các quá trình 

trong thiết bị thủy lực, cơ học vật liệu rời. Hiểu biết và nắm vững nguyên lý làm việc, 

cấu tạo, tính toán và thiết kế các thiết bị thủy lực và vật liệu rời. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1: Những kiến thức cơ 

bản của thuỷ lực học 

27 9 0 18  

2 Chương 2: Vận chuyển chất lỏng 18 6 0 12  

3 Chương 3: Phân riêng bằng 

phương pháp lắng 

18 6 0 12  

4 Chương 4: Phân riêng bằng 

phương pháp lọc 

18 6 0 12  

5 Chương 5: Khuấy trộn 9 3 0 6  

6 Chương 6: Vật liệu rời và tồn trữ 9 3 0 6  

7 Chương 7: Phân riêng vật liệu rời 18 6 0 12  
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8 Chương 8: Nghiền vật liệu rời 18 6 0 12  

Tổng 135 45 0 90  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Những kiến thức cơ bản của thuỷ lực học. 

1.1. Những tính chất vật lý chung của chất lỏng và khí 

1.2. Tĩnh lực học chất lỏng. 

1.3. Động lực học chất lỏng. 

Chương 2. Vận chuyển chất lỏng. 

2.1. Bơm thể tích. 

2.2. Bơm ly tâm. 

2.3. Các loại bơm khác. 

Chương 3:  Phân riêng bằng phương pháp lắng. 

3.1. Khái niệm về hệ không đồng nhất. 

3.2. Lắng trọng lực. 

3.3. Lắng ly tâm. 

Chương 4:   Phân riêng bằng phương pháp lọc. 

4.1. Nguyên tắc lọc thông dụng. 

4.2. Cân bằng vật chất. 

4.3. Phương trình lọc với áp suất lọc không đổi. 

4.4. Phương trình lọc với tốc độ lọc không đổi. 

4.5. Trở lực vách ngăn. 

4.6. Rửa bã lọc. 

4.7. Chất trợ lọc. 

4.8. Các thiết bị lọc. 

Chương 5: Khuấy trộn. 

5.1. Nguyên tắc cấu tạo thiết bị khuấy trộn chất lỏng. 

5.2. Công suất khuấy trộn 

5.3. Cơ sở của quá trình khuấy trộn chất rắn. 

5.4. Thiết bị trộn. 

Chương 6: Vật liệu rời và tồn trữ. 

6.1. Tính chất của chất rắn. 

6.2. Các đặc trưng vật liệu. 

6.3. Những tính chất khối hạt. 

6.4. Tồn trữ vật liệu rời. 

6.5. Thiết bị tháo nhập vật liệu. 
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Chương 7: Phân riêng vật liệu rời. 

7.1. Phân riêng bằng phương pháp sàng. 

7.2.  Phân riêng bằng phương pháp khí động học. 

f. Tài liệu học tập: 

 -  Sách, giáo trình chính: 

[1]. Đỗ Ngọc Cử, 2011. Thủy lực ứng dụng trong công nghệ hóa học. NXB Bách khoa 

Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[2]. Nguyễn Bin, 2004. Các quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 1: Các quá trình thủy lực, bơm quạt, máy nén. NXB Khoa học và Kỹ thuật 

Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75%  

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: trên 75%  

- Bài tập thực hành, phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thực tập quá trình và thiết bị: 2(0,2) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Thực tập : 60 tiết 

- Tự học  : 30 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt, truyền chất. 

8. Mô tả học phần: 

Cập nhật các quy trình công nghệ trang thiết bị, máy móc và phương thức vận 

hành sản xuấ trong các nhà máy 

d. Mục tiêu của học phần:  

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng tổ chức thí nghiệm, xử lí 

số liệu thí nghiệm, an toàn trước khi thí nghiệm. 

e. Nội dung thực tập: 

 - Địa điểm: Các nhà máy sản xuất đường, xi măng 

 - Sinh viên cần nắm chắc các vấn đề sau: 

+ Quy trình công nghệ tại nhà máy 

+ Các quá trình và thiết bị quan trọng trong dây chuyền công nghệ: máy sấy 

thùng quay nguyên liệu, lò nung, máy nghiền nguyên liệu, nghiền xi măng, lọc 

bụi tĩnh điện, lọc bụi túi, lọc bụi cylclon, lọc bụi xung, máy phân ly, hệ thống 

lọc bụi nước, buồng lăn, máy đặp búa, xylô 

+ Các quá trình và thiết bị quan trọng trong dây chuyền, công nghệ: máy bơm, lô 

che ép, khu hoá chế, thiết bị da nhiệt, bể lắng, bình ngưng, nồi cô đặc, máy lọc 

chân không, nồi nấu, máy li tâm, máy xấy 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

 1. Nguyễn Văn Lục, Hoàng Minh Nam, 2004. Quá trình và thiết bị trong công 

nghiệp hóa học và thực phẩm - Bài Tập: Các quá trình cơ học. NXB Đại học Quốc gia 

TP. HCM. 

 2. Nguyễn Văn Lụa, 2015. Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 1. Quyển 1: Khuấy, lắng, lọc. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 
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3. Nguyễn Bin, 2004. Các quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 1: Các quá trình thủy lực, bơm quạt, máy nén. NXB Khoa học và Kỹ thuật 

Hà Nội. 

4. Nguyễn Tấn Dũng, 2016. Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. 

Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

5. Phạm Văn Bôn, 2006.  Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 5. Quyển 1: Truyền nhiệt ổn định. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

6. Phạm Văn Bôn, 2006. Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm. Bài tập Truyền nhiệt. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

7. Phạm Văn Bôn, 2006.  Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 5. Quyển 2: Truyền nhiệt không ổn định. NXB Đại học Quốc gia TP. 

HCM. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp:100%  

- Báo cáo thực hành: 50% 

- Kiểm tra thường xuyên: 50 % 

- Thi kết thúc học phần: trung bình cộng của kiểm tra thường xuyên và báo cáo 

thực hành 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Đồ án quá trình và thiết bị: 1 (0,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Đồ án  : 45 tiết  

- Tự học  : 15 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt, truyền chất 

c. Mô tả học phần: 

  Nội dung môn học gồm tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng, lựa 

chọn thông số kỹ thuật, tính toán các thông số kích thước cơ bản của thiết bị. Từ đó 

sinh viên biểu diễn sơ đồ thiết bị, cấu tạo thiết bị  trên bản vẽ kỹ thuật. 

d. Mục tiêu của học phần; 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: Tính toán thiết kế một 

thiết bị cụ thể sau khi đã học lý thuyết quá trình thiết bị. Từ những kiến thức trên, sinh 

viên có thể vận dụng tính toán các thiết bị khác trong hệ thống thiết bị hoàn chỉnh. 

e. Nội dung học phần:  

TT Nội dung 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Phần 1:  Sưu tập và nghiên cứu tài 

liệu 
8  5 3  

2 Phần 2:  Tính toán cân bằng vật 

chất và cân bằng năng lượng 
13  10 3 

 

3 Phần 3: Lựa chọn vật liệu và tính 

toán kết cấu thiết bị 
13  10 3 

 

4 Phần 4: Cân bằng năng lượng 13  10 3  

5 Phần 5: Vẽ bản vẽ kỹ thuật 13  10 3  

Tổng 60  45 15  

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 
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 1. Nguyễn Văn Lục, Hoàng Minh Nam, 2004. Quá trình và thiết bị trong công 

nghiệp hóa học và thực phẩm - Bài Tập: Các quá trình cơ học. NXB Đại học Quốc gia 

TP. HCM. 

 2. Nguyễn Văn Lụa, 2015. Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 1. Quyển 1: Khuấy, lắng, lọc. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

3. Nguyễn Bin, 2004. Các quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 1: Các quá trình thủy lực, bơm quạt, máy nén. NXB Khoa học và Kỹ thuật 

Hà Nội. 

4. Nguyễn Tấn Dũng, 2016. Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. 

Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

5. Phạm Văn Bôn, 2006.  Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 5. Quyển 1: Truyền nhiệt ổn định. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

6. Phạm Văn Bôn, 2006. Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm. Bài tập Truyền nhiệt. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

7. Phạm Văn Bôn, 2006.  Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực 

phẩm - Tập 5. Quyển 2: Truyền nhiệt không ổn định. NXB Đại học Quốc gia TP. 

HCM. 

 -  Tài liệu tham khảo:  

8. Trương Vĩnh, Phạm Tuấn Anh, 2009. Cơ sở Kỹ thuật Thực phẩm. NXB Nông 

nghiệp TP. HCM. 

9. Vũ Bá Minh, 2004. Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học và thực phẩm 

-  Tập 4: Kỹ thuật phản ứng. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp:100%  

- Báo cáo thực hành: 50% 

- Kiểm tra thường xuyên: 50% 

- Thi kết thúc học phần: trung bình cộng của kiểm tra thường xuyên và báo cáo 

thực hành 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Thực hiện đồ án:  50% 

- Báo cáo đồ án:  50% 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Vật liệu học : 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Không. 

c. Mô tả học phần:  

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

Cơ sở lý thuyết của vật liệu học, giới thiệu các loại vật liệu như gang và thép, kim 

loại và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại, vật liệu composite, vật liệu bột. Cơ sở lý 

thuyết, các phương pháp xử lý và bảo vệ vật liệu để đạt yêu cầu chất lượng sản phẩm. 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Hiểu được cấu trúc, thành phần hóa học và mối quan hệ của chúng với các tính 

chất cơ bản của vật liệu như cơ – lý - hóa tính. Biến dạng và cơ tính của vật liệu. 

- Trình bày được đặc điểm, tính chất, công dụng của các loại vật liệu kim loại 

trong dùng trong các ngành kỹ thuật nói chung và cơ khí nói riêng. Từ đó chọn 

đúng loại vật liệu cần dùng với những yêu cầu khác nhau.  

- Nêu lên được cấu trúc, tính chất của một số vật liệu khác (ngoài kim loại) và các 

ứng dụng của chúng trong kỹ thuật và đời sống. 

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1. Liên kết và cấu trúc tinh 

thể của vật liệu 
12 4  8  

2 
Chương 2. Hợp kim và giản đồ sắt 

– cacbon 
12 4  8  

3 
Chương 3. Biến dạng và cơ tính 

kim loại 
12 4  8  

4 Chương 4. Gang 9 3  6  
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TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

5 Chương 5. Thép 15 5  10  

6 Chương 6. Kim loại màu và bột 6 2  4  

7 
Chương 7. Ăn mòn và bảo vệ kim 

loại 
9 3  6  

8 
Chương 8. Vật liệu vô cơ và hữu 

cơ 
6 2  4  

9 Chương 9. Vật liệu composite 9 3  6  

Tổng 90 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương1. Liên kết và cấu tạo tinh thể của vật liệu 

1.1. Cấu tạo và liên kết nguyên tử 

1.2. Cấu tạo mạng tinh thể lý tưởng của kim loại nguyên chất 

1.3. Cấu tạo mạng tinh thể thực tế của kim loại  

1.4. Kết tinh kim loại 

Chương 2. Hợp kim và giản đồ trạng thái sắt – cacbon 

2.1. Hợp kim và các pha trong hợp kim 

2.2. Giản đồ trạng thái sắt – cacbon 

Chương 3. Biến dạng và cơ tính kim loại 

3.1. Biểu đồ kéo và các giai đoạn biến dạng 

3.2. Biến dạng đàn hồi 

3.3. Biến dạng dẻo 

3.4. Phá hủy 

3.5. Nung kim loại đã qua biến dạng dẻo 

Chương 4. Gang 

4.1. Các đặc tính cơ bản của gang 

4.2. Gang xám 

4.3. Gang dẻo 

4.4. Gang cầu 

4.5. Gang có tính chất đặc biệt 

Chương 5. Thép 

5.1. Thép cacbon 

5.2.  Thép hợp kim 
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5.3.   Thép xây dựng 

5.4.  Thép chế tạo máy 

5.5.  Thép dụng cụ 

5.6.  Thép hợp kim đặc biệt 

Chương 6. Kim loại màu và hợp kim bột 

6.1. Đồng và hợp kim của đồng 

6.2. Nhôm và hợp kim của nhôm 

6.3. Thiếc 

6.4. Chì 

6.5. Titan và hợp kim của titan 

6.6. Hợp kim bột 

Chương 7. Ăn mòn và bảo vệ kim loại 

7.1. Quá trình và các dạng ăn mòn 

7.2. Phương pháp bảo vệ vật liệu 

Chương 8. Vật liệu vô cơ và hữu cơ 

8.1. Khái niệm và phân loại vật liệu vô cơ 

8.2. Cấu trúc và tính chất của vật liệu vô cơ 

8.3. Khái niệm và phân loại vật liệu hữu cơ 

8.4 Cấu tạo và tính chất của vật liệu polyme 

8.5. Một số vật liệu polyme điển hình và ứng dụng 

Chương 9. Vật liệu composite   

9.1. Khái niệm về composite 

9.2. Composite hạt 

9.3. Composite cốt sợi 

9.4. Composite cấu trúc 

f. Tài liệu học tập:  

 - Sách, giáo trình: 

[1] Nghiêm Hùng, 2002. Vật liệu học cơ sở.  NXB Giáo dục. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[2] Đặng Vũ Ngoạn, 2012. Vật liệu kỹ thuật. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 

[3] Nguyễn Thị Diệu Vân, 2016. Kỹ thuật hóa học đại cương. NXB Bách khoa Hà 

Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Dự lớp: trên 75%  

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 
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- Chuyên cần: 20%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 

15/08/2007. 

- Dự lớp: trên 75%.  

- Bài tập: trên lớp và ở nhà.  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Kỹ thuật đo lường: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 

c. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

- Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong đo lường. 

- Các loại dụng cụ đo lường kỹ thuật thường dùng trong chế tạo cơ khí. 

- Phương pháp đo các thông số hình học và chỉ tiêu chất lượng của các chi tiết cơ 

khí. 

- Lý thuyết sai số và phương pháp xử lý kết quả đo thực nghiệm. 

- Chọn phương án đo. 

d. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Trình bày được các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong đo lường kỹ thuật.   

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường trong sản xuất. 

- Mô tả được phương pháp đo các thông số hình học và đo chỉ tiêu chất lượng của 

các chi tiết cơ khí. 

- Xử lý được các kết quả đo thực nghiệm và lựa chọn phương án đo có hiệu quả. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 

Tổng 

số 

tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1. Các khái niệm và nguyên tắc 

cơ bản trong đo lường 
12 4 0 8  

2 
Chương 2. Dụng cụ đo thông dụng trong 

chế tạo cơ khí 
24 8 0 16  

3 

Chương 3. Phương pháp đo các thông số 

hình học và chỉ tiêu chất lượng của các 

chi tiết cơ khí 

30 10 0 20  
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4 
Chương 4. Lý thuyết sai số  phương 

pháp xử lý kết quả đo thực nghiệm 
18 6 0 12  

5 Chương 5. Chọn phương án đo 6 2 0 4  

Tổng 90 30 0 60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương1. Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép 

1.1. Mở đầu 

1.2. Các khái niệm cơ bản trong kỹ thuật đo lường  

1.3. Các nguyên tắc cơ bản khi đo 

Chương 2. Dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí 

2.1. Thước cặp 

2.2. Panme 

2.3. Đồng hồ so 

2.4. Căn mẫu song song 

2.5. Calip giới hạn 

2.6. Các thiết bị đo khác 

Chương 3. Phương pháp đo các thông số hình học và chỉ tiêu chất lượng của các 

chi tiết cơ khí 

3.1. Phương pháp đo kích thước thẳng 

3.2. Phương pháp đo kích thước góc 

3.3. Phương pháp đo kích thước lỗ 

3.4. Phương pháp đo kích thước lớn 

3.5. Phương pháp đo kích thước tế vi 

3.6. Phương pháp đo các thông số chỉ tiêu chất lượng chính của chi tiết cơ khí 

3.7. Phương pháp đo các thông số của chi tiết ren 

3.8. Phương pháp đo các thông số bánh răng 

3.9. Phương pháp đo độ cứng bề mặt 

Chương 4.  Lý thuyết sai số  Phương pháp xử lý kết quả đo thực nghiệm 

4.1. Khái niệm về sai số đo – Phân loại 

4.2. Sai số ngẫu nhiên – Phương pháp tính các thông số đặc trưng 

4.3. Sai số hệ thống – Phương pháp khử sai số hệ thống 

4.4. Sai số thô – Các chỉ tiêu loại sai số thô 

4.5. Xử lý kết quả đo gián tiếp 

4.6. Độ chính xác và độ tin cậy của kết quả đo 

4.7. Phương pháp xác định mối quan hệ thực nghiệm 
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Chương 5. Chọn phương án đo 

5.1. Chọn phương pháp đo 

5.2. Chọn độ chính xác của phương pháp đo 

5.3. Chọn số lần đo 

f. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy, 2006. Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo 

lường. NXB Giáo dục. 

- Tài liệu tham khảo: 

[2]. V. I. Beccop, 1982. Đo lường kỹ thuật . NXB Công nhân kỹ thuật. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 

15/08/2007. 

- Dự lớp: trên 75%.  

- Bài tập: trên lớp và ở nhà.  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Vẽ kỹ thuật. 

c. Mô tả học phần: 

 Những tiêu chuẩn cơ bản về thiết kế nhà máy, nguyên tắc chọn địa điểm xây dựng 

nhà máy, nguyên tắc thiết kế mặt bằng nhà máy, nguyên tắc lắp đặt thiết bị trong nhà 

máy, cách tiến hành vẽ các bản vẽ, thiết kế phần (điện, hơi, cấp nước, thoát nước). 

Tính toán về kinh tế. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng nắm được những vấn đề cơ 

bản của việc thiết kế nhà máy. 

e. Nội dung học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Chương 1 : Các phần chung. 12 4 0 8  

2 Chương 2 : Hình cắt. 12 4 0 8  

3 
Chương 3 : Chọn địa điểm xây dựng nhà 

máy. 
12 4 0 8  

4 Chương 4: Thiết lập mặt bằng nhà máy. 12 4 0 8  

5 Chương 5: Thiết kế quy trình công nghệ 12 4 0 8  

6 
Chương 6: Nội dung thiết kế về xây 

dựng, điện, kinh tế. 
15 5 0 10  

7 
Chương 7: Trình bày bản thuyết trình 

  

trình. 

15 5 0 10  

Tổng 90 30 0 60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Các phần chung:  

1.1. Tầm quan trọng và ý nghĩa kinh tế kỹ thuật. 

1.2. Nội dung, tổ chức thiết kế. 

1.3. Những quy định trong thiết kế. 

1.4. Phân loại thiết kế. 

1.5. Nhiệm vụ thiết kế. 

1.6. Những tiêu chuẩn cơ bản để thiết kế. 

1.7. Bài tập 

Chương 2: Hình cắt. 

2.1. Định nghĩa. 

2.2. Các loại hình cắt. 

2.3. Bài tập 

Chương 3: Chọn địa điểm xây dựng nhà máy 

3.1. Vai trò của địa điểm. 

3.2. Những nguyên tắc lựa chọn. 

3.3. Ghi chép kết quả. 

3.4. Những yếu tố cấu thành và ảnh hưởng của các yếu tố đó. 

3.5. Bài tập 

Chương 4: Thiết lập mặt bằng nhà máy 

4.1. Các loại mặt bằng. 

4.2. Nguyên tắc thiết lập. 

4.3. Giới thiệu các loại công trình. 

4.4. Thiết kế tính toán cho mỗi công trình chính phụ kể cả cấp thoát nước. 

4.5. Cách bố trí mặt bằng nhà máy. 

4.6. Bài tập 

Chương 5: Thiết kế quy trình công nghệ 

5.1. Khái niệm về công nghệ. 

5.2. Nguyên tắc lựa chọn quy trình công nghệ. 

5.3. Mô tả, trình bày, thuyết minh. 

5.4. Chọn năng suất nhà máy. 

5.5. Tính cân bằng vật liệu, tính toán nguyên liệu, sản phẩm. 

5.6. Nguyên tắc lựa chọn, tính toán thiết bị. 

5.7. Nguyên tắc công nghệ và an toàn sắp xếp thiết bị trong phân xưởng. 

5.8. Bài tập 

Chương 6: Nội dung thiết kế về xây dựng điện, kinh tế 

6.1. Những tính toán cơ bản về xây dựng.  

6.2. Tính điện. 

6.3. Tính kinh tế. 

6.4. Bài tập 
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Chương 7: Trình bày bản thuyết trình 

7.1. Dàn bài hợp lý bản thiết kế. 

7.2. Quy định về số lượng bản vẽ. 

7.3. Hình thức nội dung bản thuyết minh. 

7.4. Hướng dẫn cách trình bày bảo vệ. 

7.5. Bài tập 

f. Tài liệu học tập: 

 -  Sách, giáo trình chính 

[1]. Đoàn Như Kim, 2016. Vẽ kỹ thuật xây dựng. NXB Giáo dục Việt Nam. 

[2]. Trần Bích Huyền, 2005. Giáo trình kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện 

nội thất kiến trúc công trình. NXB Hà Nội. 

   -  Tài liệu tham khảo 

[3]. Phạm Minh Kính, 2016. Giáo trình bê tông cốt thép, NXB Xây dựng Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 100%  

- Kiểm tra thường xuyên: 50% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Cơ sở thiết kế và chế tạo thiết bị hóa chất: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Vẽ kỹ thuật  

c. Mô tả học phần: 

 Học phần giúp cho sinh viên phương pháp lựa chọn, thiết kế các chi tiết cơ bản của 

thiết bị, cụm thiết bị trong quy trình công nghệ sản xuất hóa chất. Học phần cũng giúp 

cho sinh viên nắm được các phương pháp chế tạo, gia công, tính toán kiểm tra các chi 

tiết của thiết bị như thân, vỏ, đáy, nắp, chân đỡ, tai treo. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm được các phương pháp thiết kế, tính 

toán cơ khí và chế tạo các chi tiết cơ bản của thiết bị hoặc cụm thiết bị trong quy trình 

công nghệ sản xuất hoá chất. 

e. Nội dung học phần: Phân bố thời gian 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Vật liệu chế tạo thiết  

bị hóa chất 
15 5  10  

2 
Chương 2: Các phương pháp cơ bản gia 

công thiết bị hoá chất 
15 5  10  

3 
Chương 3: Cấu tạo của các chi tiết thiết bị 

hóa chất 
15 5  10  

4 Chương 4: Thiết kế vỏ thiết bị 9 3  6  

5 Chương 5: Thiết kế đáy và nắp thiết bị 9 3  6  

6 Chương 6: Thiết kế tai treo và chân đở 6 2  4  

7 Chương 7: Tính toán mối ghép bích 6 2  4  

8 Chương 8: Các chi tiết phụ, thiết bị phụ  6 2  4  

9 
Chương 9: Tính toán thiết kế hệ thống 

đường ống  
9 3  6  

Tổng 90 30  60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1:  Vật liệu chế tạo thiết bị  hóa chất 

1.1. Vật liệu phi kim loại 

1.2. Vật liệu kim loại 

Chương 2: Các phương pháp cơ bản gia công thiết bị hoá chất 

2.1. Cắt kim loại 

2.2. Rèn kim loại 

2.3. Đúc kim loại  

2.4. Dập kim loại 

2.5. Cuốn thép tấm 

2.6. Uốn ống kim loại   

Chương 3: Cấu tạo của các chi tiết thiết bị hóa chất 

3.1. Thân thiết bị 

3.2. Đáy nắp thiết bị 

3.3.Tai treo 

3.4. Chân đở 

Chương 4: Thiết kế thân thiết bị 

4.1. Phương pháp gia công thân thiết bị 

4.2. Tính toán thân thiết bị 

4.3. Kiểm tra bề dày thân thiết bị 

Chương 5: Thiết kế đáy và nắp thiết bị 

5.1. Phương pháp gia công đáy và nắp thiết bị 

5.2. Tính toán đáy và nắp thiết bị 

5.3. Kiểm tra bề dày đáy và nắp thiết bị 

Chương 6: Thiết kế tai treo và chân đở 

6.1. Tai treo 

6.2. Chân đở 

Chương 7: Tính toán mối ghép bích 

7.1. Kết cấu 

7.2. Đệm và bề mặt bích 

7.3. Bulong ghép bích 

7.4. Tính bích 

7.5. Một số vấn đề về chế tạo mặt bích 

Chương 8: Các chi tiết phụ, thiết bị phụ 

8.1. Vỉ ống  

8.2. Kính quan sát 

8.3. Vít tải 
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8.4. Gàu tải 

8.5. Độ cơ, hộp số 

8.6. Bơm 

8.7. Máy khuấy trộn 

Chương 9: Hệ thống đường ống 

9.1. Kết cấu các chi tiết trong hệ thống đường ống 

9.2. Nguyên tắc tính toán và lựa chọn đường ống 

9.3. Lắp ghép và kiểm tra 

f. Tài liệu học tập: 

[1].Trần Xoa, 2013. Sổ tay Quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất – Tập 1,2. 

NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp:100%  

- Kiểm tra thường xuyên: 50 % 

- Thi kết thúc học phần: 50 % 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Kỹ thuật xúc tác: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa lý 1, Hóa lý 2. 

c. Mô tả học phần: 

  Học phần này bao gồm các tính chất, thông số đặc trưng và ứng dụng của xúc tác, 

các dạng phản ứng trên xúc tác rắn, xúc tác chuyển pha và các phương pháp nghiên 

cứu xúc tác. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này sinh viên nắm được các đặc tính cơ bản của các loại 

chất xúc tác, nguyên tắc các phản ứng xúc tác, từ đó có thể chọn lựa nó để sử dụng và 

nghiên cứu xúc tác khi cần thiết. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1: Lý thuyết tác dụng 

xúc tác 
18 6  12 

 

2 Chương 2: Động học phản ứng 

trên xúc tác rắn 
18 6  12 

 

3 Chương 3: Đặc điểm của xúc tác 

rắn sử dụng trong công nghiệp 
18 6  12 

 

4 Chương 4: Xúc tác chuyển pha 18 6  12  

5 Chương 5: Các phương pháp 

thực nghiệm nghiên cứu xúc tác 

dị thể 

18 6  12 

 

Tổng 90 30  60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Lý thuyết tác dụng xúc tác 

1.1.Sự phát triển về xúc tác 

1.2. Đặc điểm chung của tác dụng xúc tác 

1.3. Một số đặc trưng chung của phản ứng xúc tác 

1.4. Phản ứng xúc tác đồng thể 

1.5.Phản ứng xúc tác dị thể:  

Chương 2: Động học phản ứng trên xúc tác rắn 

2.1.Cân bằng hấp phụ 

2.1.1. Tốc độ của sự hấp phụ 

2.1.2. Phản ứng trên bề mặt phân chia pha khống chế 

2.1.3. Hấp phụ khống chế 

2.1.4. Sự khuyếch tán và tổng quá trình 

2.1.5. Phương trình động học rút gọn của sự hấp phụ 

2.1.6. Lựa chọn phương trình tốc độ phản ứng theo số liệu thực nghiệm 

Chương 3: Đặc điểm của chất xúc tác rắn sử dụng trong công nghiệp 

3.1.Đặc trưng chung 

3.2. Cấu trúc xốp của khối tiếp xúc 

3.3. Vai trò của cấu trúc xốp đối với xúc tác 

3.4. Sự tạo cấu trúc xốp 

3.5. Một số khái niệm chung về xúc tác công nghiệp 

3.6. Yêu cầu cơ bản của chất xúc tác sử dụng trong công  nghiệp. 

3.7. Ví dụ một số xúc tác dùng trong công nghiệp 

3.8. Thu khối tiếp xúc trên cơ sở chất kết tủa 

3.9. Chất xúc tác trên chất mang 

3.10. Chất xúc tác trên cơ sở trộn các cấu tử 

3.11. Các chất xúc tác khác 

Chương 4: Xúc tác chuyển pha 

4.1.Khái quát về xúc tác chuyển pha 

4.2. Cơ chế của quá trình 

4.3. Ví dụ và đặc điểm phản ứng 

Chương 5: các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu xúc tác dị thể 

5.1. Mục đích và các phương pháp nghiên cứu 

5.2. Các loại thiết bị phản ứng  

5.3. Các phương pháp vật lý và lý hóa hiện đại nghiên cứu hấp phụ trên các chất xúc 

tác 
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f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Lê Cộng Hòa, Trần Văn Niêm, 2008. Động hóa học. NXB Bách khoa Hà Nội. 

