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ĐẶT VẤN ĐỀ

Ô nhiễm kim loại độc hại đã trở thành một trong những vấn đề môi trường nghiêm

trọng hiện nay. Nhiều phương pháp tách kim loại nặng khỏi nước thải khác nhau đã được

nghiên cứu như kết tủa hóa học, trao đổi ion, hấp phụ, điện hóa, keo tụ…, trong đó, hấp

phụ là phương pháp hiệu quả và kinh tế với thiết kế và vận hành đơn giản. Rất nhiều loại

chất hấp phụ khác nhau đã được nghiên cứu và sử dụng [42]. Tuy nhiên, việc tìm kiếm

các chất hấp phụ mới vẫn luôn là thách thức lớn đối với các nhà khoa học.

Graphen là loại vật liệu mới - vật liệu nano cacbon hai chiều. Từ khi tách thành

công graphen vào năm 2004 và tiếp đến là giải Nobel vật lý của hai nhà khoa học Andrei

Geim và Konstantin Sergeevich Novoselov thì việc nghiên cứu về graphen đã phát triển

nhanh chóng. Sự phát triển này dựa trên những tính chất đặc biệt của graphen như độ dẫn

điện, độ bền cơ học cao, dẫn nhiệt tốt, không thấm khí, trong suốt. Nhiều nghiên cứu về

graphen thường dựa trên việc oxy hóa graphit thành graphit oxit/graphen oxit theo

phương pháp Hummers. Quá trình oxy hóa kèm theo bóc tách bằng siêu âm tạo ra

graphen oxit, sau đó khử graphen oxit thành graphen bằng các chất khử khác nhau. Trong

đó, axit ascorbic được xem là tác nhân khử không độc và thân thiện với môi trường. Đồng

thời, các sản phẩm hình thành từ sự oxy hóa axit ascorbic cũng góp phần ổn định các tấm

graphen tạo thành, ngăn cản sự kết tụ [43, 149].

Nhằm tăng khả năng ứng dụng của graphen trong các lĩnh vực khác nhau, các nhà

khoa học đã thực hiện biến tính graphen bằng các hợp chất vô cơ cũng như hữu cơ. Trong

số các vật liệu biến tính, sắt từ oxit/graphen oxit dạng khử (Fe3O4/rGO) được nghiên cứu

ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực bao gồm hấp phụ các chất hữu cơ ô nhiễm như anilin,

paracloanilin [22], xanh metylen, congo đỏ [146], rhodamin [103], hấp phụ các ion kim

loại nặng độc hại như As(III) và As(V) [21], Pb(II) [69] với dung lượng hấp phụ cao, tốc

độ hấp phụ lớn. Với từ tính cao, vật liệu này dễ dàng được tách loại sau khi hấp phụ.

Ngoài ra, tương tác giữa các hạt Fe3O4 và các tấm rGO đã cải thiện tính chất điện hóa của

Fe3O4/rGO, vì vậy, vật liệu này còn được ứng dụng làm vật liệu anot cho pin liti [150],
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lưu trữ năng lượng [135], biến tính điện cực để xác định Pb(II), Cu(II), Cd(II) [118], Cr

(III) [101], paracetamol [88].

Paracetamol (N-acetyl-p-aminophenol, acetaminophen: PRC) được sử dụng rộng

rãi trong thành phần của các loại thuốc. Việc sử dụng quá liều hoặc lâu dài PRC gây ra sự

tích tụ chất độc có hại cho thận và gan [47]. Vì vậy, phương pháp phân tích xác định

nhanh, nhạy, đơn giản PRC là rất cần thiết. Đã có nhiều phương pháp xác định PRC như

HPLC [52], LC-MS [68, 100]… Tuy nhiên, các phương pháp này có một số hạn chế như

tốn thời gian, đắt và cần phải xử lý mẫu trước. Trong một số trường hợp, độ nhạy và độ

chọn lọc thấp cũng hạn chế ứng dụng của chúng.

Von-Ampe hòa tan anot (ASV) là phương pháp hiệu quả để phân tích các hợp chất

vô cơ và hữu cơ với những lợi thế như phân tích nhanh, độ chọn lọc và độ nhạy cao, giá

thành thấp, giới hạn phát hiện thấp [27, 138]. Với Von-Ampe hòa tan anot xung vi phân

(DP-ASV), độ nhạy của phương pháp tăng lên đáng kể. Phương pháp DP-ASV cũng đã

được sử dụng rộng rãi để xác định PRC, sử dụng điện cực làm việc là điện cực than thủy

tinh biến tính bởi các vật liệu như graphen [67], ống nano cacbon đa tường [66]…

Nano sắt oxit (dạng hematit α-Fe2O3) là vật liệu nhạy khí hiệu quả do tỷ lệ bề mặt

so với thể tích lớn. Theo Huang và cộng sự, các hạt nano xốp Fe2O3 thu được bằng cách ủ

tiền chất β-FeOOH có khả năng chọn lọc khí H2S [60]. Tan và cộng sự đã tổng hợp thành

công các thanh α-Fe2O3 xốp thể hiện độ đáp ứng cao hơn, thời gian đáp ứng, phục hồi

nhanh, độ ổn định dài hạn tốt hơn so với các hạt nano α-Fe2O3 đặc [121]. Ngoài ra, các

cảm biến khí α-Fe2O3 chế tạo từ Fe3O4-chitosan với bề mặt xốp có độ đáp ứng tốt đối với

H2, CO, C2H5OH và NH3 hơn so với được chế tạo từ Fe3O4 [31].

Tóm lại, các ứng dụng của vật liệu trên cơ sở graphen biến tính bằng sắt từ oxit

chủ yếu dựa vào diện tích bề mặt lớn, độ xốp, kích thước hạt nhỏ, tính chất từ của vật

liệu.

Mặc dù trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu về ứng dụng của vật liệu trên cơ sở

graphen, nhưng ứng dụng của composit sắt từ oxit/graphen oxit dạng khử trong các lĩnh

vực hấp phụ ion kim loại nặng, cảm biến, biến tính điện cực vẫn còn rất ít. Ở Việt Nam,

các nghiên cứu về vật liệu trên cơ sở graphen chỉ mới bước đầu, chủ yếu tập trung vào

ứng dụng trong hấp phụ, xúc tác quang hóa… [1-4],[50, 51].
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Xuất phát từ thực tế đó chúng tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu biến tính graphen oxit

dạng khử bằng sắt oxit và ứng dụng” cho luận án của mình.

Nhiệm vụ của luận án:

- Tổng hợp nanocomposit Fe3O4/graphen oxit dạng khử (Fe3O4/rGO) ứng dụng hấp

phụ ion kim loại nặng từ dung dịch nước.

- Tổng hợp nanocomposit Fe3O4/rGO dạng khử ứng dụng làm cảm biến điện hóa

và cảm biến khí.

Những đóng góp mới của luận án

Luận án đã thu đư ợc một số kết mới quả sau:

- Tổng hợp được nanocomposit Fe3O4/rGO sử dụng hỗn hợp hai muối FeCl3.6H2O

và FeSO4.7H2O. Nanocomposit Fe3O4/rGO tổng hợp thể hiện hoạt tính hấp phụ tốt đối

với các ion As(V), Ni(II) và Pb(II) trong dung dịch nước với dung lượng hấp phụ cực đại

tương ứng là 54,48; 76,34 và 65,79 mg/g.

- Đã tổng hợp được nanocomposit Fe3O4/rGO đi từ muối FeCl2.4H2O.

Nanocomposit Fe3O4/rGO tổng hợp được sử dụng để biến tính điện cực than thuỷ tinh.

Điện cực biến tính thể hiện hoạt tính điện hóa cao trong phản ứng oxy hóa khử

paracetamol, cải tiến độ nhạy trong việc xác định paracetamol với giới hạn phát hiện thấp

(7,2.107 M). Độ thu hồi không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của axit ascorbic, axit uric,

caffein là những chất thường có trong các viên thuốc trên thị trường.

- Cảm biến khí trên cơ sở nanocomposit Fe3O4/rGO có độ nhạy tốt, độ chọn lọc và

độ ổn định cao đối với C2H5OH.

Cấu trúc của luận án

Luận án được bố cục như sau:
- Đặt vấn đề
- Chương 1: Tổng quan tài liệu

- Chương 2: Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu

- Chương 3: Kết quả và thảo luận

- Những kết luận chính của luận án

- Danh mục các công trình liên quan đến luận án

- Tài liệu tham khảo
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Chương 1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. GRAPHIT, GRAPHIT OXIT/GRAPHEN OXIT VÀ GRAPHEN OXIT DẠNG

KHỬ

1.1.1. Graphit

Graphit có kiến trúc lớp, trong đó mỗi nguyên tử cacbon ở trạng thái lai hóa sp2

liên kết cộng hóa trị với ba nguyên tử cacbon bao quanh cùng nằm trong một lớp tạo

thành vòng sáu cạnh; những vòng này liên kết với nhau thành một lớp vô tận. Sau khi tạo

liên kết, mỗi nguyên tử cacbon còn có một electron trên obitan nguyên tử 2p không lai

hóa sẽ tạo nên liên kết  với một trong ba nguyên tử cacbon bao quanh. Độ dài của liên

kết C–C trong các lớp (a) là 0,142 nm, hơi lớn hơn so với liên kết C–C trong vòng benzen

(0,139 nm) (Hình 1.1). Liên kết  trong graphit không định xứ trong toàn lớp tinh thể do

đó graphit dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Trên thực tế, graphit được dùng làm điện cực.

Khoảng cách giữa các lớp (d) là 0,340 nm. Như vậy, các lớp trong tinh thể graphit liên kết

với nhau bằng lực van der Waals nên graphit rất mềm, sờ vào thấy trơn; các lớp trong

graphit có thể trượt lên nhau và tách ra khi có lực tác dụng [8].

Hình 1.1. Cấu trúc của graphit
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1.1.2. Graphit oxit và graphen oxit

1.1.2.1. Giới thiệu về graphit oxit và graphen oxit

Graphit oxit (GrO) gần đây được gọi là graphen oxit (GO). Về cơ bản, đó là các

tấm cacbon hai chiều gấp nếp có nhiều nhóm chức chứa oxy trên bề mặt và ở các biên

xung quanh với độ dày khoảng 1 nm và kích thước hai chiều thay đổi từ vài nanomet đến

vài micromet. GrO do nhà hóa học người Anh Brodie tổng hợp lần đầu vào năm 1859 và

đang trở nên phổ biến đối với các nhà hóa học trong những năm gần đây vì nó đư ợc xem

là một tiền chất quan trọng để tạo ra graphen. Bản thân GrO không những có ý nghĩa về

mặt khoa học mà còn có tầm quan trọng đối với công nghệ vì nó là chất nền của nhiều

loại dẫn xuất và composit có ứng dụng trong thực tiễn. Từ GrO có thể tạo ra graphen bằng

phương pháp hóa học ướt. Đây là phương pháp có nhiều hứa hẹn vì có thể tạo ra graphen

với lượng lớn đồng thời có thể tạo ra các đơn lớp graphen [44].

GrO là hợp chất không tồn tại trong tự nhiên, được nghiên cứu cách đây hơn 150

năm. Lần đầu tiên, Brodie thực hiện quá trình oxy hóa graphit bằng kaliclorat và axit

nitric đậm đặc thu được sản phẩm được đặt tên là graphit axit hoặc graphit oxit [19].

Sau khi các nghiên cứu về graphen xuất hiện vào năm 2004, GrO được gọi là GO.

Về mặt hóa học, hầu như không có sự khác nhau giữa GrO và GO. GO chính là đơn lớp

của GrO. Hầu hết các nghiên cứu về GrO đều được tiến hành bằng phương pháp hóa học

ướt, trong đó các mảng GrO phân tán trong dung môi và bị bóc tách một phần bởi các

phân tử dung môi nên tạo ra GO [44].

GrO là một đại phân tử không có công thức xác định, không bền và hút ẩm trong

điều kiện thường. Quá trình tổng hợp GrO đã được xây dựng và cải tiến nhiều lần với các

chất oxy hóa khác nhau như KMnO4, H2SO4 đặc [61] và H3PO4 [90]. Những hợp chất thu

được khác nhau một ít về thành phần hóa học tùy theo phương pháp sử dụng.

Hơn 150 năm qua, quá trình nghiên cứu về GrO vẫn còn khá hạn chế. Nếu không

có sự phát hiện về graphen gần đây thì các nhà nghiên cứu vẫn còn nhầm lẫn về cấu trúc

hóa học chi tiết của GrO. Trong vài năm trở lại đây, các nhà nghiên cứu đã làm sáng tỏ

thành phần hóa học của GrO. Đó chính là những tấm cacbon có gợn sóng với hơn một

nửa các nguyên tử cacbon gắn với các nhóm hyđroxyl, epoxy và một phần xung quanh là
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các nhóm hydroxyl, cacbonyl, xeton, este và lactol [20, 45]. Tuy nhiên, cho đến nay sự

phân bố của các nhóm chức này cũng như cấu trúc không gian của GrO vẫn còn mơ hồ.

1.1.2.2. Các phương pháp tổng hợp graphit oxit/graphen oxit

+ Phương pháp của Brodie

Vào năm 1859, Brodie đã tổng hợp được sản phẩm GrO đầu tiên khi nghiên cứu

hóa học về graphit. Thêm axit nitric đậm đặc vào hỗn hợp gồm 3 phần khối lượng

kaliclorat và một phần khối lượng graphit, duy trì nhiệt độ 60 C từ ba đến bốn ngày đến

khi khí giải phóng hết. Rửa sản phẩm với lượng lớn nước, sấy khô. Lặp lại quá trình

khoảng bốn lần cho đến khi sản phẩm thu được không thay đổi. Cuối cùng sấy ở 100 C.

Để thúc đẩy quá trình oxy hóa, cho hệ tiếp xúc với ánh sáng. Trong điều kiện này, quá

trình oxy hóa xảy ra nhanh hơn, không cần cung cấp nhiệt. Sản phẩm thu được là các tinh

thể hoàn toàn trong suốt, có màu sắc đẹp khi cho ánh sáng phân cực đi qua. Kết quả phân

tích sản phẩm sau mỗi lần oxy hóa cho thấy sau bốn lần oxy hóa liên tiếp, thành phần sản

phẩm thu được không thay đổi gồm cacbon, hydro và oxy.

Kết quả phân tích nguyên tố cho biết công thức phân tử của sản phẩm cuối cùng là

C11H4O5. Nếu thực hiện một quá trình oxy hóa kéo dài sẽ không thu được sản phẩm như

trên. Sản phẩm không tan trong dung dịch axit hoặc muối, tan rất ít trong nước nguyên

chất. Tinh thể sản phẩm có tính axit yếu, có thể kết hợp với các chất kiềm… Tuy nhiên,

đặc trưng phép đo góc phản chiếu không thực hiện được do sản phẩm có kích thước nhỏ,

độ dày hạn chế và cấu trúc không hoàn hảo [19].

+ Phương pháp của Staudenmair

Một trong những cải tiến sớm nhất của phương pháp Brodie do Staudenmaier thực

hiện vào năm 1898. Những thay đổi của Staudenmaier là:

1/ thêm axit sunfuric đậm đặc để tăng tính axit của hỗn hợp;

2/ thêm từng lượng nhỏ dung dịch kali clorat vào hỗn hợp phản ứng trong suốt tiến

trình phản ứng. Chính những thay đổi này đã tạo ra sản phẩm có mức oxy hóa cao (thành

phần giống như sản phẩm cuối cùng của Brodie) chỉ trong một bình phản ứng đơn giản, vì

vậy quá trình tổng hợp GrO trở nên đơn giản hơn nhiều.

Tuy nhiên, phương pháp của Staudenmaier tốn thời gian và nguy hiểm. Quá trình

thêm kali clorat thường kéo dài hơn một tuần, sản phẩm tạo thành là khí clo đioxit rất độc,
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đồng thời phản ứng rất dễ nổ. Vì vậy, việc cải tiến và phát triển quá trình oxy hóa này vẫn

tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học [44].

+ Phương pháp Hummers

Theo phương pháp này, hỗn hợp chất oxy hóa ban đầu gồm axit sunfuric đậm đặc,

natri nitrat, quá trình oxy hóa được thực hiện ở 0 C. Kali pemanganat được thêm vào hỗn

hợp với tốc độ chậm, duy trì nhiệt độ thấp dưới 20 C. Nước và hydro peoxit cũng đư ợc

thêm vào hỗn hợp sau phản ứng. Hiệu suất của phản ứng được đánh giá bằng tỷ lệ của

GrO trong sản phẩm hoặc bằng tỷ lệ số nguyên tử giữa cacbon và oxy. Các mẫu GrO tốt

thường có tỷ lệ số nguyên tử giữa cacbon và oxy trong khoảng từ 2,1 đến 2,9. Kết quả

phân tích cho thấy, sản phẩm cuối cùng có mức oxy hóa cao hơn so với phương pháp

Staudenmaier [61].

Thành phần hóa học của GrO theo phương pháp Staudenmaier và phương pháp

Hummers được thống kê ở Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Thành phần hoá học của GrO tổng hợp theo phương pháp

Staudenmaier và Hummers

Phương pháp Cacbon

(% m)

Oxy

(% m)

Nước

(% m)

Tro

(% m)

Tỷ lệ C/O

Hummers 47,06 27,97 22,99 1,98 2,25

Staudenmaier 52,11 23,99 22,22 1,90 2,89

Năm 1999, Kovtyukhova đã thực hiện tiền xử lý graphit bằng hỗn hợp gồm H2SO4

đặc, K2S2O8 và P2O5 ở 80 C trong nhiều giờ. Pha loãng hỗn hợp thu được, lọc, rửa và

sấy, sau đó thực hiện các bước theo phương pháp Hummers. Sản phẩm thu được theo

phương pháp này gồm những vảy GrO có chiều dày 1 nm và kích thước mỗi chiều

khoảng 1 micromet, trong đó thành phần hóa học được xác định là C: O: H = 4: 2,95: 2,5.

Mức độ oxy hóa và lượng GrO tăng lên đáng kể so với sản phẩm đầu tiên của Brodie

[72].
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+ Phương pháp Tour

Năm 2010, Tour và cộng sự đã giới thiệu phương pháp tổng hợp mới. Phương

pháp này không sử dụng natri nitrat, tăng lượng kali pemanganat, phản ứng được thực

hiện trong hỗn hợp axit sunfuric và axit photphoric. Hiệu suất của quá trình oxy hóa tăng

lên. Phương pháp cải tiến này tạo ra một lượng vật liệu GrO bị oxy hóa ưa nước lớn hơn

so với của phương pháp Hummers. Phương pháp này không tạo ra khí độc, đồng thời

nhiệt độ được điều khiển dễ dàng [90].

Tóm lại, có nhiều phương pháp tổng hợp GrO/GO. Sản phẩm thu được là hỗn hợp

gồm cả GO và GrO. Quá trình oxy hóa, cũng như hiệu suất và chất lượng sản phẩm cũng

được cải tiến nhiều. Ngày nay, việc tổng hợp một lượng lớn GrO/GO không còn là vấn đề

nữa; vì vậy, việc nghiên cứu chúng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sự hiểu biết cơ bản về

quá trình oxy hóa và cơ chế chi tiết của quá trình này vẫn còn chưa rõ ràng.

1.1.2.3. Cấu trúc của GO

Mặc dù đã được nghiên cứu tổng hợp cách đây hơn 150 năm, cấu trúc hóa học

chính xác của GO vẫn còn mơ hồ. Việc phân tích cấu trúc của GO gặp khó khăn do GO là

hợp chất không có công thức xác định với thành phần tùy thuộc vào điều kiện tổng hợp,

dễ hút ẩm, phân hủy chậm ở nhiệt độ từ 60 – 80 C [120]. Ngoài ra, thành phần của GO

thay đổi không những do bản chất của chất oxy hóa mà còn do nguồn graphit và điều kiện

tổng hợp [36].

Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều mô hình cấu trúc cho GO, trong đó phổ biến

hơn cả là mô hình của Lerf – Klinowski và Dékány phổ biến hơn cả (Hình 1.2) [28] .

Nguồn graphit là một yếu tố quan trọng trong tổng hợp GO. Nguồn graphit phổ

biến nhất là khoáng tự nhiên được tinh chế để loại bỏ các tạp chất như lưu huỳnh, sắt. Kết

quả của quá trình tinh chế làm xuất hiện các khuyết tật trong cấu trúc tinh thể, chính các

khuyết tật này trở thành các tâm oxy hóa. Tuy nhiên, cũng do các khuyết tật này và do cấu

trúc phức tạp của GO nên cơ chế chính xác của quá trình oxy hóa trong các phản ứng này

vẫn chưa được làm sáng tỏ [44].
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Dékány

Hình 1.2. Các mô hình cấu trúc của GO [28]

1.1.3. Graphen oxit dạng khử (reduced graphene oxide: rGO)

1.1.3.1. Graphen và graphen oxit dạng khử

Graphen là một loại vật liệu nano cacbon hai chiều tạo bởi các nguyên tử cacbon

với lai hóa sp2 liên hợp (Hình 1.3). Từ khi tách thành công graphen vào năm 2004 và tiếp

đến là giải Nobel vật lý của hai nhà khoa học Novoselov và Geim [96] thì sự nghiên cứu

về graphen đã phát triển nhanh chóng. Điều này là do graphen có những tính chất đặc biệt

hơn so với các loại vật liệu khác, đó là: độ dẫn điện, độ bền cơ học cao, dẫn nhiệt tốt,

không thấm khí, trong suốt. Tuy nhiên, ý tưởng đó chỉ thực hiện được khi tạo ra graphen

chất lượng cao với lượng lớn.
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Hình 1.3. Hình ảnh graphen được mô phỏng

1.1.3.2. Tổng hợp graphen

Việc điều chế graphen hiện nay được thực hiện dựa trên hai nhóm phương pháp:

dưới lên (bottom-up) và trên xuống (top-down). Nhóm phương pháp dưới lên tổng hợp

các tấm graphen từ các phân tử chứa cacbon đơn giản như metan và metanol, trong khi

nhóm phương pháp trên xuống dựa vào việc tách graphen từ graphit. Đối với nhóm

phương pháp “trên xuống” thường sử dụng một số các kỹ thuật như bóc tách cơ học

graphit bằng băng keo, bóc tách hóa học hoặc tổng hợp hóa học. Đối với nhóm phương

pháp dưới lên có thể sử dụng các kỹ thuật như nhiệt phân, lắng đọng hơi hóa học, phát

triển epitaxy [17]. Hai nhóm phương pháp này tạo ra graphen khác nhau về chất lượng và

hiệu suất. Với hiệu suất cao và giá rẻ, phương pháp ‘top-down’ dựa trên sự oxy hóa và

khử hóa học đến nay là phương pháp thuận tiện nhất. Graphen thu được thông qua xử lý

hóa học thích hợp cho các ứng dụng như tổng hợp composit, chất phủ, mực/sơn, các lớp

dẫn trong suốt, lưu trữ năng lượng và các ứng dụng sinh học.

Graphen oxit là sản phẩm trung gian quan trọng trong quá trình tổng hợp graphen

(Hình 1.4). Quá trình oxy hóa graphit làm tăng khoảng cách giữa các lớp tạo điều kiện

thuận lợi cho việc bóc tách các tấm graphen ra khỏi nhau. GrO là dạng oxy hóa cao của

graphit, trong đó vẫn duy trì cấu trúc đa lớp của tiền chất ban đầu, chỉ có khoảng cách

giữa các lớp tăng lên do sự có mặt của các nhóm chức chứa oxy. Theo Lerf – Klinowski

[80], các nhóm chức chứa oxy bao gồm hydroxyl, epoxy, cacbonyl và cacboxyl. Trên bề

mặt của GrO chủ yếu là các nhóm hydroxyl và epoxy, còn xung quanh chủ yếu là các

nhóm cacbonyl và cacboxyl. Những nhóm chức này tạo nên các khuyết tật về cấu trúc và

làm cho GrO khác với graphen ban đầu. Sau khi bóc tách GrO ta được GO, là sản phẩm
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trung gian giữa graphit và graphen. Thành phần hóa học của GrO không khác với GO.

GO chỉ khác với GrO về cấu trúc, ở đây là về số lớp nhưng giống về tính chất hoá học.

Nó vẫn duy trì các nhóm chức như tiền chất nhưng tồn tại ở dạng các tấm graphen đơn,

đôi hoặc vài lớp. GO thu được thông qua khuấy cơ học hoặc siêu âm GrO trong dung môi

hữu cơ phân cực hoặc môi trường nước. Mặc dầu phương pháp siêu âm đảm bảo việc bóc

tách nhanh hơn và hiệu quả hơn, nó thường gây ra sự phá hủy cấu trúc và kết quả là phá

vỡ các tấm GO [28].

graphit graphen

Oxi hoá

Graphit oxit Graphen oxit

Khử
hoá học

Hình 1.4. Sơ đồ tổng hợp graphen từ graphit [28]

GO có thể bị khử (một phần) thành các tấm giống graphen bằng cách loại bỏ các

nhóm chức chứa oxy để khôi phục lại cấu trúc liên hợp. Các tấm GO bị khử thường được

xem là một loại graphen có nguồn gốc hóa học vì vậy được gọi là rGO (reduced graphene

oxide) hoặc CMG (chemically modified graphene) [99].

Để chuyển GrO/GO thành graphen có thể sử dụng phương pháp khử nhiệt, khử

điện hóa và khử hóa học, trong đó phương pháp khử hoá học dễ dàng loại bỏ các nhóm

chức chứa oxy trong GrO/GO. Ba phương pháp này tạo ra graphen có sự khác nhau về

tính chất điện, cấu trúc, hình thái bề mặt và tính chất vật lý. Mặc dù phương pháp khử hoá

học thu được sản phẩm gồm các tấm chứa mạng lưới cacbon sp2 không hoàn chỉnh nhưng



12

các tấm này vẫn có phần khá giống với graphen ban đầu và rất thích hợp cho các ứng

dụng cần lượng lớn. Vì thế phương pháp này được sử dụng khá phổ biến.

Sự chuyển từ GO thành graphen, theo thực nghiệm, thường kèm theo sự thay đổi

màu của hỗn hợp phản ứng từ nâu (GO) sang đen (graphen) cùng với sự tăng tính kỵ nước

hoặc sự kết tụ của vật liệu là do các nhóm chức chứa oxy bị loại bỏ. Ngoài ra, sự giảm

hàm lượng oxy thể hiện qua sự tăng tỷ lệ số nguyên tử C/O và sự tăng độ dẫn điện của vật

liệu chứng tỏ quá trình khử đạt hiệu quả cao.

Quá trình khử GO thành graphen là một trong những vấn đề thời sự hiện nay với

rất nhiều tác nhân khử khác nhau đã được nghiên cứu. Có thể chia làm hai nhóm: (1) các

tác nhân khử với cơ chế đã được chấp nhận (natri bohyđrua, liti nhôm hyđrua, các axit

halogen hyđric…); (2) các tác nhân khử với cơ chế đề nghị (hydrazin, hydroxylamin, ure,

ancol, axit ascobic…) [28].

Các tác nhân khử với cơ chế đã được chấp nhận

Natri bohydrua (NaBH4) được xem là một trong những tác nhân khử hiệu quả,

không độc, không ăn mòn, rẻ, đã được sử dụng để khử anđêhit và xeton thành ancol,

trong đó nhóm C=O có thể bị khử hiệu quả nhưng nhóm C–O thì không hiệu quả. Phần

lớn các nhóm cacbonyl và epoxy có thể bị chuyển thành nhóm hydroxyl trong quá trình

khử GO bằng NaBH4 [145].

