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MỞ ĐẦU

Hấp phụ là một trong những phương pháp xử lý các chất ô nhiễm có
hiệu quả do giá thấp, thiết kế và vận hành đơn giản. Việc tìm kiếm các
chất hấp phụ mới vẫn luôn là thách thức đối với các nhà khoa học.

Graphen đang được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu do có
các tính chất đặc biệt như độ dẫn điện, độ bền cơ học cao, không thấm
khí, trong suốt. Nhằm tăng khả năng ứng dụng của graphen, nhiều
nghiên cứu đã tập trung biến tính graphen bằng các chất hữu cơ và vô cơ
khác nhau, trong đó biến tính bởi oxit sắt từ được rất nhiều các nhà khoa
học quan tâm. Vật liệu oxit sắt từ/graphen được ứng dụng trong rất nhiều
lĩnh vực như hấp phụ các chất hữu cơ ô nhiễm cũng như các ion kim lo ại
nặng, biến tính điện cực để xác định các ion kim loại cũng như các ch ất
hữu cơ như gluco, paracetamol. Nói chung, các ứng dụng của vật liệu
trên cơ sở graphen biến tính bởi oxit sắt từ chủ yếu dựa vào diện tích bề
mặt lớn, độ xốp, kích thước hạt nhỏ, tính chất từ của vật liệu.

Nano oxit sắt (α-Fe2O3) là vật liệu nhạy khí hiệu quả. Các nghiên
cứu về cảm biến khí dựa trên α-Fe2O3 cho thấy vật liệu có cấu trúc xốp,
kích thước các hạt nhỏ có độ đáp ứng với khí cao, thời gian đáp ứng,
phục hồi nhanh.

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 oxit sắt từ/graphen
oxit dạng khử trong các lĩnh vực hấp phụ ion kim loại nặng, cảm biến,
biến tính điện cực vẫn còn rất ít.

Đề tài của luận án là: “Nghiên cứu biến tính graphen oxit dạng
khử bằng sắt oxit và ứng dụng”.

Điểm mới của luận án
- 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.
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- 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.

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
Luận án đã thực hiện tổng quan một số vấn đề lý thuyết liên quan

như sau:
1.1. Graphit, graphit oxit/graphen oxit và graphen oxit dạng khử
1.1.1. Graphit
1.1.2. Graphit oxit (GrO)/graphen oxit (GO)
1.1.3. Graphen oxit dạng khử (rGO)
1.1.4. Ứng dụng của graphen oxit và graphen

1.2. Biến tính graphen/graphen oxit bằng oxit kim loại và ứng dụng
1.3. Composit sắt từ oxit/graphen
1.3.1. Tổng hợp composit sắt từ oxit graphen
1.3.2. Một số ứng dụng của composit Fe3O4/rGO(GO)

1.4. Sơ lược về cảm biến khí dựa trên Fe2O3

Chương 2: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM

2.1. Mục tiêu
- Tổng hợp composit Fe3O4/graphen oxit dạng khử (Fe3O4/rGO) ứng

dụng hấp phụ ion kim loại nặng.
- Tổng hợp composit Fe3O4/graphen oxit dạng khử ứng dụng làm

cảm biến điện hóa và cảm biến khí.
2.2.. Đối tượng

Luận án lựa chọn các đối tượng nghiên cứu sau:
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- Composit Fe3O4/graphen oxit dạng khử
- Các ion kim loại nặng As(V), Ni(II), Pb(II)
- Paracetamol (PRC)
- Các khí C2H5OH, H2, CO, NH3

2.3. Các phương pháp nghiên cứu
Luận án đã sử dụng nhóm phương pháp đặc trưng cấu trúc bao

gồm: phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) để nghiên cứu cấu trúc mạng
tinh thể; hấp phụ-khử hấp phụ N2 (BET) để xác định bề mặt riêng;

phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) và truyền qua (TEM) để xác
định hình dạng và kích thước của các hạt vật liệu; phương pháp phổ
hồng ngoại (FT-IR) để xác định sự tồn tại của các nhóm chức chứa oxy
trên bề mặt vật liệu cũng như nhóm Fe-O; phương pháp phổ quang điện
tử tia X (XPS) để xác định thành phần và trạng thái oxi hoá của các
nguyên tố trong vật liệu; phương pháp phân tích nhiệt để xác định sự
thay đổi của vật liệu khi xử lý nhiệt và phương pháp từ kế mẫu rung
(VSM) được sử dụng để xác định từ tính của vật liệu; Nhóm phương
pháp phân tích bao gồm: Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) để
xác định hàm lượng các nguyên tố kim loại; phương pháp Von-Ampe
hoà tan anot (ASV) với kỹ thuật ghi dòng xung vi phân (DP) sử dụng
điện cực than thủy tinh biến tính bằng Fe3O4/graphen oxit dạng khử để
xác định paracetamol.
2.4. Thực nghiệm
2.4.1. Tổng hợp vật liệu