     [2]. Đào Văn Lượng, 2002. Động hóa học. NXB Khoa học Kỹ thuật. 

 [3]. Nguyễn Đình Huề, 2012. Giáo trình Hóa lý – Tập 2: Nhiệt động lực học hóa 

học. NXB Giáo dục Việt Nam. 

 [4]. Nguyễn Đình Huề, 2012. Giáo trình Hóa lý – Tập 1: Cơ sở nhiệt động lực học. 

NXB Giáo dục Việt Nam. 

- Tài liệu tham khảo:  

[5] Trần Hiệp Hải, 2002. Phản ứng điện hóa và ứng dụng. NXB Giáo Dục. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75% 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 70% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: trên 75%  

- Bài tập thực hành, phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Hóa lý polymer: 2 (2,0,4) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết  : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:  

    Hoá vô cơ, hóa lý, hóa hữu cơ. 

c. Mô tả học phần:  

  Môn học bao gồm các khái niệm cơ bản về Polymer, phân loại, cấu trúc và những 

tính chất đặc trưng của polymer, các phương pháp tổng hợp polymer và tính chất hóa 

học của chúng. Các tính chất vật lý cơ bản, các trạng thái vật lý, các tính chất cơ học, 

đặc điểm tính chất dung dịch, hóa dẻo và các phương pháp xác định khối lượng phân 

tử polymer. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

 Hiểu về cấu trúc và tính chất vật liệu polymer: các tính chất vật lý cơ bản, các trạng 

thái vật lý, các tính chất cơ học, đặc điểm tính chất dung dịch, hóa dẻo và các phương 

pháp xác định khối lượng phân tử polymer, các phản ứng và phương pháp tổng hợp 

polymer. 

 e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng số 

tiết 

Phân bố thời gian:  

(tiết hoặc giờ) 

 

 

Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Chương 1: Mở đầu 2 2 0 4  

2 
Chương 2: Các phản ứng tổng 

hợp các hợp chất polymer 
14 14 0 28 

 

3 
Chương 3: Cấu trúc của 

polymer 
8 8 0 16  

4 
Chương 4: Các tính chất cơ 

học của polymer 
2 2 0 4 
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5 Chương 5: Dung dịch Polymer 2 2 0 4  

6 

Chương 6: Các phương pháp 

xác định khối lượng phân tử 

polymer 

2 2 0 4  

Tổng 30 30 0 60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Mở đầu 

 1.1. Lịch sử phát triển của Polymer và xu hướng phát triển ngành polymer 

  1.2. Khái niệm 

 1.3. Phân loại các phản ứng tổng hợp các hợp chất cao phân tử 

1.4. Các tính chất chung của các hợp chất cao phân tử 

1.5. So sánh giữa polymer và hợp chất thấp phân tử  

      1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất hợp chất cao phân tử 

Chương 2: Các phản ứng tổng hợp các hợp chất polymer  

 2.1 Khả năng phản ứng của polymer 

2.2. Phản ứng trùng hợp 

2.3. Phản ứng đồng trùng hợp 

2.4. Các phương pháp trùng hợp polymer 

2.5. Phản ứng trùng ngưng 

2.6. Các dạng phản ứng phụ khác 

Chương 3: Cấu trúc của polymer 

3.1. Trạng thái pha và sự chuyển trạng thái pha 

3.2. Một số tính chất của vật liệu polymer 

3.3.  Các hiện tượng hồi phục của polymer 

3.4. Câc quy luật biến dạng cơ bản 

3.5. Các trạng thái của polymer vô định hình 

3.6. Trạng thái tinh thể của polymer 

Chương 4: Tính chất cơ học của Polymer 

4.1. Độ bền của Polymer 

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền cơ học của polymer 

Chương 5: Dung dịch Polymer 

5.1. Khái niệm về dung dịch thật 

5.2. Lý thuyết về dung dịch polymer 

5.3. Đặc điểm dung dịch polymer 

5.4. Hóa dẻo polymer 

Chương 6: Các phương pháp xác định khối lượng phân tử polymer 
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6.1. Khái niệm về các lọai khối lượng phân tử trung bình của polymer 

6.2. Các phương pháp xác định khối lượng phân tử polymer 

f. Tài liệu học tập:  

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Phan Thanh Bình, 2002. Hóa học và hóa lý Polymer, NXB Đại học Quốc gia 

TP. HCM. 

 - Tài liệu tham khảo 

[2]. Nguyễn Văn Khôi, 2007. Polyme ưa nước – Hóa học và ứng dụng. NXB Khoa 

học tự nhiên và Công nghệ Hà Nội. 

[3]. F.W Billmeyer, 1971. Text book of polymer science, John Willey & Sons 

 g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

  Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Hóa lý Silicate: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:   

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hoá vô cơ, Hoá lý 

c. Mô tả học phần:  

   Học phần này bao gồm các nội dung sau: Tính chất cơ bản về đặc trưng của các 

hợp chất silicat ở các trạng thái rắn, tinh thể, lỏng, keo. Giản đồ pha hệ 2 và 3 cấu tử, 

phân tích, đánh giá và xây dựng các hệ hai, ba cấu tử silicat.  

d. Mục tiêu của học phần: 

       Sinh viên có được những kiến thức cơ bản về những tính chất đặc trưng của các 

hợp chất silicate ở các trạng thái khác nhau. Phân tích được giản đồ pha của hệ 2,3 cấu 

tử. Từ đó dễ dàng tiếp thu các kiến thức chuyên ngành giúp cho việc nghiên cứu các 

công nghệ silicate có hệ thống và khoa học. 

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung 
Số 

tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Tính chất của  silicat ở trạng 

thái rắn 
18 6  12  

2 Chương 2: Cấu trúc silicat dạng tinh thể 12 4  8  

3 
Chương 3: Đặc trưng của silicat ở trạng 

thái lỏng 
18 6  12  

4 
Chương 4: Đặc trưng của silicat ở trạng 

thái keo 
12 4  8  

5 Chương 5: Giản đồ hệ silicat hai cấu tử 18 6  12  

6 Chương 6: Giản đồ hệ silicat ba cấu tử 12 4  8  

Tổng 90 30  60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1:  Tính chất của silicat ở trạng thái rắn 

1.1 Đặc tính chung trạng thái rắn của vật chất 

1.2 Đặc trưng cơ bản trạng thái tinh thể 

1.3 Các định luật cơ bản của hóa học tinh thể 

1.4 Dung dịch rắn 

1.5 Mối quan hệ giữa tính chất và cấu trúc tinh thể 

1.6 Các phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể 

Chương 2:  Cấu trúc silicat dạng tinh thể 

2.1.  Khái niệm về silicat  

2.2.  Quy tắc viết công thức silicat 

2.3.  Cơ sở cấu trúc của mạng lưới cấu trúc tinh thể 

2.4.  Các dạng cấu trúc silicat 

2.5 Sự tạo thành silicat 

Chương 3: ĐẶc trưng của silicat ở trạng thái lỏng  

3.1 Đặc tính chung trạng thái lỏng của vật chất 

3.2 Tính chất đặc biệt của cấu trúc chất lỏng silicat 

3.3 Tính chất hỗn hợp nóng chảy silicat 

Chương 4: ĐẶc trưng của silicat ở trạng thái keo 

4.1 Những khái niệm cơ bản 

4.2 Phân loại keo 

4.3 Những gel trong hệ keo 

4.4 Keo nhân tạo và thiên nhiên trong hệ silicat 

Chương 5: Giản đồ hệ silicat hai cấu tử  

5.1 Các khái niệm cơ bản 

5.2 Hệ hai cấu tử 

5.3 Vùng phân lớp lỏng trong hệ hai cấu tử 

5.4 Một số ví dụ tính toán của hệ hai cấu tử 

Chương 6: Giản đồ hệ silicat ba cấu tử 

6.1 Nguyên tắc nghiên cứu và phân tích hệ ba cấu tử 

6.2 Phương pháp biểu diễn hệ ba cấu tử 

6.3 Xác định thành phần cấu tử của các điểm hệ trong hệ ba cấu tử 

6.4 Xác định hướng thay đổi nhiệt độ trên giản đồ hệ ba cấu tử 

6.5 Xác định đường biểu diễn quá trình kết tinh của điểm thành phần hệ ba cấu tử 

6.6 Xác định thành phần pha của điểm hệ  ba cấu tử 

6.7 Hệ ba cấu tử tạo hợp chất không bền 
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6.8 Hệ ba cấu tử tạo hợp chất kép không bền 

6.9 Hệ ba cấu tử tạo thành một vài hợp chất kép bền không phân hủy 

6.10 Hệ ba cấu tử tạo hợp chất kép bị  phân hủy khi nung nóng trong trạng thái rắn 

6.11 Hệ ba cấu tử tạo hợp chất ba bền 

6.12 Hệ ba cấu tử tạo hợp chất ba không bền 

6.13 Hệ ba cấu tử tạo vùng phân lớp lỏng trên một cạnh 

6.14 Hệ ba cấu tử tạo vùng phân lớp lỏng đồng thời trên hai cạnh 

6.15 Một số ví dụ hệ ba cấu tử silicat 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Huỳnh Đức Minh, 2006. Khoáng vật học Silicat. NXB Khoa học và Kỹ thuật 

Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[2]. Nguyễn Thị Diệu Vân, 2016. Kỹ thuật Hoá học đại cương. NXB Bách khoa 

Hà Nội.  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Chuyên cần: 20% 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định  15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Anh văn chuyên ngành: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian: 

– Lên lớp  : 30 tiết 

– Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ, khoa Cơ bản 

b. Điều kiện tiên quyết: Anh văn căn bản 1, 2, 3. 

c. Mô tả học phần:  

Học phần này gồm các nội dung sau: 

- Các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành về công nghệ Hóa học: Công nghệ hóa 

hữu cơ, hóa vô cơ, hóa dầu, hóa phân tích, hóa nhựa. 

- Kỹ năng cơ bản về tìm, đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và dịch tài liệu 

chuyên ngành từ tiếng Anh - Việt và ngược lại. 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Đọc: Có thể hiểu được các văn bản, tài liệu về công nghệ hóa học, hiểu được nội 

dung của bài đọc và trả lời được các câu hỏi về nội dung của bài đọc với số 

lượng từ vựng từ 500 từ trở lên.  

- Viết: Có thể viết được các bài tóm tắt hoặc báo cáo ngắn, viết thư trao đổi công 

việc về chuyên ngành công nghệ hóa học với lượng từ 150-300 từ.  

- Nghe, nói: Có thể nghe và thảo luận các vấn đề chuyên ngành trong giao tiếp 

thông thường, trong công việc chuyên môn. 

- Dịch thuật: Có thể dịch được Anh – Việt, Việt – Anh các tài liệu chuyên ngành ở 

cấp độ cơ sở. Hiểu và biết cách sử dụng các cấu trúc ứng dụng trong quá trình 

dịch. 

e. Nội dung chi tiết học phần: 

Phân bố thời gian các chương, bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 
 

Ghi 

chú 

 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 General Chemistry 15 5  10  

2 Inorganic Chemistry 15 5  10  

3 Chemistry Analysis 15 5  10  
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4 Hydrogen 15 5  10  

5 Solutions 15 5  10  

6 Plastics 15 5  10  

Tổng 90 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Unit 1: General Chemistry 

1.1. Vocabulary. 

1.2. Reading 

1.3. Language review 

1.4. Case study 

1.5. Writing 

Unit 2: Organic Chemistry. 

2.1. Vocabulary 

2.2. Reading 

2.3. Language review 

2.4. Case study 

2.5. Writing 

Unit 3: Chemical Analysis 

3.1. Vocabulary 

3.2. Reading  

3.3. Language review 

3.4. Case study 

3.5. Writing   

Unit 4: Hydrogen 

4.1. Vocabulary 

4.2. Reading 

4.3. Language review 

4.4. Case study 

4.5. Writing 

Unit 5: Solutions 

5.1. Vocabulary 

5.2. Reading 

5.3. Language review 

5.4. Case study 

5.5. Writing 

Unit 6: Plastics 
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6.1. Vocabulary 

6.2. Reading 

6.3. Language review 

6.4. Case study 

6.5. Writing 

f. Tài liệu học tập  

[1] Nguyễn Trọng Biểu, 2006. Từ điển hóa học Việt - Anh. NXB Bách khoa Hà 

Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Kiểm tra giữa học phần: 20%. 

- Làm tiểu luận (bài tập lớn): 30% . 

- Thi cuối học phần: 50%. 

h. Nhiệm vụ của sinh viên 

Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ tổng hợp hữu cơ: 3 (3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết : 45 tiết 

- Tự học  : 90 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

c. Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ và Hóa lý 1, Hóa lý 2. 

d. Mô tả học phần:  

Nội dung học phần bao gồm: Học phần giới thiệu cơ sở lý thuyết và các phương 

pháp sản xuất những nguyên liệu hữu cơ quan trọng theo các quá trình khác nhau như: 

sunfo hóa, ankyl hóa, axyl hóa, este hóa, oxy hóa, khử hóa và một số công nghệ tổng 

hợp các hợp chất hữu cơ. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Hiểu các phương pháp xây dựng khung cho các hợp chất hữu cơ như tạo khung 

qua hình thành liên kết C-C và C- dị tố. 

- Hiểu cơ sở lý thuyết và các qui trình tổng hợp một số hợp chất hữu cơ theo các 

phương pháp khác nhau của tổng hợp hữu cơ như phương pháp sunfo hóa, ankyl 

hóa, ester hóa…và trên cơ sở lý thuyết đã học có thể tiếp cận với các qui trình 

tổng hợp hữu cơ ngoài thực tế. 

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 

Chương 1: Khái niệm thường gặp 

trong hóa học và trong tổng hợp hữu 

cơ 

9 3  6  

2 
Chương 2: Phương pháp tạo liên kết C-

C 
9 3  6  

3 Chương 3: Các phương pháp tạo liên 9 3  6  
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TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

kết cacbon - dị tố 

4 Chương 4: Bảo vệ nhóm chức 9 3  6  

5 Chương 5: Sunfo hóa 18 6  12  

6 Chương 6: Ankyl hóa 18 6  12  

7 Chương 7: Axyl hóa 18 6  12  

8 Chương 8: Este  hóa 18 6  12  

9 Chương 9: Oxy hóa và khử hóa 27 9  18  

Tổng 135 45  90  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Khái niệm thường gặp trong hóa học và trong tổng hợp hữu cơ 

1.1. Nguyên lý cơ bản thuyết điện tử. 

1.2. Các loại liên kết hóa học.  

1.3. Hiệu ứng hóa học. 

1.4. Sơ lược về phân loại và cơ chế của các loại phản ứng. 

Chương 2: Phương pháp tạo liên kết C-C 

2.1. Các nguyên lý chung tạo liên kết C-C 

2.2. Phản ứng alkyl hóa  

2.3. Phản ứng axyl hóa 

2.4. Vinyl hóa và allyl hóa 

2.5. Các phản ứng ngưng tụ 

Chương 3: Các phương pháp tạo liên kết Cacbon-dị tố  

3.1. Tạo liên kết carbon- halogen 

3.2. Tạo liên kết C- O 

3.3. Tạo liên kết C- lưu huỳnh 

3.4. Tạo liên kết C- N 

Chương 4: Bảo vệ nhóm chức 

4.1. Các khái niệm về bảo vệ nhóm chức 

4.2. Bảo vệ alcohol 

4.3. Bảo vệ nhóm carbonyl 

4.4. Bảo vệ nhóm amino 

Chương 5: Sunfo hóa 

5.1. Đại cương. 
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5.2. Cơ chế phản ứng sunfo hóa. 

5.3. Các sản phẩm phụ 

5.4. Các tác nhân sunfo hóa 

5.5. Tác dụng của xúc tác và các chất phụ gia 

5.6. Dung môi 

5.7. Điều kiện của quá trình sunfo hóa 

5.8. Phạm vi sử dụng của phản ứng. 

5.9. Cách tiến hành phản ứng. 

Chương 6: Ankyl hóa 

6.1. Đại cương. 

6.2. Các tác nhân ankyl hóa. 

6.3. Các loại ankyl hóa, phạm vi sử dụng của nó. 

6.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ankyl hóa. 

6.5. Một số qui trình cụ thể. 

Chương 7: Axyl hóa 

7.1. Đại cương. 

7.2. Các tác nhân axyl hóa. 

7.3. Cơ chế phản ứng 

7.4. Phạm vi sử dụng của phản ứng axyl hóa. 

7.5. Một số qui trình cụ thể 

Chương 8: Este hóa 

8.1. Đại cương. 

8.2. Cơ chế phản ứng 

8.3. Phạm vi sử dụng của phản ứng este hóa. 

8.4. Một số qui trình cụ thể 

Chương 9: Oxy hóa và khử hóa 

9.1. Đại cương. 

9.2. Cơ chế phản ứng 

9.3. Một số qui trình oxy hóa. 

9.4. Một số qui trình khử hóa 

f. Tài liệu học tập:  

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên, 2006. Công nghệ tổng hợp hữu cơ – 

Hóa dầu. NXB Bách khoa Hà Nội. 

     [2]. Phan Đình Châu, 2005. Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ. NXB Khoa học 

và Kỹ thuật.  
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 - Tài liệu tham khảo:  

 [3]. L.K. Doraiswamy, 2001. Organic Synthesis Engineering, Oxford University 

Press:  New York 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp:75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 30%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Chuyên đề tổng hợp chất hữu cơ: 1 (0,2) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:  

- Thực hành  : 30 tiết  

- Tự học   : 15 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:  

  Hóa Hữu cơ, Công nghệ tổng hợp hữu cơ. 

c. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần:  

Học phần này bao gồm: các kiến thức, kỹ năng cơ bản về cách tổng hợp một số hợp 

chất hữu cơ theo các phương pháp đã học ở môn lý thuyết như: Phương pháp tạo liên 

kết C-C, tổng hợp hợp chất dị tố (C-S) qua phản ứng sunfo hóa, tổng hợp hợp chất dị 

tố (C-O) qua phản ứng ester hóa, quá trình oxi hóa và tổng hợp phẩm màu. 

d. Mục tiêu của học phần: 

- Sinh viên lĩnh hội được kiến thức và đối chiếu lại được kiến thức lý thuyết đã học 

thông qua các bài thực hành  

- Sinh viên lĩnh hội và rèn luyện được các kỹ năng thực hành tổng hợp các hợp 

chất hữu cơ: nguyên tắc bố trí thiết bị trong từng bài thực hành.  

- Sinh viên được rèn luyện các kỹ thuật tổng hợp để đảm bảo vấn đề an toàn cho 

từng đối tượng tổng hợp, cụ thể từng bài trong phòng thực hành 

- Từ những kiến thức trên, sinh viên có thể vận dụng để tiếp cận các kến thức của 

các qui trình sản xuất công nghiệp. 

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Bài 1: Hướng dẫn mở đầu 7.5  0 2.5  

2 
Bài 2: Phương pháp tạo liên kết 

C-C 
7.5  5 2.5  

3 
Bài 3: Tổng hợp hợp chất dị tố 

(C-S) qua phản ứng sunfo hóa 
7.5  5 2.5  
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4 
Bài 4: Tổng hợp hợp chất dị tố 

(C-O) qua phản ứng ester hóa 
7.5  5 2.5  

5 Bài 5: Quá trình oxi hóa 7.5  5 2.5  

6 Bài 6: Tổng hợp phẩm màu 7.5  5 2.5  

Tổng 45  30 15  

 

Đề cương chi tiết của học phần: 

Bài 1: Hướng dẫn mở đầu 

1.1. Ý nghĩa của các bài thực hành 

1.2. An toàn trong phòng thực hành và môn học 

1.3. Các lưu ý trong thao tác thực hành tổng hợp hữu cơ 

1.4. Cách viết báo cáo, bàn luận kết quả, trả lời câu hỏi 

Bài 2: Phương pháp tạo liên kết C-C 

2.1. Ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của bài thực hành 

2.2. Nguyên tắc 

2.3. Hóa chất và dụng cụ 

2.4. Các bước tiến hành 

2.5. Viết báo cáo, trả lời câu hỏi  

Bài 3: Tổng hợp hợp chất dị tố (C-S) qua phản ứng sunfo hóa  

3.1. Ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của bài thực hành 

3.2. Nguyên tắc 

3.3. Hóa chất và dụng cụ 

3.4. Các bước tiến hành 

3.5. Viết báo cáo, trả lời câu hỏi 

Bài 4: Tổng hợp hợp chất dị tố (C-O) qua phản ứng ester hóa 

4.1. Ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của bài thực hành 

4.2. Nguyên tắc 

4.3. Hóa chất và dụng cụ 

4.4. Các bước tiến hành 

4.5. Viết báo cáo, trả lời câu hỏi  

Bài 5: Quá trình oxi hóa  

 5.1. Ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của bài thực hành 

5.2. Nguyên tắc 

5.3. Hóa chất và dụng cụ 

5.4. Các bước tiến hành 

5.5. Viết báo cáo, trả lời câu hỏi 
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Bài 6: Tổng hợp phẩm màu  

 6.1. Ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của bài thực hành 

6.2. Nguyên tắc 

6.3. Các kỹ thuật chuẩn độ 

6.4. Các bước tiến hành 

6.5. Viết báo cáo, trả lời câu hỏi 

f. Tài liệu học tập:  

-  Sách, giáo trình chính: 

[1]. Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên, 2006. Công nghệ tổng hợp hữu cơ – 

Hóa dầu. NXB Bách khoa Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo: 

     [2]. Phan Đình Châu, 2005. Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ. NXB Khoa học 

và Kỹ thuật.  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: Có mặt tại phòng thực hành 100% tổng số thời gian. 

- Chuyên cần: 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ 30% 

- Kiểm tra giữa kỳ : 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Dự lớp: 100% các buổi thực hành hoặc thực hành 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

 



 103 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ sản xuất chất tẩy rửa: 3(3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết   : 30 tiết 

- Làm tiểu luận, bài tập lớn : 15 tiết 

- Tự học    : 90 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ, Hóa lý 1, Hóa lý 2. 

c. Mô tả học phần:  

Nội dung môn học bao gồm:  Lý thuyết các chất hoạt động bề mặt, phân loại được 

chúng, hiểu cơ chế tẩy rửa, các thành phần chính và vai trò của chúng trong chất tẩy 

rửa, nắm được các qui trình sản xuất các chất tẩy giặt tổng hợp như bột giặt và các sản 

phẩm tẩy rửa khác. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

-  Hiểu những kiến thức cơ bản về chất hoạt động bề mặt, biết cách phân loại và 

các đặc trưng cũng như vai trò của từng loại trong chất tẩy rửa, biết được các cơ 

chế tẩy rửa và các thành phần trong chất tẩy rửa. 

- Hiểu được các kỹ thuật sản xuất về các sản phẩm chất tẩy rửa như bột giặt tổng 

hợp, xà phòng, dầu gội đầu, nước rửa chén và một số các sản phẩm khác. 

e. Nội dung chi tiết học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Lý thuyết cơ bản về chất 

hoạt động bề mặt. 
9 3  6 

 

2 
Chương 2: Phân loại và ứng dụng 

của chất hoạt động bề mặt. 
27 9  18 

 

3 
Chương 3: Các thành phần chính và 

vai trò của chúng trong chất tẩy rửa. 
9 3  6 
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4 Chương 4: Sản xuất xà phòng. 18 6  12  

5 Chương 5: Sản xuất bột giặt 27 9  18  

6 
Chương 6: Sản xuất một số sản 

phẩm khác 
45 15  30 

 

Tổng 135 45  90  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Lý thuyết cơ bản về chất hoạt động bề mặt  

1.1. Các khái niệm cơ bản. 

1.2. Tính chất vật lý của dung dịch chất hoạt động bề mặt. 

Chương 2: Phân loại và ứng dụng của chất hoạt động bề mặt. 

2.1. Phân loại và ứng dụng của các chất hoạt động bề mặt. 

2.2. Ứng dụng của chất hoạt động bề mặt. 

2.3. Chất hoạt động bề mặt anion. 

2.4. Chất hoạt động bề mặt cation. 

2.5. Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính và không ion. 

Chương 3: Các thành phần chính và vai trò của chúng trong chất tẩy rửa 

3.1. Các chất hoạt động bề mặt 

3.2. Các chất phụ gia 

Chương 4: Sản xuất xà phòng 

4.1. Nguyên liệu sản xuất xà phòng 

4.2. Các phương pháp nấu xà phòng và cách tính phối liệu 

4.3. Qui trình công nghệ sản xuất xà phòng 

Chương 5: Sản xuất bột giặt 

5.1. Các thành phần chính và vai trò của chúng trong sản xuất  

5.2. Sơ đồ dây chuyền sản xuất bột giặt bằng phương pháp phun sấy 

5.3. Các giai đoạn công nghệ 

Chương 6: Sản xuất một số sản phẩm khác 

6.1. Kem đánh răng 

6.2. Sản xuất dầu gội đầu 

6.3. Sản xuất kem giặt tổng hợp 

6.4. Sản xuất nước rửa chén 

f. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính: 

 [1] Phan Đình Châu, 2005. Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ. NXB Khoa 

học và Kỹ thuật.  

- Tài liệu tham khảo:        
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   [2]. Nguyễn Thị Diệu Vân, 2016. Kỹ thuật Hoá học đại cương. NXB Bách khoa 

Hà Nội.  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thực hành công nghệ sản xuất chất tẩy rửa: 1(0,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian: 

- Thực hành, thí nghiệm : 30 tiết  

- Tự học   : 15 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: 

Hóa hữu cơ, Hóa lý 1, Hóa lý 2, Công nghệ sản xuất chất tẩy rửa. 

c. Mô tả học phần:  

Nội dung học phần bao gồm: Các bài thực hành sản xuất một số sản phẩm tẩy rửa 

như xà bông cục, dầu gội đầu, nước giặt vải, nước rửa chén và sản phẩm tẩy rửa khác. 

d. Mục tiêu của học phần: 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản, cũng như các thao tác cơ bản trong 

kỹ thuật sản xuất các sản phẩm chất tẩy rửa.  

