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TÓM TẮT 

Bột nano oxit sắt với hình thái khác nhau đã được nghiên cứu tổng hợp dung chất chất 

hoạt động bề mặt trong điều kiện thuỷ nhiệt ở trong khoảng từ 70 - 150
o
C. Cấu trúc của oxit sắt 

được nghiên cứu bằng các phương pháp hoá lý bao gồm: hiển vi điện tử quét (SEM), nhiễu xạ 

tia X (XRD), phân tích nhiệt (TG-DSC) và khử hydro theo chương trình theo nhiệt độ và kết quả 

cho thấy bột oxit sắt thu được có kích thước nano và chủ yếu tồn tại ở dạng Fe2O3. Hình thái 

của oxit sắt thay đổi từ dạng ống thành dạng cầu khi nhiệt độ kết tinh thuỷ nhiệt tăng từ 70 đến 

150
o
C. 

I. Mở đầu 

Vật liệu oxit kim loại kích thước nano đang là vấn đề nhận được quan tâm rất 
lớn của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước [1, 2]. Vật chất khi ở dạng kích thước 

nano có thể có những tính chất mà vật chất khi ở dạng kích thước lớn hơn không thể có 

được. Vật liệu vĩ mô gồm rất nhiều nguyên tử, các hiệu ứng lượng tử được trung bình 

hoá với rất nhiều nguyên tử và có thể bỏ qua các thăng giáng ngẫu nhiên. Nhưng các 

cấu trúc nano có ít nguyên tử hơn thì các tính chất lượng tử thể hiện rõ ràng hơn [3]. 

Ngày nay, bột nano oxit sắt đang được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp 

khác nhau như: vật liệu từ lưu trữ dữ liệu, xúc tác, chất hấp phụ, chất tạo màu, chất keo 

tụ, chất phủ, và trao đổi ion. Nano oxit sắt là cơ sở để tìm ra vật liệu xúc tác rẻ và hiệu 

quả, nhất là trong xúc tác môi trường [4]. Việc nghiên cứu chế tạo các oxit sắt và ứng 

dụng của nó đã được đề cập trong nhiều tài liệu, tuy nhiên, để tạo được các hạt oxit sắt 
có kích thước nhỏ cỡ nanomet và khả năng ứng dụng của nó vẫn còn đang là vấn đề rất 
mới mẻ [5]. 

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày điều chế Fe2O3 kích thước nano dùng chất 
hoạt động bề mặt cethyl tetramethyl amonium bromide (CTAB) bằng phương pháp thuỷ 

nhiệt và nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ kết tinh thuỷ nhiệt đến hình thái vật liệu. 
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II. Thực nghiệm 

Các loại hoá chất bao gồm CTAB (Aldrich), Fe(NO3)3.9H2O và Ure (Quangzu, 

Trung Quốc) được sử dụng trong nghiên cứu này. Quy trình tổng hợp nano oxit sắt theo 

tài liệu [6]. Quá trình điều chế như sau: Hỗn hợp các chất theo tỉ lệ CTAB: 

Fe(NO3)3.9H2O : (NH2)2CO : H2O = 1gam : 2mmol : 15mmol : 35ml được cho vào bình 

teflon, rồi đem làm già ở 70
0
C trong 24 h, sau đó tiếp tục làm già ở 150

0
C. Lấy sản 

phNm đem lọc, rửa, sấy khô ở 100
0
C, rồi đem nung ở 500

0
C trong 5h thì thu được nano 

oxit sắt.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thuỷ nhiệt đến hình thái vật liệu được tiến 

hành như sau: Các thí nghiệm được làm già ở 70
0
C trong 24h sau đó tiếp tục làm già với 

các nhiệt độ khác nhau là: 70
0
C (để so sánh), 90

0
C; 120

0
C; 150

0
C trong 24 giờ. Ký hiệu 

các mẫu lần lượt là Fe2O370; Fe2O390; Fe2O3120; Fe2O3150. 

Hình thái của sản phNm điều chế được quan sát bằng SEM (JSM-5300LV). Kích 

thước hạt được tính bằng SEM (trên 200 hạt) và phương trình Sherrer [7]. Cấu trúc pha 

của oxit được nghiên cứu bằng nhiễu xạ tia X trên máy D8 Advance, Brucker với tia 

bức xạ CuKα. Trạng thái oxy hoá của oxit sắt được nghiên cứu bằng phương pháp khử 

hydro theo chương trình nhiệt độ - TPR-H2 trên máy AutoChem 2920 II- Micromeritics. 

III. Kết quả và thảo luận 

 

Hình 1: Ảnh SEM  của nano oxit sắt kết tinh thủy nhiệt ở 150
0
C 

Hình 1 trình bày quan sát SEM của oxit sắt thu được tổng hợp trong điều kiện 

làm già ở 70
0
C trong 24 h sau đó tiếp tục làm già ở 150

0
C trong 12 h. Kết quả cho thấy, 

các hạt nano oxit sắt thu được rất đồng đều và có cấu trúc tinh thể, kích thước hạt 
khoảng 50nm. Quá trình hình thành các hạt nano oxit sắt được giải thích như sau: khi 
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hỗn hợp được làm già ở 70
0
C, urea bắt đầu phân huỷ chậm tạo ra NH3 [6], kết quả ion 

-OH  được hình thành trong dung dịch. Quá trình cung cấp ion -OH đều đặn là nguyên 

nhân để sự kết tinh Fe
3+

 thành Fe(OH)n hoặc FeOOH đều đặn, chúng phát triển xung 

quanh những ống mixen được hình thành do sự tương tác của chất hoạt động bề mặt 
CTAB với H2O trong môi trường -OH . Do sự giới hạn về không gian của các phân tử 

chất hoạt động bề mặt, sự hình thành, phát triển các hạt nano bị hạn chế và tạo nên các 

hạt nano rất đồng nhất. Nhiệt độ kết tinh thuỷ nhiệt thích hợp sẽ thu được hình thái của 

vật liệu xác định. Quá trình nung mẫu ở 500
0
C không những làm loại bỏ chất hoạt động 

bề mặt mà còn phân huỷ Fe(OH)n hoặc FeOOH thành oxit sắt. 

