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CÂU HỎI 

Phần 1 (6đ). Câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn (Câu 1 – 30) (Sinh viên làm trên phiếu trả lời) 

 

Câu 1: Trong các đối tượng được đề cập dưới đây, hãy chỉ ra đâu là hệ phân tán keo 

(colloidal dispersions) 

a) Mực in, sơn, giấy  

b) Đất, sương mù 

c) Các đối tượng được đề cập ở câu (a) 

d) Các đối tượng được đề cập ở (a) và (b) 

Câu 2: Các đặc trưng của hệ keo  

a) Lớn hơn 10
-4

 cm   

b) Nhỏ hơn 10
-7 

cm 

c) Khoảng 10
-4

 – 10
-7

 cm, là hệ vi dị thể, có độ phân tán cao và là hệ không bền về mặt 

nhiệt động học 

d) Khoảng 10
-4

 – 10
-7

 μm, có độ phân tán cao và là hệ không bền 

Câu 3: Keo ZnS (kẽm sulfic) được điều chế bằng cách phân ly Kẽm Acetate và Na2S trong 

nước để tạo các dung dịch ion Zn
2+

 và S
2-

. Hai dung dịch ion này sau đó được trộn lại và 

khuấy đều với tỷ lệ chất bao bề mặt thích hợp để hình thành dung dịch keo ZnS. Phương 

pháp điều chế hệ keo này gọi là: 

a) Phương pháp phân tán (top down) 

b) Phương pháp ngưng tụ (bottom up) 

c) Phương pháp kết tủa hóa học    

d) Phương pháp ngưng tụ (bottom up) thông qua phản ứng kết tủa hóa học 

Câu 4: Trong quá trình tổng hợp hệ keo, để hệ keo bền vững cần những điều kiện sau  

a) Chất phân tán và môi trường phân tán tan vào nhau vô hạn 

b) Các chất phân tán và môi trường phân tán không tan vào nhau, phải có chất ổn định có 

khả năng hấp phụ lên bề mặt hạt keo để giữ hệ keo không bị keo tụ 

c) Các chất tham gia phản ứng phải vừa đủ 

d) Các điều kiện nêu ở (a) và (b) 

Câu 5: Cấu tạo của hệ keo ghét lưu gồm  

a) Nhân keo và lớp ion nghịch quyết định thế  

b) Lớp ion ngịch quyết định thế 

c) Nhân keo, tầng khuếch tán và tầng hấp phụ 

d) Lớp ion nghịch khuếch tán và lớp ion nghịch hấp phụ 

Câu 6: Thuyết Helm Holtz về cấu tạo lớp điện kép cho biết 

a) Lớp điện kép có cấu trúc nén chặt và điện thế giảm theo khoảng cách từ bề mặt hạt 

keo, các ion ở tầng khuếch tán linh động 

b) Các ion ở tần khuếch tán linh động 

c) Lớp điện kép có cấu trúc nén chặt, điện thế giảm theo khoảng cách từ bề mặt hạt 

keo và không giải thích được hiện tượng điện động ở hệ phân tán 
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d) Cả 2 quá trình (a) và (c) 

Câu 7: Thuyết Gouy Chapman chỉ ra 

a) Lớp điện kép không nén chặt và điện thế bề mặt giảm tuyến tính 

b) Lớp điện kép không nén chặt và điện thế bề mặt giảm theo hàm mũ 
0.

x

de 


 , giải 

thích được nguyên nhân xuất hiện thế điện động học 

c) Giải thích được hiện tượng đổi dấu bề mặt hạt trong dung dịch chất điện li 

d) Lớp điện kép không nén chặt và các ion đối tham gia chuyển động nhiệt 

Câu 8: Thế điện động ζ xuất hiện ở 

a) Tầng hấp phụ  

b) Bề mặt ion keo 

c) Ion keo và tầng khuếch tán chuyển động trượt tương đối với nhau (do tính động học 

phân tử) làm xuất hiện thế ζ 

d) Ion quyết định thế 

Câu 9: Khi keo tụ hệ keo bằng chất điện ly thì 

a) Hệ keo bền vững  

b) Hệ keo bị đông tụ 

c) Hệ keo không thay đổi trạng thái 

d) Hệ keo phân tán 

Câu 10: Khi thêm liên tục ion chất điện ly không trơ và cùng dấu với ion quyết định thế 

vào hệ keo thì: 