Tạo điều kiện cho sinh viên có thể tiếp cận các qui trình công nghệ ngoài thực tế. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Bài 1: Lý thuyết thực hành sản xuất 

chất tẩy rửa 7.5  5 2.5  

2 Bài 2: Thực hành sản xuất xà bông 

cục 
7.5  5 2.5 

 

3 Bài 3: Thực hành sản xuất dầu gội 

đầu 
7.5  5 2.5 

 

4 Bài 4: Thực hành sản xuất nước 

giặt vải 
7.5  0 2.5 

 

5 Bài 5: Thực hành sản xuất nước rửa 

chén 
7.5  5 2.5 

 

6 Bài 6: Thực hành sản xuất sản 

phẩm tẩy rửa khác 
7.5  5 2.5 

 

Tổng 45  30 15  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Bài 1: Lý thuyết thực hành sản xuất chất tẩy rửa  

1.1. Ý nghĩa của các bài thí nghiệm 

1.2. An toàn trong phòng thí nghiệm và môn học 

1.3. Các lưu ý trong thao tác thực hành chất tẩy rửa 

1.4. Cách viết báo cáo, bàn luận kết quả, trả lời câu hỏi 

Bài 2: Thực hành sản xuất xà bông cục  

2.1. Ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của bài thí nghiệm 

2.2. Nguyên tắc 

2.3. Hóa chất và dụng cụ 

2.4. Các bước tiến hành 

2.5. Viết báo cáo, trả lời câu hỏi  

Bài 3: Thực hành sản xuất dầu gội đầu  

3.1. Ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của bài thí nghiệm 

3.2. Nguyên tắc 

3.3. Hóa chất và dụng cụ 

3.4. Các bước tiến hành 

3.5. Viết báo cáo, trả lời câu hỏi 

Bài 4: Thực hành sản xuất nước giặt vải  

4.1. Ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của bài thí nghiệm 

4.2. Nguyên tắc 

4.3. Hóa chất và dụng cụ 

4.4. Các bước tiến hành 

4.5. Viết báo cáo, trả lời câu hỏi  

Bài 5: Thực hành sản xuất nước rửa chén  

5.1. Ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của bài thí nghiệm 

5.2. Nguyên tắc 

5.3. Hóa chất và dụng cụ 

5.4. Các bước tiến hành 

5.5. Viết báo cáo, trả lời câu hỏi 

Bài 6: Thực hành sản xuất sản phẩm tẩy rửa khác  

6.1. Ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của bài thí nghiệm 

6.2. Nguyên tắc 

6.3. Các kỹ thuật chuẩn độ 

6.4. Các bước tiến hành 

6.5. Viết báo cáo, trả lời câu hỏi 
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f. Tài liệu học tập: 

-  Sách, giáo trình chính: 

 [1] Phan Đình Châu, 2005. Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ. NXB Khoa 

học và Kỹ thuật.  

- Tài liệu tham khảo:        

   [2]. Nguyễn Thị Diệu Vân, 2016. Kỹ thuật Hoá học đại cương. NXB Bách khoa 

Hà Nội.  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Dự lớp: 100% tính theo số tiết lên lớp. 

- Chuẩn bị: 20% 

-  Kỹ năng thao tác: 20% 

- Vệ sinh, an toàn: 10% 

- Báo cáo: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Dự lớp: 100% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ gia công các sản phẩm nhựa: 3 (3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:     

- Lý thuyết : 45 tiết 

- Tự học  : 90 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ. 

c. Mô tả học phần:  

   Học phần này học các nội dung sau:  

Các vật liệu thông dụng ứng dụng trong qui trình sản xuất, các tính chất gia công của 

nhựa. Các ứng dụng của một số loại nhựa trong sản xuất nhựa gia dụng, bao bì nhựa, 

nhựa kỹ thuật. Quá trình gia công nhựa trên các máy ép phun, ép đùn, thổi khuôn, 

thổi, màng, đùn... Chu kỳ, ý nghĩa các thông số cài đặt và phương pháp cài đặt các 

thông số vận hành các thiết bị trên, Các điều kiện kỹ thuật để gia công. Các sự cố, 

nguyên nhân và cách khắc phục, các điều kiện kiểm tra cho ra một sản phẩn hoàn 

mỹ. 

d. Mục tiêu của học phần: 

   Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật gia công nhựa, biết lựa chọn 

nguyên liệu,và nắm được các đặc tính của từng loại nhựa áp dụng vào qui trình 

sản xuất, gia công. 

- Sinh viên nắm được các thông số cài đặt, chu kỳ của các máy gia công, các điều 

kiện vận hành cài đặt cho một máy sản xuất nhựa hoạt động như: máy ép phun, 

ép đùn, thổi màng, thổi khuôn… 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung 
Số 

tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Tổng quan công nghệ sản 

xuất nhựa  

 

   3 3  6  

1 Chương 2: Nguyên liệu sản xuất  

 

   3 3  6  
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2. Chương 3: Công nghệ ép phun 

 
12 12  24  

  3 Chương 4: Công nghệ thổi khuôn    9 9  18  

  4 Chương 5: Công nghệ sản xuất màng    9 9  18  

  5 Chương 6: Công nghệ ép đùn    6 6  12  

5 Chương 7: Công nghệ đúc, cán    3 3  6  

Tổng 45 45  90  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Tổng quan công nghệ sản xuất nhựa  

1.1. Giới thiệu các sản phẩm nhựa 

1.2. Các công nghệ sản xuất 

Chương 2: Nguyên liệu sản xuất  

2.1. Nguồn nguyên liệu 

2.2. Nhựa nhiệt dẻo 

2.3. Nhựa nhiệt rắn 

2.4. Nhựa đàn hồi 

Chương 3: Công nghệ ép phun 

3.1. Giới thiệu 

3.2. Phân loại máy ép phun 

3.3. Máy ép  

3.4. Khuôn ép 

3.5. Hoạt động máy ép phun 

3.6. Vận hành máy ép phun 

3.7. Các thông số vận hành  

3.8. Sự cố, nguyên nhân và khắc phục  

3.9. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

3.10. Bố trí lắp đặt máy ép phun 

2.12. An toàn vận hành 

2.12. Quản lý sản xuất 

Chương 4: Công nghệ thổi khuôn 

4.1. Giới thiệu 

4.2. Phân loại  máy thổi 

4.3. Máy thổi khuôn 

4.4. Khuôn thổi 

4.5. Hoạt động máy thổi khuôn 

4.6. Vận hành máy thổi khuôn 

4.7. Các thông số vận hành  
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4.8. Sự cố, nguyên nhân và khắc phục  

4.9. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

4.10. Bố trí lắp đặt máy thổi khuôn 

4.11. An toàn vận hành 

4.12. Quản lý sản xuất 

Chương 5: Công nghệ sản xuất màng 

5.1. Tổng quát về màng 

5.2. Sơ đồ qui trình thổi màng 

5.4. Các điều kiện kỹ thuật 

5.5. Các sự cố cách khắc phục của máy thổi màng 

5.7. Tráng màng 

5.8. Hàn gắn, cắt, dán màng 

5.9. Sử dụng màng trong đời sống 

5.10. Ảnh hưởng từ màng bao bì đến vấn đề môi trường 

Chương 6: Công nghệ ép đùn 

6.1. Giới thiệu 

6.2. Sơ đồ qui trình đùn 

6.3. Cấu tạo và chức năng máy đùn 

6.4. Các điều kiện kỹ thuật 

6.5. Các sự cố cách khắc phục của máy đùn 

Chương 7: Công nghệ đúc 

7.1. Giới thiệu 

7.2. Sơ đồ qui trình đúc 

7.3. Cấu tạo và chức năng máy đúc 

7.4. Các điều kiện kỹ thuật 

7.5. Các sự cố cách khắc phục của máy đúc. 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

 [1] Phan Đình Châu, 2005. Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ. NXB Khoa 

học và Kỹ thuật.  

- Tài liệu tham khảo:        

 [2]. Nguyễn Thị Diệu Vân, 2016. Kỹ thuật Hoá học đại cương. NXB Bách khoa 

Hà Nội.  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Dự lớp: trên 75% 

- Chuyên cần: 20% 
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- Kiểm tra giữa học phần: Tự luận 30% 

- Thi kết thúc học phần : Tự luận 50% 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên       

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định  15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thực hành Máy và thiết bị nhựa:1(0,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:  

- Thực hành, thí nghiệm : 30 tiết  

- Tự học    : 30 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Công nghệ gia công các sản phẩm nhựa.  

c. Mô tả học phần:  

Sinh viên học thiết lập cho máy nhựa, cài đặt, vận hành các máy sản xuất và sản 

xuất các sản phẩm nhựa 

 

d. Mục tiêu của học phần: 

  Vận hành được các máy nhựa để tạo ra các sản phẩm nhựa. Qua đó SV có thể 

biết được cách tổ chức sản xuất, cách chuẩn bị, xắp xếp, qui hoạch, cài đặt chương 

trình để có thể thực hành sản xuất tốt nhất và áp dụng vào qui trình sản xuất thực tế. 

 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung Số tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Bài 1: Hướng dẫn mở đầu  

 

10  5 5  

2 
Bài 2: Thiết lập và chương trình 

cài đặt cho máy 

 

10  5 5 
 

3 Bài 3: Vận hành thử máy 

 

10  5 5  

4 Bài 4: Vận hành ép phun 

 

10  5 5  

5 Bài 5: Thiết lập máy thổi khuôn 

 

10  5 5  

6 Bài 6: Vận hành máy thổi khuôn 

 

10  5 5  

 Tổng 60  30 30  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Bài 1: Hướng dẫn mở đầu  

1.1. Giới thiệu máy ép phun 

1.2. Các biện pháp an toàn lao động trong phòng thí nghiệm nhựa 

1.3. Cấu tạo máy 

1.4. Các bộ phận chính 

1.5. Chức năng các bộ phận 

1.6. Kiểm tra các phần khác 

Bài 2: Thiết lập và chông trình cài đặt cho máy 

2.1. Nguyên tắc 

2.2. Hệ thống dẫn nước làm mát 

2.3. Mạng điện nguồn 

2.4. Dầu thủy lực 

2.5. Dầu bôi trơn 

2.6. Chất lau chùi 

Bài 3: Vận hành thử máy 

3.1. Các bước vận hành không tải 

3.2. Điều khiển mẫu 

3.3. Thử các thông số cài đặt 

Bài 4: Vận hành phép phun 

4.1. Các bước vận hành có tải 

4.2. Cài đặt 

4.3. chạy thử 

4.4. điều chỉnh các thông số cài đặt 

4.5. chạy ép sản phẩm bằng chế độ bán tự động 

4.6. chạy chế độ bán tự động theo chu trình robot 

Bài 5: Thiết lập máy thổi khuôn 

5.1. Giới thiệu máy thổi khuôn 

5.2. Các biện pháp an toàn lao động trong phòng thí nghiệm nhựa 

5.3. Cấu tạo các máy 

5.4. Các bộ phận chính 

5.5. Chức năng các bộ phận 

5.6. Kiểm tra các phần khác  

Thiết lập cho máy 

5.7. Nguyên tắc 

5.8. Hệ thống dẫn nước làm mát 

5.9. Mạng điện nguồn 

5.10. Dầu thủy lực 
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5.11. Dầu bôi trơn 

5.12. Chất lau chùi 

5.13. Chương trình cài đặt 

Bài  6: Vận hành máy thổi khuôn 

6.1. Các bước vận hành không tải 

6.3. Thử các thông số cài đặt 

6.4. Các bước vận hành có tải 

Ráp, tháo khuôn 

6.5. Nguyên tắc 

6.6. Tháo khuôn 

6.7. Lắp khuôn 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

 [1] Phan Đình Châu, 2005. Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ. NXB Khoa 

học và Kỹ thuật.  

- Tài liệu tham khảo:        

   [2]. Nguyễn Thị Diệu Vân, 2016. Kỹ thuật Hoá học đại cương. NXB Bách khoa 

Hà Nội.  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 100% 

- Điểm chuyên cần: 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Báo cáo: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định 15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường . 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Hoá học dầu mỏ và công nghệ lọc dầu: 3 (3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết   : 30 tiết 

- Làm tiểu luận, bài tập lớn : 15 tiết 

- Tự học    : 90 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

Quá trình & Thiết bị truyền nhiệt, truyền chất, Hóa lý 1, 2. 

c. Mô tả học phần: 

Học phần bao gồm các quy trình trong nhà máy lọc dầu, các quá trình chế biến bằng 

phương pháp vật lý, các quá trình chuyển hóa hóa học, các quá trình xử lý, nguồn 

nguyên liệu cho hóa dầu. 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng hiểu tổng quan về nhà máy lọc dầu, 

nắm được một số qui trình công nghệ chế biến dầu thô. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ có 

thể làm việc được trong lĩnh vực dầu khí. 

e. Nội dung học phần: 

 Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1: Mở đầu 27 9  18  

2 Chương 2: Chưng cất  12 4  8  

3 Chương 3: Reforming xúc tác  15 5  15  

4 Chương 4: Cracking xúc tác 15 5  10  

5 Chương 5: Qúa trình xử lý bằng 

hydro (Hydro Treatment – HDT) 

9 3  6  

6 Chương 6: Hydrocracking 12 4  8  

7 Chương 7: Cracking nhiệt 12 4  8  

8 Chương 8: Isomer hóa, ankyl hóa 12 4  8  
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9 Chương 10: Quá trình điều chế 

dầu gốc  

12 4  8  

10 Chương11: Sự tiến triển của công 

nghệ lọc dầu 

9 3  6  

Tổng 135 45  90  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Đại cương về dầu mỏ 

1.1.Khái niệm 

1.2.Thành phần hóa học của dầu khí 

1.3.Lọc dầu 

1.4.Đặc tính vật lý chung của dầu thô 

1.5.Các sản phẩm lọc dầu và ứng dụng của nó 

Chương 2: Chưng cất 

2.1.Chuẩn bị dầu thô trước khi chế biến 

2.2.Chưng cất dầu thô 

2.3.Chưng cất khí quyển 

2.4.Chưng cất chân không 

Chương 3: Reforming xúc tác 

3.1.Mục đích 

3.2.Nguyên liệu 

3.3.Cơ sở  hóa học 

3.4.Chất xúc tác 

3.5.Sản phẩm 

3.6.Sơ đồ công nghệ 

Chương 4: Cracking xúc tác 

4.1.Mục đích 

4.2.Nguyên liệu 

4.3.Các phản ứng hóa học 

4.4.Chất xúc tác 

4.5.Sản phẩm 

4.6.Sơ đồ công nghệ 

Chương 5: Các quá trình xử lý bằng hydro 

5.1.Mở đầu 

5.2.Các quá trình của HDT 

5.3.Chất xúc tác 

5.4.Sơ đồ công nghệ 

Chương 6: Hydro cracking 
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6.1.Mở đầu 

6.2.Nguyên liệu 

6.3.Các phản ứng hóa học 

6.4.Chất xúc tác 

6.5.Sơ đồ công nghệ 

Chương 7: Cracking nhiệt 

7.1.Mở đầu 

7.2.Nguyên liệu 

7.3.Các phản ứng hóa học 

7.4.Sơ đồ công nghệ 

7.5.Quá trình coking 

Chương 8: Isomer hoá, ankyl hoá 

A: Isomer Hóa 

8.1.Mở đầu 

8.2.Nguyên liệu 

8.3.Các phản ứng hóa học 

8.4.Xúc tác 

8.5.Quy trình công nghệ 

8.6.Isomer hoá n -C4 

B: Ankyl hóa 

8.7.Mở đầu 

8.8.Các phản ứng hóa học 

8.9.Chất xúc tác 

8.10.Sơ đồ công nghệ 

Chương 9: Các quá trình chế biến dầu gốc 

9.1.Sơ đồ 

9.2.Các quá trình 

9.3.Quá trình khử asphalt 

Chương 10: Sự tiến triển của công nghệ lọc dầu 

1. Nhu cầu sản phẩm 

2. Xu hướng nhà máy lọc dầu 

f. Tài liệu học tập: 

-  Sách, giáo trình chính 

[1]. Lê Văn Hiếu, 2000. Công nghệ chế biến dầu mỏ, NXB Hà Nội  

 - Tài liệu tham khảo  

[2] Đinh Thị Ngọ, 2001. Hóa học dầu mỏ và khí, Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội  

[3] Joseph W. Wilson, 1997. Fluid catalytic cracking, Oklahoma. 
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g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75%  

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 75%  

- Bài tập, thực hành, phòng thí nghiệm và ở nhà 

- Khác:  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Đồ án chuyên ngành hóa hữu cơ: 1 (0,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:    

- Đồ án, khóa luận tốt nghiệp : 45 tiết  

- Tự học    : 30 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:  

 Các học phần chuyên ngành liên quan tới đồ án 

c. Mô tả học phần: 

 Đồ án chuyên ngành hữu cơ gồm những đề tài nghiên cứu ứng dụng hoặc tính 

toán thiết kế công nghệ để giải quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể mang tính thực tế liên 

quan đến chuyên ngành học. 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sinh viên thực hiện được một đề tài thuộc học phần chuyên ngành. 

e. Nội dung học phần: 

TT Nội dung 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Phần 1: Sưu tập và nghiên cứu tài liệu 15  10 5  

2 
Phần 2: Tiến hành thực hiện nội dung 

đồ án 
25  15 10 

 

3 Phần 3: Xử lý kết quả 25  15 10  

4 Phần 4: Báo cáo đồ án 10  5 5  

Tổng 75  45 30  

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

 Hệ thống thư viện đủ khả năng cung cấp tư liệu cần thiết trong phạm vi đồ án  

 Phòng thí nghiệm hoặc xưởng trường có đủ dụng cụ, thiết bị cần thiết thực hiện 

các nội dung đồ án  

 Giảng viên hướng dẫn có đủ thời gian, kinh nghiệm và nhiệt tình. 
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g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Điểm đánh giá của giảng viên hướng dẫn: 30% 

- Điểm bảo vệ đồ án: 70% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: 3 (3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết : 45 tiết 

- Tự học  : 90 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:     

  Hoá vô cơ, các học phần cơ sở và chuyên ngành. 

c. Mô tả học phần:  

   Học phần này gồm một số công nghệ chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất các chất vô 

cơ cơ bản như: Công nghệ sản xuất axid sulfuric, axid cloride, xút, clo và phèn nhôm.   

d. Mục tiêu của học phần: 

   Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: hiểu và vận dụng được 

công nghệ sản xuất của một số hợp chất vô cơ cơ bản đang được sử dụng phổ biến 

trong công nghiệp hoá học ở Việt Nam hiện tại. 

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(Tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1:  Đại cương về công 

nghệ hóa học 
9 3  6 

 

2 
Chương 2: Công nghệ sản xuất axit 

sunfuric 
54 18  36 

 

3 
Chương 3: Công nghệ sản xuất xút 

– clo và axit clohidric 
54 18  36 

 

4 
Chương 4: Công nghệ sản xuất 

phèn nhôm 
18 6  12 

 

Tổng 135 45  90  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Đại cương về công nghệ hóa học 

1.1. Những vấn đề chung 

1.2. Cân bằng hoá học và một số biện pháp chủ yếu nâng cao tốc độ của quá trình công 

nghệ hóa học 

1.3. Nguyên liệu - nước và năng lượng trong công nghiêp hoá chất 

Chương 2: Công nghệ sản xuất axit sunfuric 

2.1. Đại cương về axit sunfuric 

2.2. Công nghệ sản xuất axit sunfuric theo phương pháp tiếp xúc 

2.3. Sản xuất một số sản phẩm khác của axit sunfuric 

Chương 3: Công nghệ sản xuất xút – clo bằng phương pháp điện phân 

3.1. Đại cương về xút và clo 

3.2. Giới thiệu công nghệ điện phân sản xuất xút - clo 

3.3. Sản xuất xút - clo theo phương pháp katot rắn 

3.5. Sản xuất xút - clo theo phương pháp katot thủy ngân 

3.6. So sánh hai phương pháp điện phân 

3.7. Sản xuất xút rắn 

3.8. Sản xuất khí hidroclorua và axit clohidric 

Chương 4: Công nghệ sản xuất phèn nhôm 

4.1. Đại cương về phèn nhôm 

4.2. Công nghệ sản xuất phèn đơn 

4.3. Công nghệ sản xuất phèn kép 

f. Tài liệu học tập:  

 -  Sách, giáo trình chính: 

[1. Đỗ Bình, 2011. Công nghệ sản xuất axit sunfuric. NXB Bách khoa Hà Nội. 

[2]. Nguyễn Thị Diệu Vân, 2016. Kỹ thuật Hoá học đại cương. NXB Bách khoa Hà 

Nội.  

 - Tài liệu tham khảo:  

[3]. Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bính, 2004. Hóa kỹ thuật đại cương. NXB Đại học 

Sư phạm.  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Điểm chuyên cần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 
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     Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thực hành Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản: 1(0,2) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:    

- Thực hành, thí nghiệm : 30 tiết  

- Tự học    : 15 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:     

  Hóa vô cơ, Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản. 

c. Mô tả học phần:  

   Học phần này bao gồm: các thí nghiệm điều chế, sản xuất các chất vô cơ như muối 

ăn, điều chế phèn nhôm từ quặng bauxite. Phân tích, xác định các chỉ tiêu, hàm lượng 

của muối ăn, phèn nhôm và quặng bauxite. 

d. Mục tiêu của học phần: 

   Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: biết được các phương pháp 

sản xuất, điều chế và phân tích một số chỉ tiêu, kiểm tra tính chất, hàm lượng của một 

số chất vô cơ cơ bản.  

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Bài 1: Phân tích muối nguyên liệu 7.5  5 2,5  

2 
Bài 2: Sản xuất muối NaCl tinh 

khiết bằng phương pháp kết tinh lại 
7.5  5 2,5  

3 
Bài 3: Phân tích sản phẩm NaCl tinh 

khiết 
7.5  5 2,5  

4 
Bài 4 : Phân tích nguyên liệu quặng 

Bauxite 
7.5  5 2,5  

5 
Bài 5: Sản xuất phèn nhôm kali từ 

bauxite 
7.5  5 2,5  

6 Bài 6: Phân tích sản phẩm phèn 7.5  5 2,5  
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nhôm 

Tổng 45  30 15  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Bài 1: Phân tích muối nguyên liệu 

1.1. Chuẩn bị lý thuyết 

1.2. Dụng cụ và thiết bị 

1.3. Hóa chất 

1.4.Thực hành 

Bài 2: Sản xuất muối NaCl tinh khiết bằng phương pháp kết tinh lại 

2.1. Chuẩn bị lý thuyết 

2.2. Dụng cụ và thiết bị 

2.3. Hóa chất 

2.4.Thực hành 

Bài 3: Phân tích sản phẩm NaCl tinh khiết 

3.1. Chuẩn bị lý thuyết 

3.2. Dụng cụ và thiết bị 

3.3. Hóa chất 

3.4.Thực hành 

Bài 4 : Phân tích nguyên liệu quặng Bauxite 

4.1. Chuẩn bị lý thuyết 

4.2. Dụng cụ và thiết bị 

4.3. Hóa chất 

2.4.Thực hành 

Bài 5: Sản xuất phèn nhôm kali từ bauxite 

5.1. Chuẩn bị lý thuyết 

5.2. Dụng cụ và thiết bị 

5.3. Hóa chất 

5.4.Thực hành 

Bài 6: Phân tích sản phẩm phèn nhôm 

6.1. Chuẩn bị lý thuyết 

6.2. Dụng cụ và thiết bị 

6.3. Hóa chất 

6.4.Thực hành 

f. Tài liệu học tập:  

- Sách, giáo trình chính: 
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[1]. La Thế Vinh, Nguyễn Huy Phiêu, 2017. Công nghệ khai thác và chế biến 

muối mỏ - Kali. NXB Bách khoa Hà Nội.  

- Tài liệu tham khảo:  

[2]. Nguyễn Thị Diệu Vân, 2016. Kỹ thuật Hoá học đại cương. NXB Bách khoa Hà 

Nội.   

[3]. Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bính, 2004. Hóa kỹ thuật đại cương. NXB Đại học 

Sư phạm.  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Dự lớp: 100% số buổi thực hành 

- Điểm tổng kết là trung bình cộng điểm các bài thực hành 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

  Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Dự lớp 100% 

- Bài tập: không 

- Dụng cụ học tập: tài liệu 

- Khác: chuẩn bị phần lý thuyết ở nhà 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ sản xuất vật liệu Silicate: 3 (3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết : 45 tiết 

- Tự học : 90 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hóa lý, hoá phân tích  

c. Mô tả học phần:  

Trình bày các tính chất cơ bản của vật liệu silicat và các qui trình cơ bản để sản 

xuất một sản phẩm gốm sứ, các nguyên liệu, tính toán toa phối liệu cho gốm sứ, gia 

công chuẩn bị nguyên liệu, các phương pháp tạo hình. Cơ sở quá trình sấy và nung 

gốm sứ và một số qui trình công nghệ sản xuất các sản phẩm gốm sứ thông dụng và kỹ 

thuật 

d. Mục tiêu của học phần: 

Giúp sinh viên nắm vững công nghệ sản xuấ thuỷ tinh, gốm sứ, vật liệu chịu lửa và xi 

măng. Các chủ đề trọng tâm đi vào: trạng thái thuỷ tinh, các tính chất của thuỷ tinh, 

những vấn đề cơ bản của công nghệ sản xuất thuỷ tinh như: nấu, nguyên liệu, tạo hình, 

ủ và tôi thuỷ tinh. Nguyên liệu sản xuất gốm sứ và vật liệu chịu lửa với những vấn đề 

cơ bản về gia công, chuẩn bị phối liệu, tạo hình, xấy nung, tráng men và trang trí sản 

phẩm. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung 
Tổng 

Số tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Chương 1: Vật liệu thuỷ tinh 

 

3 3  6  

2 
Chương 2: Những vấn đề cơ bản của 

công nghệ sản xuất thuỷ tinh 

 

6 6  12  

3 
Chương 3: Nguyên liệu sản xuất gốm 

sứ 

. 

6 6  12  

4 
Chương 4: Công nghệ sản xuất gốm 

sứ 

 

6 6  12  
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TT Nội dung 
Tổng 

Số tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

5 
Chương 5: Công nghệ sản xuất vật 

liệu chịu lửa 

 

6 6  12  

6 
Chương 6: Thành phần khoáng hoá 

xi măng porland 

. 

3 3  6  

7 
Chương 7: Nguyên nhiên liệu, phụ 

gia, phố liệu 

 

3 3  6  

8 
Chương 8: Các phương pháp sản 

xuất xi măng 

 

12 12  24  

Tổng 135 45  90  

Chương 1: Vật liệu thuỷ tinh 

1.1. Trạng thái thuỷ tinh 

1.2. Các tính chất của thuỷ tinh 

Chương 2: Những vấn đề cơ bản của công nghệ sản xuất thuỷ tinh 

1.5. Nguyên liệu và phối liệu 

1.6. Quá trình nấu 

1.7. Tạo hình các sản phẩm 

1.8. Ủ và tôi sản phẩm 

Chương 3: Nguyên liệu sản xuất gốm sứ 

1.1 Nguyên liệu dẻo 

1.2 Nguyên liệu gầy 

1.3 Nguyên liệu khác 

Chương 4: Công nghệ sản xuất gốm sứ 

1.1. Gia công và chuẩn bị phối liệu 

1.2. Tạo hình 

1.3. Sấy 

1.4. Nung 

1.5. Tráng men và trang trí sản phẩm gốm sứ 

Chương 5: Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa 

5.1. Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật 

5.2 Các sản phẩm vật liệu chịu lửa tiêu biểu 

Chương 6: Thành phần khoáng hoá xi măng porland 

1.1. Khái niệm 

1.2. Thành phần khoáng hoá 

1.3. Các hệ số đặc trưng 

Chương 7: Nguyên nhiên liệu, phụ gia, phố liệu 
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7.1. Nguyên liệu 

7.2. Nhiên liệu 

7.3. Phụ gia 

7.4. Tính phố liệu 

Chương 8: Các phương pháp sản xuất xi măng 

1.1. Cơ sở lựa chọn và các chỉ tiêu kỹ thuật 

1.2. Các phương pháp sản xuất và sơ đồ công nghệ 

f. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Nguyễn Đăng Hùng, 2014. Lò nung gốm sứ và vật liệu chịu lửa - Lò nung 

clinke xi măng và vôi - Lò nấu thủy tinh và frit. NXB Bách khoa Hà Nội.  