2.4.1.1. Tổng hợp graphit oxit (GrO) và graphen oxit (GO)
Graphit oxit và graphen oxit được tổng hợp theo phương pháp

Hummers. 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 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,
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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.
2.4.1.2. 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).

2.4.1.3. Tổng hợp vật liệu Fe3O4/rGO
Vật liệu nano composit Fe3O4/rGO trong luận án được tổng hợp theo

hai qui trình:
(1) Đi từ chất đầu là graphen oxit dạng khử (rGO), hỗn hợp hai muối

Fe(II) và Fe(III): Cho 500 mg 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 thừa và sắt hòa tan, sấy trong chân không ở 60 C
trong 10 giờ thu được sản phẩm. Vật liệu này được ứng dụng trong hấp
phụ các ion kim loại As(V), Ni(II), Pb(II).

(2) Đi từ chất đầu là 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 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 sản phẩm nhiều lần bằng nước cất và C2H5OH, sấy ở
80 oC trong 5 giờ thu được Fe3O4/rGO. Vật liệu này được ứng dụng
trong cảm biến điện hoá và cảm biến khí.

2.4.2. Chuẩn bị điện cực biến tính
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 hỗn hợp dung dịch được nhỏ lên GCE. Sấy để dung
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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).

2.4.3. 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.

2.4.4. Khảo sát sự hấp phụ ion kim loại lên vật liệu Fe3O4/rGO tổng
hợp

Vật liệu Fe3O4/rGO tổng hợp được đánh giá hoạt tính hấp phụ qua
sự hấp phụ các ion As(V), Pb(II) và Ni(II). Ảnh hưởng của pH, của nồng
độ ion và của các ion gây cản đối với As(V) đã được khảo sát.

2.4.5. Ứng dụng vật liệu Fe3O4/rGO trong cảm biến điện hoá
Điện cực Fe3O4/rGO/Naf-GCE được sử dụng để xác định hàm lượng

PRC. Điều kiện chung của các thí nghiệm: thời gian làm giàu (tacc) 60 s;
tốc độ quét 0,1 V/s; thế làm giàu (Eacc) 0,2 V; dung dịch paracetamol
3.10−4 M. Ghi các đường Von-Ampe vòng (CV) với khoảng quét thế từ
0,5 V đến + 0,9 V (quét anot) và từ + 0,9 V đến 0,5 V, mỗi lần đo
tiến hành quét vòng 4 lần lặp lại.

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
3.1.1. Đặc trưng nanocomposit Fe3O4/rGO tổng hợp

Nanocomposit Fe3O4/rGO đã đư ợc tổng hợp từ rGO và hỗn hợp
muối Fe(II) và Fe(III) theo qui trình 1 (Mục 2.4.1). Vật liệu Fe3O4/rGO
tổng hợp đã được đặc trưng bằng các phương pháp: XRD, FT-IR, TEM,
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XPS và BET. Kết quả đặc trưng cho thấy các hạt nano Fe3O4 với kích
thước cỡ 20 nm đã được phân tán trên các tấm graphen oxit dạng khử.
Kết quả đặc trưng bằng BET chỉ ra rằng vật liệu composit Fe3O4/rGO là
một vật liệu xốp với diện tích bề mặt riêng đo được khoảng 109 m2/g.
Còn kết quả đặc trưng vật liệu bằng từ kế mẫu rung (VSM) cho thấy,
composit Fe3O4/rGO có độ từ hoá bão hoà khá cao đạt 59,4 emu/g.
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)

Vật liệu tổng hợp đã được xác định điểm điện tích không bằng
phương pháp dịch chuyển pH. Kết quả thu được giá trị điểm điện tích
không của vật liệu là 6,3.