Axit halogen hyđric (HI, HBr, HCl) cũng được sử dụng trong hóa học tổng hợp đối

với phản ứng cộng electrophin và phản ứng thế nucleophin. Các axit này có khả năng mở

nhóm epoxy. Vì vậy chúng có thể loại bỏ các nhóm hydroxyl và epoxy trên GO. Các

bước khử nhóm epoxy, hydroxyl và cacbonyl theo cơ chế được đề nghị như sơ đồ Hình

1.5 [28].

Liti nhôm hyđrua (LiAlH4) là một trong những tác nhân khử mạnh nhất trong hóa

học tổng hợp. Khả năng khử của LiAlH4 lớn hơn NaBH4 rất nhiều. Nhiều nhóm chức

chứa oxy như axit hoặc este có thể bị khử thành nhóm hyđroxyl tương ứng. So với NaBH4

và hyđrazin (N2H4), graphen thu được do khử GO bằng LiAlH4 có tỷ lệ C/O cao nhất, đạt

12 (NaBH4: 9,5; N2H4: 11,5) [14].
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Đường phản ứng 1

Đường phản ứng 2

Đường phản ứng 3

Hình 1.5. Cơ chế đề nghị cho phản ứng khử nhóm epoxy, hydroxyl và đixeton bằng

HI/CH3COOH [28]

Các tác nhân khử với cơ chế đề nghị

Hyđrazin là tác nhân khử phổ biến nhất, được giáo sư Rodney Ruoff ở Đại học

Texas tại Austin sử dụng đầu tiên. Graphen thu được có tỷ lệ C/O là 10,3 và độ dẫn điện

là 2420 S/m (graphit là 2500 S/m). Mặc dù được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp

nhưng hydrazin rất độc và nguy hiểm [98].

Hyđroxylamin được Guo và cộng sự sử dụng để khử GO lần đầu tiên. Sản phẩm

thu được có tỷ lệ C/O là 9,7 và độ dẫn điện là 1122 S/m. Nhóm epoxy và hydroxyl có thể

bị khử bằng hyđroxylamin nhưng quá trình không xảy ra trên nhóm cacbonyl. Cơ chế khử

được các tác giả đưa ra như Hình 1.6 [28, 158].
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Đường phản ứng 1

Đường phản ứng 2

Hình 1.6. Cơ chế khử nhóm epoxyl và hydroxyl bởi hyđroxylamin [28]

Axit ascorbic (vitamin C) có khả năng khử êm dịu, không độc, thường được ứng

dụng làm chất khử trong các sinh vật sống cũng như được sử dụng làm chất khử cơ bản

trong phòng thí nghiệm. Ngoài khả năng khử GO, các sản phẩm bị oxy hóa của axit

ascorbic cũng đồng thời đóng vai trò là tác nhân ổn định các tấm GO đã bị khử, không

phải sử dụng thêm những tác nhân ổn định khác. Ngoài ra, so với các chất khử truyền

thống đã được sử dụng để khử GO như hydrazin và hydrazin hydrat, bản thân axit

ascorbic và các sản phẩm oxy hóa của nó thân thiện với môi trường. Cơ chế ổn định của

huyền phù rGO trong nước có thể xuất phát từ các sản phẩm oxy hóa của axit ascorbic.

Như đã biết mỗi phân tử axit ascorbic có thể giải phóng hai proton tạo thành axit

dehydroascorbic. Các proton này có ái lực liên kết cao với các nhóm chức chứa oxy như

hydroxyl và epoxy hình thành các phân tử nước. Axit dehydroascorbic có thể chuyển

thành axit oxalic và axit guluronic. Sản phẩm GO bị khử cũng còn các nhóm chức chứa

oxy, chẳng hạn như các nhóm cacboxylic ở xung quanh. Vì vậy, axit guluronic hoặc axit

oxalic có thể tạo các liên kết hydro với các nhóm chức còn lại trên bề mặt rGO. Các

tương tác này có thể phá vỡ các tương tác  -  giữa các tấm rGO, vì vậy ngăn cản sự kết

tụ [149].
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Do điều kiện oxy hóa khắc nghiệt trong quá trình tổng hợp GO đã tạo ra nhiều

khuyết tật và các chỗ trống trong mạng cacbon sp2 nên không thể phục hồi hoàn toàn

bằng cách xử lý hóa học tiếp theo. Vì vậy, graphen được tạo thành từ GO gọi là graphen

oxit bị khử (dạng khử) (rGO) hoặc graphen tạo ra bằng phương pháp hóa học. Mặc dù độ

kết tinh thấp, nhưng GO và rGO cũng như các dẫn xuất của chúng (composit oxit kim

loại/rGO và polime/rGO) có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như lưu trữ năng lượng,

cảm biến, làm sạch nước, điện tử… Tuy nhiên, ứng dụng trực tiếp của GO không bị khử

tương đối hạn chế hơn so với rGO. Trong các vật liệu này, rGO hoạt động như các cấu tử

chức năng hoặc hỗ trợ cho các hạt nano oxit kim loại trong composit.

1.1.4. Ứng dụng của graphen oxit và graphen

GO hình thành từ graphit có thể phân tán dễ dàng trong nước và được sử dụng phổ

biến để tổng hợp các bản graphen mỏng là chất kết dính cho các sản phẩm cacbon, là

thành phần catot của pin liti. Ngoài ra, tính ưa nước của GO giúp nó lắng đọng đều trên

chất nền dưới dạng các bản mỏng, ứng dụng trong lĩnh vực điện tử [90].

Do có diện tích bề mặt lớn, có nhiều nhóm chức chứa oxy như hydroxyl, epoxy,

cacboxyl và cacbonyl, GO tích điện âm, ưa nước, dễ dàng phân tán trong nước để hình

thành hệ phân tán keo bền vững nên có thể sử dụng làm chất hấp phụ có hiệu quả, dung

lượng hấp phụ cao. GO có thể sử dụng để hấp phụ các chất hữu cơ ô nhiễm như xanh

metylen [152], các hydrocacbon thơm đa vòng [132]. Ngoài ra, GO cũng được sử dụng để

hấp phụ các ion kim loại như Cd(II), Co(II) [155], U(VI) [133, 157], U(VI) và Eu(III)

[33], Pb(II) [156], Cu(II) [143]. Các kết quả chỉ ra rằng tương tác giữa chất ô nhiễm hữu

cơ với GO chủ yếu là tương tác  - , tương tác ưa nước, tương tác van der Waals, tương

tác axit – bazơ Lewis, trong khi đó sự hấp phụ ion kim loại chủ yếu là sự tạo phức bề mặt

với các nhóm chức chứa oxy hoặc sự trao đổi ion [155].

GO có thể được chuyển ngược lại thành vật liệu graphit dẫn điện dưới dạng các

bản mỏng hoặc dạng khối. Sự khôi phục một phần cấu trúc có thể đạt được bằng khử hóa

học thành graphen chuyển đổi hóa học. Tuy nhiên, cấu trúc graphit không được khôi phục

hoàn toàn trong những điều kiện này, và nhiều khuyết tật tạo ra trong mạng [90]. GO là

tiền chất để tổng hợp các vật liệu trên cơ sở graphen với lượng lớn.
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Graphen xốp (spongy graphene) được tạo ra bằng cách khử các tấm mỏng

(platelet) GO trong dung dịch kèm theo định hình tạo xốp. Graphen xốp có khả năng hấp

phụ các sản phẩm xăng dầu, mỡ, ankan, toluen cũng như các dung môi hữu cơ mà không

cần biến tính hoặc xử lý. Khả năng hấp phụ của graphen xốp gấp 20 đến 86 lần khối

lượng của nó, có thể tái sử dụng hơn 10 lần bằng cách xử lý nhiệt để loại bỏ chất bị hấp

phụ. Với 0,26 gam graphen xốp có thể hấp phụ 11,8 gam dodecan (Sudan 5B) trong 80

giây [18].

Leng và cộng sự [79] đã sử dụng graphen được tổng hợp bằng phương pháp

Hummer cải tiến để nghiên cứu sự hấp phụ Sb(III) từ dung dịch nước. Kết quả cho thấy

graphen có khả năng hấp phụ Sb(III) với dung lượng hấp phụ đạt 8,056 mg/g. Quá trình

hấp phụ tuân theo mô hình động học bậc 2. Đẳng nhiệt Freundlich (R = 0,985) mô tả quá

trình hấp phụ Sb(III) phù hợp hơn chút ít so với đẳng nhiệt Langmuir (R = 0,977).

Graphen có thể được tái sử dụng sau khi xử lý bằng dung dịch EDTA 0,1 mol/L.

Graphen cũng được Liu và cộng sự [84] sử dụng để hấp phụ MB. Kết quả cho thấy

graphen thể hiện khả năng hấp phụ MB cao với dung lượng hấp phụ đạt 153,85 mg/g

(tính theo Langmuir). Đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir phù hợp với số liệu thực nghiệm hơn

so với đẳng nhiệt Freundlich. Quá trình hấp phụ cũng tuân theo mô hình động học bậc 2.

Mặc dù thể hiện khả năng ứng dụng trong một số lĩnh vực khác nhau, nhưng ứng

dụng trực tiếp của GO và graphen/rGO thực sự được cải thiện sau khi biến tính.

1.2. BIẾN TÍNH GRAPHEN/GRAPHEN OXIT BẰNG OXIT KIM LOẠI VÀ ỨNG

DỤNG

Như đã trình bày ở trên, GO và graphen thể hiện khả năng hấp phụ hiệu quả với

dung lượng hấp phụ cao đối với các chất hữu cơ khó phân huỷ cũng như đối với các ion

kim loại nặng,… Tuy nhiên, khi được biến tính bằng các nhóm chức hữu cơ, bằng kim

loại hoặc oxit kim loại, khả năng ứng dụng của GO và graphen trở nên phong phú hơn;

lĩnh vực ứng dụng rộng rãi hơn.

Cho đến nay có nhiều composit oxit kim loại/GO hoặc graphen đã được tổng hợp.

Composit TiO2/graphen được Pan và cộng sự [97] tổng hợp có hoạt tính xúc tác cao trong

phản ứng oxi hoá MB dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời. Với 25 mg TiO2/graphen tổng

hợp có thể làm mất màu hoàn toàn 25 mL dung dịch MB nồng độ 2 mg/L trong 20 phút,
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trong khi đó với cùng lượng như trên của TiO2 hiệu suất mất màu chỉ đạt khoảng 55%.

Hamandi và cộng sự [53] cũng nhận thấy rằng việc phân tán các hạt nano ống TiO2 lên

các tấm nano rGO đã làm giảm tốc độ kết hợp giữa electron và lỗ trống quang sinh, do đó

đã làm tăng khả năng quang phân huỷ axit fomic. Gần đây, Lai và cộng sự [77] nhận thấy

rằng graphen sau khi được biến tính bằng TiO2 và được chức năng hoá thêm bằng o-

phenylenđiamin đã thể hiện hoạt tính xúc tác tốt trong phản ứng phân huỷ bisphenol A

dưới tác dụng của bức xạ khả kiến.

Composit Cu2O/rGO đã được Liu và cộng sự [83] tổng hợp bằng phương pháp hóa

học ướt, sử dụng tiền chất là CuSO4 và GO với chất khử là axit ascorbic. Composit này

được sử dụng làm chất xúc tác quang hóa trong phản ứng phân hủy chất ô nhiễm hữu cơ

như sunfamethoxazol (SMX) và xanh metylen (MB) dưới ánh sáng mặt trời. Kết quả cho

thấy khoảng 50% SMX bị phân huỷ sau 120 phút phản ứng và 100% MB bị phân huỷ

trong khoảng 40 phút.

Composit MnO2/rGO được tạo thành nhờ phản ứng oxy hoá khử trực tiếp giữa

nguyên tử cacbon của GO và KMnO4 cùng với sự khử của các tấm GO ở điều kiện thuỷ

nhiệt. Sự hình thành của các hạt MnO2 trên graphen phụ thuộc vào phản ứng oxy hoá khử

trực tiếp. Các liên kết CC bị phá vỡ và bị oxy hoá thành các ion CO3
2, đồng thời ion

MnO4
 bị khử thành các hạt MnO2. Phản ứng này có thể xảy ra hoàn toàn do các ion

MnO4
 tương tác với các lớp GO do tính ưa nước của GO.

4 MnO4
 + 3 C + H2O 4 MnO2 + CO3

2 + 2 HCO3


MnO2 phân tán tốt trên bề mặt graphen. Composit MnO2/rGO thể hiện hoạt tính

xúc tác cao trong phản ứng ozon hoá toluen trong pha khí với tốc độ phân huỷ đạt

7,89.106 mol/phút.g [59]. Composit MnO2/rGO được Zhang và cộng sự [154] tổng hợp

cũng thể hiện hoạt tính xúc tác cao và độ dẫn điện tốt. Composit này được ứng dụng trong

xét nghiệm miễn dịch, biến tính điện cực để phát hiện kháng nguyên gây ung thư.

Fe2O3 cũng được Meng và cộng sự [92] phân tán lên nền rGO. Composit

Fe2O3/rGO được ứng dụng làm xúc tác quang hóa trong phản ứng phân tách nước với

hiệu suất tăng lên đáng kể so với Fe2O3 ban đầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi kết hợp

Fe2O3 với rGO làm tăng dòng quang điện đáng kể đồng thời giảm tốc độ tái kết hợp
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electron-lỗ trống so với khi không có rGO. Composit Fe2O3/rGO cũng đư ợc ứng dụng

làm vật liệu anot cho pin ion liti [159].

Biến tính bằng Fe3O4 và khử GrO

và

Graphit oxit (GrO)

Nguyên tử oxi

B
iế

n 
tín

h 
bằ

ng
M

nO
2

M
nS

O
4.

H
2O

, 8
0

o C
K

M
nO

4
và

 K
O

H

Fe3O4rGO

Fe3O4rGOMnO2

Hình 1.7. Sơ đồ biến tính graphen oxit bằng sắt và mangan [89]

Composit Fe3O4/rGO/MnO2 được tổng hợp qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu biến

tính GO bằng sắt từ oxit thu được Fe3O4/rGO. Giai đoạn sau, Fe3O4/rGO được biến tính

bằng MnO2 thu được Fe3O4/rGO/MnO2. Sản phẩm này có thể sử dụng để hấp phụ As(III)

và As(V) [89] (Hình 1.7).

Ngoài ra, nhiều kim loại và oxit kim loại khác cũng đã đư ợc phân tán thành công

lên GO, rGO hoặc graphen như ZnO [126], Au [94], SnO2 [107], Ag, Fe, TiO2 [64],

Co3O4 [75]. Các vật liệu biến tính đều cải thiện được tính chất hoá lý so với vật liệu nền

và được ứng dụng làm chất hấp phụ và xúc tác hoặc biến tính điện cực.

1.3. COMPOSIT SẮT TỪ OXIT/GRAPHEN

Trong số các oxit kim loại sử dụng để phân tán lên GO, rGO hoặc graphen, sắt từ

oxit nhận được nhiều sự quan tâm nhất của các nhà khoa học bởi vì Fe3O4 là một oxit rẻ
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tiền, không độc hại, có hoạt tính xúc tác và hấp phụ cao và đặc biệt là dễ dàng tách ra

khỏi hệ sau khi sử dụng nhờ tính chất siêu thuận từ.

1.3.1. Tổng hợp composit sắt từ oxit/graphen

Nano composit sắt từ oxit/graphen có thể được tổng hợp theo phương pháp trực

tiếp hoặc gián tiếp.

1.3.1.1. Phương pháp tổng hợp trực tiếp

Trong phương pháp trực tiếp, Fe3O4/rGO hoặc Fe3O4/graphen được tổng hợp từ

muối sắt và GO bằng cách sử dụng chất khử hoặc không sử dụng chất khử hay chất oxi

hoá.

Chandra, Yao và Prakash [21, 101, 146] tổng hợp nano composit Fe3O4/rGO

(FGC) từ GO và hỗn hợp hai muối Fe3+, Fe2+ trong dung dịch NH3, sử dụng hydrazin làm

chất khử. GO bị khử tại chỗ tạo thành rGO bằng hydrazin, đồng thời các hạt nano Fe3O4

hình thành và phủ lên bề mặt các tấm rGO tạo thành composit.

Nhiệt độ
phòng

Gia nhiệt Gia nhiệt

Lớp GO

Hình 1.8. Sơ đồ tổng hợp Fe3O4/rGO theo phương pháp khử trực tiếp [146]

Chang và cộng sự [22] đã tổng hợp nano composit Fe3O4/rGO theo phương pháp

dung nhiệt từ GO và FeCl3 với dung môi là etylen glycol và chất khử là natri axetat. Phản

ứng được tiến hành ở 200 C. Các ion Fe3+ phản ứng với các nhóm chức chứa oxy của

GO và bị khử tại chỗ tạo nên các hạt cầu Fe3O4. GO cũng bị khử một phần trong phản

ứng để tạo ra nano composit Fe3O4/rGO.

Nghiên cứu của Shen và cộng sự [109] cho thấy, composit Fe3O4/graphen được

tổng hợp bằng phương pháp dung nhiệt đi từ GrO và sắt axetylaxetonat trong dung môi

etylen glycol, chất khử là hydrazin, phản ứng thực hiện ở 180 C. Qin và cộng sự cũng sử

dụng phương pháp dung nhiệt để tổng hợp composit Fe3O4/rGO với tiền chất là GO, Fe2+,

Fe3+, dung môi là natri hyđroxit, đietanol amin và etylen glycol ở 180 C [103].
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Một phương pháp khác của Sun và cộng sự [117] để tổng hợp nano composit

Fe3O4/rGO là thủy nhiệt hỗn hợp gồm GO, FeCl3, axit ascorbic và hydrazin ở 180 C

trong 8 giờ. Chen và cộng sự [25] đã tổng hợp nano composit Fe3O4/graphen bằng quá

trình thủy nhiệt hỗn hợp gồm GO, FeCl3, axit ascorbic và NaHCO3. Trong quá trình phản

ứng, axit ascorbic khử Fe3+ thành Fe2+ và axit dehydroascorbic. Các ion Fe3+ và Fe2+ bị

hút đến gần các tấm GO do lực tĩnh điện. Sau quá trình thủy nhiệt, các hạt Fe3O4 được ổn

định bởi axit dehydroascorbic và liên kết chặt chẽ với bề mặt GO thông qua sự ngưng tụ

giữa các nhóm hydroxyl trên axit dehydroascorbic và các nhóm chức chứa oxy trên bề

mặt GO. Ngoài ra, sự phân bố đồng nhất của các nhóm chức chứa oxy trên bề mặt GO

dẫn đến sự ngưng tụ đồng đều của các hạt nano Fe3O4. GO bị khử một phần sau quá trình

thủy nhiệt và composit Fe3O4/graphen hình thành theo sơ đồ ở Hình 1.9. Saha và cộng sự

[106] cũng chỉ ra rằng có thể tổng hợp Fe3O4/rGO bằng phương pháp thủy nhiệt đi từ GO,

FeSO4 trong dung dịch NaOH và sử dụng ure làm chất khử.

Axit L-ascorbic

Axit dehydroascorbic

Thuỷ nhiệt

Hình 1.9. Minh họa quá trình tổng hợp Fe3O4/graphen [25]

Một phương pháp tổng hợp trực tiếp composit Fe3O4/rGO theo hai giai đoạn cũng

được thực hiện bởi Wang và cộng sự [130]. Giai đoạn 1 xảy ra quá trình khử GO thành

rGO bằng các chất khử như hydrazin, natribohyđrua, axit ascorbic. Giai đoạn 2 composit

Fe3O4/rGO hình thành bằng sự kết tủa tại chỗ của Fe2+ và Fe3+ trong môi trường kiềm với

sự có mặt của graphen (đã bị khử ở giai đoạn 1). Phương pháp tổng hợp composit
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Fe3O4/rGO theo hai giai đoạn cũng được Cong và cộng sự [29] nghiên cứu. Đầu tiên, GO

được khử bằng hydrazin có mặt của poly(natri 4-stirensunfonat), sau đó rGO phủ

poly(natri 4-stirensunfonat) được cho phản ứng với sắt axetylaxetonat trong trietylen

glycol để tạo ra Fe3O4/rGO.

Cũng có thể tổng hợp composit Fe3O4/rGO bằng phương pháp trực tiếp mà không

sử dụng chất khử hoặc oxi hoá. Theo Teo, Xue và Yang [123, 140, 142], nano composit

Fe3O4/rGO có thể được tổng hợp bằng phương pháp một hệ (one-pot) đơn giản, sử dụng

GO và các ion Fe2+ làm chất phản ứng, không dùng thêm chất oxy hóa hay chất khử. Ở

đây GO có nhiều tâm hoạt động đó là các nhóm hydroxyl và epoxy trên bề mặt và các

nhóm cacboxyl ở xung quanh cũng như các hệ liên hợp  có thể oxy hóa Fe2+ thành Fe3+

giúp cho việc tạo mầm và phát triển của các hạt nano Fe3O4, đồng thời GO bị khử thành

rGO (Hình 1.10). Còn theo công bố của Qin và cộng sự [103], để tổng hợp Fe3O4/rGO có

thể đi từ hỗn hợp hai muối Fe2+ và Fe3+. Hòa tan hỗn hợp 2 muối này trong huyền phù

chứa GO để các ion Fe2+ và Fe3+ neo trên bề mặt của các tấm nano GO bằng các tương tác

hóa học, tiếp theo thêm dung dịch NH3 và thực hiện phản ứng ở 90 C trong 4 giờ.

Oxi hoá khử

Hình 1.10. Sơ đồ minh họa sự hình thành composit Fe3O4/rGO từ GO và Fe2+ [140]

1.3.1.2. Phương pháp gián tiếp

Phương pháp gián tiếp cũng được sử dụng để tổng hợp composit Fe3O4/GO hoặc

graphen. Wang và cộng sự [135] đã tổng hợp composit Fe3O4/graphen (Fe3O4/GNs) thông



22

qua việc oxy hoá graphit bằng axit và hydropeoxit, xử lý nhiệt kèm theo bóc tách trong

axeton để thu được các tấm graphen, sau đó kết hợp với Fe3O4 trong dung môi axeton

(Hình 1.11).

Axeton

Siêu âm Trộn

OH hoặc COOHGraphit Tấm nano graphen

Hình 1.11. Minh họa sơ đồ tổng hợp Fe 3O4/graphen của Wang [135]

Liang và cộng sự [82] tổng hợp composit Fe3O4/rGO đi từ huyền phù GO và huyền

phù các hạt nano Fe3O4, sử dụng hydrazin làm chất khử ở 90 C trong 1 giờ (Hình 1.12).

Trộn

Khử bởi
hydrazin

Hình 1.12. Minh họa sơ đồ tổng hợp Fe 3O4/graphen của Liang

Ngoài ra, có thể tổng hợp composit Fe3O4/rGO biến tính bởi Na+ đi từ GO, Fe3O4

và NaOH. Ở đây, các hạt nano Fe3O4 lắng đọng trên bề mặt của GO thông qua các nhóm

chức của GO. Khi thêm NaOH vào huyền phù Fe3O4/GO, các nhóm chức epoxy trên bề
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mặt GO bị cắt đứt và chuyển thành các nhóm OH, ONa; nhóm COOH chuyển thành

COONa [69] (Hình 1.13).

Siêu âm 2 giờ và
khuấy qua đêm

Khử bằng NaOH
ở 100 C

Hình 1.13. Minh họa sơ đồ tổng hợp Fe 3O4/graphen của Kireeti

Như vậy, có thể thấy các phương pháp tổng hợp composit Fe3O4/rGO hoặc

graphen rất phong phú và đa dạng.

1.3.2. Một số ứng dụng của composit Fe3O4/rGO(GO)

Sự kết hợp giữa các hạt nano Fe3O4 và các tấm rGO đã mang lại những ứng dụng

phong phú cho composit Fe3O4/rGO trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hấp phụ hay điện

hoá.
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1.3.2.1. Ứng dụng trong hấp phụ

Trong lĩnh vực hấp phụ, composit Fe3O4/rGO được sử dụng để tách các ion kim

loại và các hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm.

Chandra và cộng sự [21] cho biết composit Fe3O4/rGO có dung lượng hấp phụ cao

đối với As(V) và As(III). Với nồng độ 1 ppb, As(V) và As(III) bị loại bỏ gần như hoàn

toàn và vật liệu hấp phụ dễ dàng được tách ra khỏi dung dịch bằng nam châm. Guo và

cộng sự [48] cũng tiến hành hấp phụ As(III) và As(V) bằng composit Fe3O4/rGO từ dung

dịch nước với dung lượng hấp phụ As(III) khoảng 400 g/g và As(V) khoảng 260 g/g.

Quá trình hấp phụ tuân theo phương trình động học biểu kiến bậc 2. Cả hai mô hình đẳng

nhiệt hấp phụ Langmuir và Freundlich đều phù hợp để mô tả quá trình hấp phụ này.

Composit Fe3O4/rGO cũng có khả năng hấp phụ Pb(II) từ dung dịch nước với dung lượng

hấp phụ cao, đạt 1666 mg/g. Động học hấp phụ tuân theo phương trình động học biểu

kiến bậc 2. Đẳng nhiệt hấp phụ phù hợp với cả hai mô hình Freundlich và Langmuir,

trong đó mô hình Langmuir phù hợp hơn. Chất hấp phụ có thể loại bỏ hơn 75% Pb(II) sau

3 lần tái sử dụng [69].

Bên cạnh hấp phụ các ion kim loại, composit Fe3O4/rGO cũng hấp phụ tốt chất hữu

cơ. Composit Fe3O4/rGO giúp cố định enzym hiệu quả nhờ quá trình hấp phụ vật lý. Dung

lượng hấp phụ enzym đạt 312,5 mg/g với khả năng thu hồi enzym có thể đạt 98%. Độ đáp

ứng từ mạnh của vật liệu đảm bảo tách loại dễ dàng ra khỏi hệ khi sử dụng từ trường

ngoài. Do tương tác ưa nước và liên kết hydro với vật liệu nên enzym đã được cố định

không bị tan ra, ổn định và tái sử dụng dễ dàng [142]. Graphen oxit dạng khử khôi phục

lại một phần hệ electron  đồng thời các nhóm chức chứa oxy còn lại tạo các tâm hoạt

tính nên Fe3O4/rGO có thể hấp phụ hiệu quả anilin và paracloanilin. Ngoài ra, các hạt

nano Fe3O4 neo trên bề mặt rGO đảm bảo việc tách loại dễ dàng vật liệu sau khi hấp phụ

[22]. Yao và cộng sự đã khảo sát sự hấp phụ xanh metylen và congo đỏ và nhận thấy cả

hai chất này đều hấp phụ tốt lên Fe3O4/rGO [146]. Wang và cộng sự [130] cũng cho thấy

Fe3O4/rGO hấp phụ hiệu quả thuốc nhuộm hữu cơ fushin với dung lượng hấp phụ đạt 89,4

mg/g. Đẳng nhiệt hấp phụ tuân theo cả hai mô hình Langmuir và Freundlich, nhưng mô

hình Langmuir phù hợp hơn. Theo các tác giả này, sự hấp phụ thuốc nhuộm lên

Fe3O4/rGO có thể do hai nguyên nhân: (1) tương tác van der Waals giữa các nguyên tử
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cacbon mạng lục giác trong tấm graphen của Fe3O4/rGO với vòng thơm của thuốc nhuộm

và (2) tương tác  giữa vòng benzen của thuốc nhuộm và hệ electron  không định xứ của

graphen. Nghiên cứu của Qin và cộng sự [103] cho biết Fe3O4/rGO có khả năng hấp phụ

Rhodamin B với dung lượng hấp phụ cao và tốc độ hấp phụ lớn. Có thể tái sử dụng chất

hấp phụ thông qua phản ứng oxy hóa Rhodamin B bằng H2O2 kiểu Fenton. Đẳng nhiệt

hấp phụ tuân theo mô hình của Langmuir. Khả năng hấp phụ cao của composit có thể do

tương tác tĩnh điện, tương tác ưa nước và tương tác - giữa các phân tử hữu cơ và

graphen hoặc tương tác đồng vận giữa các yếu tố trên.