[2] Nguyễn Văn Dũng, 2010. Tính toán trong công nghệ gốm sứ. NXB Khoa học 

và Kỹ thuật Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo:  

[3] Nguyễn Văn Dũng, 2010. Công nghệ sản xuất gốm sứ. NXB Khoa học và Kỹ 

thuật Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Chuyên cần: 20% 

- Thi giữa học phần: Tự luận 30% 

- Thi kết thúc học phần: Tự luận 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định 15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ điện hóa: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa đại cương, Hóa lý. 

c. Mô tả học phần: 

Nội dung bao gồm: Các khái niệm, hiện tượng cơ bản của điện hoá, động học 

quá trình điện cực và các hiện tượng liên quan, quá trình vận chuyển, tích tụ các hạt 

mang điện; kỹ thuật điện hoá cơ bản, các phương pháp nghiên cứu và khả năng ứng 

dụng của điện hoá; các ngành kỹ thuật điện hóa thông dụng: 

- Nguồn điện hóa học. 

- Điện phân thoát kim loại 

- Điện phân không thoát kim loại 

d. Mục tiêu của học phần:  

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về điện hóa 

- Có khả năng nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực điện hóa. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1: Các khái niệm, nguyên 

lý cơ bản và ứng dụng của điện hóa 
9 3  6 

 

2 Chương 2 : Nguồn điện hoá học 9 3  6  

3 Chương 3: Điện phân thoát kim loại 

– mạ điện 
30 10  20 

 

4 Chương 4: Điện phân không thoát 

kim loại 
30 10  20 

 

5 Chương 5: Ăn mòn và bảo vệ kim 

loại 
9 3  6 
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6 Chương 6: Những xu hướng phát 

triển của điện hóa hiện đại 
2 1  1 

 

Tổng 90 30  60  

 

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Các khái niệm, nguyên lý cơ bản và ứng dụng của điện hóa 

1.1- Mức fermi và thế oxy hoá khử. 

1.2- Lớp điện tích kép và quá trình chuyển electron qua bề mặt phân chia điện cực 

dung dịch. 

1.3- Bình điện hoá và nhiệt động học của bình điện hóa. 

1.4- Phân cực và đường cong phân cực 

1.5- Động học quá trình điện cực 

1.6- Các phương pháp nghiên cứu quá trình động học quá trình điện cực 

Chương 2 : Nguồn điện hoá học 

2.1- Định nghĩa và phân loại các đặc trưng. 

2.2- Nguồn điện hóa học cổ điển 

2.3- Nguồn điện hóa học hiện đại 

2.4- Xu hướng phát triển của nguồn điện hóa học 

Chương 3: Điện phân thoát kim loại – mạ điện 

3.1- Cơ sở lý thuyết. 

3.2- Quá trình điện cực catôt 

3.2- Quá trình điện cực anôt 

3.4- Kỹ thuật điện phân tinh chế đồng 

3.5- Điện phân kim loại quý bạc, vàng. 

3.6- Điện phân nóng chảy. 

3.7- Mạ điện 

Chương 4: Điện phân không thoát kim loại 

4.1-  Một số khái niệm. 

4.2- Các phương pháp sản xuất NaOH-Cl2. 

4.3- Điện phân điều chế các hợp chất Clo. 

4.4- Điện phân nước. 

4.5- Điện phân sản xuất một số hợp chất vô cơ. 

4.6- Điện thẩm tích 

Chương 5: Ăn mòn và bảo vệ kim loại 

5.1- Định nghĩa và phân loại 

5.2- Ăn mòn trong môi trường nước 

5.3- Ăn mòn trong môi trường khí quyển 
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5.4- Ăn mòn trong môi trường đất ẩm. 

5.5- Nguyên tắc bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn. 

Chương 6: Những xu hướng phát triển của điện hóa hiện đại 

f. Tài liệu học tập: 

-  Sách, giáo trình chính: 

[1]  Trần Văn Hải, 2009. Phản ứng điện hóa và ứng dụng. NXB Giáo dục Việt 

Nam. 

[2]  Trần Minh Hoàng, 2013. Sổ tay mạ điện. NXB Bách khoa Hà Nội. 

[3]  Trần Minh Hoàng, 2013. Mạ Crom. NXB Bách khoa Hà Nội. 

[4]  Trần Minh Hoàng, 2013. Mạ Kẽm. NXB Bách khoa Hà Nội. 

-  Tài liệu tham khảo:  

[1]. Chapman, 1994. Techniques and Mechanisms in Electrochemistry, Blackie 

Academic & Professional,  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20% (Thảo luận theo nhóm, tiểu luận, khác ….) 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: Trên lớp và ở nhà  

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thực hành Công nghệ điện hóa: 1 (0,2) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Thực hành, thí nghiệm : 30 tiết  

- Tự học    : 15 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Cơ bản 

b. Điều kiện tiên quyết: Công nghệ điện hóa. 

c. Mô tả học phần:  

   Học phần này bao gồm: các thí nghiệm mạ đồng, mạ kẽm, mạ thiếc và các thí 

nghiệm điện phân sản xuất xút, điện phân đồng, điện phân kẽm. 

d. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Vận hành thiết bị điện phân, thiết bị mạ.  

- Tính toán bề dày của lớp mạ và khối lượng. 

Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Bài 1: Mạ đồng 7.5  5 2,5  

2 Bài 2: Mạ kẽm 7.5  5 2,5  

3 Bài 3: Mạ thiếc 7.5  5 2,5  

4 Bài 4: Điện phân sản xuất xút 7.5  5 2,5  

5 Bài 5: Điện phân đồng 7.5  5 2,5  

6 Bài 6:  Điện phân kẽm 7.5  5 2,5  

Tổng 45  30 15  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Bài 1: Mạ đồng 

1.1. Chuẩn bị lý thuyết 

1.2. Dụng cụ và thiết bị 

1.3. Hóa chất 

1.4.Thực hành 

Bài 2: Mạ kẽm 
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2.1. Chuẩn bị lý thuyết 

2.2. Dụng cụ và thiết bị 

2.3. Hóa chất 

2.4.Thực hành 

Bài 3: Mạ thiếc 

3.1. Chuẩn bị lý thuyết 

3.2. Dụng cụ và thiết bị 

3.3. Hóa chất 

3.4.Thực hành 

Bài 4 : Điện phân sản xuất xút 

4.1. Chuẩn bị lý thuyết 

4.2. Dụng cụ và thiết bị 

4.3. Hóa chất 

2.4.Thực hành 

Bài 5: Điện phân đồng 

5.1. Chuẩn bị lý thuyết 

5.2. Dụng cụ và thiết bị 

5.3. Hóa chất 

5.4.Thực hành 

Bài 6: Điện phân kẽm 

6.1. Chuẩn bị lý thuyết 

6.2. Dụng cụ và thiết bị 

6.3. Hóa chất 

6.4.Thực hành 

f. Tài liệu học tập:  

- Sách, giáo trình chính: 

[1]  Trần Minh Hoàng, 2013. Sổ tay mạ điện. NXB Bách khoa Hà Nội. 

[2]  Trần Minh Hoàng, 2013. Mạ Crom. NXB Bách khoa Hà Nội. 

[3]  Trần Minh Hoàng, 2013. Mạ Kẽm. NXB Bách khoa Hà Nội. 

-  Tài liệu tham khảo:  

[1]. Nguyễn Đình Phổ, 2006. Kỹ thuật sản xuất điện hóa, NXB Đại học quốc gia 

Tp.HCM. 

[2]. Cynthia G. Zoski, 2007. Handbook of electrochemistry, Elsevier 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Dự lớp: 100%  số buổi thực hành 

- Điểm tổng kết là trung bình cộng điểm các bài thực hành 
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h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

  Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Dự lớp 100% 

- Dụng cụ học tập: tài liệu 

- Khác: chuẩn bị phần lý thuyết ở nhà 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ chế biến khoáng sản: 3 (3,0,6) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 45 tiết 

- Tự học  : 90 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa đại cương, Hóa vô cơ. 

c. Mô tả học phần: 

Học phần bao gồm các phần sau: 

- Khái niệm chung về khai thác khoáng sản: đặc điểm địa chất và công nghiệp 

của khoáng sàng quặng, các phưong pháp khai thác khoáng sản, tình hình thăm dò và 

khai thác khoáng sản. 

- Kỹ thuật xử lý sơ bộ khoáng sản: đặc điểm và các phương pháp xử lý sơ bộ 

khoáng sản bằng các phương pháp đập, nghiền, sàng khoáng sản. 

- Quá trình làm giàu khoáng sản có ích: các quá trình làm giàu khoáng sản có ích 

bẳng các quá trình tuyển khoáng: tuyển trọng lực, tuyển nổi, tuyển từ,…và các công 

việc phụ trợ cho quá trình tuyển khoáng. 

- Hòa tách quặng và xử lý dung dịch hòa tách: hòa tách các cấu tử quý trong 

khoáng sản bằng cách cho quặng tương tác chọn lọc với các hóa chất trong dung dich 

nước. Tiến hành thu hồi các cấu tử có ích dưới dạng kim loại hoặc hợp chất sạch bằng 

các phương pháp: kết tinh, hấp phụ, kết tủa. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: hiểu biết về khoáng sản, 

nắm được các phương pháp khai thác khoáng sản, kỹ thuật xử lý và làm giàu khoáng 

sản có ích, kỹ thuật hòa tách và thu hồi cấu tử quý trong khoáng sản. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

 

 

Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Khái niệm chung về khai 

thác khoáng sản 

 

18 6  12  
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TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

 

 

Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

2 Chương 2: Khai thác hầm lò 9 3  6  

3 Chương 3: Khai thác lộ thiên 18 6  12  

4 
Chương 4: Kỹ thuật xử lý sơ bộ 

khoáng sản 
27 9  18 

 

5 
Chương 5: Quá trình làm giàu 

khoáng sản có ích 
27 9  18 

 

6 
Chương 6: Các công việc phụ trợ 

cho ngành tuyển khoáng 
9 3  6  

7 
Chương 7: Hòa tách quặng và xử lý 

dung dịch hòa tách 
27 9  18  

Tổng 135 45  90  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Khái niệm chung về khai thác khoáng sản 

1.1. Đặc điểm địa chất của khoáng sàng quặng 

1.2. Đặc điểm công nghiệp của khoáng sàng quặng 

1.3. Phương pháp khai thác 

1.4. Mất mát và làm nghèo quặng 

1.5. Tình hình thăm dò, khai thác và sử dụng một số quặng  

1.6. Khái quát về quá trình khai thác và xử lý quặng Bauxite  

Chương 2: Khai thác hầm lò 

2.1.Mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ  

2.2. Quy trình công nghệ khấu quặng  

Chương 3: Khai thác lộ thiên 

3.1. Khái niệm về biên giới mỏ và hệ số bóc đất đá  

3.2. Thiết kế mở vỉa  

3.3. Thiết kế đường mỏ  

3.4. Mặt bằng công nghiệp mỏ và tổ chức xây dựng mỏ  

3.5. Thiết kế hệ thống khai thác  

3.6. Tiến độ công trình mỏ và sản lượng mỏ lộ thiên  

3.7. Tổn thất và làm nghèo quặng trong quá trình khai thác  

3.8. Các khâu sản xuất chính trong dây chuyền công nghệ mỏ lộ thiên  

3.9. Thoát nước mỏ lộ thiên  

3.10. Đánh giá tác động của khai thác mỏ lộ thiên đối với môi trường  
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Chương 4: Kỹ thuật xử lý sơ bộ khoáng sản 

4.1. Nhiệm vụ và phương pháp tuyển khoáng  

4.2. Thành phần vật chất trong khoáng sản và các cách phân tích chúng 

4.3. Đập, xay và nghiền khoáng sản  

4.4. Phân cấp độ hạt khoáng sản  

4.5. Phân xưởng đập xay và nghiền  

Chương 5: Quá trình làm giàu khoáng sản có ích 

5.1. Khái niệm chung về các quá trình tuyển khoáng  

5.2. Tuyển khoáng bằng phương pháp trọng lực  

5.3. Tuyển khoáng bằng phương pháp làm nổi (tuyển nổi)  

5.4. Phương pháp tuyển khoáng dựa vào từ tính của khoáng vât (tuyển từ)  

5.5. Tuyển khoáng bằng điện  

5.6. Các phương pháp tuyển khoáng đặc biêt  

Chương 6: Các công việc phụ trợ cho ngành tuyển khoáng 

6.1. Khử nước và làm ráo sản phẩm trong tuyển khoáng  

6.2. Thu bụi và khử bụi ở xưởng tuyển khoáng  

6.3. Vấn đề môi trường trong xử lý quặng bauxite 

Chương 7: Hòa tách quặng và xử lý dung dịch hòa tách 

7.1. Dung môi hòa tách 

7.2. Quá trình hoà tách quặng 

7.3. Các phương pháp và thiết bị hòa tách 

7.4. Hòa tách kim loại  

7.5. Hòa tách quặng oxit 

7.6. Hòa tách quặng sunfua 

7.7. Hòa tách quặng silicát và muối kim loại 

7.8. Xử lý dung dịch hòa tách 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Lê Tuấn Lộc, 2006. Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ - Tập 1: Khai thác mỏ 

lộ thiên. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.  

[2]. Võ Trọng Hùng, Phùng Mạnh Đắc, 2005. Cơ học đá - Ứng dụng trong xây 

dựng công trình ngầm và khai thác mỏ. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.  

 - Tài liệu tham khảo:  

[1]. Vũ Đình Tiến, 2008. Cơ sở khai thác mỏ hầm lò - Tập 1,2. NXB Giao thông 

vận tải. 
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g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75% giờ lý thuyết 

- Điểm quá trình, bài tập, thảo luận trên lớp: 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: Trên 75% giờ lý thuyết  

- Bài tập, thảo luận trên lớp: bắt buộc tham dự 100% số giờ 

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ sản xuất phân bón:  2 (2,0,4) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ. 

c. Mô tả học phần:  

Nội dung học phần bao gồm: Cơ sở lý thuyết của các loại phân bón, công nghệ sản 

xuất phân lân supe đơn, supe kép, phân lân nung chảy, phân đạm, phân bón đa dinh 

dưỡng (phân phức hợp và phân hỗn hợp). 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

Trình bày được cơ sở lý thuyết của quá trình sản xuất các loại phân bón. Hiểu được 

một số quy trình công nghệ phân bón thường dùng ở các công ty phân bón Việt Nam 

và vận dụng lý thuyết đã học để có thể tiếp cận các công nghệ sản xuất trong thực tế.  

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Phần 1: Phân bón, đất và cây trồng 

1 Phân bón, đất và cây trồng 9 3  6  

Phần 2.  Kỹ thuật sản xuất Phân lân 

2 

Chương 1: Sản xuất phân super 

phosphate đơn và super phosphate 

kép 

27 9  18 

 

3 
Chương 2: Sản xuất phân lân nung 

chảy 
18 6  12 

 

Phần 3: Công nghệ sản xuất phân Urê  

4 
Chương 1 : Phân urê và các nguyên 

liệu sản xuất 
3 1  2 
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TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

5 
Chương 2 : Công nghệ sản xuất 

phân urê 
15 5  10 

 

Phần 4.  Kỹ thuật sản xuất phân phức hợp và hỗn hợp NPK 

6 
Chương 1 : Công nghệ sản xuất 

phân phức hợp 
9 3  6 

 

7 
Chương 2 : Công nghệ sản xuất 

phân NPK 
18 3  12 

 

Tổng 90 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Phần 1: Phân bón, đất và cây trồng 

1.1. Phân bón và cây trồng 

1.2. Khái quát về phân bón 

Phần 2.  Kỹ thuật sản xuất Phân lân 

Chương 1: Sản xuất phân super phosphate đơn và super phosphate kép 

1.1. Tác dụng của supephotphat đơn. 

1.2. Nguyên liệu để sản xuất supephotphat đơn. 

1.3. Nguyên lý quá trình sản xuất supephotphat đơn. 

1.4. Qui trình sản xuất supephotphat đơn. 

1.5. Phản ứng phân hủy quặng lân bằng axit H3PO4. 

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất supe kép. 

1.7. Sấy khô sản phẩm. 

1.8. Qui trình sản xuất. 

Chương 2: Sản xuất phân lân nung chảy 

2.1. Tác dụng và tính chất của phân lân nung chảy.  

2.2. Nguyên liệu sản xuất phân lân nung chảy. 

2.3. Qui trình sản xuất phân lân nung chảy. 

Phần 3 : Công nghệ sản xuất phân Urê  

Chương 1: Phân urê và các nguyên liệu sản xuất 

1.1. Đại cương về phân đạm 

1.2. Tính chất và ứng dụng của phân urê 

1.3. Nguyên liệu sản xuất urê 

Chương 2: Công nghệ sản xuất phân urê 
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2.1. Cơ sở hóa lý tổng hợp urê từ amoniac và khí cacbonic 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất và tốc độ quá trình sản xuất urê 

2.3. Công nghệ sản xuất urê theo phương pháp tuần hoàn lỏng 

2.4. Công nghệ tạo hạt urê 

Phần 4.  Kỹ thuật sản xuất phân phức hợp và hỗn hợp NPK 

Chương 1: Công nghệ sản xuất phân phức hợp 

1.1. Đại cương về phân phức hợp. 

1.2. Công nghệ sản xuất phân hỗn hợp 

Chương 2: Công nghệ sản xuất phân NPK 

2.1. Sơ đồ khối qui trình. 

2.2. Thiết bị chính 

2.3. Quá trình sản xuất. 

f. Tài liệu học tập:  

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. La Văn Bình, Trần Thị Hiền, 2007. Công nghệ sản xuất Phân bón vô cơ, NXB 

Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[2]. Nguyễn Thị Diệu Vân, 2011. Kỹ thuật Hóa đại cương, NXB Đại học Bách 

khoa Hà Nội. 

[3]. Trần Hồng Côn, Nguyễn Trọng Uyển, 2005. Công nghệ Hóa học vô cơ. NXB 

Khoa học và Kỹ thuật. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20% (Thảo luận theo nhóm, tiểu luận, khác ….)  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Đồ án chuyên ngành vô cơ: 1 (0,1) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:    

- Đồ án : 45 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Các học phần cơ sở và chuyên ngành liên quan tới đồ án. 

c. Mô tả học phần: 

 Đồ án chuyên ngành vô cơ gồm những đề tài nghiên cứu ứng dụng hoặc tính toán 

thiết kế công nghệ để giải quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể mang tính thực tế liên quan 

đến chuyên ngành học. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sinh viên thực hiện được một đề tài thuộc học phần chuyên ngành. 

e. Nội dung học phần: 

TT Nội dung 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Phần 1:  Sưu tập và nghiên cứu tài 

liệu 
15  10 5  

2 Phần 2:  Tiến hành thực hiện nội 

dung đồ án 
25  15 10 

 

3 Phần 3:  Xử lý kết quả 25  15 10  

4 Phần 4:  Báo cáo đồ án 10  5 5  

Tổng 75  45 30  

f. Tài liệu học tập: 

[1] Hoàng Nhâm, 2004. Hóa học Vô cơ Tập 1, 2, 3. NXB Giáo dục. 

[2] La Văn Bình, 2017. Kỹ thuật sản xuất các chất kiềm. NXB Bách khoa Hà Nội. 

Phòng thí nghiệm hoặc xưởng trường có đủ dụng cụ, thiết bị cần thiết thực hiện các 

nội dung đồ án. Giảng viên hướng dẫn có đủ thời gian, kinh nghiệm và nhiệt tình. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Điểm đánh giá giảng viên hướng dẫn: 30% 

- Bảo vệ đồ án: 70% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 
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 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Phân tích hóa lý thực phẩm: 3 (3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 45 tiết 

- Tự học  : 90 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa đại cương, Hóa phân tích, hoá lý 

c. Mô tả học phần: 

Các phương pháp và các điều kiện kỹ thuật để phân tích các chỉ tiêu hóa lý 

trong thực phẩm bao gồm: các chỉ tiêu cơ bản như độ ẩm, độ chua, độ tro, độ mặn.. , 

xác định protid tổng, protein, carbohydrate, lipid và các chỉ số đặc hiệu của lipid, các 

độc tố, phụ gia và các khoáng vi lượng trong thực phẩm… 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Trình bày được các nguyên lý phương pháp và các phản ứng hóa học thực hiện 

với phương pháp đã sử dụng để phân tích các chỉ tiêu hóa lý đa lượng hay vi lượng cụ 

thể của thực phẩm. 

- Liệt kê và trình bày được cách lựa chọn dụng cụ, thiết bị để tiến hành phân tích 

các chỉ tiêu tương ứng với từng phương pháp, với từng đối tượng và chủng loại mẫu 

thực phẩm. 

- Giải thích được vai trò của các hóa chất sử dụng, tính toán được liều lượng hóa 

chất cần sử dụng. Nêu được cách pha chế và bảo quản, chuẩn hóa các hóa chất sử 

dụng. 

- Giải thích được các điều kiện kỹ thuật trong tiến trình phân tích. Xử lý và ngăn 

ngừa được các sự cố trong tiến trình phân tích. 

- Thiết lập được công thức tính toán kết quả phân tích và biết xử lý số liệu thực 

nghiệm theo yêu cầu đặt ra. 
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e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 
Lấy mẫu, xử lý mẫu, bảo quản mẫu 

thực phẩm 
6 2  4 

 

2 
Phân tích các chỉ tiêu cơ bản trong 

thực phẩm. 
12 4  8 

 

3 Phân tích khoáng trong thực phẩm 18 6  12  

4 Phân tích Protid trong thực phẩm 30 10  20  

5 
Phân tích Carbonhydrat trong thực 

phẩm 
18 6  12 

 

6 
Phân tích lipid và các chỉ số đặc 

hiệu của lipid trong thực phẩm. 
18 6  12 

 

7 
Phân tích phụ gia và độc tố trong 

thực phẩm 
33 11  22 

 

Tổng 135 45  90  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Lấy mẫu, xử lý mẫu, bảo quản mẫu thực phẩm 

1.1. Lấy mẫu 

1.2. Xử lý mẫu 

1.3. Bảo quản mẫu 

Chương 2. Phân tích các chỉ tiêu cơ bản trong thực phẩm 

2.1. Phân tích độ ẩm 

2.2. Phân tích độ chua của thực phẩm 

2.3. Phân tích độ mặn của thực phẩm 

2.4. Đánh giá các phương pháp và phạm vi áp dụng các phương pháp 

Chương 3. Phân tích khoáng trong thực phẩm 

3.1. Phân tích độ tro 

3.2. Phân tích Ca, Mg 

3.3. Phân tích Na, K 

3.4. Phân tích photphos 

3.5. Phân tích tổng sắt 

3.6. Đánh giá các phương pháp và phạm vi áp dụng các phương pháp 

Chương 4. Phân tích Protid trong thực phẩm 

4.1. Phân tích protid toàn phần 

4.2. Phân tích NH3 (đạm thối) 



 148 

4.3. Phân tích tổng acid amin (Đạm formol) 

4.4. Phân tích protein 

4.5. Đánh giá các phương pháp và phạm vi áp dụng các phương pháp 

Chương 5. Phân tích Carbonhydrate trong thực phẩm 

5.1. Phân tích  Monoandoligosaccharides bằng phương pháp Becrand 

5.2. Phân tích tổng Monoandoligosaccharides bằng phương pháp iod 

5.3. Phân tích tổng carbohydrate bằng phương pháp phenol – sulfuric acid 

5.4. Phân tích Monoandoligosaccharides bằng phương pháp Lane – Lenoy 

5.5. Xác định tổng Monoandoligosaccharides bằng phương pháp Somogyl – Nelson 

5.6. Phân tích  tổng hàm lượng tinh bột 

5.7. Phân tích pectin. 

5.8. Đánh giá các phương pháp và phạm vi áp dụng các phương pháp 

Chương 6. Phân tích lipid và các chỉ số đặc hiệu của lipid trong thực phẩm 

6.1. Phân tích lipid thô bằng phương pháp chiết dung môi 

6.2. Phân tích lipid  bằng phương pháp không dung môi 

6.3. Phân tích các chỉ số đặc hiệu của lipid 

Chương 7. Phân tích phụ gia và độc tố trong thực phẩm 

7.1. Phân tích Nitrite 

7.2. Phân tích Nitrate 

7.3. Phân tích sulfite 

7.4. Phân tích urea 

7.5. Phân tích Borate 

7.6. Phân tích Benzoate 

7.7. Phân tích Tổng kim loại nặng 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1] Thái Nguyễn Hùng Thu, 2015. Kiểm nghiệm thực phẩm. NXB Y học Hà Nội. 

       [2] Hà Duyên Tư, 2010. Kỹ thuật phân tích hóa học thực phẩm. NXB Khoa học 

kỹ thuật Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo: 

[3]. Lê Thanh Mai, 2009. Các phương pháp phân tích ngành Công nghệ lên men. 

NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75%  

- Điểm chuyên cần: 20% 

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 
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Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thực hành Phân tích hóa lý thực phẩm: 2 (0,2) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Thực hành, thí nghiệm : 60 tiết  

- Tự học   : 30 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Phân tích hóa lý thực phẩm. 

c. Mô tả học phần: 

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

Thực hiện phân tích các chỉ tiêu hóa lý của thực phẩm bao gồm độ ẩm, độ mặn, 

độ chua, độ tro, khoáng Ca, Mg, Fe, P, đạm toàn phần, đạm formol, đạm thối, Protein, 

đường đơn, đường đa, tinh bột, gluten, lipid tự do, các chỉ số đặc hiệu của dầu mỡ, các 

phụ gia như nitrite, nitrate, borate, sulfite, tổng kim loại nặng… 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Phân tích được các chỉ tiêu hóa lý trong thực phẩm thông qua các bài thực hành. 

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị hóa chất, dụng cụ, thiết bị cho các chỉ tiêu hóa lý 

cần phân tích của thực phẩm. 

- Giải quyết được những sự cố thường xảy ra khi tiến hành phân tích các chỉ tiêu 

hóa lý trong thực phẩm. 

- Có thể điều chỉnh linh hoạt một số điều kiện kỹ thuật của quy trình phân tích 

tùy theo từng đối tượng mẫu thực phẩm tương ứng. 

- Tính toán được kết quả phân tích từ các thông số thu được từ quá trình thực 

hành. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 
Phân tích các chỉ tiêu cơ bản trong 

thực phẩm. 
7.5  5 2.5 

 

2 Phân tích khoáng trong thực phẩm 15  10 5  
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TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

3 Phân tích Protide trong thực phẩm 22.5  15 7.5  

4 
Phân tích Carbonhydrate trong 

thực phẩm 
7.5  5 2.5 

 

5 
Phân tích lipide và các chỉ số đặc 

hiệu của lipid trong thực phẩm 
15  10 5 

 

6 
Phân tích phụ gia và độc tố trong 

thực phẩm 
22.5  15 7.5 

 

Tổng 90  60 30  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Phân tích các chỉ tiêu cơ bản trong thực phẩm. 