3.1.2.2. Ảnh hưởng của pH đến sự hấp phụ
Ảnh hưởng của pH đến sự hấp phụ các ion As(V), Pb(II) và Ni(II)

đã được khảo sát và kết quả được trình bày ở Hình 3.1. Kết quả ở Hình
3.1 cho thấy pH ảnh hưởng đến sự hấp phụ các ion kim loại khảo sát.
Khi tăng pH, lúc đầu dung lượng hấp phụ (DLHP) các ion kim loại tăng,
nhưng sau đó lại giảm. DLHP cực đại của các ion As(V), Pb(II) và Ni(II)
tương ứng ở các giá trị pH là 6,27; 5,65 và 5,02.
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Hình 3.1. Ảnh hưởng của pH đến sự hấp phụ As(V), Pb(II) và Ni(II)

3.1.2.3. Nghiên cứu động học hấp phụ
Các tham số động học hấp phụ rất quan trọng trong nghiên cứu ứng

dụng các chất hấp phụ. Vì thế, động học quá trình hấp phụ các ion kim
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loại As(V), Pb(II) và Ni(II) lên Fe3O4/rGO đã đư ợc nghiên cứu. Thí
nghiệm nghiên cứu động học hấp phụ được thực hiện với 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.

Hai mô hình động học biểu kiến bậc 1:

1ln( ) lne t eq q q k t   (3.1)

và bậc 2:
2

2

1

t e e

t t

q k q q
  (3.2)

được sử dụng để đánh giá động học của quá trình hấp phụ ion kim loại
lên vật liệu composit Fe3O4/rGO. Dựa vào số liệu thực nghiệm hồi qui
tuyến tính ln(qe-qt) theo t dựa vào phương trình (3.1) và (t/qt) theo t dựa
vào phương trình (3.2). Từ đồ thị xác định được các tham số động học
của phương trình động học như trình bày ở các Bảng 3.1, 3.2 và 3.3. 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 toán theo công thức (3.3)

, ,exp

,exp

100
ARE (%)=

n
i cal i

i i

q q

n q


 (3.3)

Bảng 3.1. Thông số động học hấp phụ As(V) 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

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
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Từ các số liệu tính toán được ở các Bảng 3.1, 3.2 và 3.3 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.

Bảng 3.2. Thông số động học hấp phụ Ni(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

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

Bảng 3.3. 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

3.1.2.4. Nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ
Đẳng nhiệt của quá trình hấp phụ các ion As(V), Ni(II) và Pb(II) lên

vật liệu Fe3O4/rGO cũng được đánh giá qua hai mô hình đẳng nhiệt hấp
phụ phổ biến là mô hình đẳng nhiệt Langmuir:
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1e e

e L m m

C C

q K q q
  (3.4)

và Freundlich:
1

ln ln lne e Fq C K
n
  (3.5)

Từ số liệu thực nghiệm thông qua các phương trình (3.4) và (3.5)
thu được kết quả ở Bảng 3.4.

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 (3.3).
Bảng 3.4. Các giá trị tham số của phương trình đẳng nhiệt Langmuir và

Freundlich đối với quá trình hấp phụ As(V), Ni(II) và Pb(II)

lên vật liệu 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

Kết quả ở Bảng 3.4 cho thấy, đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich
đều có hệ số xác định R2 rất cao (> 0,97) và sai số trung bình tương đối

thấp ( 5 %); ngoài ra, giá trị 1/n đối với mô hình Freundlich nằm trong
khoảng 0–1 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. 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.

Từ các kết quả khảo sát cho thấy composit Fe3O4/rGO tổng hợp
được trong đề tài này là một chất hấp phụ tốt đối với nguồn nước bị ô
nhiễm bởi các ion kim loại nặng.
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3.1.2.5. Ảnh hưởng của các ion cạnh tranh đến sự hấp phụ As(V) lên vật
liệu 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 đư ợc nghiên cứu.
Kết quả 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 vật liệu Fe3O4/rGO. Khi thêm các ion này vào hệ thì dung
lượng hấp phụ As(V) giảm, càng tăng nồng độ ion CO3

2− và ion PO4
3− thì

dung lượng hấp phụ As(V) càng giảm. 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 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 (qui tắc SchulzeHardy).
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 vật liệu 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:
- Tạo được graphen oxit từ graphit bằng phương pháp hoá học, sau

đó khử graphen oxit để tạo graphen oxit dạng khử bằng axit ascobic.
Biến tính graphen oxit dạng khử bằng oxit sắt từ (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 trạng thái oxy hóa của các nguyên tố trên bề mặt vật liệu tổng hợp

(GO, rGO, Fe3O4/rGO). Vật liệu nano 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.
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- Vật liệu 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 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.