a) φ0 và ζ đều tăng 

b) φ0 và ζ đều giảm 

c) Lúc đầu φ0 và ζ đều tăng, sau đó ζ giảm 

d) φ0 và ζ không đổi 

Câu 11: Khi keo tụ bằng chất điện ly thì: 

a) Ion gây keo tụ phải có điện tích NGƯỢC dấu với ion keo và ngưỡng koe tụ (Cn) tỷ lệ 

nghịch với hóa trị của ion gây keo tụ 

b) Ion gây keo tụ phải có điện tích CÙNG dấu với ion keo và ngưỡng keo tụ (Cn) tỷ lệ 

nghịch với hóa trị của ion gây keo tụ 

c) Ion gây keo tụ phải có điện tích NGƯỢC dấu với ion keo và ngưỡng koe tụ (Cn) tỷ lệ 

THUẬN với hóa trị của ion gây keo tụ  

d) Ngưỡng keo tụ (Cn) tỷ lệ THUẬN với hóa trị của ion gây keo tụ  

Câu 12: Biết keo As2S3 là keo âm, có ngưỡng keo tụ (Cn) bởi một số chất điện ly như sau: 

Cn (NaCl) = 51 mM/l, Cn (MgCl2) = 0,72 mM/l, Cn (BaCl2) = 0,69 mM/l, Cn (AlCl3) = 

0,093 mM/l. Vậy các ion gây keo tụ đối với hệ keo As2S3 là: 

a) Cl
-
 

b) Mg
2+

, Na
+
 

c) Na
+
, Mg

2+
, Ba

2+
, Al

3+
 

d) Al
3+

, Cl
-
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Câu 13: Khi tăng nồng độ chất điện ly trơ trong dung dịch hệ keo thì 

a) φ0 không đổi và ζ giảm do lớp điện kép bị nén lại 

b) φ0 tăng và ζ tăng do lớp điện kép mở rộng 

c) φ0 tăng do điện tích bề mặt hạt keo tăng 

d) φ0 tăng do điện tích bề mặt hạt keo tăng và ζ tăng 

Câu 14: Khi keo tụ bằng chất điện ly 

a) Đối với ion keo tụ hóa trị thấp, khi tăng nồng độ chất điện ly đến ngưỡng keo tụ thì hiện 

tượng keo tụ xảy ra, nếu tiếp tục tăng nồng độ chất điện ly thì keo tụ hoàn toàn  

b) Đối với các ion gây keo tụ có hóa trị cao (Al
3+

, Fe
3+

,...), sau khi keo tụ hoàn toàn, nếu 

tiếp tục tăng chất điện ly thì xuất hiện các vùng bền và vùng keo tụ xen kẽ nhau 

c) Hai quá trình trên không xảy ra khi keo tụ bằng các chất điện ly có hóa trị thấp và hóa trị 

cao 

d) Xảy ra với cả 2 quá trình (a) và (b) 

Câu 15: Đối với một hệ keo, khi kích thước hạt càng nhỏ thì 

a) Tính bền động học (bền phân bố) càng nhỏ 

b) Tính bền động học càng lớn nhưng tính bền nhiệt động càng kém 

c) Tính bền nhiệt động càng lớn  

d) Tính bền tập hợp càng lớn 

Câu 16: Hấp phụ hóa học có các đặc điểm sau 

a) Có sự trao đổi điện tử giữa chất hấp phụ và chất bị hấp phụ, xảy ra ở nhiệt độ cao và 

không thuận nghịch 

b) Có tính bất thuận nghịch 

c) Nhiệt hấp phụ khoảng vài kcal/mol 

d) Không có sự trao đổi điện tử giữa chất hấp phụ và chất bị hấp phụ, xảy ra ở nhiệt độ 

thấp và có tính thuận nghịch 

Câu 17: Chất lỏng thấm ướt bề mặt vật rắn là do 

a) Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng với nhau LỚN HƠN lực tương tác giữa các 

phân tử chất lỏng với chất rắn 

b) Chất lỏng có sức căng bề mặt lớn.  

c) Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng với nhau CÂN BẰNG với lực tương tác 

giữa các phân tử chất lỏng với chất rắn 

d) Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng với nhau NHỎ HƠN lực tương tác giữa các 

phân tử chất lỏng với chất rắn 

Câu 18: Chọn các cặp chất có khả năng thấm ướt 

a) Methanol (sức căng bề mặt ≈ 22.6 mN/m) và LDPE (năng lượng bề mặt ≈ 31 mN/m) 

b) Nước (sức căng bề mặt ≈ 72.6 mN/m) và polyester (năng lượng bề mặt ≈ 43 mN/m) 
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c) Ethanol (sức căng bề mặt ≈ 22.3 mN/m) và OPP đã xử lý (năng lượng bề mặt ≈ 40 

mN/m) 

d) Các cặp (a) và (c) 