1.1. Định lượng độ chua trong sữa chua có màu bằng phương pháp chuẩn độ điện thế 

1.2. Định lượng độ ẩm trong phô mai mềm bằng phương pháp xylen 

1.3. Định lượng hàm lượng muối có trong nước mắm bằng phương pháp Morh 

Chương 2. Phân tích khoáng trong thực phẩm 

2.1. Định lượng tro toàn phần trong sữa bột bằng phương pháp trọng lượng 

2.2. Định lượng Ca, Mg trong sản phẩm sữa bằng phươ ng pháp phức chất 

2.3. Định lượng tổng sắt trong thực phẩm bằng phương pháp phổ UV – VIS bằng kỹ 

thuật đường chuẩn. 

2.4. Định lượng tổng photpho trong thực phẩm bằng phương pháp phổ UV – VIS bằng 

kỹ thuật factor. 

Chương 3. Phân tích Protid trong thực phẩm 

3.1. Định lượng đạm toàn phần trong thực phẩm bằng phương pháp Kjendalh 

3.2. Định lượng đạm toàn phần bằng phương pháp phổ hấp thu VIS. 

3.3. Định lượng đạm thối bằng phương pháp Kjendalh và đạm formol bằng phương 

pháp điện thế. 

Chương 4. Phân tích Carbonhydrat trong thực phẩm 

4.1. Định lượng đường lactoza trong sữa đặc có đường bằng phương pháp Becrand 

4.2. Định lượng đường glucoza bằng phương pháp Lane-Eynon 

4.3. Định lượng đường Saccaroza bằng phương pháp iod 

Chương 5.  Phân tích lipid và các chỉ số đặc hiệu của lipid trong thực phẩm 

5.1. Định lượng Lipid tự do bằng phương pháp chiết bán liên tục Soxllet 

5.2. Định lượng  Lipid tự do bằng phương pháp chiết gián đoạn Adam –rose 

5.3. Định lượng chỉ số acid, chỉ số iod và chỉ số peroxide trong dầu ăn 
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Chương 6. Phân tích phụ gia và độc tố trong thực phẩm 

6.1. Định lượng Nitrit, Nitrate trong thực phẩm bằng phương pháp phổ UV – VIS 

6.2. Định lượng Nitrate trong thịt bằng phương pháp cột khử Cd. 

6.3 Định lượng sulfite  bằng phương pháp Pararosanalin. 

6.4. Định lượng Borate trong thực phẩm bằng phương pháp chuẩn độ điện thế. 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1] Thái Nguyễn Hùng Thu, 2015. Kiểm nghiệm thực phẩm. NXB Y học Hà Nội. 

       [2] Hà Duyên Tư, 2010. Kỹ thuật phân tích hóa học thực phẩm. NXB Khoa học 

kỹ thuật Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo: 

[1]. Lê Thanh Mai, 2009. Các phương pháp phân tích ngành Công nghệ lên men. 

NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Chuyên cần: 20%  

- Báo cáo thực hành: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Phân tích môi trường: 3 (3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết   : 36 tiết 

- Bài tập, thảo luận trên lớp : 09 tiết 

- Tự học    : 90 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

Hóa phân tích; Phổ tử ngoại, khả kiến; Phân tích điện hóa 

c. Mô tả học phần: 

 Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

 Môn học cung cấp những kiến thức về mặt lý thuyết phương pháp lấy mẫu phân 

tích và cách phân tích từng chỉ tiêu cụ thể thường gặp trong nước thải (các chỉ tiêu về 

vật lý như độ dẫn điện, độ pH, nhiệt độ, màu và các chỉ tiêu về mặt hóa học như độ 

axit, nitrat, nitrit, oxy hòa tan, chất hoạt động bề mặt, sắt, đồng, chì, crom,…), các chỉ 

tiêu trong khí thải (bụi, CO2, NH3, HCl, SO2,…) và các chỉ tiêu trong đất (độ chua, độ 

pH, dung lượng trao đổi cation, dung lượng trao đổi anion, tổng hợp chất hữu cơ, 

mùn,…) 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Trên cơ sở những kiến thức được trang bị của môn học, sinh viên có được kiến 

thức về nguyên tắc, hóa chất, thiết bị, qui trình phân tích của các chỉ tiêu bắt buộc 

trong nội dung phân tích nước thải công nghiệp, phân tích đất và phân tích khí thải 

thông dụng. 

 Nhận thức được tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng môi trường qua 

quá trình phân tích đối với việc bảo vệ môi trường. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 
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TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 
Chương 1: Phân tích nước thải 

công nghiệp 
75 25  50  

2 
Chương 2: Phân tích khí thải 

công nghiệp 
30 10  20  

3 Chương 3: Phân tích đất 30 10  20  

Tổng 135 45  90  

 

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Phân tích nước thải công nghiệp 

1.1. Đại cương về nước thải công nghiệp 

1.2. Nội dung phân tích 

Chương 2: Phân tích khí thải công nghiệp 

2.1. Đại cương về phân tích khí thải công nghiệp 

2.2. Nội dung phân tích 

Chương 3: Phân tích đất 

3.1. Đại cương về phân tích đất 

3.2. Nội dung phân tích 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Huỳnh Trung Hải, 2016. Giáo trình Phân tích chất lượng môi trường. NXB 

Bách khoa Hà Nội.  

[2]. Nguyễn Thị Kim Thái, 2012. Quy trình Quan trắc và phân tích chất lượng 

môi trường. NXB Xây Dựng Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo: 

[3]. Nguyễn Thị Sơn, Trần Lệ Minh, 2008. Tài liệu thí nghiệm Vi – Hóa sinh ứng 

dụng trong công nghệ môi trường. NXB Bách khoa Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 80%  

- Thi giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20% theo yêu cầu của giảng viên 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 80%  

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thực hành Phân tích môi trường: 2 (0,2) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Thực hành, thí nghiệm : 60 tiết  

- Tự học    : 30 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa đại cương, Hóa phân tích, Phân tích môi trường. 

c. Mô tả học phần: 

  Thực hành phương pháp lấy mẫu phân tích và cách phân tích từng chỉ tiêu cụ 

thể thường gặp trong nước thải (các chỉ tiêu về vật lý như xác định TS, TDS; độ mặn 

Cl-, độ dẫn điện, độ pH và các chỉ tiêu về mặt hóa học như độ axit, độ kiềm, độ cứng 

tổng, độ cứng riêng phần, sunfat, sắt, nitrat, amoni, DO, COD, phot phat, nhôm), các 

chỉ tiêu trong khí thải (CO2, NH3, SO2) và các chỉ tiêu trong đất (độ chua, độ pH, dung 

lượng trao đổi cation, tổng hợp chất hữu cơ). 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Phân tích các chỉ tiêu trong nước thải, khí thải và đất  từ đó củng cố kiến thức 

cho phần lý thuyết. Biết lựa chọn phương pháp xử lý và phân tích các mẫu cụ 

thể. 

- Sinh viên được rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch làm việc và làm việc theo nhóm. 

Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc trong các nhà máy, trung tâm 

nghiên cứu… 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Xác định TS, TDS; độ mặn Cl-, 

độ dẫn điện, độ pH 

7,5  5 2,5  

2 Xác định độ axit, độ kiềm, độ 

cứng tổng, độ cứng riêng  

7,5  5 2,5  

3 Xác định sunfat, sắt 7,5  5 2,5  

4 Xác định nitrat, amoni 7,5  5 2,5  
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TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

5 Xác định DO, COD 7,5  5 2,5  

6 Xác định phot phat, nhôm 7,5  5 2,5  

7 Xác định khí CO2  7,5  5 2,5  

8 Xác định khí NH3 7,5  5 2,5  

9 Xác định khí NO2 7,5  5 2,5  

10 Xác định độ chua trong đất, pH 

của đất 

7,5  5 2,5  

11 Xác định dung lượng trao đổi 

cation (CEC) 

7,5  5 2,5  

12 Xác định tổng hợp chất hữu cơ  7,5  5 2,5  

Tổng 90  60 30  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Bài 1. Xác định TS, TDS; độ mặn Cl-, độ dẫn điện, độ pH trong nước 

1.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ 

1.2. Xử lý mẫu 

1.3. Tiến hành xác định TS, TDS; độ mặn Cl-, độ dẫn điện, độ pH 

1.4. Viết báo cáo, vệ sinh phòng thí nghiệm 

Bài 2. Xác định độ axit, độ kiềm, độ cứng tổng, độ cứng riêng trong nước 

2.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ 

2.2. Xử lý mẫu 

2.3. Tiến hành xác định độ axit, độ kiềm, độ cứng tổng, độ cứng riêng 

2.4. Viết báo cáo, vệ sinh phòng thí nghiệm 

Bài 3. Xác định sunfat, sắt trong nước 

3.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ 

3.2. Xử lý mẫu 

3.3. Tiến hành xác định sunfat, sắt 

3.4. Viết báo cáo, vệ sinh phòng thí nghiệm 

Bài 4. Xác định nitrat, amoni trong nước 

4.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ 

4.2. Xử lý mẫu 

4.3. Tiến hành xác định nitrat, amoni trong nước 

4.4. Viết báo cáo, vệ sinh phòng thí nghiệm 

Bài 5. Xác định DO, COD trong nước 
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5.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ 

5.2. Xử lý mẫu 

5.3. Tiến hành xác định DO, COD trong nước 

5.4. Viết báo cáo, vệ sinh phòng thí nghiệm 

Bài 6. Xác định phot phat, nhôm trong nước 

6.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ 

6.2. Xử lý mẫu 

6.3. Tiến hành xác định phot phat, nhôm trong nước 

6.4. Viết báo cáo, vệ sinh phòng thí nghiệm  

Bài 7: Xác định khí CO2 

7.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ 

7.2. Xử lý mẫu 

7.3. Tiến hành xác định khí CO2 

7.4. Viết báo cáo, vệ sinh phòng thí nghiệm 

Bài 8: Xác định khí NH3 

8.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ 

8.2. Xử lý mẫu 

8.3. Tiến hành xác định khí NH3 

8.4. Viết báo cáo, vệ sinh phòng thí nghiệm 

Bài 9: Xác định khí NO2 

9.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ 

9.2. Xử lý mẫu 

9.3. Tiến hành xác định khí NO2 

9.4. Viết báo cáo, vệ sinh phòng thí nghiệm 

Bài 10: Xác định độ chua trong đất, pH của đất 

1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ 

2. Xử lý mẫu 

10.3. Tiến hành xác định độ chua trong đất, pH của đất 

10.4. Viết báo cáo, vệ sinh phòng thí nghiệm 

Bài 11: Xác định dung lượng trao đổi cation (CEC) 

11.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ 

11.2. Xử lý mẫu 

11.3. Tiến hành xác định dung lượng trao đổi cation (CEC) 

11.4. Viết báo cáo, vệ sinh phòng thí nghiệm 

Bài 12: Xác định tổng hợp chất hữu cơ 
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12.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ 

12.2. Xử lý mẫu 

12.3. Tiến hành xác định tổng hợp chất hữu cơ 

12.4. Viết báo cáo, vệ sinh phòng thí nghiệm 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

   [1]. Huỳnh Trung Hải, 2016. Giáo trình Phân tích chất lượng môi trường. NXB 

Bách khoa Hà Nội.  

   [2]. Nguyễn Thị Kim Thái, 2012. Quy trình Quan trắc và phân tích chất lượng môi 

trường. NXB Xây Dựng Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo: 

   [3]. Nguyễn Thị Sơn, Trần Lệ Minh, 2008. Tài liệu thí nghiệm Vi – Hóa sinh ứng 

dụng trong công nghệ môi trường. NXB Bách khoa Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 100%  

- Điểm kết thúc học phần: trung bình cộng của các bài báo cáo thực hành 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Phân tích công nghiệp: 3 (3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:   

- Lý thuyết : 45 tiết 

- Tự học  : 90 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hoá phân tích  

c. Mô tả học phần: 

 Học phần này bao gồm các nội dung: Các quá trình thử nghiệm các chỉ tiêu trên 

các mẫu phân bón, silicate và kim loại..., đồng thời đưa ra các điều kiện để thực hiện 

tối ưu các quy trình phân tích các chỉ tiêu tương ứng với các đối tượng mẫu nói trên. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp tiến hành các thử 

nghiệm trên các mẫu phân bón, silicat, kim loại. 

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Phân tích trong sản xuất phân bón 60 20  40  

2 Phân tích trong sản xuất Silicate 45 10  20  

3 Phân tích trong sản xuất kim loại 30 15  30  

Tổng 135 45  90  

 

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Phân tích phân bón 

1.1. Đại cương về phân bón  

1.2. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu. 

1.3. Phân tích các chỉ tiêu hóa trong sản xuất phân lân 

1.3.1. Phân tích nguyên liệu apatit 

1.3.2. Phân tích thành phẩm superphosphat 
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1.4. Phân tích các chỉ tiêu hóa trong sản xuất phân đạm 

1.5. Phân tích trong phân bón hữu cơ 

Chương 2. Phân tích trong sản xuất silicate 

2.1. Đại cương về silicat 

2.2. Phân tích và kiểm tra trong công nghệ sản xuất ximăng 

2.3. Phân tích và kiểm tra trong mẫu cao lanh 

Chương 3. Phân tích trong sản xuất kim loại 

3.1. Khái quát về  kim loại 

3.2. Phương pháp lấy mẫu kim loại 

3.3. Phân tích các chỉ tiêu hóa trong kim loại đen 

3.4. Phân tích các chỉ tiêu hóa trong kim loại màu  

f. Tài liệu học tập:  

-  Sách, giáo trình chính: 

[1] La Thị Chích, Hoàng Trọng Mai, 2011. Khoáng vật học. NXB Đại học Quốc 

gia TP. HCM. 

[2]  Hoàng Đức Minh,  2006. Khoáng vật học silicat. NXB Khoa học Kỹ thuật. 

-  Tài liệu tham khảo:  

[3]. Thái Nguyễn Hùng Thu, 2015. Kiểm nghiệm thực phẩm. NXB Y học Hà Nội. 

[4]. E.R. Adlard, 1995. Chromatography in the petroleum industry - Elsevier. 

[5]. Marku Stoeppler (Ed.), 1998. Sampling and Sample Preparation. NXB 

Springer. Germany. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Kiểm tra giữa học phần: 30%; Thi kết thúc học phần: 

50%; Chuyên cần: 20%  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thực hành phân tích công nghiệp: 2 (0,2) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian: 

- Thực hành, thí nghiệm : 60 tiết  

- Tự học    : 30 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Phân tích công nghiệp.  

c. Mô tả học phần: 

Rèn luyện kỹ năng thực hành phân tích chuyên ngành thông qua các bài thực 

hành của các đối tượng mẫu: phân bón, silicat và kim loại … 

d. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Phân tích được các chỉ tiêu hóa lý trong phân bón, silicate và kim loại thông 

qua các bài thực hành. 

- Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị hóa chất, dụng cụ, thiết bị cho các chỉ tiêu hóa lý 

cần phân tích của phân bón, silicate và kim loại. 

- Giải quyết được những sự cố thường xảy ra khi tiến hành phân tích các chỉ tiêu 

hóa lý trong phân bón, silicate và kim loại. 

- Có thể điều chỉnh linh hoạt một số điều kiện kỹ thuật của quy trình phân tích 

tùy theo từng đối tượng mẫu  phân bón, silicate và kim  loại tương ứng. 

- Tính toán được kết quả phân tích từ các thông số thu được từ quá trình thực 

hành. 

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết  

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Phân tích trong sản xuất phân bón 37.5  25 12.5  

2 Phân tích trong sản xuất silicate 30  15 7.5  

3 Phân tích trong sản xuất kim loại   22.5  20 10  

Tổng 90  60 30  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Phân tích trong sản xuất phân bón 

Bài 1. Xác định đạm tổng trong ure bằng phương pháp Kjeldal 

1.1. Pha chế và chuẩn hóa các hóa chất cần thiết. 

1.2. Tiến hành thí nghiệm xác định đạm tổng trong ure  

1.3. Tính toán kết quả thực nghiệm. 

1.4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 

Bài 2. Xác định kali trong phân NPK bằng phương pháp trọng lượng 

2.1. Pha chế và chuẩn hóa các hóa chất cần thiết. 

2.2. Tiến hành thí nghiệm xác định K trong phân NPK  

2.3. Tính toán kết quả thực nghiệm. 

2.4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 

Bài 3. Xác định tổng P trong phân NPK bằng phương pháp Molybdate 

3.1. Pha chế và chuẩn hóa các hóa chất cần thiết. 

3.2. Tiến hành thí nghiệm xác định tổng P trong phân NPK 

3.3. Tính toán kết quả thực nghiệm. 

3.4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 

Bài 4. Xác định tổng cacbon trong phân hữu cơ bằng phương pháp thể tích 

4.1. Pha chế và chuẩn hóa các hóa chất cần thiết. 

4.2. Tiến hành thí nghiệm xác định tổng cacbon trong phân hữu cơ. 

4.3. Tính toán kết quả thực nghiệm. 

4.4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 

Bài 5. Xác định thành phần axit humic và fulvic trong phân hữu cơ bằng phương 

pháp thể tích 

5.1. Pha chế và chuẩn hóa các hóa chất cần thiết. 

5.2. Tiến hành thí nghiệm xác định thành phần axit humic và fulvic trong phân hữu cơ 

5.4. Tính toán kết quả thực nghiệm. 

5.5. Báo cáo kết quả thực nghiệm 

Chương 2. Phân tích trong sản xuất Silicate 

Bài 6. Phá mẫu và xác định chỉ tiêu SiO2  trong xi măng 

6.1. Pha chế và chuẩn hóa các hóa chất cần thiết. 

6.2. Tiến hành phá mẫu và xác định chỉ tiêu SiO2  trong xi măng 

6.3. Tính toán kết quả thực nghiệm. 

6.4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 

Bài 7. Xác định chỉ tiêu Fe2O3  và Al2O3 trong xi măng  

7.1. Pha chế và chuẩn hóa các hóa chất cần thiết. 

7.2. Tiến hành thí nghiệm xác định chỉ tiêu Fe2O3  và Al2O3 trong xi măng  

7.3. Tính toán kết quả thực nghiệm. 

7.4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 
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Bài 8. Phá mẫu và xác định chỉ tiêu SiO2 và P trong cao lanh 

8.1. Pha chế và chuẩn hóa các hóa chất cần thiết. 

8.2. Tiến hành phá mẫu và xác định chỉ tiêu SiO2 và P trong cao lanh. 

8.3. Tính toán kết quả thực nghiệm. 

8.4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 

Chương 3. Phân tích trong sản xuất kim loại 

Bài 9: Phá mẫu và xác định silic trong lõi thép que hàn bằng phương pháp so màu. 

9.1. Pha chế và chuẩn hóa các hóa chất cần thiết. 

9.2. Tiến hành thí nghiệm xác định Phá mẫu và xác định silic  

9.3. Tính toán kết quả thực nghiệm. 

9.4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 

Bài 10: Phá mẫu và xác định photpho trong lõi thép que hàn bằng phương pháp so màu. 

1. Pha chế và chuẩn hóa các hóa chất cần thiết. 

2. Tiến hành phá mẫu và xác định photpho 

10.3. Tính toán kết quả thực nghiệm. 

10.4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 

Bài 11: Phá mẫu và xác định mangan trong lõi thép que hàn bằng phương pháp so màu. 

11.1. Pha chế và chuẩn hóa các hóa chất cần thiết. 

11.2. Tiến hành thí nghiệm phá mẫu và xác định mangan 

11.3. Tính toán kết quả thực nghiệm. 

11.4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 

Bài 12: Phá mẫu và xác định chì trong hợp kim đồng bằng phương pháp cromat. 

12.1. Pha chế và chuẩn hóa các hóa chất cần thiết. 

12.2. Tiến hành thí nghiệm Phá mẫu và xác định chì  

12.3. Tính toán kết quả thực nghiệm. 

12.4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 

f. Tài liệu học tập:  

- Sách, giáo trình chính: 

      [1] La Thị Chích, Hoàng Trọng Mai, 2011. Khoáng vật học. NXB Đại học Quốc 

gia TP. HCM. 

[2]  Hoàng Đức Minh,  2006. Khoáng vật học silicat. NXB Khoa học Kỹ thuật. 

-  Tài liệu tham khảo:  

[3]. Thái Nguyễn Hùng Thu, 2015. Kiểm nghiệm thực phẩm. NXB Y học Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: Có mặt tại phòng thực hành 100% tổng số thời gian. 

- Điểm đánh giá: Điểm trung bình cộng của các bài thực hành có trong học phần. 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 
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hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: phòng thí nghiệm và ở nhà.  

- Khác: dụng cụ và học liệu. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Đồ án chuyên ngành phân tích: 1 (0,1)  

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Đồ án  : 45 tiết  

- Tự học  : 30 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Đã học xong học phần các học phần lý thuyết chuyên ngành. 

c. Mô tả học phần: 

 Đồ án chuyên ngành là một đề tài lý thuyết hoặc thực hành liên quan đến ngành 

học được giải quyết dựa trên nền tảng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. 

d. Mục tiêu của học phần: 

  Sinh viên hiểu và thực hiện được nội dung của đồ án thuộc chuyên ngành Hóa 

phân tích. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Phần 1:  Sưu tập và nghiên cứu tài liệu 15  10 5  

2 
Phần 2:  Tiến hành thực hiện nội dung 

đồ án 
25  15 10 

 

3 Phần 3:  Xử lý kết quả 25  15 10  

4 Phần 4:  Hoàn thiện và báo cáo đồ án 10  5 5  

Tổng 75  45 30  

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mạc, Từ Vọng Nghi, 2002. Hóa học phân tích. 

NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội. 

[2]. Nguyễn Tinh Dung, 2015. Hóa học phân tích – Phần 2: Các phản ứng ion 

trong dung dịch. NXB Giáo dục Việt Nam. 
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 [3]. Nguyễn Tinh Dung, 2013. Hóa học phân tích – Phần 3: Các phương pháp 

định lượng hóa học. NXB Giáo dục Việt Nam. 

 [4]. Bộ môn Hóa lý, 2014. Sổ tay tóm tắt các đại cương Hóa lý. NXB Bách 

khoa Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[5]. Võ Thị  Bạch Huệ, 2015. Hóa phân tích - Tập 1. NXB giáo dục Hà nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Tham dự hướng dẫn đồ án: Có mặt theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn 100% 

tổng số thời gian. 

- Điểm đánh giá của giảng viên hướng dẫn: 30% 

- Điểm bảo vệ đồ án: 70%. 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Hương liệu mỹ phẩm: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ  

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa hữu cơ, Các quá trình và thiết bị truyền chất. 

c. Mô tả học phần: 

Môn học bao gồm các phần: Lý thuyết về mùi và cách phân loại, các nguồn hương 

liệu thiên nhiên và tổng hợp, các phương pháp và kỹ thuật tách triết tinh dầu, chất 

thơm từ thực vật và động vật, các phương pháp và kỹ thuật sản xuất các hương liệu 

tổng hợp. Sinh lý và yêu cầu của các đối tượng mỹ phẩm: da, tóc, móng, răng-miệng, 

công dụng nguyên liệu mỹ phẩm, các dạng mỹ phẩm đặc trưng.. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Nắm vững về tính chất và cách sử dụng các loại hương liệu  

- Xây dựng công thức cơ bản về hương liệu và mỹ phẩm. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1. Mở đầu 18 6  12  

2 Chương 2. Hương liệu và cách xây 

dựng hợp hương 
24 8  16 

 

3 Chương 3. Các dạng hương liệu đặc 

trưng 
12 4  8 

 

4 Chương 4. Sinh lý cơ bản của các đối 

tượng mỹ phẩm và nguyên liệu cơ 

bản dùng trong mỹ phẩm 

12 4  8 

 

5 Chương 5. Nhũ mỹ phẩm 12 4  8  

6 Chương 6. Các sản phẩm đặc trưng 12 4  8  

Tổng 90 30  60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Mở đầu  

1.1. Mùi và các nguồn nguyên liệu thiên nhiên 

1.2. Các phương pháp tách hợp chất thơm thiên nhiên 

1.3. Một số phương pháp thông dụng tách hợp chất quan trọng trong tinh dầu 

1.4. Một số tinh dầu quan trọng 

Chương 2. Hương liệu và cách xây dựng hợp hương 

2.1. Giới thiệu chung về hương liệu 

2.2. Xây dựng hợp hương 

Chương 3. Các dạng hương liệu đặc trưng 

3.1. Hương liệu dạng dung dịch cồn 

3.2. Hương liệu dạng nhũ 

3.3. Hương liệu dạng rắn 

Chương 4. Sinh lý cơ bản của các đối tượng mỹ phẩm và nguyên liệu cơ bản 

dùng trong mỹ phẩm 

4.1. Sinh lý cơ bản của các đối tượng mỹ phẩm 

4.2. Nguyên liệu cơ bản dùng trong mỹ phẩm 

Chương 5. Nhũ mỹ phẩm 

5.1. Định nghĩa chung 

5.2. Lý thuyết về nhũ 

5.3. Tính chất của nhũ 

5.4. Tính chất biến dạng và chảy của nhũ 

5.5. Tác nhân tạo nhũ 

5.6. Phương pháp sản xuất nhũ 

Chương 6. Các sản phẩm đặc trưng 

6.1. Các sản phẩm chăm sóc da 

6.2. Các sản phẩm chăm sóc tóc 

f. Tài liệu học tập: 

 -  Sách, giáo trình chính: 

[1]. Nguyễn Thị Diệu Vân, 2016. Kỹ thuật hóa học đại cương. NXB Bách khoa 

Hà Nội. 

 -  Tài liệu tham khảo:  

[2]. Kurt Bauer, 2001. Dorothea Garbe, Host Surburg, Common Fragrance and 

Flavor Materials, Wiley – VCH,  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 
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- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: Trên lớp và ở nhà  

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ chế biến khí: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt, truyền chất, Hóa lý 1, Hóa lý 2. 

c. Mô tả học phần: 

 Học phần này bao gồm: khái niệm cơ bản về khí thiên nhiên, cách vận chuyển 

lưu trữ, các quá trình công nghệ chế biến, xử lý, thiết bị cho công nghiệp khí thiên 

nhiên. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm được kiến thức tổng quan 

về khí thiên nhiên, công nghệ chế biến khí, vận chuyển – lưu trữ khí. Từ đó sinh viên 

có thể làm việc trong ngành công nghiệp chế biến khí thiên nhiên và khí dầu mỏ. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1: Đại cương về khí thiên 

nhiên 
24 8  16 

 

2 Chương 2: Trạng thái pha, phương 

pháp xác định cân bằng pha và tính 

chất nhiệt động của các 

hydrocacbon 

18 6  12 

 

3 Chương 3: Các quá trình công nghệ 

cơ bản trong chế biến 
36 12  24 

 

4 Chương 4: Công nghệ chế biến 

condensate 
12 4  8 

 

Tổng 90 30  60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Đại cương về khí thiên nhiên 

1.1. Tính chất, thành phần và phân loại khí 

1.2. Sơ đồ tổng quát của quá trình khai thác và chế biến khí 

1.3. Khí cho thị trường nhiên liệu 

Chương 2: Trạng thái pha, phương pháp xác định cân bằng pha và tính chất 

nhiệt động của các hydrocacbon 

2.1. Giản đồ pha và ứng dụng 

2.2. Các phương trình trạng thái cơ bản của khí hydrocacbon. 

2.3. Cân bằng pha của hệ các hydrocacbon 

2.4. Tính chất nhiệt động của các đơn chất và hợp chất 

Chương 3: Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến khí 

3.1. Làm khô khí 

3.2. Làm sạch H2S, CO2 và các hợp chất lưu huỳnh 

3.3. Chế biến khí bằng phương pháp hấp phụ 

3.4. Chế biến khí bằng phương pháp chưng cất nhiệt độ thấp 

3.5. Ứng dụng các quá trình chế biến khí khác nhau 

Chương 4: Công nghệ chế biến condensate 

4.1. Đường ngưng tụ khí thiên nhiên và khí đồng hành 

4.2. Sơ đồ công nghệ thu hồi và chế biến condensate 

4.3. Công nghệ chế biến condensate 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Nguyễn Thị Minh Hiền, 2014. Công nghệ chế biến khí. NXB Giáo dục Việt 

Nam. 