3.2. Tổng hợp nanocomposit Fe3O4/rGO ứng dụng trong điện hoá và
cảm biến khí
3.2.1. Đặc trưng vật liệu tổng hợp

Nanocomposit Fe3O4/rGO đã được tổng hợp từ rGO và muối Fe(II)
theo qui trình 2 (Mục 2.4.1). Vật liệu Fe3O4/rGO tổng hợp đã được đặc

trưng bằng các phương pháp: XRD, FTIR, TEM, XPS và BET. Kết quả
đặc trưng bằng TEM và XPS cho thấy các hạt nano sắt oxit với kích

thước cỡ 1015 nm phân tán tương đối cao trên các tấm graphen oxit
dạng khử và bên cạnh Fe3O4, mẫu vật liệu tổng hợp còn có cả Fe2O3. Kết
quả đặc trưng bằng BET chỉ ra rằng vật liệu nanocomposit Fe3O4/rGO là
một vật liệu xốp với diện tích bề mặt riêng đo được khoảng 190 m2/g.
Còn kết quả đặc trưng vật liệu bằng từ kế mẫu rung (VSM) cho thấy, vật
liệu nanocomposit Fe3O4/rGO có độ từ hoá bão hoà đạt 34 emu/g.
3.2.2. Ứng dụng nanocomposit 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 vật liệu
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.

Kết quả khảo sát cho thấy:
- Khi sử dụng etanol làm dung môi, cường độ của dòng đỉnh hoà tan

(Ip,a) là lớn nhất, cao gấp 2,2 và 1,2 lần so với dung môi nước và DMF,
độ lệch chuẩn tương đối nhỏ nhất (1,96). Điều này chỉ ra rằng, etanol là
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dung môi thích hợp để phân tán Fe3O4/rGO. Vì vậy, dung môi etanol
được chọn lựa cho các thí nghiệm tiếp theo.

- Khi tăng pH từ 4,8 đến 6, dòng đỉnh hoà tan tăng. Tuy nhiên, khi
pH tăng thêm dẫn đến sự giảm dòng đỉnh. Cường độ tín hiệu thu được
cao nhất ở pH = 6. Vì vậy, giá trị pH = 6 được chọn là pH tối ưu.

- 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.

- 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). Như vậy, lượng Fe3O4/rGO tối ưu là 5 L (1 g/mL) trong
nghiên cứu này.
3.2.2.2. Tính chất điện hóa của PRC trên các điện cực biến tính

Để hiểu rõ vai trò của vật liệu nanocomposit Fe3O4/rGO tổng hợp
được trong việc phát hiện PRC, các thí nghiệm được thực hiện trên các
điện cực khác nhau GCE, GCE biến tính bằng rGO (rGO/Naf-GCE)
hoặc Fe3O4/rGO (Fe3O4/rGO/Naf-GCE), GCE trong dung dịch Nafion
(Naf-GCE). Kết quả được trình bày trên Hình 3.2.

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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Hình 3.2. Các đường CV đối với PRC trên các điện cực khác nhau
(CPRC = 3.10−4 M; đệm ABS pH = 6; tacc = 60 s; tốc độ quét 0,1 V/s;

Eacc = 0,2 V)
Kết quả thu được ở Hình 3.2 cho thấy, tín hiệu dòng trên điện cực

GCE (đường màu đen) không đáng kể, pic thu được rộng, cường độ rất
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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 rất tốt. 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.
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.
3.2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tín hiệu Von-Ampe hòa tan

a) Ảnh hưởng của tốc độ quét
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.
Sự phụ thuộc của Ep vào tốc độ quét chỉ ra rằng sự chuyển electron trong
quá trình oxy hóa là bất thuận nghịch. Dòng đỉnh (Ip,a và Ip,c) gia tăng
cùng với việc gia tăng tốc độ quét thế trong phạm vi từ 20 đến 500 mV/s
cho thấy rằng phản ứng chuyển electron liên quan đến một quá trình bị
hạn chế bề mặt.

b) Ảnh hưởng của biên độ xung
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). 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.

c) Ảnh hưởng của thế làm giàu và thời gian làm giàu
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. Kết quả cho
thấy Ip,a tăng khi thế dịch chuyển từ 100 mV đến 0,0 mV và đạt cực đại
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tại 0,0 mV, sau đó Ip,a giảm dần khi thế dịch chuyển từ 0,0 mV đến 500
mV. Vì vậy giá trị thế 0,0 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.