Câu 19. Các hợp chất có màu là do các phân tử hấp thụ chọn lọc ánh sáng trong vùng 

phổ nhìn thấy. Hãy chọn phát biểu đúng: 

a) Cấu trúc hóa học của phân tử phải tương thích để cho phép hấp thụ năng lượng của 

photon tới 

b) Năng lượng dịch chuyển điện tử (Eđt) gây ra cảm nhận màu sắc 

c) Năng lượng nội (E) của phân tử gồm: E = Equay + Edao động + Eđt, và thành phần Eđt gây 

ra cảm nhận màu 

d) Phát biểu (a) và (c) 

Câu 20. TiO2 là loại vat liệu thường được sử dụng làm pigment trong điều chế mực in. 

Biết vật liệu này hấp thụ bức xạ điện từ trong vùng phổ từ 200 – 400 nm, vậy vật liệu 

này có màu: 

a) Red 

b) Green 

c) White 

d) Blue  

Câu 21: Phổ hấp thụ Ultra violet – visible (UV-Vis) mô tả màu sắc của chất dye trong 

dung dịch theo 3 thông số đặc trưng (Hue, Intensity, và Brightness) của màu sắc (xem 

hình bên dưới). Hãy chọn phát biểu đúng: 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Phổ hấp thụ UV-Vis của chất dye anthocyanin 

a) Màu sắc của chất dye được xác định tại vùng bước sóng bị hấp thụ lớn nhất (λmax)  

b) Màu sắc của chất dye được xác định tại vùng bước sóng bị hấp thụ nhỏ nhất (λmin)  

c) Độ sáng của chất dye được đặc trưng bởi hình dạng (rộng/hẹp) của vùng phổ hấp thụ 

d) Màu sắc của chất dye được xác định tại λmax và độ sáng phụ thuộc vào hình dạng của 

vùng phổ hấp thụ 

Câu 22: Hãy chỉ ra những đặc điểm của chất dye 

a) Dạng kết tủa rắn, có độ đục cao 

b) Có diện tích bề mặt thấp nên tính bền màu cao 

λmax 

λmin 
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c) Khi hòa tan trong dung môi ở dạng trong suốt, kích thước nhỏ (cỡ phân tử), có độ 

trong suốt cao và tính bền màu thấp 

d) Có độ phân tán cao  

Câu 23: Các polymer nhiệt dẻo có các đặc trưng sau 

a) Cấu trúc mạch thẳng, mạng không gian 

b) Cấu trúc mạch thẳng hoặc mạch nhánh, quá trình gia công là quá trình vật lý, tái chế 

được 

c) Có tính đàn hồi rất cao 

d) Cấu trúc mạng không gian hoặc khâu mạng, quá trình gia công là quá trình hóa học, 

không tái chế được 

Câu 24: Đối với các polymer tuyến tính 

a) Sự kết tinh xảy ra hoàn toàn 

b) Sự kết tinh xảy ra không hoàn toàn do sự ngăn chặn sắp xếp giữa các chuỗi phân tử 

c) Có độ kết tinh 100% 

d) Có các nhóm liên kết cồng kềnh gây cản trở sự kết tinh 

Câu 25: Các polymer có các nhóm thế đơn giản thì: 

a) Càng dễ kết tinh 

b) Khó kết tinh do ảnh hưởng cồng kềnh của các nhóm thế 

c) Khối lượng phân tử cao 

d) Tính chất cơ học cao 

Câu 26: Độ kết tinh của một polymer giảm khi tăng khối lượng phân tử là do 

a) Tạo các vùng sắp xếp không có trật tự 

b) Các chuỗi phân tử dễ dàng sắp xếp 

c) Tạo các liên kết ngang 

d) Các chuỗi phân tử trở nên dài hơn và gây khó khăn cho việc sắp xếp có trật tự của 

chúng 

Câu 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ kết tinh của polymer gồm 

a) Cấu trúc mạch 

b) Thành phần chất cấu tạo nên polymer 

c) Việc định hướng mạch trong gia công, thời gian và tốc độ làm nguội 

d) Tất cả các yếu tố (a), (b) và (c) 