1.3.2.2. Ứng dụng trong điện hoá

Bên cạnh khả năng hấp phụ, composit Fe3O4/rGO cũng có nhiều ứng dụng trong

lĩnh vực điện hoá. Có thể sử dụng composit Fe3O4/rGO để chế tạo điện cực với độ dẫn

điện cao, điện dung riêng cao hơn so với điện cực hình thành từ các vật liệu khác, vì thế

có thể sử dụng để lưu trữ năng lượng [106, 135]. Tương tác bề mặt giữa các hạt nano

Fe3O4 và các tấm nano rGO cực mỏng đã cải thiện tính chất điện hóa của composit

Fe3O4/rGO. Kết quả nghiên cứu của Zhang và Jia [150] đã chỉ ra rằng khi sử dụng

composit Fe3O4/rGO làm vật liệu anot cho pin liti, pin có điện dung cao, độ ổn định tốt

sau 1000 vòng xả và sạc. Trong các vòng xả - sạc, rGO ngăn cản sự kết tụ của các hạt

nano Fe3O4 có hoạt tính cao đồng thời các hạt nano cũng hạn chế sự tái kết hợp của các

tấm rGO, duy trì diện tích bề mặt riêng lớn. Nghiên cứu của Chen [25] cũng chỉ ra rằng,

khi sử dụng composit Fe3O4/graphen làm anot cho pin liti, sau 2120 chu kỳ xả-sạc, pin

vẫn có công suất thuận nghịch ổn định khi mật độ dòng khối lượng thay đổi từ 90 đến

7200 mA/g. Điều này là do composit được tổng hợp có thành phần là các hạt nano Fe3O4

kích thước nhỏ, độ kết tinh cao kết hợp với sự hỗ trợ linh hoạt của các tấm graphen. Ở

đây, các tấm nano graphen không chỉ đóng vai trò là vật liệu hoạt tính lưu trữ liti mà còn

là chất nền dẫn điện để cải thiện tính chất điện hóa của Fe3O4 [13]. Do có từ tính và khả

năng tương tác sinh học, các tấm nano Fe3O4/rGO có thể đóng vai trò như một chất nền

để cố định các phân tử enzym “glucose oxidase” và bám vào bề mặt điện cực từ mà không

cần thêm tác nhân kết dính. Vì vậy, hệ cảm biến sinh học điện hóa dựa trên nano

composit Fe3O4/rGO được Yu và cộng sự [147] nghiên cứu tự lắp ghép bằng điều khiển

từ. Cảm biến thể hiện độ nhạy tốt, độ lặp lại và độ bền cao, duy trì hoạt động của enzym,
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giảm giới hạn khuếch tán của chất phân tích. “Glucose oxidase” được cố định trên điện

cực than thủy tinh biến tính bằng composit Fe3O4/rGO có thể xúc tác cho phản ứng khử

oxy hòa tan tạo thành axit gluconic và H2O2. Cảm biến được sử dụng để phát hiện gluco ở

khoảng nồng độ 0,05–1,5 mM với giới hạn đo là 0,15 µM.

Ngoài ra, các nghiên cứu của Sun và cộng sự [117] đã chỉ ra rằng điện cực than

thuỷ tinh biến tính bằng Fe3O4/rGO có thể phát hiện chọn lọc Cd(II) với giới hạn phát

hiện là 0,056 µM, độ nhạy là 14,82 µA/µM. Điện cực biến tính có độ lặp lại tốt sau 16 lần

đo. Điện cực than thuỷ tinh biến tính bằng Fe3O4/rGO trong nghiên cứu của Sun [118] có

thể phát hiện được ion Pb(II), Cd(II) và Cu(II). Kết quả của nghiên cứu cho thấy giới hạn

phát hiện của Pb(II) là 0,17 µM với độ nhạy là 13,6 µA/µM; của Cd(II) là 0,04 µM với độ

nhạy là 4,35 µA/µM và của Cu(II) là 0,05 µM với độ nhạy là 10,1 µA/µM. Điện cực biến

tính bằng Fe3O4/rGO trong nghiên cứu của Prakash [101] có thể phát hiện được Cr(III)

với độ ổn định tốt sau 10 vòng đo ở tốc độ quét 50 mV/s, nồng độ Cr3+ là 30 mM. Điện

cực than thủy tinh biến tính bằng Fe3O4/rGO có hoạt tính xúc tác điện hóa tốt đối với các

loại chất điện hoạt khác nhau như H2O2, β-nicotinamit ađênin đinuclêotit, nitrit, đopamin,

axit ascorbic, axit uric. Kết quả đó là do tương tác đồng vận của hai loại cấu tử trên vật

liệu. Các tấm rGO đóng vai trò là cấu tử hỗ trợ sự dẫn điện và để neo các hạt Fe3O4, tránh

sự kết tụ. Các hạt nano Fe3O4 tham gia trực tiếp vào các phản ứng điện cực [124]. Sử

dụng điện cực than thủy tinh biến tính bằng Fe3O4-PDDA-G (Fe3O4-

poly(diallyldimethylammonium chloride)-graphen), Lu và cộng sự [88] đã xác định

paracetamol trong khoảng nồng độ từ 0,1 đến 100 µM/L với giới hạn phát hiện 3,7.108

mol/L. Điện cực biến tính có độ lặp lại và độ ổn định cao, được sử dụng để phát hiện

paracetamol trong thuốc. Độ lệch chuẩn tương đối sau 10 lần đo là 3,75 %.

Có thể thấy composit Fe3O4/rGO đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của các nhà

khoa học trên thế giới với rất nhiều công trình đã được công bố. Tuy vậy, như đã trình

bày ở trên, cấu trúc và tính chất của các vật liệu này phụ thuộc rất nhiều vào nguồn

nguyên liệu ban đầu và phương pháp tổng hợp. Vì vậy, vẫn còn nhiều vấn đề thú vị về các

vật liệu này cần được tiếp tục nghiên cứu.
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1.4. SƠ LƯỢC VỀ CẢM BIẾN KHÍ DỰA TRÊN -Fe2O3

Cảm biến khí được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giám sát và điều

khiển chất lượng khí, phát hiện các khí độc hoặc khí dễ cháy, chẩn đoán y khoa, phát hiện

các tác nhân chiến tranh hóa học, và tối ưu hóa hiệu quả cháy của động cơ mô tô. Vì vậy,

chất lượng của cảm biến khí có tác động to lớn trong nhiều lĩnh vực như môi trường, gia

đình, công cộng, an toàn động cơ và an ninh [56]. Trong số nhiều kỹ thuật dò khí, các

cảm biến khí oxit kim loại bán dẫn đo độ dẫn được sử dụng rộng rãi nhất do giá thành

thấp, linh hoạt trong chế tạo, độ nhạy cao, đáp ứng nhanh, thiết bị đơn giản. Rất nhiều

nghiên cứu chỉ ra rằng tương tác thuận nghịch của khí với bề mặt vật liệu là đặc trưng của

cảm biến khí oxit kim loại bán dẫn đo độ dẫn. Phản ứng này có thể bị ảnh hưởng bởi

nhiều yếu tố gồm các nguyên nhân bên trong và bên ngoài như tính chất của vật liệu nền,

diện tích bề mặt, cấu trúc vi mô của các lớp nhạy khí, các phụ gia bề mặt, nhiệt độ, độ ẩm.

Các nhà nghiên cứu đã quan tâm và nỗ lực để tăng cường độ nhạy, một trong những thông

số quan trọng của cảm biến khí [131, 137]. Cơ chế dò khí cơ bản có thể được giải thích

dựa vào sự thay đổi điện trở/độ dẫn của các oxit kim loại bán dẫn mà nguyên nhân là do

sự hấp phụ oxy và phản ứng với các phân tử khí cần dò [131].

eVbề mặt
O2 khí

Obề mặt

KhíBề mặtVật liệu



Hình 1.14. Sự thay đổi năng lượng sau khi hấp phụ các tiểu phân tích điện [131]

EC, EV, EF là năng lượng vùng dẫn, vùng hóa trị, Fermi;

: độ dày của lớp tích điện – khoảng trống;

eVbề mặt: hàng rào năng lượng; e: electron dẫn; +: các tâm cho
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Các phân tử oxy bị hấp phụ trên bề mặt của oxit kim loại lấy electron từ vùng dẫn

EC (Hình 1.14) và giữ electron ở bề mặt dưới dạng ion. Điều này dẫn đến sự hình thành

dải uốn và vùng cạn kiệt electron. Vùng cạn kiệt electron được gọi là lớp tích điện –

khoảng trống, mà độ dày chính là chiều dài của dải uốn. Phản ứng của các dạng oxy này

với khí khử hoặc sự hấp phụ cạnh tranh và thay thế oxy hấp phụ bởi các phân tử khác

giảm, dẫn đến tăng độ dẫn điện. Dạng O tồn tại chủ yếu ở nhiệt độ 300–450 C, là nhiệt

độ làm việc của hầu hết các cảm biến khí oxit kim loại. Khi cảm biến khí tiếp xúc với khí

CO, CO bị oxy hóa bởi O và giải phóng electron vào vật liệu. Cùng với sự giảm lượng

O bề mặt, độ dày của lớp tích điện – khoảng trống giảm. Lúc này hàng rào năng lượng

giữa hai hạt thấp, electron dễ dàng dẫn trong các lớp nhạy khí giữa các hạt khác nhau. Cơ

chế này chỉ phù hợp cho chất bán dẫn loại n trong đó các vùng cạn kiệt electron nhỏ hơn

kích thước hạt [131]. Hiện nay, rất nhiều vật liệu nano oxit khác nhau như In2O3, TiO2,

Ga2O3, ZnO, SnO2, WO3, Fe2O3… đã được tổng hợp cho các ứng dụng cảm biến khí. Mỗi

loại oxit có thể phát hiện được một hoặc vài loại khí nhất định [56].

Trong phần này chúng tôi tập trung trình bày cảm biến oxit sắt α-Fe2O3. Đã có rất

nhiều nghiên cứu về cảm biến khí dựa trên α-Fe2O3 với hình thái và kích thước cũng như

phương pháp tổng hợp khác nhau.

Hạt nano
Thanh xốp

Thời gian (s)

Th
ế 

(V
)

Hình 1.15. Độ hồi đáp của cảm biến α-Fe2O3 thanh nano và hạt nano đối với etanol ở các

nhiệt độ khác nhau [134]
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Wang và cộng sự [134] đã công bố về cảm biến dựa trên hạt nano và thanh nano

α-Fe2O3 xốp thu được bằng cách nung tiền chất α-FeOOH. Nguyên liệu ban đầu là

FeSO4.7H2O và CH3COONa được thủy phân ở 40 C. Các thanh nano α-Fe2O3 dài 5 nm,

diện tích bề mặt riêng lớn 221,9 m2/g trong khi các hạt nano với kích thước hạt 30 nm có

diện tích bề mặt riêng chỉ 18,31 m2/g. Vì vậy, cảm biến thanh nano α-Fe2O3 nhạy với khí

etanol tốt hơn hạt nano, độ nhạy cao gấp nhiều lần so với của hạt nano α-Fe2O3 ở tất cả

các nồng độ khảo sát (từ 50 đến 1000 ppm) (Hình 1.15).

Hung và cộng sự [62] cũng chỉ ra rằng các quả cầu rỗng α- Fe2O3 được tổng hợp

bằng phương pháp thủy nhiệt từ sắt (III) clorua và gluco trong amoniac với đường kính

khoảng 100 nm có độ xốp cao, nhạy với hơi etanol trong khoảng nhiệt độ khảo sát từ 250

C đến 450 C, nồng độ etanol từ 50 ppm đến 500 ppm (Hình 1.16a). Thời gian đáp ứng

và phục hồi của cảm biến nhỏ hơn 1 phút. Cảm biến có độ ổn định sau nhiều lần đo

(Hình 1.16b).

(a)

Etanol (ppm)

R
a/

R
g

(b)

Thời gian (s)

Đ
iệ

n 
trở

Sau 1 ngày

Cảm biến etanol ở 450 C

Hình 1.16. (a). Độ hồi đáp của cảm biến α- Fe2O3 kiểu quả bóng rỗng (nhiệt độ từ 250 C

đến 450 C, nồng độ etanol từ 50 đến 500 ppm); (b). Điện trở của cảm biến theo thời

gian ở 450 C [62]

Cảm biến α-Fe2O3 kiểu chuỗi (nanostrings) và kiểu dây thừng (nanoropes) trong

nghiên cứu của Yan và cộng sự [141] cũng cho kết quả khác nhau. Dạng α-Fe2O3 kiểu

dây thừng nhạy với hơi etanol hơn so với kiểu chuỗi, gấp khoảng từ 3 đến 4 lần do chứa

nhiều biên hạt hơn (Hình 1.17).
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Kết quả nghiên cứu cảm biến Fe2O3 kiểu dây nano đối với etanol của Fan và cộng

sự [37] cho thấy nhiệt độ hoạt động tối ưu của cảm biến là 285 C, độ hồi đáp đối với

etanol 500 ppm là 4,9. Thời gian hồi đáp của cảm biến nhỏ hơn 10 giây, còn thời gian

phục hồi nhỏ hơn 24 giây. Nghiên cứu của Liu và cộng sự [85] cho thấy độ nhạy của cảm

biến α-Fe2O3 với cấu trúc đơn tinh thể đối với axeton nồng độ nhỏ hơn 200 ppm gấp 1,7

lần của bột α-Fe2O3; đối với etanol nồng độ nhỏ hơn 100 ppm gấp 1,9 lần.

Kiểu chuỗi
Kiểu dây
thừng

Nhiệt độ (C)

(a) Kiểu chuỗi
Kiểu dây
thừng

Nồng độ (ppm)

(b)

Hình 1.17. Độ hồi đáp của cảm biến α-Fe2O3 kiểu chuỗi (nanostrings) và kiểu dây thừng

(nanoropes). (a) đối với etanol 100 ppm ở các nhiệt độ khác nhau; (b) Etanol ở các nồng

độ khác nhau, nhiệt độ 240 C [141]

Nghiên cứu của N. D. Cuong và cộng sự [31] cho thấy cảm biến khí α-Fe2O3 chế

tạo từ Fe3O4/chitosan có độ hồi đáp đối với H2, CO, C2H5OH và NH3 cao hơn so với từ

Fe3O4. Ngoài ra cảm biến khí α-Fe2O3 chế tạo từ Fe3O4/chitosan có độ chọn lọc tốt đối với

khí CO.

Các nghiên cứu của một số tác giả khác cũng cho thấy cảm biến α-Fe2O3 nhạy với

hơi etanol hoặc axeton [81, 104, 114, 122].

Từ kết quả nghiên cứu của các tác giả trên cho thấy cảm biến α-Fe2O3 được tổng

hợp bằng các phương pháp khác nhau có độ hồi đáp, độ nhạy khác nhau đối với các khí

khảo sát. Đó là do vật liệu tổng hợp có hình thái, kích thước hạt, độ xốp, diện tích bề mặt

khác nhau. Vật liệu có kích thước hạt nhỏ, độ xốp cao, diện tích bề mặt lớn có độ nhạy

khí cao.
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Chương 2

MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. MỤC TIÊU

Mục tiêu của luận án là biến tính graphen oxit dạng khử bằng oxit sắt từ và ứng

dụng trong hấp phụ, điện hóa và cảm biến khí.

2.2. NỘI DUNG

Luận án tập trung vào 3 nội dung chính sau:

- Tổng hợp nanocomposit Fe3O4/rGO và ứng dụng hấp phụ ion kim loại nặng từ

dung dịch nước.

- Tổng hợp nanocomposit Fe3O4/rGO và ứng dụng biến tính điện cực xác định

paracetamol.

- Tổng hợp nanocomposit Fe3O4/rGO ứng dụng trong cảm biến khí.

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.3.1. Các phương pháp đặc trưng vật liệu

Để đặc trưng vật liệu tổng hợp một số phương pháp hoá lý đã được sử dụng:

2.3.1.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (X-ray diffraction: XRD)

d



Hình 2.1. Sơ đồ tia tới và tia phản xạ trên mạng tinh thể

Theo lý thuyết cấu tạo tinh thể, mạng tinh thể được xây dựng từ các nguyên tử hay

ion phân bố đều đặn trong không gian theo một trật tự nhất định. Khi chùm tia X tới bề

mặt và đi sâu vào bên trong mạng lưới tinh thể thì mạng lưới này đóng vai trò như m ột
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cách tử nhiễu xạ. Các nguyên tử, ion bị kích thích bởi chùm tia X sẽ thành các tâm phát ra

các tia phản xạ (Hình 2.1).

Bước sóng của chùm tia X, góc phản xạ và khoảng cách giữa hai mặt phẳng song

song liên hệ với nhau qua phương trìnhVulf-Bragg:

2dhkl.sin = n (2.1)

Phương trình Vulf- Bragg là cơ sở để nghiên cứu cấu trúc tinh thể. Căn cứ vào cực

đại nhiễu xạ trên giản đồ (giá trị 2θ), có thể suy ra d theo công thức (2.1). Ứng với mỗi hệ

cụ thể sẽ cho một bộ các giá trị d xác định. So sánh giá trị d vừa tìm được với giá trị d

chuẩn sẽ xác định được cấu trúc mạng tinh thể của chất cần nghiên cứu [12].

Phương pháp nhiễu xạ tia X được sử dụng để xác định thành phần pha của vật liệu.

Trong luận án này, phổ XRD được ghi trên máy D8-Advance, Brucker (Đức) với tia phát

xạ Cu-Kα có bước sóng λ = 1,5406 Å, công suất 40 kV. Góc quét 2θ từ 0,5 đến 40 hoặc

80.

2.3.1.2. Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ N2

Phương pháp này được sử dụng để xác định tính chất xốp của vật liệu (diện tích bề

mặt riêng, thể tích mao quản,…) [9].

Xác định bề mặt riêng

Phương trình Brunauer-Emmett-Teller (BET) được áp dụng cho hấp phụ vật lý để

tính bề mặt riêng của vật liệu. Đó là phương pháp tiêu chuẩn trong nghiên cứu vật liệu

hấp phụ hiện nay.

Phương trình BET có thể viết dưới dạng:

(2.2)

trong đó, Po là áp suất hơi bão hòa của chất bị hấp phụ ở nhiệt độ thực nghiệm; V

là thể tích khí hấp phụ ở áp suất P; Vm là thể tích khí bị hấp phụ ở lớp thứ nhất (lớp đơn

phân tử); C là hằng số BET.
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Diện tích bề mặt riêng BET của mẫu được xác định theo công thức:

SBET = (Vm/M).N.Am..D (2.3)

Trong đó, D và M lần lượt là khối lượng riêng và khối lượng mol phân tử của chất

bị hấp phụ, Am là tiết diện ngang của một phân tử chiếm chỗ trên bề mặt chất hấp phụ .

Trong luận án này, phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ N2 được thực

hiện ở nhiệt độ 77 K, trên máy ChemBET-3000 của Mỹ.

2.3.1.3. Phương pháp phổ hồng ngoại (FTIR)

Phương pháp FTIR dựa trên sự tương tác của các bức xạ điện từ miền hồng ngoại

(400 - 4000 cm-1) với các phân tử nghiên cứu. Quá trình tương tác đó có thể dẫn đến sự

hấp thụ năng lượng, có liên quan chặt chẽ đến cấu trúc của các phân tử. Người ta đã

chứng minh rằng chỉ có các phân tử khi dao động có gây ra sự thay đổi momen lưỡng cực

điện mới có khả năng hấp thụ bức xạ hồng ngoại. Về mặt nguyên tắc, bằng thực nghiệm

người ta có thể xác định các bước sóng của bức xạ hồng ngoại tương ứng với các liên kết

giữa các nguyên tử. Có nghĩa là tại bước sóng đó, liên kết hấp thụ năng lượng bức xạ để

chuyển sang một mức dao động mới - mức dao động kích thích và bước sóng đó đặc

trưng cho liên kết tương ứng [12].

Phương pháp FT-IR được sử dụng để xác định sự tồn tại của các nhóm chức trên

bề mặt của vật liệu nghiên cứu.

Trong luận án này, phổ hồng ngoại được ghi trên máy IR-Prestige-21(Shimadzu)

trong khoảng 400 đến 4000 cm1. Trước khi đo, mẫu sấy khô được nghiền và ép viên với

KBr.

2.3.1.4. Phương pháp hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscopy-SEM)

Nguyên tắc cơ bản của SEM là sử dụng chùm tia electron để tạo ảnh mẫu nghiên

cứu. Chùm tia electron được tạo ra từ catôt (súng điện tử) qua 2 tụ quang điện tử sẽ được

hội tụ lên mẫu nghiên cứu. Khi chùm ti a electron đập vào mẫu nghiên cứu sẽ phát ra các

chùm electron phản xạ thứ cấp hoặc chùm electron tán xạ ngược , các electron này được đi

qua hệ gia tốc điện thế vào phần thu và biến đổi thành tín hiệu ánh sáng, tín hiệu được

khuếch đại, đưa vào mạng điều khiển tạo độ sáng trên màn ảnh. Mỗi điểm trên mẫu cho

một điểm tương ứng trên màn. Độ sáng tối trên màn ảnh phụ thuộc vào lượng electron

phát ra tới bộ thu và phụ thuộc vào hình dạng mẫu nghiên cứu .
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Trong luận án này, ảnh SEM được ghi trên máy SEM JED-2300, JEOL.

2.3.1.5. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (Transmission Electron Microscopy:

TEM).

Đây là phương pháp rất quan trọng để đặc trưng cấu trúc và nhận dạng các pha

khác nhau của vật liệu tổng hợp.

Thiết bị TEM chủ yếu bao gồm một cột kín được hút chân không gần 103 mmHg

hoặc cao hơn, chứa nguồn electron và hệ thấu kính từ là tổ hợp thấu kính hội tụ, kính vật

và kính phóng. Chùm tia electron được tạo ra từ catot qua hai tụ quang electron sẽ hội tụ

lên mẫu nghiên cứu. Khi chùm electron đập vào mẫu, một phần chùm electron sẽ truyền

qua. Các electron truyền qua này được đi qua điện thế gia tốc vào phần thu và biến đổi

thành một tín hiệu ánh sáng, tín hiệu được khuếch đại, đưa vào mạng lưới điều khiển tạo

độ sáng trên màn ảnh. Độ sáng tối trên màn ảnh phụ thuộc vào lượng electron phát ra tới

bộ thu và phụ thuộc vào hình dạng mẫu nghiên cứu [7].

Trong luận án này, ảnh TEM được ghi trên máy JEOL JEM-2100F.

2.3.1.6. Phổ quang điện tử tia X (XPS)

Phương pháp này dựa trên hiệu ứng quang điện tử, nghĩa là mẫu được chiếu sáng

bằng tia X làm phát ra những quang điện tử từ bề mặt. Năng lượng liên kết của các quang

điện tử phát ra cho biết những thông tin về những nguyên tố mà từ đó nó thoát ra, cũng

như năng lượng liên kết hóa học của những nguyên tố này.

Kỹ thuật phổ quang điện tử tia X sử dụng các photon để ion hóa các nguyên tử bề

mặt, đồng thời thu nhận và đo năng lượng các quang điện tử phát ra. Trong kỹ thuật này

bề mặt mẫu được bắn phá bởi tia X năng lượng thấp từ nguồn nhôm hoặc magiê trong đó

sử dụng pic Kα.

Mỗi nguyên tố sẽ có một tập pic đặc trưng trong phổ quang điện tử tại các động

năng được xác định bởi năng lượng photon và các năng lượng liên kết tương ứng. Bằng

cách đo động năng quang điện tử và biết năng lượng photon tới có thể xác định được năng

lượng liên kết điện tử. Từ đó có thể nhận được một số thông tin về mẫu nghiên cứu (các

nguyên tố có mặt trong mẫu, hàm lượng phần trăm của mỗi nguyên tố và trạng thái hóa

học của các nguyên tố có mặt) [6].
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Vì thế phương pháp này được sử dụng để xác định thành phần nguyên tố và trạng

thái oxy hoá của nó trong mẫu nghiên cứu.

Trong luận án này, phổ quang điện tử tia X được thực hiện trên máy Shimadzu

Kratos AXISULTRA DLD spectrometer kết hợp sử dụng phần mềm peak fitting-CASA

XPS.

2.3.1.7. Phương pháp phân tích nhiệt

Phân tích nhiệt là nhóm phương pháp theo dõi sự thay đổi tính chất của vật liệu

(mẫu đo) theo sự thay đổi nhiệt độ.

Khi cung cấp nhiệt năng, nhiệt độ của mẫu tăng lên một giá trị xác định tuỳ thuộc

vào nhiệt lượng cung cấp và nhiệt dung của mẫu. Ở trạng thái vật lý bình thường, nhiệt độ

của mẫu biến đổi chậm theo nhiệt lượng nhưng khi trạng thái của mẫu thay đổi thì sự biến

đổi này bị gián đoạn. Khi mẫu được cung cấp nhiệt năng, các quá trình vật lí và hoá học

có thể xảy ra như sự nóng chảy hoặc phân huỷ đi kèm với sự biến đổi entanpi, kích thước

hạt, khối lượng, tính chất từ,…Các quá trình biến đổi này có thể ghi nhận bằng phương

pháp phân tích nhiệt. Phép phân tích nhiệt vi sai bao gồm nhiều phương pháp khác nhau.

Ở đây chúng tôi sử dụng phương pháp TGA (Thermogravimetric Analysis) để đo sự biến

đổi khối lượng khi gia nhiệt [125].

Trong luận án này, phương pháp phân tích nhiệt TGA được thực hiện trên máy

SETARAM của Pháp.

2.3.1.8. Phương pháp xác định tính chất từ của vật liệu

Từ kế mẫu rung là một thiết bị dùng để đo tính chất từ của vật liệu trong từ trường

tĩnh, hoạt động trên nguyên tắc thu tín hiệu cảm ứng điện từ khi rung mẫu đo trong từ trường.

Phương pháp này đo mômen từ của mẫu cần đo trong từ trường ngoài. Mẫu đo được gắn vào

một thanh rung không có từ tính, và được đặt vào một vùng từ trườn g đều tạo bởi 2 cực của

nam châm điện. Mẫu là vật liệu từ nên trong từ trường được từ hóa và tạo ra từ trường.