 - Tài liệu tham khảo:  

 [2]. John M. Campbell, Gas Conditioning and Processing Volume 4. Gas and 

Liquid Sweetening. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Kiểm tra giữa học phần: 30%  

- Thi kết thúc học phần: 50%  

- Chuyên cần: 20%  
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h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 75%  

- Bài tập thực hành, phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 

 

 



 174 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Kỹ thuật nhuộm: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

  Hoá vô cơ, hóa lý, hóa hữu cơ 

c. Mô tả học phần: 

    Nội dung bao gồm các kiến thức về hóa học vật liệu dệt, lý thuyết về nhuộm và 

thuốc nhuộm, các công đoạn làm sạch hóa học, nhuộm và hoàn tất vải, các máy nhuộm 

và kỹ thuật nhuộm bằng các lớp thuốc nhuộm khác nhau và kỹ thuật in hoa trên vải.  

d. Mục tiêu của học phần: 

   Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: biết được những kiến thức 

cơ bản về hoá học vật liệu dệt và thuốc nhuộm, sinh viên biết về kỹ thuật nhuộm và 

ứng dụng nó vào trong thực tế sản xuất, các công đoạn nhuộm, hoàn tất vải và kỹ thuật 

in hoa trên vải. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng số 

tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

 

 

Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Cấu tạo và tính chất của 

vật liệu dệt  
18 3  6  

2 Chương 2: Lý thuyết nhuộm và  

thuốc nhuộm 
9 3  6 

 

3 Chương 3: Công nghệ tiền xử lý 27 9  18  

4 Chương 4: Thiết bị nhuộm 9 3  6  

5 Chương 5: Kỹ thuật nhuộm các lớp 

thuốc nhuộm khác nhau 
27 9  18 

 

6 Chương 6 : Xử lý hoàn tất vải và kỹ 

thuật in hoa trên vải 
9 3  6 

 

Tổng 90 30  60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Cấu tạo và tính chất hóa học của vật liệu dệt 

1.1. Phân loại, đặc điểm chung 

1.2. Cấu tạo và tính chất của xơ thiên nhiên 

1.3. Xơ Protein 

1.4. Cấu tạo và tính chất của xơ nhân tạo 

1.5. Cấu tạo và tính chất của xơ tổng hợp 

Chương 2: Lý thuyết về nhuộm và thuốc nhuộm 

2.1. Lý thuyết về thuốc nhuộm  

2.2. Lý thuyết cơ bản của quá trình nhuộm  

Chương 3: Công nghệ tiền xử lý 

3.1. Kỹ thuật làm sạch hóa học các sản phẩm dệt từ xơ xenlulose 

3.2. Kỹ thuật làm sạch hóa học vải sợi Protein 

3.3. Kỹ thuật làm sạch hóa học vải từ xơ hóa học và vải pha 

Chương 4: Thiết bị nhuộm 

4.1. Thiết bị nhuộm xơ 

4.2. Thiết bị nhuộm xơ và chỉ 

4.3. Thiết bị nhuộm vải 

Chương 5: Kỹ thuật nhuộm các lớp thuốc nhuộm khác nhau 

5.1. Kỹ thuật nhuộm bằng thuốc nhuộm trực tiếp 

5.2. Kỹ thuật nhuộm bằng thuốc nhuộm acid 

5.3. Kỹ thuật nhuộm bằng thuốc nhuộm hoạt tính 

5.4. Kỹ thuật nhuộm  bằng các loại thuốc nhuộm khác 

Chương 6: Xủ lý hoàn tất vải và kỹ thuật in hoa trên vải 

6.1. Kỹ thuật hoàn tất hóa học 

6.2. Kỹ thuật hoàn tất cơ học 

6.3. Kỹ thuật in hoa trên vải 

f. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Văn Mai, 2012. Công nghệ in hoa sản phẩm dệt may. NXB Bách khoa 

Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75% giờ lên lớp 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Điểm Chuyên cần: 20% 
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- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

h. Nhiệm vụ sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: lý thuyết trên 75% số giờ trên lớp 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Kỹ thuật đường ống và bể chứa dầu khí: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

Quá trình và thiết bị truyền khối, Quá trình và thiết bị truyền chất, quá trình thuỷ lực 

và cơ học vật liệu rời. 

c. Mô tả học phần: 

 Học phần kỹ thuật đường ống và bể chứa dầu khí giới thiệu về các kỹ thuật tính 

toán liên quan đến việc thiết kế, lắp đặt và vận hành đường ống, bể chứa. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên phải nắm được phương pháp tính toán liên 

quan đến việc thiết kế, lắp đặt và vận hành đường ống  và bể chứa phục vụ cho lọc dầu 

và các ngành công nghệ khác. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1: Tổng quan về đường 

ống 

15 5  10  

2 Chương 2: Thiết kế đường ống 15 5  10  

3 Chương 3: Lắp đặt kiểm tra, bảo 

trì  và vận hành hệ thống đường 

ống 

15 5  10  

4 Chương 4: Tổng quan về bể chứa 15 5  10  

5 Chương 5: Thiết kế bể chứa 15 5  10  

6 Chương 6: Lắp đặt kiểm tra, bảo 

trì và vận hành hệ thống bể chứa 

15 5  10  

Tổng 90 30  60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Tổng quan về đường ống 

1.1. Giới thiệu về hệ thống đường ống 

1.2. Tiêu chuẩn về đường ống  

1.3. Các phần mềm mô phỏng liên quan đến tính toán đường ống  

1.4. Tổng quan về thiết kế đường  

Chương 2: Thiết kế đường ống 

2.1. Thiết kế thủy lực  

2.2. Thiết kế cơ học  

2.3. Kỹ thuật mạng đường ống 

2.4. Thiết kế nâng cao. 

2.5. Bảo vệ ăn mòn đường ống 

2.6. Thiết kế hệ thống theo các yêu cầu đặc biệt 

Chương 3: Lắp đặt kiểm tra, bảo trì và vận hành hệ thống đường ống 

3.1. Đại cương về xây dựng đường ống  

3.2. Xây dựng đường ống trên đất liền 

3.3. Xây dựng đường ống ngoài khơi 

3.4. Thử áp đường ống  

3.5. Thiết bị khảo sát đường ống 

3.6. Vận hành thử nghiệm đường ống 

3.7. Các vấn đề liên kết đường ống 

3.8. Phát hiện rò rỉ và các biện pháp khắc phục khẩn cấp 

3.9. Hệ thống điều khiển 

3.10. Vận hành đường ống 

3.11. Sửa chữa và cải tạo hệ thống đường ống có sẵn 

3.12. Ngừng hoạt động đường ống và tháo bỏ đường ống 

Chương 4: Tổng quan về bể chứa 

4.1. Giới thiệu về bể chứa 

4.2. Tiêu chuẩn bể chứa 

4.3. Các vấn đề liên quan đến thiết kế bể chứa 

Chương 5 : Thiết kế bể chứa   

5.1. Thiết kế cơ học 

5.2. Hệ thống xuất nhập và liên kết giữa các bể chứa 

5.3. Thiết kế hệ thống  bảo vệ ăn mòn 

Chương 6 : Lắp đặt kiểm tra, bảo trì và vận hành hệ thống  bể chứa   

6.1. Đại cương về thi công bể chứa 

6.2. Thử áp bể chứa 
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6.3. Vận hành thử nghiệm và vận hành bể chứa 

6.4.  Hệ thống điều khiển 

6.5.  Sửa chữa và cải tạo bể chứa 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1] Đinh Thị Ngọ, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, 2012. Hóa học dầu mỏ và khí. NXB 

Khoa học và Kỹ thuật. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[1] George A. Antak, Pipeline engineering course 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75%  

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi tự luận kết thúc học phần: 50%  

- Khác: 30% (Thảo luận theo nhóm, tiểu luận, khác) 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 75%  

- Bài tập thực hành, phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 

 

 



 180 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Các sản phẩm dầu khí: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa lý 1, Hóa lý 2, Hoá học dầu mỏ và công nghệ lọc dầu. 

c. Mô tả học phần: 

Học phần này bao gồm các khái niệm cơ bản các sản phẩm dầu mỏ, hóa dầu (khí, 

nhiên liệu, dầu bôi trơn, dung môi dầu mỏ) và các chỉ tiêu đánh giá ứng  với mỗi sản 

phẩm. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm được các kiến thức cơ bản về 

các sản phẩm dầu mỏ, một số ứng dụng các sản phẩm dầu khí trong dân dụng và công 

nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá các sản phẩm dầu khí. Từ đó sinh viên có thể học làm 

việc được trong các công ty xăng dầu, nhà máy hóa dầu cũng như các phòng thử 

nghiệm. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1: Tổng quan sản phẩm dầu 

khí và lý thuyết các thử nghiệm tiêu 

chuẩn 

18 6  12  

2 Chương 2: Khí thiên nhiên và khí dầu 

mỏ hóa lỏng 

9 3  6  

3 Chương 3: Xăng ôtô 9 3  6  

4 Chương 4: Nhiên liệu phản lực 9 3  6  

5 Chương 5: Dầu hỏa 9 3  6  

6 Chương 6: Dầu diesel 9 3  6  

7 Chương 7: Dầu đốt lò 9 3  6  
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8 Chương 8: Dầu nhờn, mỡ bôi trơn  9 3  6  

9 Chương 9: Bitume 9 3  6  

TỔNG 60 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Tổng quan sản phẩm dầu khí và các thử nghiệm tiêu chuẩn 

1.1.Tổng quan sản phẩm dầu khí 

1.2.Các tính chất của sản phẩm dầu khí 

1.3. Lý thuyết về các thử nghiệm tiêu chuẩn 

Chương 2: Khí thiên nhiên và khí dầu mỏ hóa lỏng (Natural Gas & Liquified 

Petroleum Gas – LPG) 

2.1.Khái niệm về khí 

2.2.Thành phần và phân loại 

2.3.Các chỉ tiêu đặc trưng đánh giá sản phẩm khí 

2.4. Thị trường khí hóa lỏng 

Chương 3: Xăng ôtô 

3.1.Khái niệm về xăng ôtô 

3.2.Động cơ xăng 

3.4.Các chỉ tiêu đánh giá xăng ôtô 

3.5.Phụ gia và các chất nền pha xăng 

3.6.Xu hướng phát triển xăng động cơ 

3.7.Thị trường 

Chương 4: Nhiên liệu phản lực 

4.1.Khái niệm về nhiên liệu phản lực 

4.2.Nguyên lý hoạt động cơ bản của động cơ phản lực 

4.3.Đặc tính cơ bản của xăng máy bay 

4.4.Thành phần và phân loại 

4.5.Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nhiên liệu phản lực 

Chương 5: Dầu hỏa (Kerosene - KO) 

5.1.Khái niệm về dầu hỏa 

5.2.Đặc tính cơ bản của dầu hỏa 

5.3.Thành phần và phân loại 

5.4.Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dầu hỏa 

5.5.Thị trường 

Chương 6: Dầu diesel (Diesel Oil – DO) 

6.1.Khái niệm về dầu Diesel (DO) 

6.2.Nguyên lý hoạt động của động cơ Diesel 
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6.3.Đặc trưng dầu DO 

6.4.Thành phần – Phân loại 

6.5.Các chất nền và phụ gia của DO 

6.6.Các thông số chỉ tiêu 

6.7.Thị trường 

Chương 7: Dầu đốt (Fuel Oil – FO) 

7.1.Khái niệm dầu FO 

7.2.Tính chất đặc trưng của dầu FO 

7.3.Thành phần và phân loại 

7.4.Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dầu FO 

7.5.Thị trường 

Chương 8: Dầu nhờn, mỡ bôi trơn 

A: Dầu nhờn 

8.1.Khái niệm dàu nhờn 

8.2.Khái niệm sự bôi trơn 

8.3.Các đặc tính chung của dầu nhờn 

8.4.Thành phần và phân loại 

8.5.Phụ gia dầu nhờn 

8.6.Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dầu nhờn 

B: Mỡ bôi trơn 

8.1.Giới thiệu chung về mỡ bôi trơn 

8.2.Đặc tính chung của mỡ bôi trơn 

8.3.Ứng dụng mỡ 

8.4.Thành phần và phân loại 

8.5.Phụ gia mỡ bôi trơn 

8.6.Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mỡ bôi trơn 

Chương 9: Bitume 

9.1.Khái niệm về bitume 

9.2.Thành phần – Phân loại 

9.3.Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng bitume 

9.4.Nhũ tương bitume 

9.5.Thị trường 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1]. Bùi Đình Kiểm, 2005. Các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu, NXB Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo:  
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[2]. Đinh Thị Ngọ, 2006. Hóa học dầu mỏ và khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà 

Nội. 

[3]. McGraw-Bill, 1960. Petroleum products handbook, Book Company, INC . 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75% 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: trên 75%  

- Bài tập thực hành, phòng thí nghiệm và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 

 

 



 184 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Các phương pháp xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:   

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hoá đại cương, Hoá hữu cơ. 

c. Mô tả học phần:  

Học phần này bao gồm các nội dung sau:  

- Chương 1: Khối phổ, nguyên lý hoạt động của máy khối phổ, cách đọc và giải 

phổ MS, ứng dụng trong giải phổ các hợp chất hữu cơ với các nhóm định chức 

chính. 

- Chương 2: Phổ hồng ngoại, cơ sở lý thuyết và nguyên lý máy, cách đọc và giải 

phổ ứng dụng trong giải phổ hồng ngoại các nhóm định chức quan trọng. 

- Chương 3: Phổ NMR, lý thuyết cơ bản về cộng hưởng từ hạt nhân và ứng dụng 

trong việc ghi phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H và 13C. Phương pháp đọc và giải 

phổ NMR các hợp chất hữu cơ với các nhóm định chức chính. 

- Chương 4: Ví dụ bài tập phối hợp các phổ IR, MS, NMR 1H, NMR 13C và NMR 

hai chiều. 

d. Mục tiêu của học phần: 

Môn học trình bày các lý thuyết cơ bản, nguyên tắc hoạt động của thiết bị, đặc 

điểm và cách giải phổ hồng ngoại (IR), phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C NMR và 

NMR hai chiều, khối phổ (MS) của các hợp chất hữu cơ. Môn học chú trọng vào đăc 

điểm phổ của các nhóm định chức chính của các hợp chất hữu cơ. Sau khi hoàn tất 

môn học, sinh viên có khả năng sử dụng các phương pháp phổ nói trên trong việc xác 

định cấu trúc của các hợp chất hữu cơ thường gặp. 

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung 
Số 

tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Chương 1: Khối phổ (MS) 9 9  18  

2 Chương 2: Phổ hồng ngoại (IR) 

 

6 6  128  
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3 
Chương 3: Phổ cộng hưởng từ hạt 

nhân (NMR) 

 

12 12  24  

  4 Chương 4: Ví dụ bài tập phối hợp 3 3  6  

Tổng 30 30  60  

Phân bố chi tiết học phần: 

Chương 1.  Khối phổ (MS) 

1.1.  Máy phân tích khối phổ 

1.2.  Cách tạo ion 

1.3.  Sắc ký ghép khối phổ 

1.4.  Khối phổ đồ 

1.5.  Khối phổ đồ của các hợp chất hữu cơ 

Chương 2.  Phổ hồng ngoại (IR) 

2.1.  Cơ sở lý thuyết 

2.2.  Kỹ thuật thực nghiệm 

2.3. Phổ hấp thụ hồng ngoại của các hợp chất hữu cơ 

2.4.  Ví dụ và bài tập phổ hồng ngoại 

Chương 3.  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) 

3.1.  Lý thuyết cơ bản về cộng hưởng từ hạt nhân. Phổ 1H-NMR 

3.2.  Phổ 13C-NMR 

3.3.  Ví dụ phổ 1H-NMR và 13C-NMR của các hợp chất hữu cơ 

3.4.  Cách ghi và đọc phổ NMR theo dòng 

3.5.  Phổ NMR hai chiều 

Chương 4. Ví dụ bài tập phối hợp 

f. Tài liệu học tập:  

-  Sách, giáo trình chính: 

[1] Từ Văn Mặc, 2003. Phân tích Hóa lý Phương pháp phổ nghiệm nghiên cứu 

cấu trúc phân tử. NXB Đại học Bách khoa Hà Nội. 

[2]. Phạm Luận, 2014. Phương pháp phân tích phổ phân tử. NXB Bách khoa Hà 

Nội. 

[3]. Phạm Luận, 2014. Phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách. NXB Bách 

khoa Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[4]. Phạm Hùng Việt, 2005. Sắc ký khí – Cơ sở lý thuyết và khả năng ứng dụng. 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Dự lớp: trên 75% 

- Chuyên cần: 20% 
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- Kiểm tra giữa học phần: Tự luận 30% 

- Thi kết thúc học phần: Tự luận 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định  15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường . 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ sản xuất Cellulose và Giấy: 3 (3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết   : 30 tiết 

- Làm tiểu luận, bài tập lớn : 15 tiết 

- Tự học    : 90 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:  

Hóa hữu cơ, quá trình và thiết bị truyền nhiệt, quá trình và thiết bị truyền chất. 

c. Mô tả học phần:  

  Nội dung học phần bao gồm: Nguyên liệu cho công nghiệp giấy, sản xuất bột 

giấy theo phương pháp cơ học, sản xuất bột giấy theo phương pháp hóa học, tẩy trắng 

bột giấy, phụ gia trong sản xuất giấy, quá trình xeo giấy 

d. Mục tiêu của học phần: 

   Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

   - Hiểu cơ sở lý thuyết của các nguồn nguyên liệu cho công nghiệp giấy, hiểu và 

trình bày được các phương pháp sản xuất bột giấy như phương pháp sản xuất bột cơ và 

bột hóa. 

  - Hiểu được các thiết bị cũng như yêu cầu kỹ thuật của các giai đoạn của quá 

trình xeo giấy. 

  - Từ kiến thức của môn học sinh viên có khả năng tiếp cận với hệ thống công 

nghiệp giấy thực tế. 

e. Nội dung học phần:  

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Nguyên liệu cho công 

nghiệp giấy 
9 3  6  

2 
Chương 2: Sản xuất bột giấy theo 

phương pháp cơ học 
18 6  12  

3 
Chương 3: Sản xuất bột giấy theo 

phương pháp hóa học 
27 9  18  
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TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

4 Chương 4: Tẩy trắng bột giấy 27 9  18  

5 
Chương 5: Phụ gia trong sản xuất 

giấy 
18 6  12  

6 Chương 6: Xeo giấy 18 6  12  

7 
Chương 7: Công nghiệp giấy và vấn 

đề ô nhiễm môi trường 
18 6  12  

Tổng 135 45  90  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Nguyên liệu cho công nghiệp giấy 

1.1. Nguyên liệu gỗ 

1.2.  Nguyên liệu phi gỗ và giấy thu hồi 

Chương 2: Sản xuất bột giấy theo phương pháp cơ học 

2.1. Tổng quan. 

2.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bột cơ. 

2.3. Thuyết minh quy trình công nghệ. 

Chương 3: Sản xuất bột giấy theo phương pháp hóa học 

3.1. Quá trình nấu bột sulfat. 

3.2. Quá trình nấu bột sulfit. 

Chương 4: Tẩy trắng bột giấy 

4.1. Tổng quan 

4.2. Cơ sở lý thuyết của quá trình tẩy trắng bột giấy 

4.3. Tẩy trắng bột giấy trên cơ sở phân hủy lignin 

4.4. Tẩy trắng bột giấy trên cơ sở bảo toàn lignin 

4.5. Quy trình tẩy trắng bột giấy  

4.6. Thiết bị 

4.7. Hiện tượng hồi màu của bột giấy 

Chương 5: Phụ gia trong sản xuất giấy 

5.1. Định nghĩa các chất 

5.2. Kết luận 

Chương 6: Xeo giấy 

6.1. Các bộ phận chính 

6.2. Máy xeo giấy lưới dài 

6.3. Máy xeo luới tròn.  
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6.4. Máy xeo lưới đôi 

Chương 7 : Công nghiệp giấy và vấn đề ô nhiễm môi trường 

7.1. Tổng quan 

7.2. Các chất gây ô nhiễm 

7.3. Đặc tính của chất thải công nghiệp giấy 

7.4. Phương pháp xử lý nước thải 

f. Tài liệu học tập:  

-  Sách, giáo trình chính: 

[1] Lê Quang Diễn, 2015. Công nghệ sản xuất bột giấy – Tập 2: Sản xuất bột cơ. 

NXB Bách khoa Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo:  

 [2].Hồ Sĩ Tráng, 2006. Cơ sở hóa học gỗ và xenloloza - Tập 1,2, . NXB Khoa học 

và Kỹ thuật. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ chế biến quặng Bauxite: 2(2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa đại cương, Hóa vô cơ 

c. Mô tả học phần:      

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng nắm được đặc điểm 

quặng bauxite và các phương pháp công nghệ chế biến quặng bauxite thành oxit nhôm. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(Tiết hoặc giờ) Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Chương 1:  Nhôm và nguyên liệu 

dùng trong quá trình sản xuất nhôm 
18 6  12 

 

2 Chương 2: Các phương pháp sản 

xuất oxit nhôm 
9 3  6 

 

3 Chương 3: Sản xuất oxit nhôm bằng 

phương pháp Bayer 
27 9  18 

 

4 Chương 4: Sản xuất oxit nhôm bằng 

phương pháp thiêu kết 
27 9  18 

 

5 Chương 5: Thiết bị phản ứng 9 3  6  

Tổng 90 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1:  Nhôm và nguyên liệu dùng trong quá trình sản xuất nhôm 

1.1. Lịch sử phát triển 

1.2. Ứng dụng 

1.3. Nguyên liệu dùng trong quá trình sản xuất nhôm 

Chương 2: Các phương pháp sản xuất oxit nhôm 
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2.1. Phương pháp kiềm 

2.2. Phương pháp axit 

2.3. Phương pháp điện nhiệt 

2.4. Hệ Na2O-Al2O3-H2O và tính ổn định của dung dịch aluminate natri 

2.5. Kết cấu của dung dịch aluminate natri 

Chương 3: Sản xuất oxit nhôm bằng phương pháp Bayer 

3.1. Lịch sử của phương pháp Bayer 

3.2. Lưu trình  công nghệ  sản xuất oxit nhôm bằng phương pháp Bayer 

3.3. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất nhôm    

3.4. Các giai đoạn trong quá trình sản xuất nhôm 

3.5. Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình sản xuất 

3.6. Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động và cách khắc phục 

Chương 4: Sản xuất oxit nhôm bằng phương pháp thiêu kết 

4.1. Khái luận phương pháp 

4.2. Các giai đoạn của quá trình sản xuất 

Chương 5: Thiết bị phản ứng  

5.1. Hệ thống thiết bị nghiền 

5.2. Hệ thống thiết bị phản ứng 

5.3. Hệ thống thiết bị lọc 

5.4. Hệ thống thiết bị cô đặc 

5.5. Lò hơi 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính 

[1]. La Văn Bình, 2017. Kỹ thuật sản xuất các chất kiềm. NXB Bách khoa Hà Nội.   

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75 % số giờ lý thuyết 

- Điểm quá trình, bài tập, thảo luận: 30% 

- Kiểm tra giữa kỳ: 20 % 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: trên 75% số giờ lý thuyết  

- Bài tập, thảo luận: trên lớp và ở nhà 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ sản xuất pin, acqui: 2(2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết  : 30 tiết 

- Tự học   : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương, Hóa lý 1, Hoá lý 2 

c. Mô tả học phần:  

 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Quá trình điện hóa trong 

pin, các yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt động của pin, thiết kế và lựa chọn pin. Pin, 

acqui điện hóa và Pin năng lượng mặt trời 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về các loại pin, acqui 

- Có khả năng thiết kế và chọn lựa pin, acqui. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1: Mở đầu 6 2  4  

2 Chương 2 : Quá trình điện hóa trong 

pin 
6 2  4 

 

3 Chương 3: Các yếu tố chính ảnh 

hưởng đến hoạt động của pin  
6 2  4 

 

4 Chương 4: Thiết kế và lựa chọn pin 9 3  6  

5 Chương 5: Pin, acqui điện hóa 60 15  30  

6 Chương 6: Pin năng lượng mặt trời 30 6  12  

Tổng 90 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Mở đầu 

1.1 Quá trình lịch sử phát minh pin, acqui 

1.2 Các loại pin và acqui 
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1.3 Các khái niệm cơ bản về pin 

Chương 2 : Quá trình điện hóa trong pin 

2.1 Điện cực 

2.2 Thế điện cực 

2.3 Động học của pin   

Chương 3: Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt động của pin  

3.1- Các đặc tính chung  

3.2- Các yếu tố ảnh hưởng đến pin 

Chương 4:Thiết kế và lựa chọn pin 

4.1- Tiêu chuẩn pin 

4.2- Thiết kế pin 

4.3-  Lựa chọn pin 

Chương 5: Pin, acqui điện hóa 

5. 1- Pin kẽm - Cacbon 

5. 2- Pin Nicken 

5. 3- Pin Liti 

5.4- Pin nhiên liệu 

5.5- Acqui 

5.6- Pin sạc 

Chương 6: Pin năng lượng mặt trời 

6.1 Năng lượng mặt trời 

6.2 Các tính chất của pin năng lượng mặt trời 

6.3 Thiết kế chế tạo pin năng lượng mặt trời 

f. Tài liệu học tập: 

-  Sách, giáo trình chính: 

[1] Trần Văn Hải, 2009. Phản ứng điện hóa và ứng dụng. NXB Giáo dục Việt 

Nam. 

