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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

------------------------- 

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019   
Môn: Vật liệu Ceramic 
Mã môn học: CEMA221012.    Đề thi có 02 trang. 
Ngày thi: 20/12/2018. Thời gian: 90 phút. 
KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU 
STT:………  MSSV:…………………… 

  
Lưu ý: Phần A sinh viên làm vào giấy thi. Phần B, C sinh viên làm trực tiếp vào đề. Nộp lại đề 
cùng với giấy thi. 

A- Phần tự luận (2 điểm) 
Câu 1: Anh (chị) hãy giải thích khái niệm công nghệ gốm? (1 điểm) 
Câu 2: Anh (chị) giải thích khái niệm nhiệt độ nung, thời gian nung. Vì sao gọi là thông số công nghệ 
(1 điểm) 
 

B- Phần trả lời ngắn: sinh viên điền trực tiếp vào đề thi, gồm 4 câu (2 điểm) 
Câu 3-1: Đối với một người kỹ sư công nghệ, khi đề cập đến một loại vật liệu (material), cần phải chỉ 
ra được 4 đặc trưng cơ bản của vật liệu đó. Các đặc trưng này gồm: (0.5 điểm) 
1. Thành phần ………….…. , thành phần ……..……………, thành phần ………………….………  

2. Vi cấu trúc                  3. Tính chất            4. Công nghệ chế tạo/gia công. 

Đáp án: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Câu 3-2: Liên kết chính vật liệu gốm sứ (ceramic material) là liên kết gì? (0.5 điểm) 

Đáp án: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Câu 3-3: Trong công nghệ vật liệu ceramic, sự kết khối của các hạt nguyên liệu ở nhiệt độ cao (trên 
500°C) chủ yếu diễn ra dưới dạng các phản ứng pha  …………….. (1 từ) (0.5 điểm) 

Đáp án: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Câu 3-4: Trong công nghệ tạo hình vật liệu ceramic, nguyên liệu chính thường được dùng làm khuôn 
là: (0.5 điểm) 

a. Tràng thạch           b. Cát          c. Hoạt thạch           d. Thạch cao      e. Một loại nguyên liệu khác 

Đáp án: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
C- Phần tính toán: sinh viên điền trực tiếp vào đề thi (6 điểm) 

Câu 4: Phối liệu sản phẩm ceramic được cho ở bảng 1 

Bảng 1: Phối liệu sản phẩm ceramic  

SiO
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 CaO MgO K2O + Na2O 

T ng 

% 

71.4 25.8 - - - 2,8 100 

Giả sử dùng 4 nguyên liệu đất sét, cao lanh, tràng thạch và cát. Thành phần hóa của các nguyên liệu 
được cho ở bảng 2 
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Bảng 2: Thành phần hóa của các nguyên liệu 

Tên nguyên liệu 

(% khối lượng) 

SiO
2
 Al

2
O

3
 Fe

2
O

3
 

Ca
O 

MgO K
2

O 

Na
2
O MK

N 
Tổng 

Đất sét trắng 66.84 28.55 2.53 0.46 0.43 0.86 0.33 - 100 

Cao lanh 62.51 36.34 0.53   0.14 0.21 0.14 - 99.87 

Fenpat  68.62 18.21 0.13 0.25 0.24 3.02 9.53 - 100 

Cát thạch anh 96.86 3.14 - - - - - - 100 

 

Giả sử tỉ lệ đất sét được giả định là: 40%. Hãy điền các thông tin vào các bảng dưới đây (lưu ý chấm 
đáp số, (làm tròn 2 chữ số lẻ sau dấu phẩy) 

Câu 4-1: Điền các thông tin còn thiếu trong bảng 3 (2.5 điểm) 

Bảng 3: Đơn phối liệu khi quy đổi về 100%  

Tên nguyên liệu % tính toán  % khi quy đổi về 100% 

Đất sét   

Cao lanh   

Tràng thạch   

Cát quartz   

Tổng  100% 
Câu 4-2: Điền các thông tin còn thiếu trong bảng 4 (2.5 điểm) 

Bảng 4: Bảng thành phần hóa của phối liệu xương 

Tên nguyên liệu 

Thành phần oxit (% Khối lượng) Tổng 

SiO2  Al2O3 K2O Na2O 

Đất sét      

Cao lanh      

Tràng thạch      

Cát quartz      

Tổng chưa quy đổi về 100%      

Tổng quy đổi về 100%     100 

So với lý thuyết 71.4 25.8 2.8 100 
 
Câu 4-3: Tính nhiệt độ nóng chảy từ thành phần phối liệu của xương lý thuyết (0.5 điểm) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Câu 4-4: Ước lượng nhiệt độ nung từ thành phần phối liệu của xương lý thuyết (0.5 điểm) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 [CĐR 1.1]  

- Hiểu rõ được qui trình chế tạo vật liệu ceramic theo các phương pháp 
khác nhau 

- Hiểu rõ được ảnh hưởng của các thông số trong quá trình chế tạo lên 
các tính chất của vật liệu ceramic 

Phần A 

Câu 1, câu 2  

[CĐR 2.1]  

- Vận dụng kiến thức về cấu trúc và tính chất của vật liệu ceramic để 
giải bài tập có liên quan. 

- Vận dụng kiến thức về qui trình chế tạo vật liệu ceramic giải các bài 
tập liên quan. 

Phần B 

Câu 3-1, 3-2, 3-3, 
3-4 

[CĐR 3.1]  
- Trình bày hiểu biết của mình thông qua năng lực giải quyết vấn đề và 

trả lời các câu hỏi liên quan đến các khái niệm đã học 
- Giải thích một cách rõ ràng về các khái niệm đã học để một người 

khác có thể hiểu được. 

Phần C 
Câu 4-1, 4-2, 4-3, 

4-4 

 
 
 
 
 
 
  

Ngày … tháng …. năm 2018 
 

Thông qua Trưởng Bộ môn 
 