Câu 28: Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ nóng chảy của polymer 

a) Các liên kết đôi, các nhóm thơm trên mạch chính 

b) Kích thước và hình dạng nhóm thế 

c) Khối lượng phân tử, mật độ nhánh 

d) Các yếu tố (a), (b) và (c) 
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Câu 29: Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ lý của polymer bán kết tinh 

a) Khối lượng phân tử 

b) Độ kết tinh, cấu trúc vật liệu 

c) Các yếu tố gia công, quá trình xử lý nhiệt 

d) Các yếu tố (a), (b) và (c) 

Câu 30: Quá trình polymer hóa mạch (cộng) gồm các giai đoạn sau: 

a) Khơi màu 

b) Phát triển mạch, ngắt mạch 

c) Phát triển mạch, khơi màu, và ngắt mạch 

d) Khơi màu, phát triển mạch, và ngắt mạch 

 

Phần 2 (4đ): Câu hỏi dạng điền khuyết & Bài tập (Sinh viên làm trên phần để trống) 

 

Câu 31 (1đ): Tính số hạt (n), độ phân tán (D) và bề mặt riêng (Sr) của ZnO khi phân tán 

0,5g chất này để tạo thành các hạt pigment có dạng khối cầu đường kính 8.10
-8

m. Khối 

lượng riêng của ZnO ρ = 5,61 g/cm
3
. 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Câu 32 (0.5đ): Cho một số loại polymer có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh (Tg) như bên 

dưới: 

Polyethylene (Tg ≈ -110
o
C), Polypropylene (Tg ≈ -18

o
C),  Polycacponate (Tg ≈ 150

o
C), Poly 

(vinyl chloride)  (Tg ≈ 87
o
C), PET polyester (Tg ≈ 69

o
C), Polystyrene (Tg ≈ 100

o
C) 

Trong số các vật liệu trên, liệt kê các vật liệu chịu được nhiệt độ nóng   100
o
C mà 

không bị biến dạng: .................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  
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Câu 33 (1đ): Cho một số loại polymer sau: Polyethylene (PE), Alkyd resin, Polystyrene 

(PS), Polyamide (PA), Epoxy resin, Phenolic resin.  

 Hãy phân loại đâu là nhựa nhiệt dẻo, đâu là nhựa nhiệt rắn.  

 Nêu các lĩnh vực ứng dụng của các loại nhựa trên trong ngành in và bao bì.  

 Viết công thức cấu tạo của một số loại polymer sau: Polystyrene (PS), 

Polyethylene (PE), Poly(vinyl acetate) (PVA). 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Câu 34 (1.5đ): Xét 5 g một mẫu polymer được cấu thành từ 2.5 g C100H202 và 2.5 g 

C120H242. 

 Tính khối lượng phân tử trung bình số (KLPTTBS), khối lượng phân tử trung 

bình khối (KLPTTBK) và độ phân tán (Q) của mẫu polymer trên. Từ giá trị Q 

tính được, các Anh/Chị có nhận xét gì về sự phân bố khối lượng phân tử của mẫu 

polymer trên. 

 KLPTTBS và KLPTTBK ảnh hưởng như thế nào đến tính chất của polymer 

trong quá trình gia công sản xuất bao bì. 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  
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 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 
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Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CĐR G1.2, 1.3, 1.4]: Hiểu được cấu trúc của hệ keo, các 

tính chất của hệ keo, các quá trình điều chế và làm sạch hệ 

keo, tính bền của hệ keo và sự keo tụ 

Câu 1 – 15  

[CĐR G1.2]: Hiểu được năng lượng bề mặt và ảnh hưởng 

của năng lượng bề mặt đến quá trình thấm ướt của chất 

lỏng lên chất rắn 

Câu 16 – 18 

[CĐR G1.5]: Giải thích được cơ chế hình thành màu sắc 

của các chất tạo màu được sử dụng trong điều chế mực in 

Câu 19 – 22  

[CĐR G2.1-G2.4]: Hiểu được khái niệm về polymer, cấu 

trúc, tính chất cơ lý của polymer, các yếu tố ảnh hưởng đến 

các tính chất cơ lý, các loại nhựa nhiệt rắn, nhựa nhiệt dẻo, 

copolymer, các dạng cấu hình phân tử, cấu trúc phân tử 

của polymer 

Câu 23 – 30 

[CĐR G2.5, G2.6]: Tính toán khối lượng phân tử của 

polymer, độ trùng hợp polymer, ảnh hưởng của khối lượng 

phân tử đến các tính chất cơ lý của polymer 

Câu 31 – 34  
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