Đơn vị của momen từ là emu. Bằng cách thay đổi vị trí tương đối của mẫu có

mômen từ M với cuộn dây thu, từ thông qua tiết diện ngang của cuộn dây sẽ thay đổi theo

thời gian làm xuất hiện trong nó một suất điện động cảm ứng. Các tín hiệu đo được (tỷ lệ

với M) sẽ được chuyển sang giá trị của đại lượng từ cần đo bằng một hệ số chuẩn của hệ

đo.
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Để thực hiện được phép đo này, mẫu được rung với tần số xác định trong vùng từ

trường đồng nhất của một nam châm điện. Từ trường này sẽ từ hoá mẫu và khi mẫu rung

sẽ tạo ra hiệu điện thế cảm ứng trên cuộn dây thu tín hiệu. Tín hiệu được thu nhận,

khuếch đại rồi được xử lý trên máy tính và cho ta biết giá trị từ độ của mẫu [11].

Trong luận án này, tính chất từ của vật liệu được đo bằng từ kế mẫu rung (VSM), thực

hiện trên máy Micro Sence Easy VSM 20130321-02.

2.3.2. Các phương pháp phân tích

2.3.2.1. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Nếu ta chiếu một chùm tia sáng có bước sóng xác định vào đám hơi nguyên tử thì

các nguyên tử tự do sẽ hấp thụ các bức xạ có bước sóng ứng đúng với những tia bức xạ

mà nó có thể phát ra được trong quá trình phát xạ. Phổ sinh ra trong quá trình này gọi là

phổ hấp thụ nguyên tử.

Cơ sở của phương pháp này là dựa vào định luật Lambert – Beer.

Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng để phân tích nồng độ của As (V), Pb

(II) và Ni (II).

Trong luận án này, phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) được đo trên máy AAS-6800

(Shimadzu – Japan).

2.3.2.2. Phương pháp Von-Ampe hòa tan

Phương pháp Von-Ampe là một nhóm các phương phân tích điện hóa dựa trên việc

nghiên cứu các đường cong phân cực nhận được nhờ một điện cực dễ bị phân cực nhỏ

được nhúng vào trong dung dịch phân tích [10].

Trường hợp quá trình hòa tan điện hóa là quá trình anot thì được gọi là phương

pháp Von-Ampe hòa tan anot (Anodic Stripping Voltammetry). Phương pháp Von-Ampe

hòa tan anot gồm hai giai đoạn: giai đoạn làm giàu và giai đoạn hòa tan.

+ Giai đoạn làm giàu: điện phân để làm giàu chất cần phân tích lên bề mặt điện cực

làm việc dưới dạng kim loại hay hợp chất khó tan. Quá trình điện phân được tiến hành ở

thế không đổi và dung dịch phân tích được khuấy đều bằng khuấy từ hoặc cho điện cực

quay quanh trục của nó để tăng sự chuyển khối của chất phân tích đến bề mặt điện cực.
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Kết thúc giai đoạn này, ngừng khuấy hoặc ngừng quay điện cực để dung dịch yên

tĩnh trong khoảng 10 đến 30 giây để chất phân tích phân bố đều trên toàn bộ bề mặt điện

cực làm việc.

+ Giai đoạn hòa tan: giai đoạn hòa tan kết tủa đã được làm giàu bằng cách quét thế

tuyến tính theo một chiều xác định đồng thời ghi đường Von-Ampe hòa tan.

Hai giai đoạn này ngược nhau. Tín hiệu điện hóa ghi được trong quá trình hòa tan ở

những điều kiện thích hợp tỷ lệ với lượng chất đã đư ợc kết tủa lên bề mặt điện cực, nhờ

đó dễ dàng xác định được nồng độ chất cần phân tích trong dung dịch.

Nếu sử dụng kỹ thuật xung vi phân thì gọi là phương pháp Von-Ampe hòa tan anot

xung vi phân (Differential Pulse Anodic Stripping Voltammetry: DP-ASV). Trong kỹ

thuật xung vi phân, các xung có biên độ không đổi chồng lên điện thế có độ dốc tuyến

tính được áp lên điện cực làm việc để phản ứng xảy ra. Dòng điện thu được sẽ được xác

định tại hai thời điểm là ngay trước khi áp xung i(t1) và khoảng 40 ms ngay trước khi kết

thúc xung i(t2). Dòng điện đo được là hiệu của hai lần xác định, i = i(t2) – i(t1) là một

hàm của điện thế [5].

Trong luận án này, phương pháp Von – Ampe hòa tan được đo trên máy phân tích

điện hóa CPA - HH5 Computerized.

2.4. THỰC NGHIỆM

2.4.1. Hoá chất

Các hóa chất chính sử dụng trong luận án được trình bày ở Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Các hóa chất chính được sử dụng trong nghiên cứu

Hóa chất Nguồn gốc

Graphit bột Merck

Kali pemanganat (KMnO4) Merck

Sắt (III) clorua (FeCl3.6H2O) Merck

Sắt (II) sunfat (FeSO4.7H2O) Merck

Natri nitrat (NaNO3) (PA) Guangdong

Natri monohydro asenat (Na2HAsO4.2H2O) Merck
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Etanol (C2H5OH) Guangdong

Axit sunfuric (H2SO4) 98% Sigma-Aldrich

Hydro peoxit (H2O2) 30% Sigma-Aldrich

Ammoniac (NH3, 25%) Guangdong

Axit clohydric (HCl) 36% Guangdong

Natri cacbonat (Na2CO3) (PA) Guangdong

Natri photphat (Na3PO4) (PA) Guangdong

Canxi clorua (CaCl2) (PA) Guangdong

Magiê clorua (MgCl2) (PA) Guangdong

Dung dịch nafion 5% Aldrich

Kali đihiđro photphat (KH2PO4) Kanto

Kali hiđro photphat (K2HPO4) Kanto

Axit citric (C6H8O7) Merck

Natri citrat (Na3C6H5O7) Merck

Axit axetic (CH3COOH) Merck

Natri axetat (NaCH3COO) Merck

Axit o-boric (H3BO3) Merck

Axit o-photphoric (H3PO4) Merck

Hexametylen tetramin (Urotropin) Merck

2.4.2. Tổng hợp graphit oxit (GrO) và graphen oxit (GO)

Graphit oxit và graphen oxit được tổng hợp theo phương pháp Hummers [61]. Quy

trình được thực hiện như sau: Trộn đều 1,0 gam graphit bột với 0,5 gam NaNO3 trong cốc

thủy tinh chịu nhiệt được làm lạnh. Cho vào cốc 23 mL H2SO4 đặc và khuấy đều. Thêm

từ từ 3,0 gam KMnO4 vào cốc và tiếp tục khuấy trong hai giờ, duy trì nhiệt độ dưới 15 C.

Thêm tiếp vào hỗn hợp 100 mL nước cất, đồng thời nâng nhiệt độ lên 98 C và khuấy
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thêm hai giờ nữa. Sau đó thêm 10 mL dung dịch H2O2 30 % và khuấy trong hai giờ. Hỗn

hợp chuyển sang màu nâu. Ly tâm lấy chất rắn và rửa bằng dung dịch HCl 5 % để loại bỏ

ion kim loại, sau đó rửa bằng nước cất để loại bỏ axit thu được GrO. Để thu được GO,

GrO được tách lớp bằng kỹ thuật rung siêu âm trong nước. Sản phẩm được sấy ở 60 C

trong 12 giờ thu được GO có màu nâu đen.

2.4.3. Tổng hợp graphen oxit dạng khử (rGO)

Cho 0,1 g GrO vào 100 mL nước cất, siêu âm 1 giờ để thu được huyền phù GO.

Tiếp theo thêm 0,15 g axit ascorbic, khuấy hỗn hợp ở 50 °C trong 8 giờ. Ly tâm, rửa sản

phẩm nhiều lần bằng etanol, sấy ở 80 °C trong 5 giờ thu được graphen oxit dạng khử

(rGO).

2.4.4. Tổng hợp composit oxit sắt từ/graphen oxit dạng khử (Fe3O4/rGO)

Quy trình 1:

Composit Fe3O4/rGO được tổng hợp theo phương pháp trực tiếp từ rGO và hỗn

hợp hai muối Fe(II), Fe(III) [130]. Quy trình tổng hợp có thể được mô tả theo sơ đồ Hình

2.2.

0,5 g rGO + H2O

Huyền phù rGO

1) Siêu âm 2 giờ
2) Sục khí N2

Dung dịch hỗn hợp
muối Fe(II) + Fe(III)

Fe3O4/rGO

1) Siêu âm 1 giờ
2) Thêm từng giọt NH3

3) Khuấy 2 giờ

Sản phẩm

1) Tách, rửa (nước, etanol)
2) Sấy chân không

Hình 2.2. Sơ đồ tổng hợp composit Fe3O4/rGO từ rGO và hỗn hợp 2 muối Fe(II), Fe(III)
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Cho 0,5 g rGO vào nước cất, siêu âm trong 2 giờ, sục khí nitơ trong 15 phút để

đuổi hết ôxi. Thêm dung dịch hỗn hợp gồm FeSO4.7H2O (0,002 mol) và FeCl3.6H2O

(0,004 mol) vào hỗn hợp trên và tiếp tục siêu âm trong 1 giờ. Thêm từ từ từng giọt dung

dịch NH3 (1,65 M) vào và tiếp tục khuấy trong 2 giờ. Chất rắn màu đen được tách ra bằng

nam châm. Rửa chất rắn bằng nước và sau đó bằng etanol nhiều lần để loại bỏ axit còn dư

và sắt hòa tan, sau đó sấy trong chân không ở 60 C trong 10 giờ thu được sản phẩm.

Composit Fe3O4/rGO tổng hợp theo quy trình này được sử dụng để nghiên cứu sự

hấp phụ các ion kim loại nặng.

Quy trình 2:

Composit Fe3O4/rGO trong phần này được tổng hợp từ rGO và muối Fe(II) [123].

Quy trình tổng hợp có thể được mô tả theo sơ đồ Hình 2.3.

0,025 g rGO + 50 mL H2O

Huyền phù rGO

1) Siêu âm 1 giờ
2) Sục khí N2

Fe3O4/rGO

1) Thêm NH3 (pH =11,0)
2) Thêm 0,25 g FeCl2.4H2O
3) Khuấy 16 giờ nhiệt độ phòng

Sản phẩm

1) Tách, rửa (nước, etanol)
2) Sấy chân không

Hình 2.3. Sơ đồ tổng hợp composit Fe3O4/rGO từ rGO và muối Fe(II)

Cho 0,025 gam rGO vào 50 mL nước cất và siêu âm 1 giờ. Sục khí N2 vào dung

dịch trong 15 phút để đuổi hết O2 và điều chỉnh pH = 11,0 bằng dung dịch NH3. Cho vào

dung dịch 0,25 g FeCl2.4H2O rồi tiến hành khuấy đều 16 giờ ở nhiệt độ phòng. Lọc và rửa
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sản phẩm nhiều lần bằng nước cất và C2H5OH, sấy ở 80 oC trong 5 giờ thu được sản

phẩm.

Composit Fe3O4/rGO tổng hợp từ Fe(II) được sử dụng để biến tính điện cực than

thuỷ tinh ứng dụng xác định paracetamol trong một số mẫu thuốc và chế tạo cảm biến khí.

2.4.5. Chuẩn bị điện cực

Xử lý điện cực

Trước khi biến tính, bề mặt điện cực than thủy tinh (glassy carbon electrode:

GCE) được đánh bóng bằng bột nhôm oxit, sau đó rửa siêu âm khoảng 2 phút trong nước

cất và sấy khô ở nhiệt độ phòng.

Biến tính điện cực

Trước hết Fe3O4/rGO hoặc rGO được phân tán vào dung môi bằng siêu âm trong 1

giờ để được huyền phù 1 mg/mL. Sau đó, huyền phù được trộn với dung dịch nafion (1,25

% trong etanol) theo tỷ lệ thể tích 1:4. Tiếp theo 5 L dung dịch hỗn hợp được nhỏ lên

GCE. Sấy để dung môi bay hơi. Rửa điện cực bằng nước cất và để khô trong không khí

trước khi thực hiện các phép đo điện hóa.

Các điện cực được ký hiệu là Fe3O4/rGO/Naf-GCE (điện cực GCE được biến tính

bằng Fe3O4/rGO có thêm Nafion) và rGO/Naf-GCE (điện cực GCE được biến tính bằng

rGO có thêm Nafion).

2.4.6. Chế tạo cảm biến

Để chế tạo cảm biến chúng tôi sử dụng điện cực in lưới platin trên đế Si/SiO2 được

chế tạo bằng công nghệ vi điện tử truyền thống. Composit Fe3O4/rGO được phân tán

trong C2H5OH bằng siêu âm. Dùng micropipet nhỏ giọt hỗn hợp vật liệu lên phần ô lưới.

Sấy khô cảm biến trong không khí để làm bay hơi etanol có trong vật liệu. Xử lý nhiệt

cảm biến ở 600 C trong 5 giờ để ổn định điện trở. Hình 2.4 mô tả sơ đồ cảm biến khí.
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Fe3O4/rGO
/etanol

Nút điều
chỉnh

Xả

Van 3 chiều

Van 4 chiều

Lớp cảm biến

Gia nhiệt

Điều khiển
nhiệt độ Xả

Công tắc
(k.khí/khí
đo)

Khí đo

Không
khí

Hình 2.4. Sơ đồ cảm biến khí

(a) Tạo cảm biến khí bẳng cách nhỏ huyền phù Fe3O4/rGO trong etanol lên nền điện cực

Pt; (b) Ảnh buồng đo cảm biến khí; (c) Sơ đồ hệ thống làm việc của cảm biến

2.4.7. Khảo sát sự hấp phụ ion kim loại lên vật liệu Fe 3O4/rGO tổng hợp

Vật liệu Fe3O4/rGO tổng hợp được đánh giá khả năng hấp phụ thông qua sự hấp

phụ các ion As(V), Ni(II) và Pb(II). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp phụ đã được khảo

sát.

2.4.7.1. Xác định điểm điện tích không (pHPZC)

Điểm điện tích không của vật liệu Fe3O4/rGO tổng hợp được xác định theo phương

pháp dịch chuyển pH [73]. Quy trình như sau: Cho 25 mL dung dịch KNO3 0,1 M vào các

bình nón dung tích 250 mL. Điều chỉnh pH của dung dịch ban đầu từ 2,0 đến 10,0 bằng

các dung dịch HCl 0,1 M hoặc NaOH 0,1M (pHđ). Thêm 0,05 g Fe3O4/rGO vào mỗi bình,

lắc đều. Sau 24 giờ, xác định pH của hỗn hợp (pHc). Xây dựng đồ thị biểu diễn sự phụ

thuộc giữa pH = pHđ – pHc theo pHđ. Giao điểm của đồ thị với trục hoành cho ta giá trị

pHPZC.
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2.4.7.2. Ảnh hưởng của pH đến sự hấp phụ

Cho 0,1 gam Fe3O4/rGO vào bình nón chứa 50 mL dung dịch ion kim loại (As(V),

Ni(II), Pb(II)) (50 mg/L), điều chỉnh pH đến giá trị thích hợp. Đậy kín và lắc trong 24 giờ,

ly tâm lấy dung dịch. Nồng độ ion kim loại trước và sau hấp phụ (cân bằng) được xác

định bằng phương pháp AAS. Dung lượng hấp phụ cân bằng, qe, được tính theo công thức

(2.4).

0( )e
e

V C C
q

m




(2.4)

Trong đó: C0 là nồng độ của ion kim loại ban đầu (mg/L); Ce là nồng độ ion

kim loại sau hấp phụ (mg/L); V là thể tích dung dịch (mL); m là khối lượng chất hấp phụ

(mg).

2.4.7.3. Nghiên cứu động học hấp phụ

Thí nghiệm nghiên cứu động học hấp phụ được thực hiện với các nồng độ ion kim

loại khác nhau ở 25 C. Cho 100 mL dung dịch ion kim loại vào bình nón 500 mL, điều

chỉnh pH ban đầu bằng dung dịch HCl hoặc NaOH 0,1 M (pH ~ 6,0 đối với dung dịch

As(V); ~ 5,0 đối với dung dịch Ni(II) và ~ 5,5 đối với dung dịch Pb(II)). Thêm 0,1 gam

Fe3O4/rGO vào bình nón, đậy kín và lắc đều. Sau những khoảng thời gian khác nhau, lấy

mẫu, tách chất hấp phụ và xác định nồng độ của ion kim loại, Ct, trong dung dịch bằng

phương pháp AAS. Nồng độ ban đầu của As(V) thay đổi từ 13,10 mg/L đến 75,80 mg/L,

của Ni(II) từ 11,69 mg/L đến 51,12 mg/L, của Pb(II) từ 20,00 mg/L đến 100,00 mg/L.

2.4.7.4. Ảnh hưởng của các ion cạnh tranh đến sự hấp phụ As(V) lên vật liệu

Fe3O4/rGO

Quy trình như sau: Cho 50 mL dung dịch As(V) nồng độ 30 mg/L (tương ứng 0,4

mmol/L) vào bình tam giác, điều chỉnh pH = 5,5 - 6,0 bằng dung dịch HCl hoặc NaOH.

Thêm 20 mg chất hấp phụ vào bình. Lần lượt thêm 0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,03 mmol

NaNO3 vào bình, lắc trong 24 giờ để quá trình hấp phụ đạt cân bằng. Xác định nồng độ

As(V) cân bằng bằng phương pháp AAS. Dung lượng hấp phụ cân bằng qe được tính theo

công thức (2.4).

Thực hiện quy trình tương tự, thay NaNO3 lần lượt bằng Na3PO4, Na2CO3, CaCl2

và MgCl2 để khảo sát ảnh hưởng của các ion còn lại.
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Hiệu quả gây cản (Inhibition Efficiency: IE) của mỗi anion cạnh tranh đến sự hấp

phụ As(V) được tính bằng biểu thức (2.5) [110].

(%) 100
q' - q

IE = .
q'

(2.5)

Trong đó, q’ là dung lượng hấp phụ As(V) lên Fe3O4/rGO khi không có ion cạnh

tranh; q là dung lượng hấp phụ As(V) lên Fe3O4/rGO khi có ion cạnh tranh.

2.4.8. Ứng dụng điện cực than thuỷ tinh biến tính xác định paracetamol (PRC)

Điện cực than thuỷ tinh biến tính bằng vật liệu Fe3O4/rGO tổng hợp

(Fe3O4/rGO/Naf-GCE) được ứng dụng để xác định PRC bằng phương pháp Von-Ampe

hoà tan xung vi phân.

Các đường Von–ampe (cyclic voltammograms: CVs) được ghi trong khoảng thế từ

 0,50 V đến + 0,90 V (thế quét tới) và từ + 0,9 V đến  0,5 V (thế quét lui) với tốc độ

quét 0,1 V/giây.

Các đường Von–ampe anot hòa tan xung vi phân (DP - ASV) được ghi từ  0,5 V

đến + 0,9 V với tốc độ quét 0,02 V/giây. Trước mỗi phép đo, mẫu trắng (gồm đệm ABS

pH = 6,0 và nước cất) cũng được ghi tương tự.

Ba loại thuốc chứa paracetamol gồm Panadol Extra (công ty Sanofi-Synthelabo,

Vietnam), Tiffy dey (công ty Thai Nakorn Patana, Vietnam) và pms-Mexcold (Tập đoàn

Imexpharm hợp tác về công nghệ với Pharmascience Inc., Canada) được sử dụng để

nghiên cứu. Cân chính xác mười viên thuốc của mỗi loại thuốc trên và nghiền mịn. Cân

lượng vừa đủ bột thuốc, cho vào bình định mức 100 mL, thêm dung dịch đệm ABS pH =

6,0 đến vạch định mức. Phương pháp thêm chuẩn được sử dụng để xác định hàm lượng

thuốc.

2.4.9. Khảo sát tính nhạy khí của cảm biến

Tính chất nhạy khí của cảm biến được khảo sát đối với các khí C2H5OH (101000

ppm), CO (10–200 ppm), H2 (25–1000 ppm) và NH3 (50–1000 ppm) ở các nhiệt độ khác

nhau (350 C, 400 C, 450 C), sử dụng thiết bị thổi khí tự chế theo chế độ bật – tắt.

Trong quá trình đo, điện trở của cảm biến được ghi tự động thông qua phần mềm Keithley

2602.
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Chương 3

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. TỔNG HỢP NANOCOMPOSIT Fe3O4/rGO VÀ NGHIÊN CỨU SỰ HẤP PHỤ

CÁC ION KIM LOẠI NẶNG

Để tổng hợp nanocomposit Fe3O4/rGO trước hết chúng tôi tiến hành tổng hợp GO

theo phương pháp Hummer (mục 2.4.2) và khử GO thành rGO bằng axit ascorbic (mục

2.4.3). Tiếp theo, nanocomposit Fe3O4/rGO được tổng hợp từ rGO và hỗn hợp hai muối

sắt Fe(II) và Fe(III) theo quy trình đã mô tả ở mục 2.4.4. (Quy trình 1).

3.1.1. Đặc trưng vật liệu tổng hợp

3.1.1.1. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD)

Thành phần pha tinh thể và cấu trúc của các mẫu graphit, GO, rGO và Fe3O4/rGO

tổng hợp được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (Hình 3.1 và 3.2).
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Hình 3.1. Giản đồ XRD của mẫu graphit
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Hình 3.2. Giản đồ XRD của các mẫu GO,

rGO, Fe3O4/rGO từ hỗn hợp hai muối Fe(II)

và Fe(III)

Giản đồ XRD ở Hình 3.1 cho thấy graphit ban đầu có độ kết tinh cao với pic đặc

trưng có cường độ lớn và sắc nét tại góc nhiễu xạ 2  = 26,4 ứng với mặt phản xạ (002),

khoảng cách giữa các lớp cacbon trong graphit là 0,34 nm. Sau khi bị oxi hoá, cường độ

pic đặc trưng của graphit ở 2θ = 26,4 đã giảm đi đáng kể và thay vào đó là sự xuất hiện
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của pic ở góc 2θ = 11,4 đặc trưng cho vật liệu GO [49], khoảng cách giữa các lớp cacbon

là 0,79 nm. Như vậy, khoảng cách giữa các lớp cacbon đã được nâng lên đáng kể từ 0,34

nm ở graphit đến 0,79 nm ở GO là do quá trình oxy hóa graphit đã tạo ra các nhóm chức

chứa oxy như –OH, –O–, –C=O và –COOH chèn vào giữa các lớp dẫn đến làm tăng

khoảng cách giữa các lớp cacbon trong graphit [4], [76].

Tuy vậy, như đã trình bày ở trên, mặc dù cường độ giảm mạnh nhưng pic đặc

trưng cho graphit ở góc 2 = 26,4o vẫn còn, điều này có thể là do sự tách lớp (sự oxy hoá)

ở đây xảy ra chưa hoàn toàn. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Marcano và

cộng sự [90]. Sau khi bị khử bằng axit ascorbic, trên giản đồ XRD của mẫu rGO không

còn xuất hiện pic ở 2 = 11,4 mà thay vào đó là một pic rộng với cường độ thấp ở góc 2

= 25,8 tương ứng với cấu trúc trật tự ở phạm vi tương đối nhỏ trong sản phẩm rGO xếp

chồng không trật tự. Điều này chứng tỏ GO đã bị khử thành rGO [76, 123]. Đối với mẫu

Fe3O4/rGO, trên giản đồ xuất hiện các pic nhiễu xạ đặc trưng của sắt oxit tại góc 2 =

30,1; 35,7; 43,4; 57,3 và 63,2 ứng với các mặt phản xạ (220), (311), (400), (511),

(440). Điều đó chứng tỏ đã hình thành Fe3O4 trên nền rGO [160].

3.1.1.2. Phổ hồng ngoại (FTIR)

Các mẫu GO, rGO và Fe3O4/rGO còn được đặc trưng bằng phổ hồng ngoại (FT-

IR) (Hình 3.3).

Trên phổ hồng ngoại của mẫu GO xuất hiện các dải hấp thụ đặc trưng của các

nhóm chức chứa ôxy tại 3430 cm−1 ứng với dao động hóa trị của liên kết O–H hoặc của

các phân tử nước hấp phụ vật lý, 1730 cm−1 ứng với dao động hóa trị của liên kết C=O

trong nhóm cacboxyl và cacbonyl, 1412 cm−1 ứng với dao động hóa trị của C–OH bậc 3

và 1060 cm−1 ứng với dao động hóa trị của liên kết C–O trong nhóm epoxy. Điều này một

lần nữa khẳng định đã oxy hóa thành công graphit. Sau khi bị khử bằng axit ascorbic,

cường độ của các dải hấp thụ ứng với các nhóm chức chứa oxy giảm đáng kể ở phổ của

rGO, chứng tỏ GO đã bị khử thành rGO nhưng không hoàn toàn. Trên phổ hồng ngoại

của mẫu Fe3O4/rGO xuất hiện thêm dải ở số sóng 578 cm−1 ứng với dao động của liên kết

Fe–O, điều này khẳng định thêm cho kết quả XRD ở trên về sự tồn tại của Fe3O4 trên rGO

[22, 150, 160].
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Hình 3.3. Phổ hồng ngoại của các mẫu GO, rGO và Fe3O4/rGO

3.1.1.3. Ảnh TEM của vật liệu

Hình thái của các mẫu GO và Fe3O4/rGO được đặc trưng bằng phương pháp hiển

vi điện tử truyền qua (Hình 3.4).

(a) (b)

Hình 3.4. Ảnh TEM của mẫu GO (a) và Fe3O4/rGO (quy trình 1) (b)

Ảnh TEM của mẫu GO (Hình 3.4a) cho thấy hình thái co cụm với các nếp gấp biểu

thị sự biến dạng do quá trình bóc tách và phục hồi của các lớp graphit [150]. Trong khi

đó, ảnh TEM của mẫu Fe3O4/rGO (Hình 3.4b) cho thấy sự tồn tại của các hạt Fe3O4 với
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kích thước trung bình khoảng 20 nm phân tán lên trên các tấm cacbon. Tuy nhiên, rất khó

để đạt được đơn phân tán của các hạt Fe3O4 trên rGO là do tính chất từ vốn có của nó.

3.1.1.4. Phổ quang điện tử tia X (XPS)

Thành phần và trạng thái oxy hóa của các nguyên tố trong mẫu Fe3O4/rGO tổng

hợp được đặc trưng bằng phổ quang điện tử tia X (Hình 3.5).
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Hình 3.5. Phổ XPS của mẫu Fe3O4/rGO (a), phổ XPS phân giải cao ứng với mức C 1s

của GO (b), của rGO(c) và mức Fe 2p của Fe 3O4/rGO (d)

Phổ XPS của mẫu Fe3O4/rGO (Hình 3.5a) cho thấy sự có mặt của ba nguyên tố C,

O và Fe tương ứng với các mức năng lượng 285, 530 và 710 eV. Kết quả phổ XPS phân

giải cao ứng với mức C 1s của GO ở Hình 3.5b chỉ ra sự tồn tại của các nhóm chức đặc

trưng của GO như C=C (Csp2: 284,8 eV); hydroxyl và epoxyl (C−O: 286,8 eV) và

cacbonyl (C=O: 287,9 eV). Phổ XPS phân giải cao ứng với mức C 1s của rGO (Hình

3.5c) cũng cho thấy sự tồn tại của các pic đặc trưng cho các nhóm chức tương tự GO,
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nhưng cường độ đã giảm đi đáng kể so với ở GO. Như vậy, có thể khẳng định GO đã bị

khử một phần thành rGO. Trên phổ XPS phân giải cao ứng với mức Fe 2p (Hình 3.5d)

không xuất hiện các pic ở khoảng 719 eV đặc trưng cho sắt (III) oxit mà thay vào đó là

các pic rộng ở khoảng 710,9 eV (Fe2p3/2) và 724,5 eV (Fe2p1/2) của sắt từ oxit. Điều này

một lần nữa cho thấy Fe3O4 đã đư ợc phân tán trên rGO [13, 35, 48].