d) Ảnh hưởng của các chất gây cản
Axit ascorbic, axit uric, và cafein là các chất thường có mặt trong

các mẫu thuốc, 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 3.5. 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 (AU) và caffein (CF).
Bảng 3.5. 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) Caffein(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

3.2.2.4. Khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện và độ lặp lại
Khoảng tuyến tính được khảo sát trong phạm vi nồng độ PRC từ 2

M đến 150 M. Kết quả cho thấy Ip tăng theo nồng độ của PRC và sự
phụ thuộc của Ip vào nồng độ PRC là không tuyến tính trong khoảng
nồng độ từ 2 đến 150 µM. Tuy nhiên, khi chia nhỏ khoảng nồng độ khảo
sát, kết quả cho thấy sự phụ thuộc của Ip vào nồng độ PRC thể hiện sự
tuyến tính. 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 10 µM
và 150 µM. Sự hồi quy tuyến tính Ip theo CPRC thu được các phương
trình sau:
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2= – 0,4114 + 0,5128. ; = 0,998; < 0,001p,1 PRCI C R p (3.6)

2= 4,383 + 0,261. ; = 0,988; < 0,001p,2 PRCI C R p (3.7)

Giới hạn phát hiện (LOD) tính được trong khoảng nồng độ của PRC

từ 2 đến 10 µM là 0,72.106 M. 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. 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. 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 nồng độ cao.
3.2.2.5. Xác định PRC trong các mẫu thực

Phương pháp đề nghị được sử dụng để xác định 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 3.6. 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

Sai số
tương đối

Panadol
Extra

500 502,75 496,86 95,2 1,2

Tiffy
dey

500 494,50 505,63 10,8 –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:

m - m'
Re(%) = .100

m
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Độ thu hồi của cả 3 mẫu theo phương pháp DP-ASV từ 95,5 % đến
107,0 %. Kết quả này cho thấy rằng 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. Bảng 3.6 trình bày kết quả phân tích mẫu theo phương
pháp DP-ASV cùng với phương pháp HPLC để so sánh.

Tóm lại, vật liệu Fe3O4/rGO được tổng hợp bằng quá trình một giai
đoạn đơn giản. Các hạt oxit sắt từ 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 tốt trong phản ứng oxy hóa khử PRC, cải tiến độ nhạy trong

việc xác định PRC với giới hạn phát hiện thấp (0,72.106 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. Chúng tôi đã

chứng minh ứng dụng của Fe3O4/rGO 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 vật liệu Fe3O4/rGO trong cảm biến khí
3.2.3.1. Đặc trưng của nanocomposit Fe3O4/rGO sau khi xử lý nhiệt

Mẫu Fe3O4/rGO sau khi xử lý nhiệt ở 600 C đã được đặc trưng
bằng các phương pháp XRD, SEM, TEM, FTIR, TGA và BET. Kết quả
cho thấy 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

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.

Hình 3.3 là kết quả nhạy khí C2H5OH của cảm biến đo ở các nhiệt
độ 350 °C, 400 °C và 450 °C. Kết quả ở Hình 3.3a, b cho thấy tính chất
nhạy khí của cảm biến chế tạo từ vật liệu nanocomposit Fe3O4/rGO sau
đó xử lý nhiệt trong nghiên cứu này 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. Độ hồi đáp phụ thuộc gần
như tuyến tính vào nồng độ C2H5OH.
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Hình 3.3. Tính chất nhạy khí C2H5OH của vật liệu α-Fe2O3

(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.

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. Nhiệt độ hoạt động tối ưu của cảm
biến là 400 °C. Độ ổn định ngắn hạn (short-term stability) của cảm biến
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đối với C2H5OH 100 ppm ở 400 °C cũng đư ợc đánh giá. Kết quả trình
bày ở Hình 3.3c 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 và ảnh hưởng 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. Kết quả cho thấy cảm biến ổn định tốt sau ba tháng (Hình 3.3d). 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 3.3a và
Hình 3.3d). Điều này cho thấy độ ổn định tốt của cảm biến trong thời
gian dài và độ ẩm cao.

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). Các kết
quả được trình bày ở Hình 3.4.