-  Tài liệu tham khảo:  

[2] David Lenden, Thomas B.Reddy, 2002. Handbook of batteries, Mc Grawhill  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Thi giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: Trên lớp và ở nhà  

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mô phỏng quá trình công nghệ: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn giảng dạy: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:  

    Quá trình và thiết bị truyền nhiệt, truyền chất 

c. Mô tả học phần: 

 Giới thiệu tổng quan về quá trình mô phỏng và phần mềm PROII (khái niệm cơ 

bản về chưng cất và lý thuyết nhiệt động, cơ sở lựa chọn mô hình nhiệt động). Giới 

thiệu các thao tác thường dùng trong mô phỏng bằng phần mềm. 

d. Mục tiêu của học phần:  

 Nắm vững lý thuyết về quá trình mô phỏng, về các phần mềm chuyên dụng trong 

lĩnh vực hoá học và các bước mô phỏng quá trình công nghệ. Trang bị cho sinh viên 

kỹ năng sự dụng phần mềm PROII để mô phỏng các quá trình công nghệ từ đơn giản 

đến phức tạp. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Chương 1. Giới thiệu tổng quan  24 8  16  

2 
Chương 2. Giới thiệu phần mềm 

PROII 
18 6  12  



 196 

3 Chương 3. Các khái niệm cơ bản về 

chưng cất 

18 6  12  

4 Chương 4. Lý thuyết nhiệt động và 

cơ sở lựa chọn mô hình nhiệt động 
18 6  12  

5 Chương 5. Các thao tác thường 

dùng trong mô phỏng bằng phần 

mềm 

12 4  8  

6 Bài tập thực hành mô phỏng      

 TỔNG: 90 30  60  

 

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Giới thiệu tổng quan 

1.6. Mục đích, vai trò của thiết kế mô phỏng 

1.7. Các phần mềm mô phỏng trong công nghệ hoá học 

Chương 2. Giới thiệu phần mềm PROII 

1.3. Lĩnh vực sử dụng 

1.4. Các bước mô phỏng bằng phần mềm 

Chương 3. Các khái niệm cơ bản về chưng cất 

1.5. Tháp chưng cất 

1.6. Thiết bị ngưng tụ đỉnh tháp 

1.7. Thiết bị đun sôi đáy tháp 

Chương 4. Lý thuyết nhiệt động và cơ sở lựa chọn mô hình nhiệt động 

1.4. Phương pháp nhiệt động 

1.5. Phương pháp phương trình trạng thái 

1.6. Cơ sở lựa chọn 

1.7. Các dụng cụ cụ thể 

Chương 5. Các thao tác thường dùng trong mô phỏng bằng phần mềm 

1.5. Giao diện 

1.6. Mở một file mô phỏng mới 

1.7. Ghi một file mô phỏng đang hiện hành 

1.8. Mở và xoá file mô phỏng đã có 

1.9. Thay đổi dạng đường viền các dòng và hiển thị dòng trên sơ đồ mô phỏng 

Bài tập 

Bài 1: mô phỏng sơ đồ công nghệ của phân xưởng tách méthane 

Bài 2: mô phỏng thiết bị tách khí – lỏng 

Bài 3: tính nhiệt độ sôi của một hỗn hợp 2 pha 
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Bài 4: mô phỏng tháp tách propane 

Bài 5: xác định đĩa nạp liệu tối ưu 

Bài 6: xác định số đĩa lý thuyết tối thiểu và chỉ số hồi lưu tối thiểu 

f. Tài liệu học tập:: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Thị Minh Hiền, 2016. Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công 

nghệ hóa học. NXB Bách khoa Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo: 

 [2]. PROII 7.0 – Reference manual – Usage Guide 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75% số giờ trên lớp 

- Điểm quá trình: 30%  

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: trên 75% 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Ăn mòn và bảo vệ kim loại: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn giảng dạy: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hoá lý 

c. Mô tả học phần: 

 Giới thiệu cơ sở lý thuyết quá trình ăn mòn điện hóa và các quá trình ăn mòn 

điện hóa: Quá trình ăn mòn với sự khử cực Hidrô; Quá trình ăn mòn với sự khử phân 

cực oxi. 

 Hiện tượng thụ động hoá kim loại và phương pháp bảo vệ điện hoá kim loại 

đồng thời giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu ăn mòn. 

d. Mục tiêu của học phần:  

 Cung cấp những nguyên lý cơ bản về ăn mòn và chống ăn mòn dựa trên cơ sở 

của nhiệt động lực học và động lực học điện hoá. 

 Sinh viên hiểu nguyên lý ăn mòn và cách chống ăn mòn từ đó biết cách ứng 

dụng vào thực tế trong việc bảo vệ kim loại. 

 Giới thiệu cơ sớ lý thuyết quá trình ăn mòn điện hóa và các quá trình ăn mòn 

điện hóa. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Cơ sở lý thuyêt quá trình 

ăn mòn điện hoá 

 

24 8  16  

2 
Chương 2: Quá trình ăn mòn với sự 

khử cực Hidrô 

 

18 6  12  

3 Chương 3: Quá trình ăn mòn với sự 

khử phân cực oxi 
18 6 

 12 
 

4 Chương 4: Thụ động hoá kim loại 18 6  12  
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5 
Chương 5: Phương pháp bảo vệ 

điện hoá kim loại 
12 4  8 

 

6 
Chương 6: Các phương pháp nghiên 

cứu ăn mòn 
    

 

Tổng 90 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết quá trình ăn mòn điện hoá 

1.1. Thế điện cực và cơ chế hình thành thế điện cực 

1.2. Thế điện cực cân bằng v à thế điện cực không cân bằng. 

1.3. Nhiệt động lực học về ăn mòn điện hoá 

1.4. Pin ăn mòn 

1.5. Quá trình catốt trong ăn mòn 

Sự phân cực điện cực 
Chương 2: Quá trình ăn mòn với sự khử cực Hidrô 

2.1. Cơ sở quá trình nhiệt động học của dạng ăn mòn với khử phân cực hidrô. 

2.2. Quá trình cat ốt của dạng ăn mòn này. 

2.3. Quá thế hoạt hoá của hidrô v à quá thế nồng độ. 

2.4. Các phương pháp chống ăn mòn. 

Chương 3: Quá trình ăn mòn với sự khử phân cực oxi 

3.1. Cơ sở nhiệt động 

3.2. Quá trình catốt của dạng ăn m òn này 

3.3. Quá thế hoạt hoá và quá thế khuếch tán oxi 

3.4. Bảo vệ kim loại trong môi trường 

Chương 4: Thụ động hoá kim loại 

4.1. Đặc trưng của trạng thái thụ động kim loại 

4.2. Cơ sở lý thuyết của thụ động 

4.3. Ý nghĩa thực tế của thụ động 

Chương 5: Phương pháp bảo vệ điện hoá kim loại 

5.1. Bảo vệ catốt 

5.2. Bảo vệ anốt 

5.3. Xử lý môi trường ăn mòn 

5.4. Mạ điện kim loại 

Chương 6: Các phương pháp nghiên cứu ăn mòn 

6.1. Phương pháp trọng lượng 

6.2. Phương pháp đường cong phân cực 

6.3. Phương pháp quang học 
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f. Tài liệu học tập:: 

 - Sách, giáo trình chính: 

[1] Lê Ngọc Trung, 2005. Ăn mòn và bảo vệ kim loại. NXB Bách khoa Đà Nẵng. 

 - Tài liệu tham khảo: 

  [2] Phạm Thành Tâm, 2009. Ăn mòn và bảo vệ kim loại. Đại học Công nghiệp 

TP.HCM. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75% số giờ trên lớp 

- Chuyên cần: 20%   

- Kiểm tra giữa học phần:30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: trên 75% 

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Phân tích cảm quan: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết   : 20 tiết 

- Bài tập, thảo luận trên lớp : 10 tiết 

- Tự học    : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương, hoá phân tích 

c. Mô tả học phần: 

Học phần này học các nội dung sau:  

- Chất lượng thực phẩm và đánh giá cảm quan 

- Giác quan và cảm giác nhận được 

- Phép thử cảm quan: Một số phép thử các tính chất cảm quan được chỉ ra trước, 

số phép thử khi các tính chất cảm quan không được chỉ ra, kiểm tra chất lượng 

bằng cảm quan 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Hiểu được mục tiêu của phương pháp phân tích cảm quan 

- Nêu được ứng dụng và phương pháp thực hiện một số phép thử cơ bản  

- Xử lý kết quả đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 
Chương 1: Chất lượng thực phẩm và 

đánh giá cảm quan 
3 3  6  

2 
Chương 2: Giác quan và cảm giác 

nhận được 
6 6  12  

3 Chương 3: Phép thử cảm quan 21 21  42  

Tổng 30 30  60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Chất lượng thực phẩm và đánh giá cảm quan 

1.1. Chất lượng thực phẩm 

1.2.  Phân tích và đánh giá cảm quan thực phẩm 

1.3. Tính chất khách quan và chủ quan của phương pháp phân tích cảm quan  

Chương 2: Giác quan và cảm giác nhận được 

2.1. Thông tin cảm giác 

2.2. Vị giác 

2.3. Khứu giác 

2.4. Thị giác 

2.5. Xúc giác 

2.6. Thính giác 

2.7. Ngưỡng cảm giác 

Chương 3: Phép thử cảm quan 

3.1. Quan hệ giữa kích thích và cảm giác  

3.2. Phân lọai và lựa chọn phép thử 

3.3. Một số phép thử các tính chất cảm quan được chỉ ra trước 

3.4. Một số phép thử khi các tính chất cảm quan không được chỉ ra 

3.5. Kiểm tra chất lượng bằng cảm quan. 

f. Tài liệu học tập: 

-  Sách, giáo trình chính: 

[1] Ngô Thị Hồng Thư, 1989. Kiểm nghiệm thực phẩm bằng phương pháp cảm 

quan. NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội. 

[2] Hà Duyên Tư, 2010. Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm. NXB Khoa học 

và Kỹ thuật Hà Nội. 

-  Tài liệu tham khảo:  

     [3] Hà Duyên Tư, 2000. Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm. Trường đại 

học Bách khoa Hà nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75% 

- Tiểu luận: 30%  

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20%        

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định 15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Phân tích dược phẩm: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa đại cương, Hóa phân tích, Hóa lý 1, Hóa lý 2, Phổ tử ngoại, khả kiến, Phân 

tích điện hóa.  

c. Mô tả học phần: 

  Học phần này bao gồm các nội dung sau: Các phương pháp, yêu cầu kỹ thuật, 

định tính, định lượng và các điều kiện kỹ thuật để phân tích các chỉ tiêu trong dược 

phẩm bao gồm: Đại cương về thuốc, công tác kiểm tra chất lượng, công tác kiểm 

nghiệm, xử lý kết quả thực nghiệm, phân tích thuốc bột, thuốc cốm, thuốc viên, thuốc 

tiêm, thuốc nang.  

d. Mục tiêu của học phần: 

  Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

  - Trình bày nguyên tắc chung và một số phương pháp kiểm nghiệm thuốc ghi 

trong dược điển Việt Nam 

  - Kiểm nghiệm được một số nguyên liệu và dạng thuốc thông dụng. 

  - Rèn luyện tác phong chính xác, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp.Thực 

hiện thành thạo các kỹ thuật chuẩn độ 

  - Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về kiểm nghiệm dược. 

  - Sinh viên nắm được các các nội dung cơ bản của công tác kiểm nghiệm thuốc, 

mục đích của GLP (Good Laboratory Pratice) và nội dung dược điển Việt Nam và 

dược điển các nước hiện đang được áp dụng tại Việt nam. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Nội dung 

Tổng 

số 

tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Đại cương về thuốc 6 2 0 4  
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TT Nội dung 

Tổng 

số 

tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

2 Nghiệp vụ của công tác kiểm nghiệm 18 6 0 12  

3 Xác định giới hạn các tạp chất trong thuốc 

và dược liệu 

6 2 0 4  

4 Phương pháp chung xác định các chỉ số 

vật lý 

6 2 0 4  

5 Kiểm nghiệm thuốc bột, thuốc cốm 18 6 0 12  

6 Kiểm nghiệm viên nén, viên nang 18 6 0 12  

7 Kiểm nghiệm thuốc tiêm      

8 Kiểm nghiệm các dạng thuốc lỏng 18 6 0 12  

TỔNG 90 30 0 60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Đại cương về thuốc  

1.1. Khái niệm về thuốc 

1.2. Các dạng thường dùng của thuốc 

1.3. Các cách đưa thuốc vào cơ thể 

1.4. Các đường chủ yếu thải trừ thuốc ra khỏi cơ thể 

1.5. Tác dụng của thuốc 

Chương 2. Nghiệp vụ của công tác kiểm nghiệm  

2.1. Công tác kiểm tra chất lượng 

2.2. Hệ thống kiểm tra chất lượng 

2.3. Công tác kiểm nghiệm 

2.4. Xử lý kết quả thực nghiệm 

2.5. Dược điển 

Chương 3. Xác định giới hạn các tạp chất trong thuốc và dược liệu 

3.1. Thử giới hạn các tạp chất trong thuốc  

3.2. Phương pháp xác định giới hạn tạp chất trong thuốc 

3.3. Cách xác định tỷ lệ vụn nát của dược liệu 

3.4. Các phương pháp xác định độ tro 

3.5. Các phương pháp xác định độ ẩm 

3.6. Xác định màu sắc của dung dịch 

Chương 4. Phương pháp chung xác định các chỉ số vật lý  

4.1. Xác định chỉ số khúc xạ 

4.2. Xác định khối lượng riêng và tỷ trọng 

4.3. Xác định pH 

4.4. Xác định năng suất quay cực và ứng dụng 

Chương 5. Kiểm nghiệm thuốc bột, thuốc cốm  
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4.1. Định nghĩa 

4.2. Yêu cầu kỹ thuật 

4.3. Bảo quản - dán nhãn 

4.4. Thuốc bột chống mất nước 

4.5. Các ví dụ về thuốc bột và thuốc cốm 

Chương 6. Kiểm nghiệm viên nén, viên nang 

6.1. Định nghĩa 

6.2. Yêu cầu kỹ thuật 

6.3. Các ví dụ về thuốc viên nén và viên nang 

Chương 7. Kiểm nghiệm các dạng thuốc lỏng 

7.1. Định nghĩa 

7.2. Yêu cầu kỹ thuật 

7.3. Các dạng thuốc tiêm và dịch truyền 

f. Tài liệu học tập: 

 -  Sách, giáo trình chính:  

 [1] Lê Thị Hải Yến, 2007. Giáo trình kiểm nghiệm thuốc, NXB Hà Nội. 

 -  Tài liệu tham khảo:  

[2] Trần Tích, 2007. Kiểm nghiệm thuốc. NXB Giáo dục Hà Nội. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

 Kiểm tra giữa học phần: 30%  

 Chuyên cần: 20%  

 Thi kết thúc học phần: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

  Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Phân tích hóa chất cơ bản: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết   : 20 tiết 

- Bài tập, thảo luận trên lớp : 10 tiết 

- Tự học    : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa đại cương, Hoá phân tích. 

c. Mô tả học phần: 

Học phần này học các nội dung sau:  

- Phân tích trong sản xuất xút - clo 

- Phân tích trong sản xuất HCl công nghiệp, HNO3 , nước zavel , NH3 

- Phân tích trong sản xuất H2SO4 

 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Biết được nội dung phân tích hóa lý của nguyên liệu, sản phẩm hóa chất cơ bản  

- Nêu được nguyên tắc, điều kiện xác định, quy trình thực hiện và tính kết quả 

trong các nội dung phân tích hóa chất cơ bản  

- Biết phân tích ưu nhực điểm của từng phương pháp, nguyên nhân sai số và biện 

pháp khắc phục giảm sai số trong các nội dung phân tích đó. 

 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên bài 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 
Chương 1: Phân tích kiểm tra trong 

sản xuất xút - clo công nghiệp 
36 12  24  
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2. 

Chương 2: Phân tích kiểm tra trong 

sản xuất axit HCl, nước zavel, 

HNO3, NH3 

30 10  20  

3 Chương 3: Phân tích kiểm tra trong 

sản xuất axit H2SO4 
24 8  16 

 

TỔNG 90 30  60  

 

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Phân tích kiểm tra trong sản xuất xút- clo công nghiệp 

1.1. Đại cương về sản xuất xút - clo 

1.2.  Nội dung phân tích muối ăn nguyên liệu 

1.3.  Nội dung phân tích trong sản xuất xút- clo  

1.4. Định lượng bán thành phẩm khí Clo 

 

Chương 2: Phân tích kiểm tra trong sản xuất axit HCl, nước zavel, HNO3 , NH3 

2.1. Axit HCl công nghiệp 

2.2. Dung dịch tẩy zavel 

2.3. Amoniac và axit nitric công nghiệp 

 

Chương 3: Phân tích kiểm tra trong sản xuất H2SO4 

3.1. Đại cương về sản xuất H2SO4 

3.2. Các nội dung phân tích trong sản xuất H2SO4 

 

f. Tài liệu học tập: 

-  Sách, giáo trình chính: 

      [1] Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mạc, Từ Vọng Nghi, 2002. Hóa học phân tích. 

NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội. 

-  Tài liệu tham khảo:  

2 R.A.Liđin, V.A.Molosco, L.L.Anđreeva, 2001. Tính chất lí hóa học các chất 

vô cơ, NXB Khoa học và Kỹ thuật,  

 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75% 

- Chuyên cần: 20%  

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 
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- Khác: theo yêu cầu của giảng viên       

 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định 15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường . 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Phấn tích hóa mỹ phẩm: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Cơ bản 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa đại cương, Hóa phân tích, Hóa lý 1, Hóa lý 2.   

c. Mô tả học phần: 

 Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

 Học phần này giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về kiểm nghiệm thành phẩm 

như bột giặt tổng hợp, kem giặt tổng hợp, nước rửa tổng hợp,  kem đánh răng, dầu gội 

đầu và xà phòng trong công nghệ sản xuất hóa mỹ phẩm. Phương pháp xử lý mẫu của 

qui trình phân tích chỉ tiêu chất lượng, trình tự công việc, điều kiện xác định và qui 

trình kiểm tra một số chỉ tiêu chủ yếu trong các mẫu hóa mỹ phẩm.  

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về kiểm nghiệm thành phẩm, phân 

tích kiểm tra nguyên liệu và bán thành phẩm trong công nghệ sản xuất hóa mỹ 

phẩm. 

- Sinh viên nhận thức được ý nghĩa và vai trò của việc kiểm soát chất lượng sản 

phẩm trong quá trình kiểm nghiệm hóa mỹ phẩm. 

- Sinh viên nắm được các chỉ tiêu chất lượng trong sản xuất hóa mỹ phẩm. 

- Sinh viên phải nắm vững kỹ thuật xử lý mẫu hóa mỹ phẩm, nắm được trình tự 

công việc, hiểu được các điều kiện xác định của qui trình phân tích khi phân tích 

một chỉ tiêu chất lượng của một loại hóa mỹ phẩm, biết sử dụng các thiết bị cơ 

bản và xử lý số liệu sau khi phân tích. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Đại cương về các chất hoạt 6 4  8  
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TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

động bề mặt 

2 Phân tích một số chỉ tiêu chung 

trong hóa mỹ phẩm 

18 6  12  

3 Phân tích và kiểm tra trong sản 

xuất chất tẩy rửa 

24 8  16  

4 Phân tích và kiểm tra các sản 

phẩm chăm sóc cá nhân 

18 6  12  

5  Phân tích và kiểm tra  sản 

phẩm xà phòng dạng bánh 

18 6  12  

TỔNG 90 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Đại cương về các chất hoạt động bề mặt  

1.1. Định nghĩa và phân loại 

1.2. Đặc tính hóa lý của chất hoạt động bề mặt 

1.3. Thành phần xà phòng, bột giặt 

1.4. Nguyên liệu sản xuất xà phòng 

1.5. Các phương pháp nấu xà phòng 

Chương 2.  Phân tích một số chỉ tiêu chung trong hóa mỹ phẩm  

2.1. Xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt anionic bằng phương pháp chuẩn độ 

trực tiếp hai pha. 

2.2. Xác định chỉ số nồng độ ion hydro (độ ph). 

2.3. Xác định hàm lượng sunfat 

2.4. Xác định hàm lượng clorua 

Chương 3.  Phân tích và kiểm tra trong sản xuất chất tẩy rửa  

3.1. Bột giặt tổng hợp gia dụng 

3.2. Kem giặt tổng hợp gia dụng 

3.3. Nước rửa tổng hợp cho nhà bếp 

Chương 4. Phân tích và kiểm tra các sản phẩm chăm sóc cá nhân  

4.1. Dầu gội đầu 

4.2. Kem đánh răng 

Chương 5. Phân tích và kiểm tra  sản phẩm xà phòng dạng bánh       

5.1. Chỉ tiêu ngọai quan 

5.2. Xác định hàm lượng acid béo 

5.3. Xác định hàm lượng kiềm tự do 
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5.4. Xác định hàm lượng natri silicat 

5.5. Xác định hàm lượng natri cacbonat 

5.6. Xác định tổng hàm lượng các chất hữu cơ không bị xà phòng hóa và các chất béo 

chưa xà phòng hóa 

5.7. Xác định hàm lượng các chất hữu cơ không bị xà phòng hóa 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

  [1] Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mạc, Từ Vọng Nghi, 2002. Hóa học phân tích. 

NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[2]  Thái Nguyễn Hùng Thu, 2015. Kiểm nghiệm thực phẩm. NXB Y học. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Phân tích vi sinh: 3 (3,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian: 

- Lên lớp  : 45 tiết 

- Tự học   : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: hoá sinh và vi sinh thực phẩm 

c. Mô tả học phần:  

- Hình thái và cấu tạo vi sinh vật 

- Dinh dưỡng vi sinh vật 

- Trao đổi chất và năng lượng 

- Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật 

- Các kỹ thuật cơ bản trong kiểm nghiệm vi sinh 

- Các qui trình phân tích vi sinh vật truyền thống 

- Các qui trình phân tích vi sinh vật không truyền thống 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên cần nắm được các đặc điểm về hình thái, 

cấu trúc và phân loại tế bào vi sinh vật, hiểu và giải thích được các qui trình phân tích 

vi sinh vật truyền thống và không truyền thống. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT 

 
Nội dung Số tiết 

Phân bố thời gian 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Chương 1: Hình thái cấu tạo tế bào vi 

sinh vật 
21 7  14  

2 Chương 2: Dinh dưỡng vi sinh vật 6 2  4  

3 
Chương 3: Trao đổi chất và năng 

lượng ở vi sinh vật 
21 7  14  

4 
Chương 4: Sinh trưởng và phát triển 

của vi sinh vật 
12 4  8  
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5 
Chương 5: Kỹ thuật cơ bản trong 

phân tích vi sinh vật 
30 10  20  

6 
Chương 6: Các qui trình phân tích vi 

sinh vật truyền thống 
30 10  20  

7 
Chương 7: Các qui trình phân tích vi 

sinh vật không truyền thống 
15 5  10  

         Tổng 135 45  90  

Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1: Hình thái, cấu tạo vi sinh vật  

1.1. Vi khuẩn 

1.2. Nấm men  

1.3. Nấm mốc 

1.4. Virus 

1.5. Xạ khuẩn 

1.6. Vi tảo 

1.7. Các nhóm khác 

Chương 2 Dinh dưỡng vi sinh vật 

2.1. Thành phần hóa học của tế bào 

2.2. Dinh dưỡng carbon 

2.3. Dinh dưỡng nitơ 

2.4. Các chất khoáng 

2.5. Các chất sinh trưởng 

Chương 3 Trao đổi chất và năng lượng ở vi sinh vật 

2.1. Các quá trình trao đổi chất và năng lượng ở vi sinh vật 

2.2. Quá trình chuyển hoá các hợp chất hydradcarbon 

2.3. Chuyển hóa carbon 

2.4. Chuyển hóa lưu huỳnh 

2.5. Chuyển hóa sắt 

2.6. Chuyển hóa sinh methane 

2.7. Chuyển hóa phosphore 

Chương 4: Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật 

4.1. Các quy luật sinh trưởng của vi sinh vật 

4.2. Sự tăng trưởng của vi sinh vật trong điều kiện nuôi cấy tĩnh 

4.3. Sự tăng trưởng của vi sinh vật trong điều kiện nuôi cấy liên tục  

4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật 

Chương 5: Kỹ thật cơ bản trong phân tích vi sinh vật 

5.1. Các chỉ tiêu vi sinh thường được kiểm soát 
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5.2. Kỹ thuật thu và bảo quản mẫu 

5.3. Kỹ thuật pha chế môi trường 

5.4. Kỹ thuật quan sát vi sinh vật 

5.5. Kỹ thuật định lượng 

5.6. Kỹ thuật sinh hóa 

5.7. Kỹ thuật tạo khuẩn lạc đơn 

5.8. Miễn dịch và kỹ thuật miễn dịch 

Chương 6: Các qui trình phân tích vi sinh vật truyền thống 

6.1. Tổng vi khuẩn hiếu khí 

6.2. Coliforms va Escherichia coli 

6.3. Staphylococcus aureus 

6.4. Feacal Streptococcus 

6.5. Salmonella 

6.6. Shigella 

6.7. Vibrio 

6.8. Listeria monocytogenes 

6.9. Bacillus cereus 

6.10. Clostridium 

6.11. Pseudomonas aeruginosa 

6.12. Tong nam men nam moc 

6.13. Candida albrcans 

Chương 7: Các qui trình phân tích vi sinh vật không truyền thống 

7.1. Phương pháp phát quang sinh học ATP trong giám sát vệ sinh 

7.2. Phương pháp ELISA 

7.3. Phương pháp lai phân tử 

7.4. Phương pháp PCR 

7.5. Một số phương pháp thử nhanh khác 

f. Tài liệu học tập:  

- Sách, giáo trình chính: 

[1] Trần Linh Thước, 2009. Một số phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, 

thực phẩm và mỹ phẩm. NXB Giáo dục. 

[2] Lê Văn Việt Mẫn, 2014. Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm.NXB Khoa học 

Kỹ thuật. 

- Tài liệu tham khảo:  

[3] Nguyễn Lân Dũng, 2009. Vi sinh vật học, NXB GD 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75%  
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- Chuyên cần: 20% 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

  Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thực hành phân tích vi sinh: 2 (0,2) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian: 

- Thực hành : 60 tiết 

- Tự học   : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Phân tích vi sinh 

c. Mô tả học phần:  

- Kỹ thuật vi sinh cơ bản 

- Kỹ thuật phân tích vi sinh vật theo phương pháp truyền thống 

- Kỹ thuật phân tích không truyền thống 

- Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng thực hiện các qui trình phân 

tích vi sinh vật truyền thống trong sản xuất, nghiên cứu các sản phẩm 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Nội dung 

Tổng 

số 

tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 
Bài 1: Chuẩn bị dụng cụ, điều chế 

môi trường 
10  5 5  

2 Bài 2: Phân lập vi sinh vật 10  5 5  

3 Bài 3: Định lượng vi sinh vật 10  5 5  

4 
Bài 4: Nghiên cứu hình thái và gieo 

cấy vi sinh vật 

10 
 5 5  

5 
Bài 5: Phân tích tổng vi khuẩn hiếu 

khí và tổng nấm mốc và nấm men 

10 
 5 5  

6 Bài 6: Phân tích Coliform và E.coli 10  5 5  

7 
Bài 7: Phân tích Staphylococcus 

aureus 

10 
 5 5  

8 Bài 8: Phân tích Samonella 10  5 5  

9 Bài 9: Phân tích Vibrio 10  5 5  
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10 
Bài 10: Phân tích Candida và Fecal 

Streptococcus 

10 
 5 5  

11 
Bài 11: Phân tích vi sinh vật phân 

bón 

10 
 5 5  

12 Bài 12: Phân tích Bacillus cereus 10  5 5  

Tổng 120  60 60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Bài 1: Chuẩn bị dụng cụ, điều chế môi trường 

1- Cơ sở lý thuyết 

2- Dụng cụ hóa chất 

3- Cách tiến hành 

4- Kết quả 

5- Giải thích 

6- An tòan trong kiểm nghiệm 

Bài 2: Phân lập vi sinh vật 

1- Cơ sở lý thuyết 

2- Dụng cụ hóa chất 

3- Cách tiến hành 

4- Kết quả 

5- Giải thích 

6- An tòan trong kiểm nghiệm 

Bài 3: Định lượng vi sinh vật 

1- Cơ sở lý thuyết 

2- Dụng cụ hóa chất 

3- Cách tiến hành 

4- Kết quả 

5- Giải thích 

6- An tòan trong kiểm nghiệm 

Bài 4: Nghiên cứu hình thái và gieo cấy vi sinh vật 

1- Cơ sở lý thuyết 

2- Dụng cụ hóa chất 

3- Cách tiến hành 

4- Kết quả 

5- Giải thích 

6- An tòan trong kiểm nghiệm 

Bài 5: Phân tích tổng vi khuẩn hiếu khí và tổng nấm mốc và nấm men 

1- Cơ sở lý thuyết 

2- Dụng cụ hóa chất 
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3- Cách tiến hành 

4- Kết quả 

5- Giải thích 

6- An tòan trong kiểm nghiệm 

Bài 6: Phân tích Coliform và E.coli 

1- Cơ sở lý thuyết 

2- Dụng cụ hóa chất 

3- Cách tiến hành 

4- Kết quả 

5- Giải thích 

6- An tòan trong kiểm nghiệm 

Bài 7: Phân tích Staphylococcus aureus 

1- Cơ sở lý thuyết 

2- Dụng cụ hóa chất 

3- Cách tiến hành 

4- Kết quả 

5- Giải thích 

6- An tòan trong kiểm nghiệm 

Bài 8: Phân tích Samonella 

1- Cơ sở lý thuyết 

2- Dụng cụ hóa chất 

3- Cách tiến hành 

4- Kết quả 

5- Giải thích 

6- An tòan trong kiểm nghiệm 

Bài 9: Phân tích Vibrio 

1- Cơ sở lý thuyết 

2- Dụng cụ hóa chất 

3- Cách tiến hành 

4- Kết quả 

5- Giải thích 

6- An tòan trong kiểm nghiệm 

Bài 10: Phân tích Candida và Fecal Streptococcus 

1- Cơ sở lý thuyết 

2- Dụng cụ hóa chất 

3- Cách tiến hành 

4- Kết quả 

5- Giải thích 
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6- An tòan trong kiểm nghiệm 

Bài 11: Phân tích vi sinh vật phân bón 

1- Cơ sở lý thuyết 

2- Dụng cụ hóa chất 

3- Cách tiến hành 

4- Kết quả 

5- Giải thích 

6- An tòan trong kiểm nghiệm 

Bài 12: Phân tích Bacillus cereus 

1- Cơ sở lý thuyết 

2- Dụng cụ hóa chất 

3- Cách tiến hành 

4- Kết quả 

5- Giải thích 

6- An tòan trong kiểm nghiệm 

f. Tài liệu học tập:  

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Nguyễn Phùng Tiến - Bùi Minh Đức, 2013. VI sinh vật thực phẩm 1, NXB Y 

Học. 

