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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin học phần: 

 Tên học phần: CÁC HIỆN TƯỢNG TRUYỀN VÀ ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG 

Transport phenomena and engineering kinetics 

 Mã số: FS520 

 Thời lượng: 3(3-0) 

 Loại: Bắt buộc 

 Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

 Đáp ứng CĐR:  

 Học phần tiên quyết: Không 

 Bộ môn quản lý: Bộ môn Công nghệ Thực phẩm 

 

2. Thông tin về giảng viên: 

TT. Giảng viên Bộ môn Điện thoại Email 

1 PGS.TS. Nguyễn Văn Minh CNTP 0918 010 755 minhnv@ntu.edu.vn 

     

 

3. Thông tin về lớp học:  

 Tên lớp: VLIR2018 

 Thuộc ngành, chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm 

 Sĩ số: 12 

 Học kỳ: I năm học 2018 - 2019 

 

4. Địa điểm và thời gian dạy - học: 

Hình 
thức 

Địa điểm Thời gian 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Lên 
lớp 

Norhed C1  7h30-11h10      

         

 

5. Mô tả: 

 Học phần trang bị cho người học những kiến thức và khả năng tính toán và tối ưu hóa các quá trình truyền 
nhiệt, cơ học lưu chất, truyền khối và động học phản ứng. 

 

6. Mục tiêu: 

 Trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về các quá trình truyền nhiệt, cơ học lưu chất, truyền 
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khối và động học phản ứng; qua đó người học có khả năng tính toán, tối ưu hóa và lựa chọn được những 
thiết bị truyền nhiệt và truyền khối, thiết bị lưu chất và, thiết bị phản ứng trong lĩnh vực chế biến thực 
phẩm 

 

7. Kết quả học tập mong đợi: 

 Sau khi học xong học phần, học viên có thể: 

a) Ứng dụng được các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm trong việc thiết kế, đánh giá và 
tối ưu hóa các quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm 

b) Tính toán được các quá trình truyền nhiệt và truyền khối, từ đó giúp lựa chọn được các thiết bị 
truyền nhiệt, truyền khối. 

c) Tính toán được các quá trình cơ học lưu chất, từ đó lựa chọn được các thiết bị vận chuyển lưu 
chất. 

d) Tính toán và xác định được các tham số của phương trình động học phản ứng dựa trên số liệu 
thực nghiệm 

 

8. Học liệu: (8) 

1) Batchelor, G.K., Batchelor, G.K. (2000), An Introduction to Fluid Dynamics, UK: Cambridge 
University Press. 

2) Cheremisinoff, N.P. (2000), Chemical Engineer's Condensed Encyclopedia of Process 
Equipment, Gulf Professional Publishing. 

3) Incropera, F.P., DeWitt, D.P. (1996), Fundamentals of heat and mass transfer, New York, US: 
John Willey & Sond. 

4) Yang, W.C. (2003), Handbook of Fluidization and Fluid-Particle Systems (Chemical 
Industries), Taylor & Francis Group. 

5) Fogler, S. (1999), Elements of Chemical Reaction Engineering (3rd Edition), London, UK: 
Prentice-Hall International. 

6) Idelchik. (2001), Handbook of Hydraulic Resistance, 3rd Edition, Begell House. 

7) Speight, J. (2001), Chemical Process and Design Handbook (1st Edition), McGraw-Hill. 

 

9. Kế hoạch dạy học: (9) 

Buổi Nội dung Nhằm đạt 
KQHT 

Hình thức 
dạy - học 

Nhiệm vụ  
của học viên 

Buổi 1 
(4 tiết) 

Dẫn nhiệt: đẳng nhiệt một chiều, đẳng nhiệt 
hai chiều 
Truyền nhiệt đối lưu: giới thiệu, đối lưu 
cưỡng bức, đối lưu tự nhiên 

a, b Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 2 
(4 tiết) 

Giới thiệu về truyền nhiệt bức xạ 
Các thiết bị truyền nhiệt 

a, b Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 3 
(4 tiết) 

Truyền nhiệt trong thiết bị có khuấy đảo 
(thiết bị phản ứng) 
Quá trình sôi và ngưng tụ 
Bài tập thực hành tính toán 

a, b Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 
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Buổi 4 
(4 tiết) 

Đơn vị kỹ thuật và áp suất trong các chất 
lỏng ổn định 
Cơ học lưu chất và dòng chảy màng 
(laminar) của chất lỏng Newton 

a, c Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 5 
(4 tiết) 

Các phương trình liên tục, bảo toàn vật chất 
năng lượng, các dòng chảy ngang qua các 
vật cản chìm 
Dòng chảy rối 
Cân bằng cơ năng và ứng dụng của nó cho 
các dòng chảy 

a, c Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 6 
(4 tiết) 

Các chất lỏng phi Newton 
Phép đo dòng chảy và áp suất 
Các máy bơm 
Bài tập thực hành tính toán 

a, c Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 7 
(4 tiết) 

Giới thiệu truyền khối và khuếch tán 
Khuếch tán phân tử trong chất lỏng 

a, b Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 8 
(4 tiết) 

Khuếch tán phân tử trong dung dịch sinh học 
và gel 
Khuếch tán phân tử trong chất rắn 

a, b Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 9 
(4 tiết) 

Khuếch tán tạm thời  
Bài tập thực hành tính toán 

a, b Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 
10 (4 
tiết) 

Giới thiệu: Tầm quan trọng của động học và 
nhiệt động kỹ thuật 

Động học phản ứng trong môi trường đồng 
nhất: Định nghĩa tốc độ phản ứng, định luật 
Arrhenius, bậc phản ứng 

a, d Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

Buổi 
11 (4 
tiết) 

Xác định bậc phản ứng của các loại phản 
ứng khác nhau (phản ứng cân bằng, phản 
ứng dây chuyền, phản ứng đồng thời) 
Động học phản ứng trong môi trường không 
đồng nhất 
Bài tập thực hành tính toán 

a, d Diễn giảng, 
thảo luận và 

bài tập 
nhóm 

Đọc trước bài ở 
nhà, nghe giảng và 
thảo luận trên lớp, 
làm bài tập nhóm 
ở nhà và trên lớp 

 

10. Kiểm tra và Đánh giá: 

TT. Hình thức kiểm tra, 
đánh giá 

Mô tả Nhằm đạt 
KQHT 

Trọng số 
(%) 

Thời điểm 

1 Bài tập cho các nội 
dung 

Bài tập cho các nội dung 
 a, b, c, d 30 Hàng tuần 

2 Thi kết thúc học phần Các nội dung của học phần  a, b, c, d 70  
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(viết) 

 

11. Yêu cầu đối với học viên: 

 - Tham dự ít nhất 80% số tiết lý thuyết của học phần; 

- Tham dự đầy đủ số tiết thực hành của học phần; 

- Có đủ các điểm đánh giá quá trình; 

- Làm việc độc lập đối với những nhiệm vụ được giao cho cá nhân thực hiện; 

- Không đạo văn; 

- Có trách nhiệm trong làm việc nhóm. 

 

Giảng viên phụ trách chính: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

 

 

Nguyễn Văn Minh 

 

 

GVCC, PGS.TS 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng bộ môn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

 

 

Thái Văn Đức 

 

 

 

 

 

GVC, TS 

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật cuối cùng: 19/10/2018. 
 
 
 
 
 
 
 