 
Hình 2: Giản đồ XRD của oxit sắt 

Hình 2 trình bày XRD của oxit sắt. Kết quả cho thấy oxit sắt thu được chủ yếu 

tồn tại ở dạng Fe2O3 (theo pattern: 33.2150). Kích thước hạt trung bình được tính theo 

phương trình Sherrer ở mặt phản xạ (104) là 27,4 nm. So với kết quả tính theo SEM (~ 

50 nm)  cho thấy các oxit sắt thu được có độ phân tán và đối xứng cầu cao. 

Cấu trúc pha oxit còn được khẳng định bằng phương pháp TPR-H2, kết quả thu 

được ở hình 3. 
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Hình 3: Giản đồ TPR-H2 của nano oxit sắt 

Kết quả phân tích TPR-H2 cho hai peak, peak thứ nhất sẽ tương ứng với quá 

trình khử Fe2O3 về Fe3O4 ở 400
0
C và peak thứ hai tương ứng với quá trình khử Fe3O4 

về Fe ở khoảng 720
0
C [8]. Chứng tỏ nano oxit sắt điều chế được tồn tại chủ yếu ở dạng 

Fe2O3. Hình dạng peak sắt nhọn chứng tỏ khẳng định thêm nano oxit sắt thu được có độ 

phân tán cao và đồng nhất [8].  

Hình 4 trình bày quan sát SEM của các mẫu kết tinh thuỷ nhiệt ở các nhiệt độ 

70
0
C, 90

0
C, 120

0
C và 150

0
C. 

 

Hình 4: Ảnh SEM của các mẫu nano Fe2O3 được làm già ở nhiệt độ khác nhau:  

(a) Fe2O370, (b) Fe2O390, (c) Fe2O3120, (d) Fe2O3150; 
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Từ kết quả SEM cho thấy ở những nhiệt độ kết tinh thuỷ nhiệt khác nhau cho 

hình thái vật liệu khác nhau. Ở nhiệt độ thấp tạo thành dạng sợi nano, khi tăng dần nhiệt 
độ thuỷ nhiệt các sợi này dần dần biến mất xuất hiện các hạt nano hình cầu. Tại nhiệt độ 

kết tinh thuỷ nhiệt ở 150
0
C, thu được những hạt nano đồng đều kích thước ~ 50nm.  

 

Chúng tôi chưa tìm thấy tài liệu nào giải thích về quá trình biến đổi hình thái của 

của oxit sắt theo nhiệt độ kết tinh thuỷ nhiệt. Trên cơ sở sự tạo thành mixen ống của 

CTAB trong dung dịch nước đã được nghiên cứu [9]. Quá trình thay đổi hình thái oxit 

sắt chuyển từ dạng sợi nano sang dạng nano cầu có thể giải thích như sau: Khi urea 

phân huỷ cung cấp đều đặn ion -OH , trong  dung dịch chất hoạt động bề mặt CTAB sẽ 

hình thành các ống mixen [9], đồng thời ion Fe
3+

 cũng tác dụng với ion -OH  tạo thành 

các hạt keo hydroxit sắt. Các hạt keo này liên kết với các ống mixen. Các ống mixen 

đóng vai trò như những khuôn mềm, khi nung chất hoạt động bề mặt sẽ thoát ra tạo 

thành các sợi. Khi nhiệt độ kết tinh thuỷ nhiệt tăng, một số các liên kết yếu giữa các ống 

tinh thể bị phá vỡ, và phân tách, đồng thời khi nhiệt độ kết tinh thuỷ nhiệt tăng dẫn đến 

hình thành sự kết tinh lại các tinh thể Fe2O3 [10] kết quả thu được các hạt nano oxit sắt 
hình cầu có kích thước lớn hơn dạng sợi nano. Quá trình được minh hoạ trong hình 5. 

IV. Kết luận 

Đã nghiên cứu tổng hợp Fe2O3 kích thước nanomet dùng chất hoạt động bề mặt 
CTAB bằng phương pháp thuỷ nhiệt. Oxit sắt thu được có thành phần chủ yếu là Fe2O3 

với kích thước nano, phân tán, đối xứng cầu. Nhiệt độ kết tinh thuỷ nhiệt khác nhau thu 

được các hình thái vật liệu nano oxit sắt khác nhau. Hình thái nano oxit sắt có khuynh 

hướng chuyển từ dạng sợi sang dạng cầu khi nhiệt độ kết tinh thuỷ nhiệt tăng từ 70
o
C 

đến 150
o
C. 
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SUMMARY 

Nano iron oxide powders with different morphologies were prepared using the 

surfactant of cethyl trymethyl ammonium bromide under hydrothermal conditions at the 

temperature range of 70-150
0
C. The structure of iron oxide was observed by scanning electronic 

microscope (SEM), X-ray diffractometry, TPR-H2 and the results show that the obtained iron 

oxide is in nano scale and mostly exists in the Fe2O3 form. The morphology of iron oxide 

progress from nano tube to nano-spherical form as hydrothermal temperature increases from 70 

to 150
o
C.  