- Tài liệu tham khảo:  

[2]. Trần Linh Thước, 2009. Một số phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, 

thực phẩm và mỹ phẩm, NXB GD. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75%  

- Kiểm tra thường xuyên: 20% 

- Thi giữa học phần: 30%  

- Thi kết thúc học phần: 50%  

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 

25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường  

- Dự lớp: trên 75%  

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thực tập nhận thức: 2(0,2) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:   

- Thực tập tại các xưởng hoặc cơ sở sản xuất: 2 tuần 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Cơ bản 

b. Điều kiện tiên quyết:  

c. Mô tả học phần:  

Sinh viên vào nhà máy công nghệ có liên quan trong lĩnh vực chuyên ngành. 

Tại đây sinh viên được tham quan, hỏi đáp các quy trình vận hành và nguyên lý. 

 

d. Mục tiêu của học phần: 

Hiểu biết, nhận thức về các thiết bị công nghệ phù hợp với nội dung các học phần.  

 

e. Nội dung học phần:  

 Tổng hợp phần thực hành các đề cương học tập các học phần liên quan 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

 - Tài liệu tham khảo: 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Dự đủ thời gian  75%: 20% 

- Chấp hành nội qui nhà máy và yêu cầu giảng viên hướng dẫn thực tập: 20% 

- Bài báo cáo thực tập: 30% 

- Bảo vệ thực tập tốt nghiệp: 30% 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên       

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 

25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường  

- Dự lớp: trên 75%  

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
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 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định 15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thực tập công nhân: 2 (0,2) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:   

- Thực tập tại các xưởng hoặc cơ sở sản xuất: 2 tuần 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:  

c. Mô tả học phần:  

Sinh viên đi vào một nhà máy công nghệ có liên quan trong lĩnh vực chuyên 

ngành. Tại đây sinh viên được tham quan, hỏi đáp các quy trình vận hành và nguyên 

lý. Tham gia vận hành một số công đoạn với tư cách là công nhân thực thụ 

d. Mục tiêu của học phần: 

Hiểu biết và nhận thức về các thiết bị công nghệ phù hợp với nội dung các học 

phần. Vận hành thành thạo và mô tả được quy trình vận hành, đảm bảo an toàn trong 

lao động 

e. Nội dung học phần:  

 Tổng hợp phần thực hành các đề cương học tập các học phần liên quan 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

 - Tài liệu tham khảo 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Dự đủ thời gian  75%: 20% 

- Chấp hành nội qui nhà máy và yêu cầu giảng viên hướng dẫn thực tập: 20% 

- Bài báo cáo thực tập: 30% 

- Bảo vệ thực tập tốt nghiệp: 30% 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên       

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định 15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thực tập tốt nghiệp: 4 (0,4) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:   

- Thực tập tại các xưởng hoặc cơ sở sản xuất:  4 tuần 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Cơ bản 

b. Điều kiện tiên quyết: Học trước môn thí nghiệm chuyên ngành. 

c. Mô tả học phần:  

Sinh viên đi vào một nhà máy công nghệ có liên quan trong lĩnh vực chuyên 

ngành. Tại đây sinh viên được tham quan, tham gia vận hành sản xuất, đưa ra các ý 

tưởng sáng tạo trong việc vận hành, nghiên cứu, quản lý về công nghệ thiết bị. Tham 

gia vào hoạt động, tổ chức của nhà máy như một kỹ sư công nghệ thông qua tìm hiểu 

về an toàn lao động, sơ đồ tổ chức nhà máy, qui trình công nghệ, các quá trình để vận 

hành một thiết bị, một phân xưởng, một nhà máy. Tìm hiểu thêm về tổ chức nhân sự, 

hoạt động kinh doanh và công tác quản lý… 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với công nghệ sản xuất trong các nhà máy 

trong lĩnh vực hóa, từ đó hình thành kỹ năng thao tác sản xuất ở từng công đoạn của 

quá trình sản xuất. 

Hệ thống hoá, củng cố kiến thức giữa lí thuyết và thực tế về công nghệ sản xuất 

để có thể xử lí những sự cố thường gặp, hình thành kỹ năng quản lý thiết bị, quản lý 

công nghệ.. 

Làm quen với tác phong người kỹ sư công nghệ trong quản lý công nghệ, quản 

lý sản xuất, tổ chức sản xuất, bảo trì thiết bị. Hình thành ý tưởng trong công tác nghiên 

cứu về công nghệ của ngành từ đó áp dụng và sáng tạo cho công tác tổ chức quản lý 

điều hành xí nghiệp nhà máy sau khi ra trường. 

e. Nội dung học phần:  

TT Nội dung 
Số 

giờ 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

tập 

Tự 

học 

1 Phần 1:  Liên hệ nhà máy 5   5  

  2 Phần 2:  Thực tập theo đề cương 180  150 30  
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  3 Phần 3:  Viết báo cáo theo đề cương 20    10 10  

  4 Phần 4:  Hoàn thiện và nộp cáo thực tập 25    15 10  

  4 Phần 5:  Bảo vệ thực tập 10     5 5  

Tổng 240  180 60  

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính: 

Các tài liệu chuyên ngành 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Dự đủ thời gian  75%: 20% 

- Chấp hành nội qui nhà máy và yêu cầu giảng viên hướng dẫn thực tập: 20% 

- Bài báo cáo thực tập: 30% 

- Bảo vệ thực tập tốt nghiệp: 30% 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên       

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định 15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Khóa luận tốt nghiệp: 4 (0,4) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Đồ án, khóa luận tốt nghiệp: 8 tuần 

a. Bộ môn phụ trách:  Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Học trước môn thí nghiệm chuyên ngành. 

c. Mô tả học phần:  

Sinh viên hoặc nhóm sinh viên nhận một đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể trong 

chuyên ngành mình học, thực hiện đề tài này trong khoảng thời gian qui định của 

khóa luận tốt nghiệp, viết thành báo cáo khoa học và bảo vệ đề tài trước hội đồng 

khoa học của khoa, trường. 

d. Mục tiêu của học phần: 

- Sinh viên được trực tiếp làm một đề tài nghiên cứu khoa học từ đó hình thành kỹ 

năng tư duy sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học. 

- Hệ thống hoá, củng cố kiến thức giữa lí thuyết và thực tế về cơ sở lý thuyết và 

thiết bị từ đó áp dụng vào qui trình nghiên cứu để tạo thành một sản phẩm công 

nghệ hóa học. 

- Làm quen với tác phong người kỹ sư công nghệ trong công tác nghiên cứu quản 

lý và tổ chức công việc nghiên cứu. Hình thành ý tưởng trong công tác nghiên 

cứu về công nghệ của ngành từ đó áp dụng và sáng tạo cho công tác tổ chức quản 

lý điều hành xí nghiệp nhà máy sau khi ra trường. 

e. Nội dung học phần: 

TT Nội dung 
Số 

giờ 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Phần 1:  Nhận đề tài  5  5   

  2 Phần 2:  Xây dựng đề cương 20  20   

  3 Phần 3:  Viết báo cáo khoa học 135  135   

  4 Phần 4:  Hoàn thiện và nộp báo cáo 15  15   

  4 Phần 5:  Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 5  5   

Tổng 180  180   
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f. Tài liệu học tập: 

 -  Sách, giáo trình chính: 

Sách giáo khoa, giáo trình và bài giảng liên quan đến ngành Công Nghệ Hóa học 

và các ngành có liên quan. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Thực hiện đúng các yêu cầu của giảng viên hướng dẫn: 20% 

- Bài báo cáo khóa luận: 30% 

- Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 50% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định 15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Kỹ thuật sản xuất sơn: 2(2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Cơ bản 

b. Điều kiện tiên quyết:      

  Công nghệ gia công các sản phẩm nhựa. 

c. Mô tả học phần: 

 Môn học bao gồm các phần: Nguyên liệu sản xuất sơn, công nghệ sản xuất sơn gốc 

nước, công nghệ sản xuất sơn gốc dầu, chất phụ gia cho sơn và đại cương về kỹ thuật 

pha trộn màu. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Nắm vững về tính chất và cách sử dụng các loại nguyên liệu và chất phụ gia 

trong sơn 

- Hiểu biết và giải quyết những vấn đề cơ bản trong công nghệ sản xuất sơn  

- Hiểu biết cơ bản về nguyên lý phối màu cho sơn 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1: Mở đầu 6 2  4  

2 Chương 2: Nguyên liệu sản xuất sơn 15 5  10  

3 Chương 3: Chất phụ gia 15 5  10  

4 Chương 4: Công nghệ sản xuất sơn 45 15  30  

5 Chương 5: Đại cương về kỹ thuật pha 

trộn màu và sơn 
9 3  6 

 

Tổng 90 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Mở đầu  

1.1.Lịch sử phát triển 
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1.2 Khái niệm về sơn 

1.3 Phân loại sơn 

1.4 Thành phần của sơn 

Chương 2: Nguyên liệu sản xuất sơn  

2.1 Chất tạo màng 

2.2 Dung môi 

2.3 Bột màu 

Chương 3: Chất phụ gia  

3.1.Chất lưu biến 

3.2.Chất làm khô 

3.3 Chất hoạt động bề mặt 

3.4 Chất chống bọt 

3.5 Chất trợ phân tán 

Chương 4: Công nghệ sản xuất sơn 

4.1. Công nghệ sản xuất sơn gốc dầu 

4.2. Công nghệ sản xuất sơn nước 

4.3. Công nghệ sản xuất sơn bột 

Chương 5: Đại cương về kỹ thuật pha trộn màu và sơn 

5.1 Màu sắc và ánh sáng 

5.2 Các đặc tính của thuốc màu 

5.3 Các phương pháp pha sơn tổng quát 

5.4 Lý thuyết về màu sắc 

f. Tài liệu học tập: 

 -  Sách, giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Quang Huỳnh, 2010. Công nghệ sản xuất sơn – vecni. NXB Khoa học 

và Kỹ thuật  Hà Nội. 

 -  Tài liệu tham khảo:  

[1]. Rose A.Ryntz, 2003. Coasting Polymer and plastic, Marcel Dekker,  

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp:75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  
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- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: Trên lớp và ở nhà  

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Vật liệu composite: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách:  Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:  

c. Mô tả học phần: 

 Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về khoa học vật liệu composite 

bao gồm cấu tạo, tổ chức, phân loại, các kiểu kết hợp, các loại liên kết và tính chất cơ, 

lý hóa của vật liệu composit. Môn học còn trang bị các kiến thức về công nghệ vật liệu 

composite nói chung và các kiến thức về công nghệ vật liệu composite trên các nền 

khác nhau: kim loại, ceramic và polyme. 

d. Mục tiêu của học phần: 

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và nâng cao về vật liệu 

và công nghệ vật liệu composite. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1: Tổ chức và tính chất của 

vật liệu composite 
9 3  6 

 

2 Chương 2: Công nghệ chế tạo 

composite 
18 6  12 

 

3 Chương 3: Vật liệu composite nền 

kim loại  
9 3  6  

4 Chương 4: Vật liệu composite nền 

ceramic 
9 3  6 

 

5 Chương 5: Vật liệu composite nền 

polymer 
45 15  30 

 

Tổng 90 30  60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Tổ chức và tính chất của vật liệu composite 

1.1. Giới thiệu chung về vật liệu composite 

1.2. Tổ chức của vật liệu composite 

1.3. Liên kết và tương tác trong vật liệu composite 

1.4. Tính chất của vật liệu composite 

Chương 2: Công nghệ chế tạo composite 

2.1. Phương pháp pha rắn (bột) 

2.2. Phương pháp gia công áp lực 

2.3. Phương pháp pha lỏng, 

2.4. Các phương pháp khác 

Chương 3: Vật liệu composite nền kim loại  

3.1. Composite nền kim loại cốt sợi 

3.2. Composite nền kim loại cốt hạt mịn 

3.3. Giả hợp kim - composite nền kim loại cốt hạt khô 

Chương 4: Vật liệu composite nền ceramic 

4.1. Composite nền cacbon cốt sợi cacbon 

4.2. Composite nền gốm 

Chương 5: Vật liệu composite nền polymer 

5.1. Khái niệm chung 

5.2. Công nghệ chế tạo composite nền polymer 

5.3. Các composite nền polyme 

f. Tài liệu học tập: 

 -  Sách, giáo trình chính: 

[1] Đoàn Thị Thu Loan, 2013. Gia công composite. NXB Bách khoa Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[1] Valery V. Vasiliev, 2001. Mechanics and Analysis of Composite Materials,  

Elsevier Science Ltd. 

[2] Daniel Gay, Suong V. Hoa, Stephen W. Tsai, 2003.  Composite materials, 

CRC Press, 

[3]  Luigi Nicolais, 2005.  Metal–Polymer Nanocomposites, John Wiley & Sons, 

Inc. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Các yêu cầu khác: 30% (Thảo luận theo nhóm, tiểu luận, khác ….) 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 
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 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  

- Bài tập thực hành: Trên lớp và ở nhà  

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Công nghệ sản xuất phân vi lượng: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết  

a. Bộ môn phụ trách:  Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương. 

c. Mô tả học phần: 

 Môn học bao gồm các phần: Đại cương về cây trồng, các nguyên liệu và các chất 

phụ gia sử dụng trong phân bón vi lượng và cách tính toán thiết kế công thức để sản 

xuất phối chế phân vi lượng. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  

- Nắm vững về tính chất và cách sử dụng các loại nguyên liệu và chất phụ gia 

trong phân vi lượng 

- Tính toán thiết kế công thức phân vi lượng. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 Chương 1: Đại cương về cây trồng 15 5  10  

2 Chương 2: Nguyên liệu sản xuất 

phân vi lượng 
15 5  10 

 

3 Chương 3: Chất phụ gia 15 5  10  

4 Chương 4: Công nghệ sản xuất vi 

lượng 
45 15  30 

 

Tổng 90 30  60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Đại cương về cây trồng  

1.1.Quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng của cây trồng 

1.2 Dinh dưỡng cây trồng 

1.3 Hormon thực vật 

1.4 Các giai đoạn phát triển của cây trồng 

Chương 2: Nguyên liệu sản xuất phân vi lượng  

2.1 Các nguyên tố vi lượng và tác dụng của các nguyên tố vi lượng 

2.2 Các nguyên tố đa lượng và các hợp chất chứa các nguyên tố đa lượng sử dụng 

trong phân 

Chương 3: Chất phụ gia  

3.1.Chất hoạt động bề mặt 

3.2.Chất kích thích tăng trưởng  

3.3 Chất bám dính 

Chương 4: Công nghệ sản xuất phân vi lượng 

4.1. Tính toán thiết kế công thức sản xuất phân vi lượng 

4.2. Thiết bị đóng gói, gia công và phối chế phân vi lượng 

4.3. Thiết lập quy trình sản xuất phân vi lượng. 

f. Tài liệu học tập: 

 -  Sách, giáo trình chính: 

       [1]. Chu Thị Thơm, 2006. Kỹ thuật sản xuất chế biến và sử dụng phân bón. NXB 

Lao động. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[2]. Các văn bản mới quản lý nhà nước về phân bón, 2007. NXB Nông nghiệp 

Hà Nội. 

- [3]. Langdon r. elsworth, 2008. Fertilizers: properties, applications and effects, 

Nova Science Publishers Inc. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 75% trở lên tính theo số tiết lên lớp. 

- Kiểm tra giữa học phần: 30% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 100%  
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- Bài tập thực hành: Trên lớp và ở nhà  

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Lò công nghiệp: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

 

Phân bố thời gian:   

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:  

c. Mô tả học phần:  

Học phần này bao gồm các nội dung về Cấu tạo cơ bản của các thiết bị lò công nghiệp 

- lò sấy, lò nung, lò đốt, lò hơi. Các kiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các kiểu 

này. Tính toán quá trình nhiệt của lò. Các phương pháp xử lý khói bụi cho lò. 

d. Mục tiêu của học phần: 

Sinh viên có được những kiến thức cơ bản về lò công nghiệp như: lò sấy, lò nung, 

lò đốt, lò hơi…từ đó áp dụng vào việc vận hành, thiết kế, chế tạo thiết bị. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các chương trong học phần: 

TT Nội dung 
Số       

tiết 

Phân bố thời gian: 
Ghi 

chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

1 Chương 1: Lò sấy 8 8  16  

   2 Chương 2: Lò nung 6 6  12  

   3 Chương 3: Lò đốt 6 6  12  

   4 Chương 4: Lò hơi 6 6  12  

5 Chương 5: Xử lý bụi môi trường lò 4 4  8  

Tổng 30 30  60  

Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1: Lò sấy 

1.1 Môi trường khí 

1.2 Nhiên liệu, và năng lượng 

1.3 Phân loại thiết bị sấy 
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1.4 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

1.5 Tinh toán, lựa chọn  thiết bị 

Chương 2: Lò nung 

2.1. Nhiên liệu, và năng lượng 

2.2. Sự cháy của nhiên liệu 

2.3. Trở lực và áp suất 

2.4. Phân loại lò 

2.5. Cấu tạo và nguyên lý 

2.6. Tính toán, lựa chọn  thiết bị 

2.7. Vật liệu xây lò và vật liệu cách nhiệt 

Chương 3: Lò đốt 

3.1. Nhiên liệu, và năng lượng 

3.2. Sự cháy của nhiên liệu 

3.3. Trở lực và áp suất 

3.4. Phân loại lò 

3.5. Cấu tạo và nguyên lý 

3.6. Tính toán, lựa chọn  thiết bị 

3.7. Vật liệu xây lò và vật liệu cách nhiệt 

Chương 4: Lò hơi 

4.1. Môi trường khí 

4.2. Môi trường nước 

4.3. Hơi nước 

4.4. Nhiên liệu, và năng lượng 

4.5. Sự cháy của nhiên liệu 

4.6. Trở lực và áp suất 

4.7. Phân loại lò 

4.8. Cấu tạo và nguyên lý 

4.9. Tính toán, lựa chọn  thiết bị 

4.10. Vật liệu xây lò và vật liệu cách nhiệt 

Chương 5: Xử lý bụi môi trường lò 

5.1. Phân  loại bụi 

5.2. Thiết bị thu hồi bụi theo kiểu khô 

5.3. Thiết bị thu hồi bụi theo kiểu ướt 

5.4. Qui trình xử lý bụi 

5.5. Vật liệu chế tạo thiết bị 

f. Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính:  

[1] Trần Văn Phú, 2008. Kỹ thuật sấy. NXB Giáo dục. 
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 - Tài liệu tham khảo:  

[2].  Hoàng Văn Chước, 2006. Thiết kế hệ thống thiết bị sấy. NXB Khoa học và 

Kỹ thuật. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: trên 75% 

- Chuyên cần: 20% 

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên       

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, qui 

định  15/08/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Kỹ thuật sắc ký: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

 Hóa phân tích. 

c. Mô tả học phần: 

 Học phần này bao gồm các nội dung sau: 

 Kỹ thuật sắc ký là môn học chuyên môn dùng cho chuyên ngành Hóa phân tích. 

Môn học cung cấp kiến thức cho sinh viên phương pháp phân tích sắc ký. Nội dung 

bao gồm lý thuyết đại cương về sắc ký và một số kỹ thuật sắc ký (sắc ký giấy, sắc ký 

lớp mỏng, sắc ký cột) và ứng dụng của phương pháp. 

 Đại cương cơ sở lý thuyết, thiết bị, các kỹ thuật tiến hành phân tích của  phương 

pháp phân tích sắc ký khí (GC) và sắc ký lỏng cao áp (HPLC) bao gồm: nguyên tắc 

hoạt động của máy GC, các loại cột, các kỹ thuật định lượng HPLC, chương trình 

nhiệt độ. 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: hiểu về cơ sở lý thuyết, 

dụng cụ phân tích tương ứng với phương pháp sắc ký. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 
Chương 1. Cơ sở lý thuyết của 

phương pháp  
15 5  10 

 

2 
Chương 2. Các kỹ thuật xác định 

dùng trong phân tích sắc ký 
30 10  20 

 

3 Chương 3. Sắc ký khí (GC) 24 8  16  

4 Chương 4. Sắc ký lỏng (GC) 21 7  14  

Tổng 90 30  60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp 

1.1. Các khái niệm. 

1.2. Các vấn đề lý thuyết 

1.3. Lý thuyết đĩa 

1.5. Lý thuyết tốc độ 

 

Chương 2: Một số kỹ thuật sắc ký cổ điển 

2.1. Sắc ký giấy  

2.2. Sắc ký bản mỏng 

2.3. Sắc ký cột ở áp suất thường 

 

Chương 3. Sắc ký khí (GC) 

3.1. Các thông số đặc trưng cho sắc ký khí – lỏng 

3.2. Máy sắc ký khí 

3.3. Một số kỹ thuật đặc biệt dùng trong sắc ký khí – lỏng 

3.4. Ứng dụng của sắc ký khí lỏng 

 

Chương 4. Sắc ký lỏng 

4.1. Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 

4.2. Các kỹ thuật sắc ký HPLC 

4.3. Xu hướng nghiên cứu hiện đại trong sắc ký lỏng. 

 

f. Tài liệu học tập: 

 -  Sách, giáo trình chính: 

[1]. Phạm Luận, 2014. Phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách. NXB Bách 

khoa Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo:  

[2]. Phạm Hùng Việt, 2005. Sắc ký khí – Cơ sở lý thuyết và khả năng ứng dụng. 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 80%  

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 
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- Khác: 30%  theo yêu cầu của giảng viên 

 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 80%  

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Thiết bị đo lường và điều khiển: 2 (2,0) 

Hệ Đào Tạo: Chính quy 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 

Bậc: Đại học 

Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết : 30 tiết 

- Tự học  : 60 tiết 

a. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Công nghệ Hóa, khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

b. Điều kiện tiên quyết:      

  Quá trình và thiết bị truyền nhiệt, truyền chất. 

c. Mô tả học phần: 

 Học phần đóng vai trò hỗ trợ trong các hệ thống sản xuất chuyên ngành có nội dung 

trọng tâm là cơ sở lý thuyết và kỹ thuật đo lường, đo các thông số quá trình thuộc công 

nghệ hoá học: lưu lượng, mức, nhiệt độ, áp suất, thành phần, nồng độ.... 

d. Mục tiêu của học phần: 

 Giúp sinh viên nắm được các kiến thức về đo lường và cơ sở kỹ thuật đo lường. Sử 

dụng các công cụ đo lường các thông số cơ bản trong công nghệ hoá học. Rèn luyện 

kỹ năng hiểu, phân tích để nhận biết được vai trò, ứng dụng của từng loại thiết bị đo 

lường. 

e. Nội dung học phần: 

Phân bố thời gian các bài trong học phần: 

TT Tên chương 
Tổng 

số tiết 

Phân bố thời gian: 

(tiết hoặc giờ) 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 
 

1 
Chương 1. Cơ sở lý thuyết về kỹ 

thuật đo lường 
12 4  8 

 

2 Chương 2. Đo lưu lượng 24 8  16  

3 Chương 3. Đo mức 9 3  6  

4 Chương 4. Đo áp suất 15 5  10  

5 Chương 5. Đo nhiệt độ 15 5  10  

6 
Chương 6. Đo thành phần và nồng 

độ 
15 5  10 

 

Tổng 90 30  60  
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Đề cương chi tiết của học phần: 

Chương 1. Cơ sở lý thuyết về kỹ thuật đo lường 

1.1. Mở đầu: Định nghĩa và phân loại phép đo 

1.2. Các đại lượng đo 

1.3. Các đặc trưng của kỹ thuật đo 

1.4. Cấu trúc cơ bản của dụng cụ đo 

1.5. Các phần tử chức năng của dụng cụ đo 

Chương 2. Đo lưu lượng 

1.1. Tổng quan 

1.2. Cơ sở lý thuyết 

1.3. Các loại lưu lượng kế 

Chương 3. Đo mức 

1.5. Khái niệm chung 

1.6. Đo mức bằng phương pháp áp suất thuỷ tĩnh 

1.7. Đo mức bằng các chuyển đổi điện 

Chương 4. Đo áp suất 

1.1 Khái niệm chung 

1.2 Thiết bị đo áp suất 

Chương 5. Đo nhiệt độ 

5.1 Khái niệm chung 

5.2 Đo nhiệt độ bằng phương pháp trực tiếp 

5.3 Đo nhiệt độ bằng phương pháp gián tiếp 

Chương 6. Đo thành phần và nồng độ 

1.1. Khái niệm chung 

1.2. Các phương pháp điện hoá 

1.3. Các phương pháp ion hoá 

1.4. Các phương pháp phổ 

1.5. Phương pháp nhiệt từ và điện dung 

1.6. Phương pháp sắc ký 

f. Tài liệu học tập: 

 -  Sách, giáo trình chính: 

[1] Trường Đại học Nam Cần Thơ, 2014. Thiết bị đo lường và điều khiển, (lưu 

hành nội bộ)  

 - Tài liệu tham khảo:  

[1]. Phạm Thương Hàn, Nguyễn Trọng Quế, 2003. Kỹ thuật đo lường các địa 

lượng vật lý. NXB Giáo dục 
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[2]. Tạ Anh Tuấn, 2003. Hỏi đáp về dụng cụ đo nhiệt. NXB Khoa học Kỹ thuật. 

g. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 80%  

- Kiểm tra giữa học phần: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 50% 

- Chuyên cần: 20% 

h. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Theo Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

- Dự lớp: 80%  

- Bài tập: trên lớp và ở nhà  

- Khác: dụng cụ và học liệu 

  

 

 

 

 

 

 

 