Kết quả khảo sát tính nhạy khí CO ở các nhiệt độ khác nhau trình
bày ở Hình 3.4a cho thấy rằng vật liệu tổng hợp trong nghiên cứu này

tương đối nhạy với khí CO, độ hồi đáp đạt giá trị 2. Độ hồi đáp của
cảm biến đối với khí CO thay đổi ít trong khoảng nhiệt 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. Đối với khí H2 và NH3,
cảm biến có độ nhạy thấp (Hình 3.4c)

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 3.4d.
Kết quả cho thấy cảm biến có khả năng chọn lọc tốt đối với C2H5OH.
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Hình 3.4. Tính nhạy khí của các khí CO, H2, NH3

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

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 3.5a, b, c là điện
trở của cảm biến đối với C2H5OH 100 ppm ở các nhiệt độ khác nhau
theo thời gian. Hình 3.5d là thời gian đáp ứng và phục hồi của cảm biến
theo nhiệt độ.
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Hình 3.5. 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

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. Khi nhiệt độ tăng thời gian đáp ứng và thời gian phục hồi
giảm là do khi nhiệt độ tăng sẽ cung cấp nhiều năng lượng nhiệt cho quá
trình hấp phụ và giải hấp.

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 tr ạng 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. 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, 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 composit 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. Composit 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 không bị ảnh hưởng bởi sự
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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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INTRODUCTION

Adsorption is now recognized as an effective and economical
method for heavy metal wastewater treatment. The adsorption process
offers flexibility in design and operation. Seeking new and more effective
adsorbents is always a challenge for scientists.

Recently, graphene has attracted enormous attention from
researchers all over the world because of its novel properties such as
good mechanical strength, high electrical conductivity, optical
transparency, and high impermeability to gases. In order to improve the
applications of graphene, scientists have paid much attention to
modifying graphene by organic and inorganic materials, including
magnetite Fe3O4. Magnetite/graphene oxide nanocomposite can be used
to adsorb organic pollutants as well as heavy metal ions, modify
electrodes to detect metal ions and organic compounds such as glucose,
paracetamol. In summary, applications of graphene and graphene-based
materials modified with Fe3O4 mainly rely on the large surface area, high
porosity, small particle, the high magnetism of the materials.

Hematite (-Fe2O3) is considered as a good candidate in the gas

sensing field. It is well known that the gas sensing properties of -Fe2O3

are dependent strongly on its morphologies.
Although there are many applications of graphene-based

materials in the world, applications of the magnetite/reduced graphene
oxide nanocomposite in the fields of adsorption, sensing, electrode
modification still limit.

The title of the thesis is ”Study on modification of reduced
graphene oxide with iron oxide and applications”

New findings of the thesis
- Having synthesized Fe3O4/rGO nanocomposite using a mixture of

FeCl3.6H2O and FeSO4.7H2O as precursors. The Fe3O4/rGO
nanocomposite exhibited high adsorption activity for As(V), Ni(II), and
Pb(II) ions in aqueous solution with a maximum adsorption capacity of
54.48; 76.34 and 65.79 mg/g.
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- Having synthesized Fe3O4/rGO nanocomposite using FeCl2.4H2O
salt. The synthesized nanocomposite was used to modify the glassy
carbon electrode. The modified electrode exhibited high electrochemical
activity in paracetamol redox reaction, improving the sensitivity of

paracetamol (PRC) determination with low detection limits (7.2.107 M).
The recovery was not affected by the presence of ascorbic acid, uric acid,
and caffeine as substances commonly found in marketed pills.

- The gas sensor based on the Fe3O4/rGO nanocomposite had high
sensitivity, selectivity, and stability for C2H5OH.

Chapter 1: OVERVIEW
The thesis provided an overview of some related theoretical issues as

follows:
1.1. Graphite, graphite oxide/graphene oxide and reduced graphene oxide
1.1.1. Graphite
1.1.2. Graphite oxide (GrO)/graphene oxide (GO)
1.1.3. Reduced graphene oxide (rGO)
1.1.4. Application of graphene oxide and graphene
1.2. Modification of graphene/graphene oxide with metal oxide and
application
1.3. Magnetite/graphene composite
1.3.1. Synthesis of magnetite/graphene oxide composite
1.3.2. Some applications of Fe3O4/rGO(GO) composite

1.4. Overview of a gas sensor based on Fe2O3

Chapter 2: RESEARCH OBJECTIVES, RESEARCH METHODS,
AND EXPERIMENTS

2.1. Research objectives
- Synthesis of Fe3O4/rGO nanocomposite and its application in

adsorption of heavy metal ions.
- Synthesis of Fe3O4/rGO nanocomposite and its application in

electrochemical sensor and gas sensor.
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2.2. Research methods
The methods of structural characterization were used in the thesis

consist of XRD, BET, SEM, TEM, FT-IR, XPS, and VSM.
The methods of analysis were used in the thesis consist of AAS, and

ASV.