3.1.1.5. Tính chất từ

Để kiểm tra từ tính của vật liệu tổng hợp, mẫu nano nanocomposit Fe3O4/rGO

được đặc trưng từ tính ở nhiệt độ phòng (25 C) (Hình 3.6).

Hình 3.6. Đường cong từ hóa của Fe3O4/rGO

Từ kết quả đo tính chất từ có thể thấy đường cong từ trễ của vật liệu có dạng

hình chữ S và độ từ hóa bão hòa của Fe 3O4/rGO bằng 59,4 emu /g. Giá trị này tương

đương với kết quả của Chandra và cộng sự [21] khi sử dụng chất khử là hydrazin, cao hơn

so với kết quả của Sheng, Yang và Zong [110, 142, 160] khi tổng hợp composit

Fe3O4/rGO không sử dụng chất khử. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trong công trình này

thấp hơn so với của Luo và Wang [89, 130]. Bảng 3.1 so sánh giá trị độ từ hoá bão hoà

của một số nghiên cứu về composit Fe3O4/graphen với vật liệu của chúng tôi.

Ngoài ra, giá trị độ từ hóa bão hòa của mẫu Fe3O4/rGO thấp hơn so với của Fe3O4

nguyên chất (77,9 emu/g) [89]. Sự chênh lệch về độ từ hóa bão hòa giữa Fe3O4/rGO và

Fe3O4 được cho là do sự có mặt của các tấm nano rGO trong Fe3O4/rGO đã làm giảm mật

độ Fe3O4 trong composit. Lực kháng từ của vật liệu gần bằng không chỉ ra rằng vật liệu bị
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khử một phần thành rGO. Trên phổ XPS phân giải cao ứng với mức Fe 2p (Hình 3.5d)

không xuất hiện các pic ở khoảng 719 eV đặc trưng cho sắt (III) oxit mà thay vào đó là

các pic rộng ở khoảng 710,9 eV (Fe2p3/2) và 724,5 eV (Fe2p1/2) của sắt từ oxit. Điều này

một lần nữa cho thấy Fe3O4 đã đư ợc phân tán trên rGO [13, 35, 48].

3.1.1.5. Tính chất từ

Để kiểm tra từ tính của vật liệu tổng hợp, mẫu nano nanocomposit Fe3O4/rGO

được đặc trưng từ tính ở nhiệt độ phòng (25 C) (Hình 3.6).
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khử từ khi loại bỏ từ trường ngoài. Vì vậy, tính chất siêu thuận từ của vật liệu được thiết

lập.

Bảng 3.1. Giá trị độ từ hóa bão hòa của một số nghiên cứu

Mẫu
Độ từ hóa bão hòa

(emu/g)
Nhiệt độ (K) TLTK

Fe3O4/rGO 59,4 298
Nghiên cứu

này

Fe3O4/rGO
22,3 hoặc 59,0

Tùy theo lượng Fe3O4

300 [21]

Fe3O4/rGO 66,4 298 [89]

Fe3O4/GO 31,0 Phòng [110]

Fe3O4/Graphen 72,9 298 [130]

Fe3O4/GO 31,2 Phòng [160]

3.1.1.6. Đẳng nhiệt hấp phụ và khử hấp phụ nitơ

Tính chất xốp của vật liệu tổng hợp được đánh giá bằng phương pháp đẳng nhiệt

hấp phụ và khử hấp phụ nitơ. Trên hình 3.7 là đường đẳng nhiệt hấp phụ và khử hấp phụ

nitơ của các mẫu GO, rGO và Fe4O4/rGO.
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Hình 3.7. Đẳng nhiệt hấp phụ và khử hấp phụ nitơ của các mẫu GO, rGO và Fe 3O4/rGO
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Có thể thấy các mẫu tổng hợp đều có đường đẳng nhiệt thuộc loại IV theo phân

loại của IUPAC. Sự xuất hiện vòng trễ ở vùng áp suất tương đối (P/P0) cao cho thấy có sự

tồn tại mao quản trung bình ở khoảng trống giữa các hạt. Diện tích bề mặt riêng (SBET)

của các mẫu GO, rGO và Fe3O4/rGO lần lượt là 318,0; 386,0 và 109,0 m2/g. Như vậy, sau

khi biến tính bằng Fe3O4 thì diện tích bề mặt của composit giảm, điều này có thể là do các

hạt Fe3O4 đã chiếm một phần vi mao quản của rGO. Diện tích bề mặt riêng của composit

Fe3O4/rGO trong nghiên cứu này cũng tương đương với diện tích bề mặt của các composit

tổng hợp bởi Yao và cộng sự [146] (118,0 m2/g) hay Chandra và cộng sự [21] (117,0

m2/g). Tuy nhiên, diện tích này cao hơn so với công bố của Hiếu và cộng sự [4] (72,9

m2/g), Zhang và cộng sự [150] (45,6 m2/g) và Hur và cộng sự [63] (49,9 m2/g).

Theo Gao và cộng sự [43], quá trình khử GO thành rGO bằng axit ascorbic có thể

được giải thích theo cơ chế như được trình bày ở Hình 3.8.

Hình 3.8. Sơ đồ quá trình khử GO bằng axit ascorbic

Sự tạo thành Fe3O4/rGO được mô tả bởi phương trình:

Fe2+ + 2 Fe3+ + 8 OH− + rGO Fe3O4/rGO + 4 H2O (3.1)
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Nanocomposit Fe3O4/rGO tổng hợp được ứng dụng để hấp phụ các ion kim loại

nặng As(V), Pb(II) và Ni(II) từ dung dịch nước.

3.1.2. Ứng dụng của composit Fe3O4/rGO trong hấp phụ ion kim loại nặng

3.1.2.1. Xác định điểm điện tích không (pHPZC)

Trong nghiên cứu hấp phụ, việc xác định điện tích bề mặt của vật liệu là rất quan

trọng. Vì vậy, trước khi tiến hành các thí nghiệm về hấp phụ, cần phải xác định điểm điện

tích không của vật liệu. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa pH = pHđ – pHc theo pHđ

được trình bày trên Hình 3.9. Giao điểm của đồ thị với trục hoành là điểm điện tích không

của vật liệu.
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Hình 3.9. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa pH và pHđ

Kết quả tính toán cho giá trị điểm điện tích không của vật liệu là 6,3.

Như vậy, khi pH > 6,3 bề mặt vật liệu tổng hợp tích điện âm và ngược lại, khi pH

< 6,3 bề mặt vật liệu tích điện dương.

3.1.2.2. Ảnh hưởng của pH đến sự hấp phụ

Như đã biết, quá trình hấp phụ phụ thuộc rất nhiều vào pH của dung dịch khảo sát

vì nó quyết định mức độ ion hóa của các ion bị hấp phụ cũng như trạng thái tồn tại của

các nhóm chức trên bề mặt chất hấp phụ. Để đánh giá ảnh hưởng của pH đến sự hấp phụ

các ion kim loại, pH của dung dịch được điều chỉnh bằng dung dịch HCl hoặc NaOH 0,1

M với quy trình được mô tả chi tiết ở mục 2.4.7.2. Để tránh sự kết tủa của ion kim loại,

các thí nghiệm đối với Pb(II) được thực hiện trong phạm vi pH từ 3,0 đến 7,2; đối với
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Ni(II) từ 2,0 đến 7,3; còn đối với sự hấp phụ As(V), pH của dung dịch được điều chỉnh từ

2,2 đến 12,4.

Hình 3.10 trình bày dung lượng hấp phụ As(V), Pb(II) và Ni(II) ở các giá trị pH

khác nhau.
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Hình 3.10. Ảnh hưởng của pH đến sự hấp phụ As(V), Pb(II) và Ni(II)

Hình 3.10 cho thấy, dung lượng hấp phụ As(V) tăng khi tăng pH từ 2,2 đến 6,3;

sau đó dung lượng hấp phụ giảm nếu tiếp tục tăng pH đến 12,2. Như đã biết, ảnh hưởng

của pH đến dung lượng hấp phụ As(V) là kết quả của nhiều yếu tố cạnh tranh, quyết định

đến quá trình hấp phụ.

Nhìn chung sự hấp phụ As(V) lên bề mặt Fe3O4/rGO bị chi phối bởi lực hút hoặc

lực đẩy tĩnh điện giữa các dạng tồn tại của As(V) với bề mặt vật liệu. Vì vậy, điện tích bề

mặt và các dạng tồn tại của As(V) là các yếu tố chính điều khiển sự hấp phụ As(V) lên

Fe3O4/rGO.

Trong môi trường axit (pH < pHPZC = 6,3), bề mặt Fe3O4/rGO tích điện dương do

các nhóm hydroxyl trên bề mặt của vật liệu có thể bị proton hóa theo phương trình:

   4
+ +

3 3 4 2Fe O / rGO -OH + H Fe O / rGO -OH (3.2)

còn trong môi trường trung tính và bazơ (pH > pHPZC) bề mặt Fe3O4/rGO tích điện âm do

vật liệu có khả năng cho proton [22, 160] theo phương trình:

     +
3 4 3 4Fe O / rGO - OH Fe O / rGO - O + H (3.3)
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Các dạng tồn tại của As(V) phụ thuộc vào pH của dung dịch. Trong dung dịch,

As(V) tồn tại chủ yếu ở dạng H3AsO4 khi pH < 2,2 (
1apK ), H2AsO4

− khi pH từ 2,2 đến 7,0

(
2apK ), HAsO4

2− khi pH từ 7,0 đến 11,5 (
3apK ) và AsO4

3− khi pH > 11,5 [110]. Như vậy,

ở các giá trị pH cao (> 6,3), do lực đẩy tĩnh điện giữa As(V) và bề mặt vật liệu nên khả

năng hấp phụ giảm vì vậy dung lượng hấp phụ thấp. Ở các giá trị pH thấp (< 6,3), do lực

hút tĩnh điện giữa As(V) và bề mặt vật liệu nên khả năng hấp phụ tăng vì vậy dung lượng

hấp phụ cao (cao hơn so với ở môi trường bazơ).

Ngoài ra, sự tạo phức giữa các dạng tồn tại của As(V) với các tâm hấp phụ trên bề

mặt vật liệu cũng ảnh hưởng đến sự hấp phụ As(V) [111]. Trong nghiên cứu này, dung

lượng hấp phụ As(V) cao nhất ứng với pH = 6,3 = pHPZC nên có thể quá trình hấp phụ xảy

ra theo cả cơ chế tạo phức và tương tác tĩnh điện.

Kết quả ở Hình 3.10 cũng cho thấy, dung lượng hấp phụ Pb(II) đạt cực đại tại pH =

5,7. Khi pH < 5,7, do lực đẩy tĩnh điện giữa bề mặt vật liệu tích điện dương và ion Pb2+

nên khả năng hấp phụ ion Pb2+ lên bề mặt vật liệu thấp, dung lượng hấp phụ thấp. pH

càng giảm, bề mặt càng tích điện dương, dung lượng hấp phụ càng giảm. Khi pH > 5,7;

quá trình hấp phụ được tăng cường do lực hút tĩnh điện tăng, dung lượng hấp phụ cao.

Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng pH lên cao, có thể xảy ra sự tạo thành một phần PbOH+ nên

dung lượng hấp phụ không tăng nữa. Quy luật này cũng tương tự với nghiên cứu của Cui

và cộng sự [30] khi nghiên cứu sự hấp phụ Pb2+ trên graphen oxit từ được chức năng hóa

bằng EDTA và của Fan và đồng nghiệp [38] khi khảo sát sự hấp phụ ion chì bằng

composit graphen oxit từ/chitosan. Theo kết quả của Cui, dung lượng hấp phụ lớn nhất ở

pH = 4,2; còn theo Fan là ở pH = 5,0; thấp hơn so với nghiên cứu của chúng tôi, có thể do

giá trị pHZPC thấp hơn (pHZPC ~ 4,0 trong nghiên cứu của Cui).

Đối với sự hấp phụ ion Ni2+, quy luật biến thiên qe theo pH cũng tương t ự như của

ion Pb2+, qe đạt giá trị lớn nhất tại pH = 5,0.

Ảnh hưởng của pH đến sự hấp phụ có thể mô tả trên Hình 3.11.
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Proton hoá Khử proton

Bề mặt tích điện dương Bề mặt tích điện âmFe3O4/rGO

Hình 3.11. Biểu diễn ảnh hưởng của pH đến sự hấp phụ

3.1.2.3. Động học hấp phụ

Các tham số động học có vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu ứng dụng các chất

hấp phụ. Vì thế, động học quá trình hấp phụ các ion kim loại As(V), Pb(II) và Ni(II) lên

Fe3O4/rGO đã được nghiên cứu.

Thí nghiệm nghiên cứu động học hấp phụ được mô tả cụ thể ở mục 2.4.7.3 với

nồng độ ban đầu của As(V) là 13,10 mg/L; 23,50 mg/L; 34,60 mg/L; 50,70 mg/L và

75,80 mg/L; của Ni(II) là 11,69 mg/L; 19,76 mg/L; 30,82 mg/L; 40,18 mg/L và 51,12

mg/L, của Pb(II) là 20,00 mg/L; 40,00 mg/L; 60,00 mg/L; 80,00 mg/L và 100,00 mg/L.

Hình 3.12a cho thấy, dung lượng hấp phụ của Fe3O4/rGO đối với As(V) tăng khi

tăng nồng độ As(V) từ 13,10 đến 75,80 mg/L. Nồng độ As(V) ban đầu tạo ra động lực

cần thiết để vượt qua sự cản trở quá trình chuyển khối của các ion As(V). Nồng độ ban

đầu tăng làm tăng građien nồng độ, tức là làm tăng động lực của quá trình kh uếch tán ion.

Bên cạnh đó, việc tăng nồng độ As(V) ban đầu cũng tăng cường sự tương tác giữa ion

asenat và tâm hấp phụ. Vì vậy, việc tăng nồng độ ban đầu của As(V) làm tăng sự hấp phụ

As(V) lên bề mặt vật liệu [93]. Theo thời gian, dung lượng hấp phụ tăng dần. Quá trình

hấp phụ xảy ra rất nhanh ở giai đoạn đầu, lượng As(V) bị hấp phụ lên Fe3O4/rGO có thể

đạt đến 60% trong khoảng 25 phút đầu, sau đó chậm lại và cuối cùng đạt cân bằng sau

170 phút. Tốc độ hấp phụ nhanh ở giai đoạn đầu có thể do ở giai đoạn này số tâm hấp phụ

trống còn nhiều, chênh lệch nồng độ của chất bị hấp phụ ở trong dung dịch và trên bề mặt

chất hấp phụ lớn. Theo thời gian, ion asenat tích lũy dần lên các tâm hấp phụ nên số tâm

còn trống giảm dần, đồng thời sự chênh lệch nồng độ cũng giảm cho đến khi quá trình đạt

cân bằng [127]. Nồng độ ban đầu của As(V) không ảnh hưởng đến thời gian đạt cân bằng.

Quy luật này cũng tương tự kết quả thu được khi nghiên cứu sự hấp phụ As(III) và As(V)

lên composit Fe3O4/PDA/rGO-xerogel của Guo và cộng sự [48].
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Đối với Ni(II) và Pb(II), quy luật động học hấp phụ cũng tương t ự (Hình 3.12b và

3.12c). Sau khoảng 150 phút quá trình hấp phụ Ni(II) đạt cân bằng, còn đối với Pb(II)

khoảng sau 90 phút.
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Hình 3.12. Dung lượng hấp phụ As(V) (a), Ni(II) (b) và Pb(II) (c) theo thời gian ở các

nồng độ khác nhau trên Fe3O4/rGO

Hai mô hình động học biểu kiến bậc 1 và bậc 2 được sử dụng để đánh giá động học

của quá trình hấp phụ ion kim loại lên Fe3O4/rGO.

Mô hình động học biểu kiến bậc 1 được mô tả bởi phương trình [22] :

1ln( ) lne t eq q q k t   (3.4)

Trong đó, qe và qt là dung lượng hấp phụ ở thời điểm cân bằng và ở thời điểm t

(mg/g), k1 là hằng số tốc độ của quá trình hấp phụ bậc 1 (phút1).
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Dựa vào số liệu thực nghiệm, biểu diễn ln(qe-qt) theo t thu được đồ thị mô tả động

học biểu kiến bậc 1 của quá trình hấp phụ ion kim loại trên Fe3O4/rGO ở Hình 3.13. Hệ số

góc của đường biểu diễn là hằng số tốc độ k1.
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Hình 3.13. Đồ thị mô tả động học hấp phụ biểu kiến bậc 1 của quá trình hấp phụ

As(V)(a), Ni(II) (b) và Pb(II) (c) trên Fe3O4/rGO

Mô hình động học biểu kiến bậc 2 được mô tả bởi phương trình [22]:

2
2

1

t e e

t t

q k q q
  (3.5)

Trong đó, k2 là hằng số tốc độ của quá trình hấp phụ theo mô hình bậc 2

(g/mg.phút).
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Hồi quy tuyến tính (t/qt) theo t thu được đồ thị mô tả động học biểu kiến bậc 2 của

quá trình hấp phụ ion kim loại trên Fe3O4/rGO (Hình 3.14). Từ kết quả của đồ thị xác

định được hằng số tốc độ k2.

Để đánh giá mức độ phù hợp của các mô hình động học đối với số liệu thực

nghiệm, sai số trung bình tương đối (average relative error, ARE, %) được tính theo công

thức (3.6) [32].

, ,

,

100
(%) =

n
i cal i exp

i i exp

q q
ARE

n q


 (3.6)

Trong đó, qi,cal là dung lượng hấp phụ theo tính toán; qi,exp là dung lượng hấp phụ theo

thực nghiệm.
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Hình 3.14. Đồ thị mô tả động học biểu kiến bậc 2 của quá trình hấp phụ As(V) (a), Ni(II)

(b) và Pb(II) (c) trên Fe3O4/rGO
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Các thông số của phương trình động học biểu kiến bậc 1 và bậc 2 tính toán dựa

trên kết quả của Hình 3.13, 3.14 và được trình bày ở các Bảng 3.2, 3.3 và 3.4.

Bảng 3.2. Thông số động học hấp phụ As(V) trên vật liệu Fe3O4/rGO

Nồng độ
(mg/L)

Động học biểu kiến bậc 1 Động học biểu kiến bậc 2

k1

(phút−1)

qe, cal

(mg/g)

R2 k2

(g/mg.phút)

qe, cal

(mg/g)

qe, exp

(mg/g)

R2

13,10 0,0112 10,84 0,9539 0,0017 16,77 15,97 0,9841

23,50 0,0099 16,36 0,9706 0,0011 25,28 24,40 0,9831

34,60 0,0156 21,07 0,8969 0,0011 32,65 30,90 0,9866

50,70 0,0160 35,56 0,9883 0,0008 43,29 39,61 0,9936

75,80 0,0206 42,77 0,9639 0,0005 53,30 44,23 0,9896

ARE (%) = 22,08 ARE (%) = 8,82

Bảng 3.3. Thông số động học hấp phụ Ni(II) trên vật liệu Fe3O4/rGO

Nồng độ
(mg/L)

Động học biểu kiến bậc 1 Động học biểu kiến bậc 2

k1

(phút−1)

qe, cal

(mg/g)
R2 k2

(g/mg.phút)

qe, cal

(mg/g)

qe, exp

(mg/g)
R2

11,69 0,0228 15,50 0,9982 0,0015 22,37 18,88 0,9988

19,78 0,0204 22,47 0,9948 0,0010 34,36 29,41 0,9966

30,82 0,0220 33,62 0,9907 0,0007 48,31 40,65 0,9970

40,18 0,0254 36,22 0,9906 0,0009 53,76 47,12 0,9990

51,11 0,0177 29,61 0,9930 0,0010 58,48 53,75 0,9956

ARE (%) = 25,37 ARE (%) = 15,41
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Bảng 3.4. Thông số động học hấp phụ Pb(II) trên vật liệu Fe 3O4/rGO

Nồng độ
(mg/L)

Động học biểu kiến bậc 1 Động học biểu kiến bậc 2

k1

(phút−1)

qe, cal

(mg/g)
R2 k2

(g/mg.phút)

qe, cal

(mg/g)

qe, exp

(mg/g)
R2

20,00 0,0300 13,31 0,9896 0,0025 18,15 15,63 0,9976

40,00 0,0385 16,15 0,9805 0,0044 27,52 26,03 0,9997

60,00 0,0360 20,51 0,9691 0,0040 33,70 33,03 0,9910

80,00 0,0318 20,39 0,9805 0,0044 37,98 38,33 0,9932

100,00 0,0296 20,13 0,9914 0,0047 42,34 43,14 0,9966

ARE (%) = 38,17 ARE (%) = 5,33

Các số liệu tính toán ở Bảng 3.2, 3.3 và 3.4 cho thấy hệ số tương quan (R2) của mô

hình động học biểu kiến bậc 2 cao hơn so với mô hình động học biểu kiến bậc 1 và giá trị

qe tính toán (qe,cal) từ mô hình này phù hợp với số liệu thực nghiệm hơn, sai số trung bình

tương đối thấp hơn. Từ đó có thể kết luận rằng, quá trình hấp phụ As(V), Ni(II) và Pb(II)

lên Fe3O4/rGO tuân theo mô hình động học biểu kiến bậc 2. Đối với sự hấp phụ As(V),

Chandra [21], Luo [89], Guo [48] và Wen [136] cũng đưa ra kết quả tương tự với kết quả

của nghiên cúu này khi hấp phụ tương ứng lên composit Fe3O4/rGO, Fe3O4MnO2/rGO,

composit ba chiều Fe3O4/graphen và composit hydroxit MgAl/graphen oxit. Đối với sự

hấp phụ Pb(II), Wan [129] và Nguyễn Hữu Hiếu [4] cũng cho kết quả tương đồng khi nghiên

cứu sự hấp phụ tương ứng lên vật liệu cát phủ chitosan và composit Fe3O4/graphen oxit. Còn

đối với sự hấp phụ Ni(II), Konicki và cộng sự [71] cũng đưa ra kết quả tương tự khi hấp phụ

tương ứng lên liệu Fe@graphit từ tính.

Bên cạnh đó, mô hình khuếch tán mao quản Weber (Weber’s intraparticle

diffusion model) cũng đã được sử dụng để nghiên cứu quá trình khuếch tán trong hấp

phụ. Mô hình được mô tả bởi phương trình:

1/ 2.t Pq k t b  (3.7)
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Trong đó, kP (mg/g.phút1/2) biểu thị hằng số tốc độ khuếch tán mao quản; b (mg/g)

là đoạn cắt trục tung, tỷ lệ với độ dày của lớp màng.

Nếu đồ thị qt theo t1/2 không tuyến tính hay tuyến tính nhưng không đi qua gốc toạ

độ thì khuếch tán mao quản không phải là giai đoạn duy nhất quyết định tốc độ quá trình

hấp phụ, ngược lại nếu đồ thị qt theo t1/2 tuyến tính và đi qua gốc tọa độ thì khuếch tán

bên trong mao quản là giai đoạn quyết định tốc độ quá trình hấp phụ [110].

Hình 3.15 biểu diễn đồ thị phụ thuộc qt theo t1/2 của quá trình hấp phụ As(V),

Ni(II) và Pb(II), và kết quả tính toán các tham số động học khuếch tán được trình bày ở

Bảng 3.5.
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Hình 3.15. Đồ thị mô tả động học khuếch tán mao quản theo mô hình Weber của quá

trình hấp phụ As (V) (a), Ni(II) (b) và Pb(II) (c) lên Fe3O4/rGO
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Bảng 3.5. Thông số động học khuếch tán mao quản của quá trình hấp phụ As (V), Ni (II)

và Pb (II). (Giá trị trong ngoặc là khoảng tin cậy 95%)

Nồng độ (mg/L) kp(mg/g.ph1/2) b (mg/g) R2 p

As(V)

13,10 0,7846 4,3439 (3,3225,366) 0,9894 < 0,001

23,50 1,1762 6,5646 (4,7778,352) 0,9857 < 0,001

34,60 1,8189 6,1096 (4,9297,296) 0,9973 < 0,001

50,70 2,6297 5,0176 (2,1937,843) 0,9928 < 0,001

75,80 2,6957 10,029 (6,67213,384) 0,9903 < 0,001

Ni(II)

11,69 1,3746 3,4413 (0,8905,992) 0,9833 0, 001

19,76 2,0046 6,2032 (3,3669,041) 0,9902 < 0,001

30,82 2,9161 7,2978 (3,70910,887) 0,9926 < 0,001

40,18 3,0591 13,247 (7,24219,253) 0,9813 0,001

51,12 2,6842 21,612 (17,00426,185) 0,9859 0,001

Pb(II)

20,00 1,8009 0,0059 (-3,1323,144) 0,9718 0,002

40,00 2,4325 6,8036 (-0,75214,359) 0,9156 0,0011

60,00 2,5482 11,341 (9,28813,396) 0,9938 < 0,001

80,00 2,5444 15,959 (14,20117,716) 0,9955 < 0,001

100,00 2,6443 19,859 (16,45223,177) 0,9852 0,001

Kết quả minh họa ở Hình 3.15 và Bảng 3.5 cho thấy, các đường hồi quy có hệ số

tương quan lớn (R2 > 0,97) và giá trị p < 0,05 cho thấy tất cả các số liệu thực nghiệm mô

tả phù hợp với mô hình khuếch tán mao quản Weber. Đối với asen và niken, đoạn cắt trục

tung, b, phản ánh độ dày của lớp màng khuếch tán khác giá trị “0” một cách có ý nghĩa
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thống kê (khoảng tin cậy 95% không chứa “0”), hay nói cách khác đường hồi quy không

đi qua gốc tọa độ nên khuếch tán bên trong mao quản không phải là giai đoạn duy nhất

quyết định tốc độ quá trình hấp phụ. Đối với chì ở nồng độ thấp, đường hồi quy đi qua

gốc tọa độ (khoảng tin cậy 95% chứa “0”), còn ở nồng độ cao thì cũng như hai trư ờng

hợp trên không đi qua gốc tọa độ. Như vậy, đối với chì ở nồng độ thấp (20 mg và 40 mg

L1), khuếch tán bên mao quản quyết định tốc độ hấp phụ, còn nồng độ cao khuếch tán

mao quản không phải là giai đoạn duy nhất quyết định tốc độ hấp phụ. Bên cạnh đó, từ

Hình 3.15 và Bảng 3.5 cũng cho thấy tốc độ quá trình khuếch tán tăng khi tăng nồng độ

đầu của ion kim loại. Kết quả của luận án cũng tương tự với nghiên cứu trước đây của

Sheng [110].

3.1.2.4. Đẳng nhiệt hấp phụ

Đẳng nhiệt của quá trình hấp phụ các ion As(V), Ni(II) và Pb(II) lên Fe3O4/rGO

cũng đư ợc đánh giá qua hai mô hình đẳng nhiệt hấp phụ phổ biến là mô hình đẳng nhiệt

Langmuir:

1e e

e L m m

C C

q K q q
  (3.8)

với mức độ hấp phụ được đánh giá qua hệ số tách hay thông số cân bằng RL

1

1LR 
 L iK .C

(3.9)

và đẳng nhiệt Freundlich [74]:

1
ln ln lne e Fq C K

n
  (3.10)

Trong đó:

- qm là DLHP cực đại (mg/g),

- qe là DLHP tại thời điểm cân bằng (mg/g),

- Ce là nồng độ chất bị hấp phụ tại thời điểm cân bằng (mg/L),

- KL là hằng số hấp phụ Langmuir (L/mg) đặc trưng cho ái lực của tâm hấp phụ,

- RL là thông số tách hay thông số cân bằng, giá trị RL nằm giữa 0 và 1 chỉ ra cân

bằng hấp phụ là thuận lợi; RL = 1 chỉ ra đẳng nhiệt tuyến tính; RL > 1 chỉ ra sự hấp

phụ không thuận lợi,



64

- Ci là nồng độ ban đầu của các ion kim loại (mg/L)

- KF là hằng số Freundlich (mg/g), được xem như là một hệ số hấp phụ hoặc hệ số

phân bố, biểu diễn lượng chất bị hấp phụ trên một lượng chất hấp phụ.

- 1/n là thông số kinh nghiệm, là thước đo cường độ hấp phụ hoặc tính không đồng

nhất của bề mặt, 0 <1/n < 1 quá trình hấp phụ là thuận lợi, 1/n càng tiến đến “0” bề

mặt càng không đồng nhất [93].

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của Ce/qe vào Ce đối với mô hình Langmuir được

trình bày trên Hình 3.16, và đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lnqe vào lnCe đối với mô

hình Freundlich được trình bày trên Hình 3.17.
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Hình 3.16. Đồ thị đẳng nhiệt Langmuir hấp phụ As(V)(a), Ni(II)(b), Pb(II)(c) lên

Fe3O4/rGO
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Hình 3.17. Đồ thị đẳng nhiệt Freundlich hấp phụ As(V) (a), Ni(II) (b), Pb(II) (c) lên

Fe3O4/rGO

Từ giá trị độ dốc và đoạn cắt của trục tung sẽ tính được giá trị tham số của các

phương trình đẳng nhiệt (Bảng 3.6). Thay giá trị đó vào phương trình (3.9) sẽ tính được

các thông số cân bằng RL (Bảng 3.7). Mức độ phù hợp của hai mô hình đẳng nhiệt đối với

số liệu thực nghiệm được đánh giá qua sai số trung bình tương đối (ARE) tính theo công

thức (3.6) (Bảng 3.6).

Từ Bảng 3.6 cho thấy, đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich đều có hệ số tương quan

R2 rất cao (> 0,97) và sai số trung bình tương đối thấp ( 5%); ngoài ra, các thông số cân

bằng (RL) (Bảng 3.7) đối với đẳng nhiệt Langmuir nằm trong phạm vi 0 < RL < 1 [74] và

giá 1/n (Bảng 3.6) đối với mô hình Freundlich nằm trong khoảng 0–1 [93] nên có thể cho

rằng quá trình hấp phụ các ion kim loại As(V), Ni(II) và Pb(II) vừa tuân theo đẳng nhiệt

Langmuir vừa tuân theo đẳng nhiệt Freundlich.
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Bảng 3.6. Giá trị tham số của phương trình đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich quá trình

hấp phụ As(V), Ni(II) và Pb(II) lên Fe3O4/rGO

Đẳng nhiệt Langmuir Đẳng nhiệt Freundlich

Ion KL (L/mg) qm (mg/g) R2 KF (L/g) 1/n R2

As(V) 0,054 54,48 0,9965 6,751 0,4813 0,9773

ARE (%) = 2,00 ARE (%) = 5,26

Ni(II) 0,078 76,34 0,9992 9,332 0,5303 0,9868

ARE (%) = 0,62 ARE (%) = 3,91

Pb(II) 0,022 65,79 0,9977 3,688 0,5635 0,9927

ARE (%) = 1,11 ARE (%) = 2,82

Bảng 3.7. Giá trị thông số cân bằng RL ở các nồng độ đầu khác nhau

As
Nồng độ (mg/L) 13,10 23,50 34,60 50,70 75,80

RL 0,5857 0,4407 0,3486 0,2675 0,1963

Ni
Nồng độ (mg/L) 11,69 19,76 30,82 40,18 51,12

RL 0,7954 0,6970 0,5959 0,5308 0,4707

Pb
Nồng độ (mg/L) 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

RL 0,3906 0,2427 0,1761 0,1381 0,1136

Kết quả đẳng nhiệt hấp phụ hấp phụ As(V) trong nghiên cứu này tương tự với các

kết quả của Kong [70], của Chandra [21] và của Luo [89] khi hấp phụ tương ứng lên các

vật liệu lưỡng oxit Fe-Mn/zeolit, vật liệu Fe3O4/rGO và Fe3O4/rGO/MnO2. Kết quả về sự

hấp phụ Ni(II) của luận án cũng phù h ợp với nghiên cứu của Sun và cộng sự [116] khi

nghiên cứu sự hấp phụ Ni(II) lên vật liệu chitosan/xenlulo đông khô. Còn kết quả khảo sát

sự hấp phụ Pb(II) trong nghiên cứu này tương tự kết quả của Zhang [148] khi nghiên cứu

sự hấp phụ Pb(II) lên composit Fe3O4/GO/Mg(OH)2/Al(OH)3.
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Dung lượng hấp phụ cực đại của As(V), Ni(II) và Pb(II) lên composit Fe3O4/rGO

theo mô hình Langmuir lần lượt là 54,48; 76,34 và 65,79 mg/g, cao hơn so với nghiên cứu

của một số tác giả khác (Bảng 3.8).

Bảng 3.8. Dung lượng hấp phụ As(V) của vật liệu tổng hợp và của một số vật liệu khác

Chất hấp phụ pH Khoảng nồng
độ (mg/L)

Dung lượng hấp
phụ qm (mg/g)

TLTK

As(V)

Fe3O4/rGO 6 13,175,8 54,48 Nghiên cứu
này

Fe3O4/rGO 7 37 5,83 [21]

Fe3O4/rGO/MnO2 7 0,0110 12,22 [89]

Fe3O4/GO 6,5 535 59,6 [110]

Polymer phủ
hyđroxit sắt-nhôm

49,6 [74]

Ni(II)

Fe3O4/rGO 5 11,6951,12 76,34 Nghiên cứu
này

Chitosan(chitin)/
xenlulo

5,8 29,3 13,20 [116]

Fe@graphit từ tính 8,2 10 9,33 [71]

Pb(II)

Fe3O4/rGO 5,5 20,00100,00 65,79 Nghiên cứu
này

Chitosan(chitin)/
xenlulo

5,8 103,5 26,3 [116]

Cát phủ chitosan 1002000 12,32 [129]

Fe3O4/GO 5,5-6 48,2254,6 54,64 [4]
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Các kết quả khảo sát cho thấy composit Fe3O4/rGO tổng hợp được trong luận án

này là một chất hấp phụ tốt đối với nguồn nước bị ô nhiễm bởi các ion kim loại nặng.

Dung lượng hấp phụ As(V), Ni(II) và Pb(II) của composit Fe3O4/rGO trong nghiên cứu

này tương đối cao hơn so với của một số nghiên cứu trước. Điều này có thể do phương

pháp tổng hợp của chúng tôi đã thu được vật liệu có khả năng hấp phụ tốt.

3.1.2.5. Ảnh hưởng của các ion cạnh tranh đến sự hấp phụ As(V) lên Fe3O4/rGO

Ảnh hưởng của các ion phổ biến như: NO3
−, CO3

2−, PO4
3−, Ca2+ và Mg2+ đến quá

trình hấp phụ As(V) cũng đã được nghiên cứu. Kết quả trình bày ở Hình 3.18 là ảnh

hưởng của các anion đến dung lượng hấp phụ As(V) lên Fe3O4/rGO và hiệu quả gây cản

của các anion được trình bày ở Bảng 3.9.
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Hình 3.18. Dung lượng hấp phụ As(V) lên Fe3O4/rGO khi có mặt của các ion NO3
−,

CO3
2−, PO4

3−

Từ Hình 3.18 và Bảng 3.9 cho thấy ion NO3
− hầu như không ảnh hưởng đến quá

trình hấp phụ As(V). Trong khi đó, các ion CO3
2− và PO4

3− đã ngăn cản sự hấp phụ As(V)

lên Fe3O4/rGO. Khi thêm các ion này vào hệ thì dung lượng hấp phụ As(V) giảm đi, càng

tăng nồng độ ion CO3
2− và PO4

3− thì dung lượng hấp phụ As(V) càng giảm thể hiện ở hiệu

quả gây cản tăng dần (Bảng 3.9). Trong hai ion thì ion PO4
3− gây cản trở mạnh hơn. Điều

này có thể là do sự cạnh tranh giữa các anion trong quá trình hấp phụ lên bề mặt vật liệu

vì As(V) cũng ở dạng anion (H2AsO4
−, HAsO4

2−, AsO4
3−). Sự tương tác của các anion
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cạnh tranh này với các tâm hấp phụ trên bề mặt chất hấp phụ càng mạnh, sự cản trở quá

trình hấp phụ As(V) càng lớn. Khi điện tích của ion tăng thì ảnh hưởng của chúng càng

mạnh (quy tắc SchulzeHardy). Kết quả của luận án cũng tương tự với của Sheng và cộng

sự [110]. Theo Sheng, ion NO3
− ít cản trở đến sự hấp phụ As(V) lên Fe3O4/GO. Hai ion

HCO3
− và HPO4

2− gây cản trở đến sự hấp phụ As(V), trong đó ion HPO4
2− gây cản trở lớn

hơn.

Bảng 3.9. Hiệu quả gây cản của các anion

Nồng độ (mmol/L) 0,0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

NO3


DLHP (mg/g) 27,75 30,50 29,50 29,75 29,50 28,75

Hiệu quả gây
cản (%)

0 -9,91  6,31  7,21  6,31  3,60

CO3
2−

DLHP (mg/g) 27,75 25,25 25,65 24,50 23,25 23,12

Hiệu quả gây
cản (%)

0 9,01 7,57 11,71 16,22 16,68

PO4
3−

DLHP (mg/g) 27,75 22,25 20,25 19,75 18,00 17,50

Hiệu quả gây
cản (%)

0 19,82 27,03 28,83 35,14 36,94
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Hình 3.19. Dung lượng hấp phụ As(V) lên Fe3O4/rGO khi có mặt của các ion Ca2+, Mg2+
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Ảnh hưởng của các cation Ca2+, Mg2+ được trình bày ở Hình 3.19. Kết quả ở Hình

3.19 cho thấy, các cation Ca2+ và Mg2+ hầu như không ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ

As(V), thể hiện ở dung lượng hấp phụ trước và sau khi thêm các cation Ca2+ và Mg2+ hầu

như không thay đổi đáng kể.

Như vậy, các ion CO3
2− và PO4

3− gây cản trở quá trình hấp phụ As(V) lên

Fe3O4/rGO, trong khi các ion NO3
−, Ca2+, Mg2+ hầu như không làm ảnh hưởng đến quá

trình hấp phụ.

Tóm lại, trong phần này chúng tôi đã thu được một số kết quả sau:

- Tổng hợp được graphen oxit từ graphit bằng phương pháp hoá học, sau đó khử

graphen oxit để tạo graphen oxit dạng khử bằng axit ascorbic.

- Biến tính graphen oxit dạng khử bằng sắt từ oxit (Fe3O4/rGO) sử dụng hỗn hợp

hai muối FeCl3.6H2O và FeSO4.7H2O.

- Kết quả đặc trưng mẫu bằng các phương pháp XRD, FT- IR, TEM, XPS, VSM

và BET đã chỉ ra sự tồn tại của các nhóm chức chứa oxy cũng như tr ạng thái oxy hóa của

các nguyên tố trên bề mặt vật liệu tổng hợp (GO, rGO, Fe3O4/rGO). Nano composit

Fe3O4/rGO thể hiện tính siêu thuận từ ở nhiệt độ phòng với độ từ hóa bão hòa là 59

emu/g. Diện tích bề mặt rGO giảm sau khi biến tính bằng Fe3O4 (109 m2/g).

- Composit Fe3O4/rGO tổng hợp thể hiện hoạt tính hấp phụ tốt đối với các ion

As(V), Ni(II) và Pb(II) trong dung dịch nước với dung lượng hấp phụ cực đại là 54,48;

76,34 và 65,79 mg/g. Động học quá trình hấp phụ tuân theo mô hình động học biểu kiến

bậc 2. Hai mô hình đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich đều mô tả phù hợp cho cân bằng

hấp phụ As(V), Ni(II) và Pb(II) lên Fe3O4/rGO.

- Các ion CO3
2 và PO4

3 gây cản trở quá trình hấp phụ As(V) lên Fe3O4/rGO,

trong khi các ion NO3
, Ca2+, Mg2+ hầu như không làm ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ.

3.2. TỔNG HỢP COMPOSIT Fe3O4/rGO ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN ĐIỆN

HÓA VÀ CẢM BIẾN KHÍ

Trong phần này, trước hết graphit oxit (GrO) được tổng hợp từ graphit (mục 2.4.2),

tiếp theo GrO được siêu âm để tạo GO, rồi GO được khử thành rGO bằng axit ascorbic

(mục 2.4.3). Composit Fe3O4/rGO được tổng hợp từ rGO và muối Fe(II) theo quy trình

mô tả ở mục 2.4.4 (Quy trình 2).
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3.2.1. Đặc trưng vật liệu tổng hợp

Để xác định thành phần pha, các mẫu tổng hợp được đặc trưng bằng nhiễu xạ tia

X. Hình 3.20 là giản đồ XRD của các mẫu graphit oxit (GrO), graphen oxit dạng khử

(rGO) và composit Fe3O4/rGO. Sự xuất hiện pic nhiễu xạ đặc trưng ở góc 2θ  11,3° của

GrO cho thấy rằng các nhóm chức chứa oxy trên các tấm graphit đã hình thành, nghĩa là

đã có sự oxy hóa graphit thành GrO [102]. Hai pic rộng ở 26° và 44° được cho là của

graphit ban đầu chứng tỏ sự oxy hóa graphit xảy ra không hoàn toàn. Kết quả tương tự

cũng đư ợc GuO [48] và Teo [123] công bố. Sau khi bị khử bởi axit ascorbic, pic đặc

trưng của GrO ở 11,3° biến mất, đồng thời trên giản đồ XRD của rGO xuất hiện pic

rộng, cường độ thấp ở 25,8° tương ứng với cấu trúc trật tự ở mức độ tương đối thấp

trong rGO xếp chồng không trật tự [150]. Các pic nhiễu xạ ở góc 2θ = 30,04°; 35,48°;

43,28°; 53,34° và 62,68° ứng với các mặt phản xạ (220), (311), (400), (511) và (440) trên

giản đồ XRD của mẫu Fe3O4/rGO phù hợp với Fe3O4 (JCPDS No. 19-0629) cho thấy

Fe3O4 đã hình thành trên rGO.
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Hình 3.20. Giản đồ XRD của các mẫu GrO, rGO và Fe3O4/rGO từ muối Fe(II)

Để xác định hình thái của rGO và Fe3O4/rGO, các mẫu được phân tích bằng hiển vi

điện tử truyền qua (Hình 3.21). Ảnh TEM của rGO chỉ rõ hình thái gấp nếp và xếp chồng

do quá trình bóc tách và tái xếp lớp [150] (Hình 3.21a). Hình 3.21b cho thấy rất khó để

đạt được đơn phân tán của các hạt Fe3O4 trên nền rGO do tính chất từ vốn có của nó. Tuy
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nhiên, sự có mặt của các tấm rGO đã góp phần ngăn sự kết tụ của các hạt nano Fe3O4. Các

hạt Fe3O4 nhỏ khá đồng đều với kích thước hạt trung bình 10-15 nm phân tán tương đối

cao trên tấm rGO. Bằng phương pháp AAS tính được hàm lượng sắt là 36,5% so với giá

trị lý thuyết là 57,5%. Điều này có thể do sắt không tương tác hoàn toàn với rGO.

Hình 3.21. Ảnh TEM của các mẫu rGO (a) và Fe3O4/rGO từ muối Fe(II) (b)

Sự tồn tại của các nhóm chức chứa oxy trên Fe3O4/rGO được khẳng định bằng phổ

hồng ngoại (FT-IR) ở Hình 3.22.
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Hình 3.22. Phổ FT-IR của GrO, rGO và Fe 3O4/rGO từ muối Fe(II)

Sau khi oxy hóa graphit thành graphit oxit, trên Hình 3.22 xuất hiện dải hấp thụ

mạnh ứng với dao động của nhóm OH ở số sóng 3414 cm−1. Các dải hấp thụ ở các số

sóng 1724 cm−1 và 1616 cm−1 có thể quy cho dao động của liên kết C=O của nhóm
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cacbonyl và liên kết C=C của vòng thơm. Các dải hấp thụ ở 1226 cm−1 và 1056 cm−1 lần

lượt là dao động của liên kết C–O của nhóm epoxy và ankoxy. Dải hấp thụ ở số sóng

1400 cm−1 thuộc về dao động của nhóm COO. Sự có mặt của các nhóm chức chứa oxy

(Hình 3.22a) chỉ rõ sự oxy hóa thành công của graphit thành graphit oxit. Sau khi khử

GrO thành rGO, cường độ của các dải hấp thụ đặc trưng cho các nhóm chức chứa oxy

trên phổ của rGO giảm đáng kể chứng tỏ GrO đã bị khử thành rGO nhưng không hoàn

toàn (Hình 3.22b). Trên Hình 3.22c xuất hiện một dải hấp thụ mới ở 1558 cm−1 có thể

thuộc về dao động khung của các tấm graphen [102]. Ngoài ra, việc đưa thành công Fe3O4

lên rGO cũng được khẳng định thêm bằng dải hấp thụ sắc nhọn ở 578 cm−1 được quy cho

liên kết Fe–O của Fe3O4 [144, 146]

Sự tồn tại của các nguyên tố cũng như trạng thái hóa học của chúng trong composit

Fe3O4/rGO còn được khẳng định thêm bằng phổ XPS (Hình 3.23).

Phổ XPS trình bày ở Hình 3.23a cho thấy sự có mặt của ba nguyên tố C (C1s), O

(O1s) và Fe (Fe2p) ở các năng lượng liên kết tương ứng 284, 530, 720 eV trong mẫu

Fe3O4/rGO tổng hợp. Phổ XPS phân giải cao đối với C1s của rGO (Hình 3.23b) cho thấy

rGO bao gồm các nhóm chức như cacbon lai hóa sp3 (C–C: 282,2 eV), hydroxyl và epoxy

(CO: 284,2 eV) và cacbonyl (C=O: 286,03 eV) [48]. Việc tính toán sự đóng góp của các

nguyên tử cho biết số lượng các nhóm C–O và C=O trên Fe3O4/rGO tương ứng là 43,8%

và 16,0% trong khi lượng các nhóm C–C là 40,2%. Phần trăm oxy chứa trong các nhóm

chức khá cao so với kết quả của các nghiên cứu khác [23, 113] chỉ ra rằng GO chỉ bị khử

một phần.

Vì phổ XRD của Fe3O4 và Fe2O3 rất tương tự nhau [101] nên phổ XPS lõi của Fe2p

được thực hiện để khẳng định thành phần Fe3O4 trên composit (Hình 3.4c). Pic ở 726,6

eV tương ứng với mức 2p1/2 của Fe(III) và các pic vệ tinh ở 719,35 eV và 733,5 eV đặc

trưng cho Fe2O3. Các pic rộng có năng lượng liên kết 713,1 eV ứng với mức 2p3/2 của

Fe(II) và năng lượng liên kết 724,75 eV ứng với mức 2p1/2 của Fe(III) đặc trưng cho

Fe3O4 [48]. Mặc dù khí nitơ được thổi vào trong quá trình tổng hợp, nhưng một phần

Fe(II) cũng bị oxy hóa bởi các tác nhân oxy hóa có sẵn như oxy hòa tan hay các nhóm

chức hữu cơ ở dạng oxy hóa. Vì vậy, trong thành phần oxit là hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4.
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Hình 3.23. Phổ XPS của Fe3O4/rGO (a); phổ phân giải cao ứng với mức C1s của rGO (b)

và mức Fe2p của Fe3O4 (c)

Sự hình thành Fe3O4/rGO và Fe2O3/rGO có thể được minh họa theo các phương

trình phản ứng sau:

2O ,rGO2+ 3+Fe Fe (3.11)

3e nhiÖt ®é phßng3+ 2+
4 22Fe + Fe + 8OH + rGO  F O / rGO + 4H O (3.12)

2e 3+
3 22Fe + 6OH + rGO F O / rGO + 3H O (3.13)

Tính chất từ của Fe3O4/rGO được xác định bằng phương pháp VSM ở 25 C (Hình

3.24).

Từ Hình 3.24 cho thấy, đường cong từ hóa có dạng hình chữ S với độ từ hóa bão

hòa là 34 emu/g. Giá trị này thấp hơn so với của các hạt nano từ Fe3O4 nguyên chất [22]
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nhưng phù hợp với độ từ hoá bão hoà của Fe3O4/rGO trong các nghiên cứu trước đây của

Feng, Prakash và Zhang [39, 101, 153]. Độ từ hóa bão hòa thấp của Fe3O4/rGO có thể do

mật độ tương đối thấp của thành phần sắt từ oxit trong composit Fe3O4/rGO. Lực kháng

từ gần bằng không chỉ ra rằng không có từ dư sau khi loại bỏ từ trường ngoài. Vì vậy, tính

chất siêu thuận từ của nanocomposit Fe3O4/rGO được khẳng định.

Hình 3.24. Đường cong từ hóa của mẫu Fe3O4/rGO từ muối Fe(II)

Tính chất xốp của GrO, rGO và Fe3O4/rGO cũng được khảo sát bằng đẳng nhiệt

hấp phụ-khử hấp phụ nitơ (Hình 3.25).
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Hình 3.25. Đẳng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ của GrO, rGO và Fe 3O4/rGO từ muối Fe(II)

Các đường đẳng nhiệt thuộc loại IV theo phân loại của IUPAC. Sự có mặt của

vòng trễ ở vùng áp suất tương đối cao chỉ ra mao quản trung bình cùng với khoảng trống
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giữa các hạt cơ bản [34]. Diện tích bề mặt riêng tính được từ mô hình BET của GrO, rGO

và Fe3O4/rGO lần lượt là 81 m2/g, 205 m2/g, và 190 m2/g. So với rGO, diện tích bề mặt

của Fe3O4/rGO có giảm là do một phần các hạt Fe3O4 chiếm giữ các vi mao quản. Diện

tích bề mặt của Fe3O4/rGO thu được gần với các kết quả của Feng và Prakash [39, 101]

nhưng cao hơn so với nghiên cứu của Chandra và Chen [21, 26].

Các tấm rGO gồm các vòng benzen không bị oxy hóa thể hiện tương tác không ưa

nước và  -  đối với các phân tử hữu cơ [103], trong khi sắt oxit có hoạt tính cao.

Composit Fe3O4/rGO với sự kết hợp những tính chất này được hy vọng là vật liệu điện

cực tiềm năng để xác định các hợp chất hữu cơ.

3.2.2. Ứng dụng composit Fe3O4/rGO trong biến tính điện cực

3.2.2.1. Khảo sát điều kiện để biến tính điện cực

Để chế tạo điện cực than thuỷ tinh biến tính bằng composit Fe3O4/rGO tổng hợp,

chúng tôi khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến tính điện cực bao gồm: ảnh

hưởng của dung môi, pH, dung dịch đệm, lượng vật liệu.

a/ Ảnh hưởng của dung môi đến sự phân tán Fe3O4/rGO

Dung môi phân tán vật liệu Fe3O4/rGO ảnh hưởng đến tín hiệu hòa tan (Ip,a) của

paracetamol (PRC). Việc khảo sát này nhằm lựa chọn được dung môi thích hợp dùng để

phân tán Fe3O4/rGO sao cho tín hiệu hòa tan của PRC là cao nhất.

Ba dung môi gồm đimetyl fomamit (dimethylformamideDMF), nước và etanol

được sử dụng để phân tán Fe3O4/rGO. Các thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện

nồng độ paracetamol 3.10−4 M; dung dịch đệm photphat (photphate buffer solution: PBS)

pH = 7,0; thời gian làm giàu (tacc) 60 s; tốc độ quét 0,1 V/s; thế làm giàu (Eacc) 0,2 V.

Tiến hành thí nghiệm với phương pháp Von-Ampe vòng (CV), mỗi lần đo tiến

hành quét vòng 4 lần lặp lại. Kết quả được trình bày ở Bảng 3.10 và Hình 3.26.

Kết quả ở Hình 3.26 và Bảng 3.10 cho thấy, khi sử dụng etanol làm dung môi,

cường độ của dòng đỉnh hoà tan (Ip,a) là lớn nhất, gấp 2,2 và 1,2 lần so với dòng đỉnh hoà

tan khi sử dụng dung môi nước và DMF, độ lệch chuẩn tương đối nhỏ nhất (1,96) (Bảng

3.10). Vì vậy, etanol là dung môi thích hợp để phân tán Fe3O4/rGO.
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Bảng 3.10. Giá trị Ip,a và RSD với các loại dung môi theo phương pháp Von-Ampe vòng

Dung môi Ip,a (µA) RSD (%)

H2O 24,77 3,45

C2H5OH 54,14 1,96

DMF 44,75 4,86

(CPRC = 3.10−4 M; đệm PBS 0,1 M; pH = 7,0; tacc = 60 s; tốc độ quét 0,1 V/s;

Eacc = 0,2 V)
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Hình 3.26. Các đường Von-Ampe vòng của điện cực Fe3O4/rGO/Naf-GCE trong dung

dịch PRC với các dung môi khác nhau

b/ Ảnh hưởng của pH

Để đánh giá tỷ lệ của electron và proton tham gia vào quá trình oxy hóa PRC và

cũng để lựa chọn pH tối ưu cho thí nghiệm, ảnh hưởng của pH đến sự đáp ứng thế của

PRC đã được khảo sát. pH tăng dần từ 4,8 đến 9,8 và được điều chỉnh bằng dung dịch

đệm Britton-Robinson (B-RBS). Các đường CV trong dung dịch PRC 3.10−4 M ở các pH

khác nhau được trình bày trên Hình 3.27. Từ Hình 3.27 có thể thấy, khi tăng pH từ 4,8

đến 6,0, dòng đỉnh hoà tan tăng. Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng pH từ 6,0 đến 9,8 dòng đỉnh

hoà tan giảm (Hình 3.27b). Như đã biết pKa của PRC trong dung dịch là 9,5 [40, 66] vì

vậy ở pH > 9,5 nó tồn tại dạng ion và ở pH < 9,5 nó tồn tại dạng phân tử. Mặt khác, điểm

đẳng điện của Fe3O4/rGO khoảng 6,3. Vì vậy, bề mặt của Fe3O4/rGO tích điện dương

trong dung dịch có pH < pHPZC và tích điện âm ở pH > pHPZC. Sự phụ thuộc của dòng
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đỉnh hoà tan (Ip,a) vào pH của dung dịch có thể được giải thích như sau: Ở pH < pHPZC,

tín hiệu dòng đỉnh thấp do bề mặt vật liệu tích điện dương không hấp phụ tốt các phân tử

PRC. Khi pH tăng dần, điện tích dương của bề mặt giảm dần, tương tác giữa các phân tử

PRC với bề mặt tăng dần thông qua các liên kết tạo phức giữa các tâm hấp phụ trên bề

mặt và PRC làm tăng dòng đỉnh [16]. Ở pH > pHPZC, tín hiệu dòng đỉnh cũng thấp là do

bề mặt tích điện âm cũng không hấp phụ tốt các phân tử PRC. Cường độ tín hiệu thu được

cao nhất ở pH = 6,0. Vì vậy, giá trị pH = 6,0 được chọn là pH tối ưu.
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Hình 3.27. (a) Các đường CV của điện cực Fe3O4/rGO/Naf-GCE trong dung dịch PRC ở

các pH từ 4,8 đến 9,8 và (b) đường biểu diễn của thế và dòng đỉnh theo pH.