2.3. Experiments
2.4.1. Synthesis of materials

2.4.1.1. Synthesis of graphite oxide (GrO) and graphene oxide (GO)
The preparation of graphite oxide (GrO) and graphene oxide was

carried out by Hummer’s method. In a typical synthesis, 1.0 g of graphite
powder was added into 2.5 g of NaNO3 and 100 mL of concentrated
H2SO4 under stirring. Then 3.0 g of KMnO4 was added gradually to this
mixture at 10 C under stirring for 2 h. The resulting mixture was added
to 100 mL of distilled water and then heated to 98 C. The obtained
mixture was continued to be stirred for 2 h. After that, 10 mL of H2O2 -
was added in the mixture with stirring for 2 h. The color of the mixture
changed to bright yellow. Finally, the mixture was filtered and washed
with a 5% HCl aqueous solution to remove metal ions, followed by
distilled water for removal of the residue and GrO obtained. The GrO was
separated by ultrasonic treatment in water to obtain GO.

2.4.1.2. Synthesis of reduced graphene oxide (rGO)
For the synthesis of rGO, the as-prepared GrO (0.1 g) was exfoliated

by ultrasonication in 100 mL of distilled water for 1 h to prepare an
aqueous suspension of GO. Ascorbic acid (0.15 g) was added slowly to
the GO suspension and stirred for 8 hours at 50 C. The product (rGO)
was collected by centrifugation and washed several times with ethanol
and dried at 80 C in a vacuum oven for 5 h.

2.4.1.3. Synthesis of Fe3O4/rGO composite
The Fe3O4/rGO nanocomposite was synthesized in two processes:
(1) In a typical procedure, rGO (500 mg) was dispersed in distilled

water under ultrasonication for 2 h, and then a mixture of FeSO4⋅7H2O

(0.002 mol) and FeCl3⋅6H2O (0.004 mol) was added under ultrasonication
for 1 h. A solution of NH4OH (1.65 M) was taken in dropping under
vigorous stirring for 2 h. The obtained black solid was filtered and
washed with water and then with ethanol several times to remove residue
acid and dissociative iron. The solid was soaked in anhydrous ethanol for
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60 minutes, filtered, and then dried in vacuum at 333 K. This material
was used in the adsorption of metal ions (As(V), Ni(II), Pb(II))

(2) For this process, a stable aqueous suspension of rGO was
obtained after the ultrasonication of 0.025 g of rGO in 50 mL of distilled
water for 1 h. This suspension was bubbled with nitrogen for 15 minutes
and adjusted to pH 11-12 using NH3. Then, FeCl2.4H2O (0.25 g) was
added to the rGO suspension and stirred for 16 hours at ambient
temperature. The final product (Fe3O4/rGO) was washed several times

with ethanol and distilled water and dried at 80 C in a vacuum oven for
5 h. This material was used in electrochemical sensors and gas sensors.

2.4.2. Electrochemical measurements
Prior to modification, the GCE was polished with 0.02 m alumina

powder to a mirror-like surface followed by sonication for about two
minutes in double distilled water and dried at ambient temperature.
Fe3O4/rGO or rGO material was first dispersed by means of
ultrasonication in an analytical solvent (1.0 mg/mL) for 1 hour to get a
suspension. Then, this suspension was mixed with the Nafion solution
(1.25% in ethanol) in the ratio of 1 : 4 by volume. After that, 5 L of the
aliquot was cast onto the GCE. The solvent was evaporated using a dryer.
After the modification, the electrode was washed with double distilled
water and then left to dry in the air before the electrochemical studies
were carried out. The modified electrodes were denoted as
Fe3O4/rGO/Naf-GCE or rGO/Naf-GCE.

2.4.3. Making sensors
In order to make the sensors, the Pt-interdigitated electrodes were

used. The Fe3O4/rGO nanocomposite was dispersed in ethanol by
ultrasonication. A slurry droplet containing the Fe3O4/rGO was dropped
on the Pt-interdigitated electrodes fabricated on a SiO2/Si substrate using
a micropipette and then gradually dried at room temperature. The sensors

were heat-treated at 600 C for 5 h to stabilize resistance.