Từ mối quan hệ giữa pH và thế đỉnh hoà tan (Ep,a) ở Hình 3.27b cho thấy, khi tăng

pH từ 4,8 đến 9,8, thế đỉnh hoà tan dịch chuyển về phía âm hơn; điều đó nghĩa là proton

tham gia trực tiếp vào sự oxy hóa PRC. Phương trình hồi quy tuyến tính có thể biểu diễn

như sau:
2 0,659 –  0,053. ;  0,994;  0,001 p,aE pH R p   (3.14)

Trong đó: Ep,a là thế đỉnh hoà tan; R2 là hệ số tương quan; p là giá trị ý nghĩa

Phương trình (3.14) cho thấy tương quan giữa Ep,a và pH là có nghĩa vì R2 = 0,994;

p  0,001. Độ dốc của đường hồi quy (− 0,053 V/pH) phù hợp với sự dịch chuyển thế

được dự đoán bởi phương trình Nernst (− 0,059 V/pH) ở 298 K. Điều này chỉ ra rằng số

electron và proton trao đổi trong phản ứng oxy hóa khử PRC bằng nhau.
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c/ Ảnh hưởng của dung dịch đệm

Để lựa chọn hệ đệm phù hợp cho tín hiệu hoà tan tốt nhất và ổn định nhất đối với

PRC, các hệ đệm khác nhau (đệm axetat: ABS, đệm photphat: PBS, đệm citrat: CBS, đệm

urotropin: UBS, và đệm Britton-Robinson: B-RBS) ở pH = 6,0 đã được khảo sát. Kết quả

được trình bày ở Bảng 3.11 và Hình 3.28. Có thể thấy đệm ABS với RSD thấp nhất (0,1

%) cho kết quả dòng đỉnh hoà tan cao nhất. Vì vậy đệm ABS được chọn cho các thí

nghiệm tiếp theo.

Bảng 3.11. Giá trị Ip,a và RSD trong các dung dịch đệm khác nhau theo phương pháp

Von-Ampe vòng

Dung dịch đệm Ip,a (A) RSD (%)

CBS 58,56 0,40

PBS 40,60 0,19

ABS 79,36 0,10

UBS 22,84 3,74

B–RBS 46,20 0,33

(CPRC = 3.10−4 M; tacc = 60 s; tốc độ quét 0,1 V/s; Eacc = 0,2 V)
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Hình 3.28. Các đường CV của PRC trong các dung dịch đệm khác nhau ở pH = 6,0
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d/ Ảnh hưởng của lượng mẫu Fe3O4/rGO

Trong phần này, chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của lượng Fe3O4/rGO biến tính để

xác định lượng mẫu thích hợp.

Lượng Fe3O4/rGO dùng để biến tính điện cực GCE trong khoảng 2,5 µg đến 12,5

µg, tương ứng với thể tích dung dịch từ 2,5 µL đến 12,5 µL. Các kết quả ở Hình 3.29 cho

thấy dòng đỉnh của PRC tăng cùng với việc tăng thể tích của huyền phù Fe3O4/rGO đưa

lên bề mặt điện cực GCE và đạt cực đại ở 5 L (1 g/mL). Có thể giải thích kết quả này

như sau: Khi lượng Fe3O4/rGO tăng, sự tích lũy của PRC trên điện cực GCE biến tính

cũng tăng dẫn đến tăng dòng đỉnh. Tuy nhiên, tiếp tục tăng thêm lượng Fe3O4/rGO gây ra

sự giảm dòng đỉnh hoà tan của PRC là do độ dày của màng càng lớn làm tăng điện trở của

màng ngăn cản sự chuyển electron của PRC. Như vậy, trong nghiên cứu này lượng

Fe3O4/rGO tối ưu là 5 L (1 g/mL).
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Hình 3.29. Dòng đỉnh hoà tan của PRC theo thể tích huyền phù Fe 3O4/rGO

biến tính điện cực

(CPRC = 3.10−4 M; đệm ABS 0,1 M ở pH = 6,0; tacc = 60 s;

tốc độ quét 0,1 V/s; Eacc = 0,2 V)

Từ các khảo sát ở trên, điều kiện tối ưu để biến tính điện cực trong nghiên cứu này

là: dung môi để hòa tan vật liệu là etanol, sử dụng đệm ABS pH = 6,0; thể tích huyền phù

là 5 L (1 g/mL). Các điều kiện khác là CPRC = 3.10−4 M; tacc = 60 s; tốc độ quét 0,1 V/s;

Eacc = 0,2 V.
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3.2.2.2. Tính chất điện hóa của PRC trên các điện cực biến tính

Để hiểu rõ vai trò của composit Fe3O4/rGO tổng hợp được trong việc phát hiện

PRC, các thí nghiệm được thực hiện trên các điện cực khác nhau gồm GCE, GCE biến

tính bằng rGO (rGO/Naf-GCE) hoặc Fe3O4/rGO (Fe3O4/rGO/Naf-GCE), GCE trong dung

dịch Nafion (Naf-GCE) (Nafion được thêm vào hệ để tăng khả năng kết dính của

Fe3O4/rGO và độ dẫn điện của điện cực). Kết quả được trình bày trên Hình 3.30.
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Hình 3.30. Các đường CV đối với PRC trên các điện cực khác nhau

(CPRC = 3.10−4 M; đệm ABS pH = 6,0; tacc = 60 s; tốc độ quét 0,1 V/s; Eacc = 0,2 V)

Từ Hình 3.30 có thể thấy tín hiệu dòng trên điện cực GCE (đường màu đen) không

đáng kể, pic thu được rộng, cường độ rất thấp. Sau khi biến tính điện cực GCE bằng

Nafion, bằng rGO hoặc Fe3O4/rGO thu được các pic sắc nhọn, cường độ dòng tăng lên

nhiều, trong đó điện cực Fe3O4/rGO/Naf-GCE có tín hiệu tốt nhất. Cường độ dòng đỉnh

hoà tan trên điện cực Fe3O4/rGO/Naf-GCE lớn nhất, gấp 1,7 lần so với trên điện cực

rGO/Naf-GCE, còn cường độ dòng đỉnh làm giàu (catot) trên 2 điện cực đó xấp xỉ nhau.

Các điện cực còn lại có cường độ dòng đỉnh hoà tan (anot) và làm giàu (catot) nhỏ hơn

nhiều. Thế đỉnh hoà tan (anot) và làm giàu (catot) của PRC trên điện cực Fe3O4/rGO/Naf-

GCE lần lượt là 0,37 V và 0,25 V. Tín hiệu dòng đỉnh được cải thiện đáng kể trên điện

cực Fe3O4/rGO/Naf-GCE chỉ ra rằng Fe3O4/rGO có thể góp phần tăng cường tốc độ

chuyển electron của PRC và có hoạt tính xúc tác điện hóa tốt cho phản ứng oxy hóa khử

PRC. Tương tác  -  hình thành giữa các phân tử PRC và các tấm rGO gồm các nguyên
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tử Csp2 tăng cường sự hấp phụ, quyết định sự tích tụ PRC trên điện cực [105]. Ngoài ra, sự

phối trí của các nguyên tử nitơ trong PRC với các ion Fe(II) và Fe(III) trong Fe3O4/rGO

cũng góp phần thu hút chất điện phân đến bề mặt điện cực. Sự kết hợp của những yếu tố

này làm cho một lượng lớn PRC tích tụ trên bề mặt điện cực Fe3O4/rGO/Naf-GCE, cải

thiện đáng kể tín hiệu dòng đỉnh (Ip) của PRC.

3.2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tín hiệu Von-Ampe hòa tan

a/ Ảnh hưởng của tốc độ quét

Thông tin quan trọng về cơ chế điện hóa có thể thu được từ mối quan hệ giữa tín

hiệu Von-Ampe và tốc độ quét. Vì vậy, ảnh hưởng của tốc độ quét đến thế đỉnh (thế đỉnh

anot (Ep,a), thế đỉnh catot (Ep,c)), dòng đỉnh (dòng đỉnh anot (Ip,a), dòng đỉnh catot (Ip,c)) đã

được khảo sát bằng phương pháp Von-Ampe vòng. Các kết quả được trình bày ở Hình

3.31.

Có thể thấy dòng đỉnh (Ip) tăng khi tăng tốc độ quét thế, thế đỉnh anot (Ep,a) dịch

chuyển về phía dương và thế đỉnh catot (Ep,c) chuyển dịch về phía âm (Hình 3.31a). Sự

phụ thuộc của Ep,a vào tốc độ quét chỉ ra rằng sự chuyển electron trong quá trình oxy hóa

là bất thuận nghịch [112]. Dòng đỉnh (Ip,a và Ip,c) tăng cùng với việc tăng tốc độ quét thế

trong phạm vi từ 0,02 V/s đến 0,5 V/s cho thấy rằng phản ứng chuyển electron liên quan

đến một quá trình bị hạn chế bề mặt [41].

Để xác định phản ứng oxy hóa điện hóa bị chi phối bởi quá trình hấp phụ hay

khuếch tán, mối liên hệ giữa dòng đỉnh (Ip) và căn bậc hai của tốc độ quét (v1/2) đã được

khảo sát (Hình 3.31b). Nếu đồ thị Ip theo v1/2 là đường thẳng và đi qua gốc tọa độ, quá

trình oxy hoá điện hoá bị chi phối bởi sự khuếch tán [112].

Kết quả ở Hình 3.31b cho thấy, trong phạm vi tốc độ quét từ 0,02 V/s đến 0,5 V/s,

dòng đỉnh Ip của quá trình oxy hóakhử điện hóa PRC thay đổi tuyến tính theo v1/2 và

được biểu diễn bởi các phương trình sau:

2– 6,82 11,87 8,11 0,8( ) ( )6 ;  0,994,  0  . ,001 p,aI R p     1/2v (3.15)

2– 3,90 5,17 2,74 0,3( ) ( ).7 ;  0,990,  0,001 p,cI R p     1/2v (3.16)

Đường biểu diễn Ip theo v1/2 có sự tuyến tính cao (p < 0,001). Với mức ý nghĩa

0,05, các đường biểu diễn Ip,a và Ip,c theo v1/2 đi qua gốc vì 95 % khoảng tin cậy (− 6,82 ±
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11,87) đối với Ip,a và (− 3,90 ± 5,17) đối với Ip,c chứa 0. Điều đó có nghĩa là quá trình oxy

hóakhử điện hóa trên điện cực do sự khuếch tán quyết định.
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Hình 3.31. (a) Các đường CV đối với PRC 3.10−4 M trên điện cực Fe3O4/rGO/Naf-GCE

trong đệm ABS pH = 6,0 với tốc độ quét từ 0,02 V/s đến 0,5 V/s ; (b) Sự phụ thuộc của

dòng đỉnh anot (Ip,a), catot (Ip,c) vào v1/2; (c) Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc lnIp,a và lnIp,c

theo lnv; (d) Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc thế đỉnh vào lnv

Ngoài ra, đường biểu diễn lnIp theo lnv (Hình 3.31c) có thể cung cấp thông tin về

quá trình do hấp phụ hay khuếch tán quyết định. Nếu hệ số góc của đường thẳng xấp xỉ 1,

quá trình điện cực được quyết định bởi sự hấp phụ, xấp xỉ 0,5 quá trình được quyết định

bởi sự khuếch tán [27]. Kết quả ở Hình 3.31c cho thấy cả hai đường biểu diễn đều tuyến

tính với hệ số tương quan R2 cao (p  0,001) và được thể hiện bằng các phương trình sau:

2ln  1,70  0,56.ln ;  0,990, 0,001 p,aI R p    (3.17)

2ln  0,36  0,60.ln ;  0,974, 0,001   p,cI v R p    (3.18)
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Hệ số góc của 2 đường biểu diễn lần lượt là 0,56 và 0,6 rất gần với 0,5 một lần nữa

khẳng định rằng quá trình oxy hóa khử của PRC trên điện cực biến tính được điều khiển

bởi sự khuếch tán.

Hệ số chuyển electron (α) và hằng số tốc độ chuyển electron (ks) được tính toán

theo phương trình Laviron [78].

Đối với quá trình anot:

 
 

0 1
ln ln

) 1p,a
s

nF αRT RT
E E v

nF(1 RTk nF α


  
 

(3.19)

Đối với quá trình catot:

0 ln lnp,c
s

RT nFα RT
E E v

nFα RTk nFα
   (3.20)

Trong đó n là số electron trao đổi; E là thế điện cực tiêu chuẩn; R = 8,314

J/mol.K; T = 298 K; F = 96500 C/mol.

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc thế đỉnh (Ep,a và Ep,c) theo lnv được trình bày trên

Hình 3.31d. Các phương trình hồi quy tuyến tính được biểu diễn như sau:
2 0, 430  0,027ln ;  0,982; 0,001 p,aE v R p    (3.21)

2 0, 08 –  0, 018 ;  0,982; 0, 001 p,cE lnv R p   (3.22)

Từ các phương trình (3.19), (3.20), (3.21) và (3.22) có thể tính được hệ số chuyển

electron là 0,595 và hằng số tốc độ chuyển electron là 0,315 s−1. Mặt khác, kết hợp

phương trình (3.19) và (3.21) có thể tính được (1 − α).n = 0,93. Vì vậy, giá trị trung bình

của số electron trao đổi (n) là 2,3.

Do đó, giả định rằng n = 2 đối với PRC, cơ chế oxy hóa đối với PRC liên quan đến

2 electron và 2 proton. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu của Masawat và

Sundulescu [91, 119]. Phản ứng oxy hóa PRC được biểu diễn như Hình 3.32 [46]:
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Hình 3.32. Sơ đồ phản ứng oxy hóa PRC

Sử dụng phương pháp của Sharp và cộng sự [108] có thể tính gần đúng lượng PRC

bị hấp phụ trên điện cực biến tính (lớp phủ bề mặt điện cực). Dòng đỉnh anot (Ip,a) là hàm

của nồng độ bề mặt của chất điện hoạt và được tính theo phương trình (3.23):

2 2

p,a

n F AΓv
I =

4RT
(3.23)

Trong đó n là số electron tham gia phản ứng; A là diện tích bề mặt hình học (0,062

cm2);  là độ che phủ bề mặt (mol/cm2).

Từ hệ số góc của đường phụ thuộc giữa dòng đỉnh anot (Ip,a) theo tốc độ quét

(Hình 3.33) có thể tính được độ che phủ bề mặt là 4,1.10−6 mol/cm2 PRC trên bề mặt

Fe3O4/rGO/Naf-GCE.
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Hình 3.33. Đường biểu diễn ln Ip,a theo v
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Diện tích bề mặt hiệu dụng của điện cực biến tính có thể thu được dựa trên các đặc

trưng dòng thế. Theo phương trình Bard và Faulkner [15, 112], tương quan giữa dòng và

thế của quá trình oxy hóa không thuận nghịch được mô tả bởi phương trình sau:

0, 227 *
p p

aF
I =  .F.A .C.exp( E )

RT
(3.24)

Trong đó Ip là dòng đỉnh (A); Ep là thế đỉnh (V); A* là diện tích bề mặt hoạt động;

C là nồng độ PRC (3.10−7 mol/cm3)

Hoặc dạng logarit như sau:

 0, 227 *
p p

αF
ln(I   =  ln .F.A .C   +  E

RT
) (3.25)

Hồi quy tuyến tính lnIp theo Ep được biểu diễn ở Hình 3.34; dựa vào điểm cắt của

đường biểu diễn với trục tung sẽ tính được diện tích bề mặt hoạt động của điện cực biến

tính là 5,6 cm2.
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Hình 3.34. Đường biểu diễn ln(Ip) theo Ep

Như vậy diện tích bề mặt hoạt động của điện cực biến tính lớn gấp 90 lần so với

diện tích bề mặt hình học của điện cực, đó là do sự có mặt của Fe3O4/rGO. Diện tích bề

mặt tăng đã làm tăng số tâm hoạt tính dẫn đến tín hiệu thu được cao hơn.

b/ Ảnh hưởng của biên độ xung, thế làm giàu và thời gian làm giàu

Biên độ xung có ảnh hưởng rất lớn đến tín hiệu hòa tan của chất phân tích. Nếu

biên độ xung nhỏ thì dòng đỉnh hòa tan sẽ thấp, biên độ xung lớn thì dòng đỉnh hòa tan

cao nhưng khi biên độ xung lớn chân đỉnh giãn rộng làm tăng mức độ ảnh hưởng của các

yếu tố khác đến chất phân tích. Do đó, việc chọn biên độ xung hợp lý sẽ quyết định đến
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khả năng phân tích của phương pháp. Biên độ xung được khảo sát trong phạm vi từ 40

mV đến 200 mV bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan anot xung vi phân (DP-ASV).

Kết quả được trình bày trên Bảng 3.12 và Hình 3.35.

Bảng 3.12. Ảnh hưởng của biên độ xung đến tín hiệu dòng hòa tan của PRC

theo phương pháp DP-ASV

∆E (mV) 40 60 80 100 150 200

Ip (µA) 19,98 22,90 30,06 39,01 51,00 70,00

RSD (%) 3,23 3,21 2,51 1,82 2,53 3,42

(CPRC = 1.104 M trong đệm ABS, pH = 6,0).
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Hình 3.35. (a) Sự phụ thuộc giữa Ip (CPRC =1.104 M) trong đệm ABS pH = 6,0 vào biên

độ xung (∆E); (b) các đường DP-ASV của PRC ứng với ∆E = 100 mV

Có thể thấy rằng Ip tăng tuyến tính với biên độ xung. Tuy nhiên, khi biên độ xung

lớn hơn 100 mV, độ rộng của đỉnh hoà tan có xu hướng giãn rộng làm giảm độ phân giải

đỉnh và từ đó giảm độ nhạy. Với biên độ xung 100 mV, Ip có pic cân đối và độ lệch chuẩn

tương đối (RSD) thấp (1,82 %) nên giá trị này được chọn lựa cho các thí nghiệm tiếp

theo.

Ảnh hưởng của thế làm giàu và thời gian làm giàu đến dòng đỉnh Ip của PRC trên

Fe3O4/rGO/Naf-GCE cũng được khảo sát bằng phương pháp DP-ASV trong phạm vi từ

−100 mV đến +500 mV (Eacc) và từ 15 s đến 180 s (tacc). Kết quả được trình bày trên Hình

3.36.
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Hình 3.36. Sự phụ thuộc giữa Ip,a (CPRC = 1.104 M) trong đệm ABS pH = 6,0 vào thế làm

giàu (Eacc) (a) và thời gian làm giàu (tacc) (b)

Kết quả cho thấy Ip,a tăng khi thế dịch chuyển từ 100 mV đến 0 mV và đạt cực

đại tại 0 mV, sau đó Ip,a giảm dần khi thế dịch chuyển từ 0 mV đến 500 mV. Vì vậy giá trị

thế 0 mV được chọn là thế làm giàu tối ưu.

Thời gian làm giàu cũng có ảnh hưởng đáng kể đến dòng đỉnh. Dòng đỉnh tăng

chậm theo thời gian và đạt cực đại ở 75 giây, sau đó giảm. Vì vậy, 75 giây được chọn là

thời gian làm giàu tối ưu (Hình 3.36b).

c/ Ảnh hưởng của các chất gây cản

Ảnh hưởng của các chất gây cản được khảo sát bằng cách thêm các chất đó vào

dung dịch PRC 1.104 M trong hệ đệm ABS pH = 6,0. Axit ascorbic, axit uric, và cafein

là các chất thường có mặt trong các mẫu thuốc. Đây là các tác nhân có thể gây cản cho

phép xác định PRC. Các chất này được khảo sát ở các tỷ lệ mol đối với PRC khác nhau.

Đối với axit ascorbic và axit uric tỷ lệ đó là 0,5 : 1; 1 : 1; 2 : 1; còn đối với cafein là 5 : 1;

10 : 1; 20 :1. Ghi dòng đỉnh trong hai trường hợp có và không có chất gây cản. Kết quả

được trình bày ở Bảng 3.13. Sai số tương đối (Re) không vượt quá 5% chỉ ra rằng điện

cực Fe3O4/rGO/Naf-GCE có thể được sử dụng để xác định PRC trong sự hiện diện của

axit ascorbic (AA), axit uric (UA) và cafein (CF).
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Bảng 3.13. Ảnh hưởng của các chất gây cản đến dòng đỉnh của PRC trên điện cực

Fe3O4/rGO/Naf-GCE

Axit ascorbic (AA) Axit uric (AU) Cafein(CF)

[AA]

[PRC]

Ip, PRC

(A)

RE*

(%)

[AU]

[PRC]

Ip, PRC

(A)

RE*

(%)

[CF]

[PRC]

Ip, PRC

(A)

RE*

(%)

0 36,27 0 0 34,12 0 0 39,93 0

0,5 36,18 0,25 0,5 34,00 0,34 5 39,51 1,06

1,0 35,95 0,89 1,0 33,70 1,22 10 38,91 2,56

2,0 35,46 2,23 2,0 32,52 4,67 20 38,31 4,06

(*) Sai số tương đối (relative error: RE) được tính theo công thức:

( (

(

.100p p

p

I
RE

I
 khoâng co ù chaát gaây caûn) co ù chaát gaây caûn)

khoâng co ù chaát gaây caûn)

- I

(RE là kết quả trung bình của 3 lần đo)

3.2.2.4. Khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện và độ lặp lại

Để có thể áp dụng điện cực biến tính vào phân tích các mẫu thực tế, khoảng tuyến

tính, giới hạn phát hiện (LOD) và độ lặp lại của phép đo đã được đánh giá.

Khoảng tuyến tính được khảo sát trong phạm vi nồng độ PRC từ 2 M đến 150

M. Sự phụ thuộc của dòng anot (Ip,a) vào nồng độ của PRC được xác định bằng phương

pháp DP-ASV và kết quả được trình bày trên Hình 3.37.

Từ Hình 3.37 có thể thấy, Ip tăng theo nồng độ của PRC và sự phụ thuộc của Ip vào

nồng độ PRC không tuyến tính trong khoảng nồng độ từ 2 đến 150 µM (Hình 3.37b). Tuy

nhiên, khi chia nhỏ khoảng nồng độ khảo sát, kết quả cho thấy sự phụ thuộc của Ip vào

nồng độ PRC lại thể hiện sự tuyến tính (Hình 3.37c). Khoảng tuyến tính thứ nhất nằm

trong vùng nồng độ từ 2 µM đến 10 µM và khoảng tuyến tính thứ hai nằm trong vùng

nồng độ từ 10 µM đến 150 µM. Sự hồi quy tuyến tính Ip theo CPRC thu được các phương

trình sau:

2= – 0,4114 + 0,5128. ; = 0,998; < 0,001p,1 PRCI C R p (3.26)

2= 4,383 + 0,261. ; = 0,988; < 0,001p,2 PRCI C R p (3.27)
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Sự phân đoạn đường hiệu chuẩn của PRC có lẽ phản ánh sự hình thành đơn lớp

phụ (sub-monolayer) trong khoảng nồng độ đầu và sự hình thành đơn lớp trong khoảng

nồng độ thứ hai như đề xuất của Kachoosangi và cộng sự [66].
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Hình 3.37. (a) Các đường DP-ASV của PRC ở các nồng độ PRC khác nhau từ 2 µM đến

150 µM trong dung dịch đệm ABS pH = 6,0; (b) Sự phụ thuộc Ip vào CPRC ; (c) hồi quy

tuyến tính Ip theo CPRC trong hai khoảng nồng độ.

Giới hạn phát hiện (LOD) tính được trong khoảng nồng độ của PRC từ 2 đến 10

µM là 7,2.107 M. Giới hạn phát hiện đạt được trong nghiên cứu này thấp hơn so với một

số nghiên cứu khác như điện cực được biến tính bằng các đơn lớp dipyrromethene-Cu(II)

[41], PAY/nano-TiO2 [78], phức polyme dẫn Cu(II) [119]…, tương đương với điện cực

được biến tính bằng hạt nano từ niken phủ cacbon [108]. Tuy nhiên, nó cũng cao hơn một

số nghiên cứu khác như điện cực được biến tính bằng graphen, ống nano cacbon đơn

tường và ống nano cacbon đa tường [15, 66, 67] (Bảng 3.14).
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Bảng 3.14. So sánh điện cực được biến tính bằng Fe3O4/rGO với các vật liệu khác trong việc

xác định PRC

Vật liệu biến tính Phương pháp pH LOD (M) TLTK

Fe3O4/rGO DP-ASV 6,0 7,2×10–7 Nghiên cứu
này

Dipyrromethene–Cu(II) đơn lớp OSWV 7,0 1,3×10–4 [41]

PAY/nano-TiO2 DPV 7,0 2×10–6 [78]

phức polyme dẫn Cu(II) CV 7,0 5×10–6 [119]

MWCNTs DPV/CV 7,0 7,1×10–6 [91]

AuNP-PGA/SWCNT CV 7,2 1,18×10–6 [46]

Hạt nano từ niken phủ cacbon DPV 3,0 6×10–7 [108]

Graphen SWV 7,5 3,2×10–8 [67]

SWCNTs OSWV 7,2 2,9×10–9 [15]

MWCNTs CV 7,5 1×10–9 [66]

PAY: Poly(acid yellow 9), SWV: Square wave voltammetry: cực phổ sóng vuông; OSWV: Oster

young square wave voltammetry: cực phổ sóng vuông , MWCNT: Multiwalled carbon nanotube:

ống nano cacbon đa tường; SWCNT: Single-walled carbon nanotubes: ống nano cacbon đơn

tường

Độ lặp lại của phép đo DP-ASV trên điện cực biến tính Fe3O4/rGO/Naf-GCE được

đánh giá với các nồng độ PRC khác nhau (6.106 M, 10.106 M, 40.106 M). Mỗi tín hiệu

được đo 9 lần liên tiếp (Hình 3.38). Độ lệch chuẩn tương đối (RSD) đối với các dung dịch

trên lần lượt là 0,12; 0,12 và 0,34 %. Giá trị này thấp hơn so với ½.RSDHorwitz dự đoán

[57]. Kết quả này chỉ ra rằng điện cực biến tính Fe3O4/rGO/Naf-GCE có thể được sử dụng

lặp lại để phát hiện PRC trong vùng nồng độ thấp cũng như vùng n ồng độ cao.

Như vậy, Fe3O4/rGO tổng hợp được trong nghiên cứu này có thể sử dụng làm chất

biến tính điện cực hiệu quả để phát hiện PRC.
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Hình 3.38. Các đường DP-ASV của PRC ở các nồng độ khác nhau

(a) CPRC = 6.106 M; (b) CPRC = 10.106 M ;  (c) CPRC = 40.106 M

3.2.2.5. Xác định PRC trong các mẫu thực

Sau khi xác định được điều kiện phân tích PRC dựa trên điện cực than thuỷ tinh

biến tính bằng composit Fe3O4/rGO, chúng tôi tiến hành xác định hàm lượng PRC trong

ba loại thuốc có chứa PRC trên thị trường gồm Panadol Extra (Công ty Sanofi-

Synthelabo, Vietnam), Tiffy dey (Công ty trách nhiệm hữu hạn Thai Nakorn Patana,

Vietnam), and pms-Mexcold (Tập đoàn Imexpharm hợp tác về công nghệ với

Pharmascience Inc., Canada).

Các viên thuốc được nghiền thành bột và hòa tan trong nước cất. Nồng độ PRC

được phân tích bằng phương pháp DP-ASV. Bảng 3.15 trình bày kết quả phân tích mẫu

theo phương pháp DP-ASV cùng với phương pháp HPLC để so sánh.

Đối với cả ba mẫu, độ thu hồi của các mẫu theo phương pháp DP-ASV từ 95,5 %

đến 107,0 %. Kết quả cho thấy việc xác định PRC theo phương pháp DP-ASV sử dụng

điện cực Fe3O4/rGO/Naf-GCE với sai số có thể chấp nhận được [54].
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Bảng 3.15. Kết quả phân tích PRC trong mẫu thuốc theo 2 phương pháp

DP-ASV và HPLC

Mẫu
Hàm lượng

công bố (mg)
Hàm lượng theo
HPLC (m) (mg)

Hàm lượng theo
DP-ASV-(m’) (mg)

Độ thu
hồi (%)

RE*

Panadol Extra 500 502,75 496,86 95,2 1,2

Tiffy dey 500 494,50 505,63 103,8 –2,3

pms-Mexcold 500 501,20 509,37 107,0 –1,6

Kết quả thu được là trung bình của 3 lần đo.

(*) Sai số tương đối (RE) được xác định theo công thức: (%) = 100
m - m'

RE
m


Kiểm định cặp t được sử dụng để đánh giá thống kê số liệu. Với mức ý nghĩa 0,05,

lượng PRC phân tích được theo phương pháp đề nghị phù hợp tốt với hàm lượng PRC

công bố của mẫu thuốc (t(2) =  1,066; p = 0,395 > 0,05). Không có sự khác biệt đáng kể

giữa giá trị PRC trong các mẫu thuốc được xác định bằng phương pháp HPLC và phương

pháp đề nghị (t(2) =  0,851; p = 0,851 > 0,05). Điều này chỉ ra rằng, điện cực được biến

tính trong nghiên cứu này phù hợp để xác định PRC trong các loại thuốc thương mại.

Tóm lại, composit Fe3O4/rGO được tổng hợp bằng quá trình một giai đoạn đơn

giản. Các hạt sắt từ oxit dạng cầu phân tán tốt trên các tấm rGO. Fe3O4/rGO có tính siêu

thuận từ ở nhiệt độ phòng và độ từ hóa bão hòa đạt 34 emu/g. Điện cực biến tính bằng

Fe3O4/rGO thể hiện hoạt tính điện hóa cao trong phản ứng oxy hóa khử PRC, cải tiến độ

nhạy trong việc xác định PRC với giới hạn phát hiện thấp (7,2.107 M). Độ thu hồi không

bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của axit ascorbic, axit uric, cafein là những chất thường có

trong các viên thuốc trên thị trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy Fe3O4/rGO có thể ứng

dụng để biến tính điện cực than thuỷ tinh nhằm xác định PRC trong các mẫu thuốc với

các kết quả phù hợp.

3.2.3. Ứng dụng composit Fe3O4/rGO trong cảm biến khí

3.2.3.1. Đặc trưng composit Fe3O4/rGO sau khi xử lý nhiệt

Sau khi xử lý nhiệt composit Fe3O4/rGO ở 600 °C thu được α-Fe2O3. Hình thái của

mẫu sản phẩm được trình bày ở Hình 3.39.
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(a) (b)

Hình 3.39. Ảnh SEM (a) và TEM (b) của α -Fe2O3

Ảnh SEM ở Hình 3.39a cho thấy α-Fe2O3 có cấu trúc xốp hình thành do sự kết tụ

của các hạt nano. Sự tương phản rõ ràng giữa các vùng sáng và tối cho biết sự hình thành

của cấu trúc nano xốp ba chiều (Hình 3.39b). Như vậy, ở đây rGO có thể đóng vai trò như

các phần tử tạo ra khoảng trống giữa các hạt nano. Quá trình xử lý nhiệt đã loại bỏ nền

rGO để tạo ra mạng xốp.

Tính chất pha của α-Fe2O3 được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X và

được trình bày ở Hình 3.40. Các pic đặc trưng chính ứng với các mặt phản xạ (104),

(110), (113), (024), (116), (122), (214), (300) cho thấy sự hình thành của α-Fe2O3 (theo

JCPDS No. 33-0664) [151]. Ngoài ra, không có các pic nhiễu xạ của các tạp chất khác

cho thấy độ tinh khiết cao của vật liệu α-Fe2O3 tạo thành.
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Hình 3.40. Giản đồ XRD của α-Fe2O3
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Đặc trưng phổ hồng ngoại (FTIR) ở Hình 3.41 cho thấy sự xuất hiện các dải hấp

thụ ở số sóng 466 và 540 cm−1 ứng với α-Fe2O3. Ngoài ra, các dải hấp thụ ở số sóng 1628

và 3433 cm−1 ứng với dao động biến dạng và hóa trị của nhóm OH của nước hấp phụ [65,

128].
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Hình 3.41. Phổ hồng ngoại (FT – IR) của α-Fe2O3

Giản đồ phân tích nhiệt của composit Fe3O4/rGO ở Hình 3.42 cho thấy ba giai

đoạn giảm khối lượng.
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Hình 3.42. Giản đồ phân tích nhiệt của Fe3O4/rGO

Ở nhiệt độ dưới 150 °C có sự giảm nhẹ khối lượng (khoảng 3 %) ứng với sự bay

hơi của các phân tử nước hấp phụ trong mẫu. Từ 150 đến 350 °C, khối lượng giảm

khoảng 4 % tương ứng với sự loại bỏ các nhóm chức chứa oxy không bền và của các

phân tử nước ở sâu bên trong. Giai đoạn mất khối lượng cuối cùng (khoảng 20 %) xảy ra
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từ 350 đến 550 °C tương ứng với sự oxy hóa và sự phân hủy của rGO trong không khí

cũng như sự chuyển từ Fe3O4 thành sản phẩm cuối cùng là α-Fe2O3 [24, 115]. Sau 600 °C,

không có sự giảm khối lượng nữa chứng tỏ nanocomposit Fe3O4/rGO đã chuyển hoàn

toàn thành vật liệu xốp α-Fe2O3.

Diện tích bề mặt và cấu trúc xốp của α-Fe2O3 tạo ra cũng được xác định bằng phép

đo đẳng nhiệt hấp phụ và khử hấp phụ N2 (Hình 3.43).
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Hình 3.43. Đẳng nhiệt hấp phụ khử hấp phụ N2 của -Fe2O3

Đường đẳng nhiệt hấp phụ khử hấp phụ N2 thuộc loại IV với vòng trễ kiểu H1

chứng tỏ sự có mặt của cấu trúc mao quản trung bình trong sản phẩm [95]. Diện tích bề

mặt của α-Fe2O3 tính toán từ số liệu hấp phụ- khử hấp phụ là 16,5 m2/g. Tính chất xốp cao

của α-Fe2O3 thu được sau khi xử lý nhiệt Fe3O4/rGO có thể tạo thành một hệ nhạy khí cao

với nhiều tâm nhạy khí hơn.

Từ các kết quả đặc trưng cho thấy sau khi xử lý nhiệt ở 600 C, tiền chất

Fe3O4/rGO đã chuyển hoàn toàn thành Fe2O3 có cấu trúc xốp, diện tích bề mặt riêng

16,5 m2/g.

3.2.3.2. Ứng dụng trong cảm biến khí

Quy trình chế tạo cảm biến được trình bày mục 2.4.6.

Tính nhạy khí của cảm biến được khảo sát với các khí khử gồm C2H5OH, CO, H2,

NH3 ở các nồng độ và nhiệt độ khác nhau như đã trình bày ở mục 2.4.9.
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Hình 3.44 trình bày tính nhạy khí C2H5OH của cảm biến được đo ở các nhiệt độ

350 °C, 400 °C và 450 °C.
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Hình 3.44. Tính nhạy khí C2H5OH của cảm biến

a. Độ hồi đáp đối với C2H5OH theo thời gian ở các nhiệt độ 350 °C, 400 °C, 450

°C và nồng độ từ 10 ppm đến 1000 ppm

b. Độ hồi đáp theo nồng độ khí C2H5OH ở các nhiệt độ 350 °C, 400 °C, 450 °C.

c. Độ hồi đáp đối với C2H5OH 100 ppm theo thời gian ở 400 °C (lặp lại 9 lần)

d. Độ hồi đáp đối với C2H5OH (sau 3 tháng) theo thời gian ở 400 C

Từ Hình 3.44a,b có thể thấy tính nhạy khí của cảm biến chế tạo từ nanocomposit

Fe3O4/rGO tổng hợp phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ. Với cùng nồng độ C2H5OH, độ hồi

đáp tăng khi nhiệt độ tăng từ 350 đến 400 °C, sau đó giảm khi tăng nhiệt độ đến 450 C.
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Độ hồi đáp phụ thuộc gần như tuyến tính vào nồng độ C2H5OH. Khi nhiệt độ tăng từ 350

đến 400 °C, độ hồi đáp của cảm biến tăng ở tất cả các nồng độ C2H5OH khảo sát. Ở nhiệt

độ tối ưu 400 °C, độ hồi đáp ở các nồng độ C2H5OH 10; 25; 50; 100; 250; 500 và 1000

ppm lần lượt là 2,57; 4,67; 6,77; 9,07; 14,1; 17,56 và 22,18. Theo Hung và cộng sự [62],

nhiệt độ hoạt động tối ưu của cảm biến α-Fe2O3 dạng cầu rỗng (hollow balls) đối với

C2H5OH cũng ở 400 °C. Tuy nhiên, độ hồi đáp của cảm biến α-Fe2O3 dạng cầu rỗng chỉ

đạt 1,77 ở nồng độ C2H5OH 50 ppm, thấp hơn nhiều so với kết quả của nghiên cứu này

(6,77). So với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác cũng có một số khác biệt. Chẳng

hạn, nhiệt độ hoạt động tối ưu của cảm biến α-Fe2O3 (kiểu chuỗi và kiểu dây thừng) của

Yan và cộng sự [141] là 240 °C, của Fan và cộng sự [37] là 285 °C đối với cảm biến α-

Fe2O3 (kiểu thắt lưng), của Rao và cộng sự [104] là 340 °C đối với cảm biến α-Fe2O3

(tinh thể đa diện) và của Tao [122] là 300 °C đối với cảm biến α-Fe2O3 (khối nano). Như

vậy, hình thái của vật liệu ảnh hưởng đến nhiệt độ hoạt động tối ưu của cảm biến.

Độ ổn định ngắn hạn (short-term stability) của cảm biến đối với C2H5OH 100 ppm

ở 400 °C cũng được đánh giá. Kết quả ở Hình 3.44c cho thấy cảm biến có độ lặp lại tín

hiệu và độ ổn định tốt sau chín lần đo.

Bên cạnh đó, để đánh giá độ ổn định lâu dài và ảnh hưởng của độ ẩm đến hoạt

động của cảm biến, cảm biến được đặt ở nhiệt độ phòng với nhiệt độ từ 20 đến 35 °C, độ

ẩm từ 60 đến 90 % trong ba tháng và sau đó được sử dụng để kiểm tra độ hồi đáp

C2H5OH với các nồng độ khác nhau ở 400 C. Từ giá trị độ hồi đáp ở Hình 3.44d cho

thấy, cảm biến ổn định tốt sau ba tháng. Độ hồi đáp của cảm biến sau ba tháng ở các nồng

độ C2H5OH khác nhau hầu như không khác so với độ hồi đáp của cảm biến ban đầu (Hình

3.44a và Hình 3.44d). Điều này cho thấy độ ổn định tốt của cảm biến trong thời gian dài

và độ ẩm cao. So với các kết quả công bố trước đây về tính nhạy khí C2H5OH của nano α-

Fe2O3 cũng như của các nano oxit kim loại khác, cảm biến được chế tạo từ Fe3O4/rGO sau

đó xử lý nhiệt trong nghiên cứu này có độ hồi đáp cải thiện đáng kể (Bảng 3.16). Theo

Hung và cộng sự [62], độ xốp của vật liệu đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết

định độ nhạy của cảm biến do quyết định tốc độ khuếch tán của các phân tử khí phân tích

vào lớp cảm biến. Vì thế, việc cải thiện tính nhạy khí của cảm biến trong nghiên cứu này
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có thể do cấu trúc xốp bên trong của vật liệu mà nguyên nhân là sự oxy hóa rGO tạo ra

nhiều tâm hoạt tính và làm tăng hệ số khuếch tán khí.

Bảng 3.16. Độ hồi đáp đối với C2H5OH của cảm biến chế tạo từ các nano oxit kim loại

khác nhau

Vật liệu Nồng độ
C2H5OH (ppm)

Độ hồi đáp ở
nhiệt độ tối ưu

TLTK

Fe3O4/rGO (xử lý nhiệt) 100

50

~ 9,02

~ 6,75

Nghiên cứu
này

α-Fe2O3 (Hạt nano) 100 ~ 2,2 [134]

α-Fe2O3 (Khối cầu rỗng) 100 ~ 2,25 [62]

α-Fe2O3 (Kiểu chuỗi) 100 ~ 2,5 [141]

α-Fe2O3 (Kiểu thắt lưng) 100 ~ 2,9 [37]

α-Fe2O3 (Kiểu hình hộp sáu
mặt thoi)

100 ~ 3 [85]

α-Fe2O3 (Tinh thể diện) 100 ~ 4,5 [104]

α-Fe2O3 (Khối lập phương) 200 ~ 5,2 [122]

α-Fe2O3 (Thanh nano) 200 ~ 5,84 [122]

α-Fe2O3 (Khối lập phương) 100 ~ 6 [114]

α-Fe2O3 (Kiểu hình hộp 6 mặt
hình bình hành)

100 ~ 7,5 [81]

SnO2 (Kiểu bông hoa) 100 ~ 2,5 [86]

SnO2 (Thanh nano) 100 ~ 5 [58]

SnO2 (Ống nano) 100 ~ 6 [139]

ZnO (Hạt nano) 50 ~ 2,5 [55]

WO3 (Kiểu bông hoa) 50 ~ 3 [87]
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Tính nhạy khí của cảm biến cũng được khảo sát đối với các khí CO (10 – 200

ppm), H2 (25 – 1000 ppm), và NH3 (50 – 1000 ppm). Hình 3.45 là độ hồi đáp của các khí

khảo sát.
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Hình 3.45. Tính nhạy khí của cảm biến

a. Độ hồi đáp đối với khí CO ở 350 C, 400 C, và 450 C

b. Độ hồi đáp đối với khí H2 ở 400 C

c. Độ hồi đáp đối với khí NH3 ở 400 C

d. Độ hồi đáp của các khí NH3, H2, C2H5OH, CO nồng độ 100 ppm ở 400 C

Kết quả khảo sát tính nhạy khí CO ở các nhiệt độ khác nhau trình bày ở Hình 3.45a

cho thấy rằng vật liệu cảm biến trong nghiên cứu này tương đối nhạy với khí CO, độ hồi

đáp đạt xấp xỉ 2. Độ hồi đáp của cảm biến đối với khí CO thay đổi ít trong khoảng nhiệt
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độ khảo sát từ 350 C đến  450 C. Nhiệt độ hoạt động tối ưu của cảm biến đối với khí

CO đạt được ở 400 C, tương tự với kết quả khảo sát đối với C2H5OH. Khi thay đổi nồng

độ khí CO từ 10 đến 200 ppm, độ hồi đáp của cảm biến chỉ tăng nhẹ ở tất cả các nhiệt độ

khảo sát. Ở nhiệt độ tối ưu (400 C), giá trị độ hồi đáp của cảm biến đối với khí CO nồng

độ 100 ppm và 200 ppm lần lượt là 1,8 và 1,9.

Đối với khí H2 và NH3, cảm biến có độ nhạy thấp. Giá trị độ hồi đáp ở 400 C của

cảm biến đối với khí H2 nồng độ từ 25 ppm đến 1000 ppm chỉ tăng từ 1,2 đến 1,9 (Hình

3.45b), còn đối với khí NH3 nồng độ từ 50 ppm đến 1000 ppm chỉ tăng từ 1,1 đến 1,2

(Hình 3.45c).

Tính chọn lọc tốt đối với khí khảo sát là một trong những yếu tố quan trọng của

cảm biến khí. Tính chọn lọc đối với các khí NH3, H2, C2H5OH, và CO nồng độ 100 ppm ở

400 C được trình bày ở Hình 3.45d. Giá trị độ hồi đáp của cảm biến đối với các khí

C2H5OH, CO, H2 và NH3 lần lượt là 9,5; 1,8; 1,5 và 1,1 cho thấy cảm biến có khả năng

chọn lọc tốt đối với C2H5OH.

Tính chất nhạy khí được xác định trong dòng khí khô thổi liên tục vào bề mặt cảm

biến. Cơ chế nhạy khí của cảm biến có thể được giải thích bằng các vùng suy giảm

electron. Các phân tử oxy trong không khí hấp phụ lên bề mặt cảm biến. Các phân tử oxy

này bắt giữ các electron tự do của tinh thể α-Fe2O3, hình thành các vùng cạn kiệt electron.

Trên bề mặt cảm biến, oxy hấp phụ tồn tại dưới dạng các ion O2
−, O−, O2− theo các

phương trình sau:

O2(khí) O2(hấp phụ) (3.28)

O2(hấp phụ) +  e− O2
−

(hấp phụ) (3.29)

O2
−

(hấp phụ) +  e− 2O−
(hấp phụ) (3.30)

O−
(hấp phụ) + e− O2− (3.31)

Trong đó, dạng O− là chủ yếu [122]. Khi bề mặt cảm biến tiếp xúc với các khí phân

tích, các phân tử khí này tương tác với các dạng oxy bị hấp phụ ở trên theo các phản ứng

từ 3.32 đến 3.34, giải phóng các electron tự do, trả lại cho bề mặt cảm biến, làm giảm

điện trở của cảm biến. Khi ngắt dòng khí phân tích, quá trình lặp lại như trên, điện trở của

cảm biến trở về giá trị ban đầu. Lượng oxy và khí phân tích trên bề mặt vật liệu phụ thuộc
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nhiều vào cấu trúc vi mô của vật liệu cụ thể là diện tích bề mặt, kích thước hạt và độ xốp

[62, 134].

C2H5OH + 6 O− 2 CO2 + 3 H2O + 6 e− (3.32)

CO  + O− CO2 + 1 e− (3.33)

2 NH3 + 7O− 2 NO2 + 3 H2O + 7 e− (3.34)

Nhìn chung, cảm biến khí oxit kim loại bán dẫn có thể phát hiện có chọn lọc khí

oxy hóa hoặc khí khử do sự thay đổi điện trở của cảm biến khi được đo đối với khí oxy

hóa và khí khử là thuận nghịch. Vì vậy, bên cạnh các khí khử ở trên, tính nhạy khí của

cảm biến đối với các khí oxy hóa điển hình như NO2 và SO2 cũng đã được khảo sát. Hình

3.46 trình bày độ hồi đáp đối với khí NO2 và SO2 trong khoảng nồng độ 0,1 ppm đến 1

ppm ở 400 C. Kết quả cho thấy rằng trong khoảng nồng độ từ 0,1 ppm đến 1 ppm của

NO2 và SO2, độ hồi đáp thay đổi từ 1,2 đến 1,6. Như vậy, độ hồi đáp chỉ tăng nhẹ khi tăng

nồng độ khí. Từ các kết quả trên có thể kết luận rằng cảm biến được chế tạo từ

nanocomposit Fe3O4/rGO kèm theo xử lý nhiệt trong nghiên cứu này có thể phát hiện

chọn lọc C2H5OH.

0 500 1000 1500 2000

1.0

1.5

2.0 NO2 400 C

1.
0 

pp
m

0.
5 

pp
m

0.
25

 p
pm

R
es

po
ns

e(
R

ga
s/R

ai
r)

Time (s)

0.
1 

pp
m

Thời gian (s)

Đ
ộ 

hồ
i đ

áp
 (R

g/
R

a)

(a)

0 500 1000 1500 2000

1.0

1.5

2.0 SO2 400 C

1.
0 

pp
m

0.
5 

pp
m

0.
25

 p
pm

R
es

po
ns

e(
R

ga
s/R

ai
r)

Time (s)

0.
1 

pp
m

Đ
ộ 

hồ
i đ

áp
 (R

g/
R

a)

Thời gian (s)

(b)

Hình 3.46. Độ hồi đáp của NO2 và SO2 theo thời gian ở 400 °C

Thời gian đáp ứng và thời gian phục hồi là các thông số quan trọng khác đối với

các ứng dụng thực tiễn của cảm biến. Hình 3.47a, b, c là điện trở của cảm biến đối với

C2H5OH 100 ppm ở các nhiệt độ khác nhau theo thời gian. Hình 3.47d là thời gian đáp

ứng và phục hồi của cảm biến theo nhiệt độ.
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Hình 3.47. Thời gian đáp ứng và phục hồi đối với C 2H5OH 100 ppm ở các nhiệt độ khác

nhau: a, b, c. điện trở của cảm biến ở các nhiệt độ khác nhau; d. thời gian đáp ứng và phục

hồi theo nhiệt độ.

Có thể tóm tắt kết quả ở Bảng 3.17.

Bảng 3.17. Thời gian đáp ứng và phục hồi ở các nhiệt độ khác nhau đối với

C2H5OH 100 ppm

Nhiệt độ (C) 350 400 450

Thời gian đáp ứng (s) 4 3 2

Thời gian phục hồi (s) 179 138 75

Thời gian đáp ứng của cảm biến đủ nhanh, phù hợp cho các ứng dụng thực tiễn.

Tuy nhiên thời gian phục hồi tương đối dài, vì vậy cần sử dụng kết hợp thêm các kỹ thuật

khác như sử dụng bức xạ tử ngoại hoặc nhiệt độ cao để cải thiện thời gian phục hồi. Kết

quả này cũng phù h ợp với một số nghiên cứu đã công bố trước đây (Bảng 3.18) .
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Bảng 3.18. So sánh thời gian đáp ứng và phục hồi của một số cảm biến đối với C2H5OH

Vật liệu Nồng độ
C2H5OH (ppm)

Nhiệt độ
(°C)

Thời gian
đáp ứng (s)

Thời gian
phục hồi (s)

TLTK

Fe3O4/rGO (có
xử lý nhiệt)

100 400 3 138
Nghiên cứu

này

α-Fe2O3 (khối
cầu rỗng)

50 400 3 12 [62]

α-Fe2O3 (Kiểu
thắt lưng)

50 285 < 10 < 24 [37]

α-Fe2O3 (Khối
lập phương)

200 300 16 12 [122]

α-Fe2O3 (pha
tạp Cu)

100 225 4 34 [114]

Tóm lại, việc nghiên cứu tính chất nhạy khí cho thấy cảm biến được chế tạo từ

nanocomposit Fe3O4/rGO tổng hợp kèm theo xử lý nhiệt có độ nhạy tốt, độ chọn lọc và độ

ổn định cao đối với C2H5OH.
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KẾT LUẬN CHÍNH

Từ các kết quả nghiên cứu, chúng tôi có thể rút ra những kết luận chính sau đây:

1. Đã tổng hợp graphen oxit (GO) từ graphit bằng phương pháp hoá học, khử

graphen oxit để tạo graphen oxit dạng khử (rGO) bằng axit ascorbic. Biến tính graphen

oxit dạng khử bằng sắt từ oxit (Fe3O4/rGO) sử dụng hỗn hợp hai muối FeCl3.6H2O và

FeSO4.7H2O.

2. Kết quả đặc trưng mẫu đã chỉ ra sự tồn tại của các nhóm chức chứa oxy cũng

như trạng thái oxy hóa của các nguyên tố trên bề mặt vật liệu tổng hợp (GO, rGO,

Fe3O4/rGO), các hạt nano Fe3O4 với kích thước khoảng 20 nm phân tán trên các tấm rGO.

Nanocomposit Fe3O4/rGO thể hiện tính siêu thuận từ ở nhiệt độ phòng với độ từ hóa bão

hòa là 59 emu/g. Diện tích bề mặt rGO giảm sau khi biến tính bằng Fe3O4, đạt 109 m2/g.

3. Nanocomposit Fe3O4/rGO tổng hợp thể hiện hoạt tính hấp phụ cao đối với các

ion As(V), Ni(II) và Pb(II) trong dung dịch nước với dung lượng hấp phụ cực đại lần lượt

là 54,48; 76,34 và 65,79 mg/g. Động học quá trình hấp phụ tuân theo mô hình động học

biểu kiến bậc 2. Hai mô hình đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich đều mô tả phù hợp cho

cân bằng hấp phụ As(V), Ni(II) và Pb(II) lên vật liệu Fe3O4/rGO. Các ion CO3
2 và PO4

3

gây cản trở quá trình hấp phụ As(V) lên vật liệu Fe3O4/rGO, trong khi các ion NO3
, Ca2+,

Mg2+ hầu như không làm ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ.

4. Đã tổng hợp nanocomposit Fe3O4/rGO từ rGO và muối FeCl2.4H2O ở nhiệt độ

phòng. Kết quả đặc trưng mẫu cho thấy sự phân tán của các hạt nano sắt oxit (kích thước

từ 10-15 nm) trên nền rGO, bên cạnh sự hình thành Fe3O4 có một phần Fe2O3.

Nanocomposit Fe3O4/rGO tổng hợp có độ từ hoá bão hoà tương đối thấp đạt 34 emu/g,

nhưng diện tích bề mặt riêng khá lớn đạt 189,96 m2/g.

5. Điện cực than thuỷ tinh biến tính bằng Fe3O4/rGO tổng hợp từ muối Fe(II) thể

hiện hoạt tính điện hóa cao trong phản ứng oxy hóa khử paracetamol, cải tiến độ nhạy

trong việc xác định paracetamol với giới hạn phát hiện thấp (7,2.107 M). Độ thu hồi
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không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của axit ascorbic, axit uric, cafein là những chất

thường có trong các viên thuốc trên thị trường.

6. Cảm biến khí chế tạo từ nanocomposit Fe3O4/rGO kèm theo xử lý nhiệt có độ

nhạy tốt, độ chọn lọc và độ ổn định cao đối với C2H5OH. Các kết quả thu được từ nghiên

cứu này có thể được sử dụng như một nguyên tắc thiết kế cơ bản để tổng hợp các oxit kim

loại bán dẫn xốp khác ứng dụng trong cảm biến khí và các ứng dụng khác.
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