2.4.4. Investigation of metal ion adsorption on Fe3O4/rGO
nanocomposite material
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Application of the Fe3O4/rGO nanocomposite for As(V), Pb(II) and
Ni(II) ion removal was demonstrated. Influence of pH, of metallic ion
concentration and of inhibition ions on As(V) adsorption were
investigated.
2.4.5. Application of Fe3O4/rGO nanocomposite in electrochemical
sensor

The Fe3O4/rGO/Naf-GCE electrode was used to determine PRC.
Cyclic voltammograms (henceforth CVs) were recorded from − 0.50 V to
+ 0.90 V (forward potential scan) and then from +0.90 V to − 0.5 V
(reverse potential scan) at a scan rate of 0.10 V/s. DP-ASV
voltammograms were recorded from − 0.5 V to + 0.9 V at a scan rate of
0.02 V/s.

Chapter 3: RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Synthesis of Fe3O4/rGO nanocomposite and its application for
heavy metal adsorption
3.1.1. Characterization of the synthesized Fe3O4/rGO

Fe3O4/rGO nanocomposite was synthesized from rGO and the
mixture of ferrous and ferric salts according to the 1st process (part
2.4.1). The obtained materials were characterized by means of X-ray
diffraction (XRD), nitrogen adsorption/desorption isotherms, X-ray
photoelectron spectroscopy (XPS), transmission electron microscope

(TEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and magnetic
measurement. The results showed that the Fe3O4 particles with an average
size of 20 nm dispersed well over the rGO sheet. Fe3O4/rGO is a porous
material with the BET surface areas is 109 m2/g. The VSM magnetic
characterization of Fe3O4/rGO was determined at room temperature,
where the magnetization hysteresis loops appear S-like, and saturation
magnetization is 59.4 emu/g.
3.1.2. Application of Fe3O4/rGO nanocomposite in adsorption of
heavy metal ions

3.1.2.1. Determination of point of zero charge (pHPZC)

The point of zero charge (pHPZC) of Fe3O4/rGO determined using the
pH drift method is 6.3.
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3.1.2.2. Influence of pH on the adsorption

The influence of pH on the adsorption of As(V), Pb(II), and Ni(II)
ions was investigated and the results were presented in Figure 3.1.

The solution pH has a significant influence on the adsorption process
because it can affect the degree of ionization of pollutants as well as the
ionic state of the functional groups on the sorbent surface. At first, the
adsorption amount of As(V), Ni(II), and Pb(II) increased with an increase
of pH, then decreased with a further increased pH. The adsorption
capacity of As(V), Pb(II), and Ni(II) reaches a maximum at pH 6.27,
5.65, and 5.02.
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Figure 3.1. Influence of pH on the adsorption of As(V), Pb(II),
and Ni(II).

3.1.2.3. Adsorption Kinetics

Kinetics study was conducted by the varying initial concentration of
the metal ions (As(V), Pb(II), and Ni(II)). The initial concentration of
metal ion C0 was varied from around 13.10 to 75.80 mg/L for As(V),
11.69 to 51.12 mg/L for Ni(II), and 20.00 to 100.00 mg/L for Pb(II). The
pseudo-first-order and pseudo-second-order kinetic models were used to
investigate the kinetics of metal adsorption on the Fe3O4/rGO composite.

The pseudo-first-order model in linear form could be expressed as

1ln( ) lne t eq q q k t   (3.1)

where and are the amounts of metal ion adsorbed on adsorbent

(mgg−1) at equilibrium and at time , respectively, and 1 is the rate
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constant of first-order adsorption (min−1). Straight-line plots of ln( − )

against were used to determine the rate constant, 1.
And the pseudo-second-order model in linear form may be expressed

as

2
2

1

t e e

t t

q k q q
  (3.2)

where 2 is the rate constant of second-order adsorption (gmg−1min−1).

Straight-line plots of / against were tested to obtain rate parameters.
To assess the suitability of kinetic models for experimental data, the
average relative error (ARE, %) was calculated according to the formula
(3.3)

, ,exp

,exp

100
ARE (%)=

n
i cal i

i i

q q

n q


 (3.3)

A comparison of pseudo-first-order and pseudo-second order kinetic
models of metal adsorption onto Fe3O4/rGO at various initial
concentrations is illustrated in Tables 1, 2, and 3.

Table 3.1. Adsorption kinetic parameters for As(V) adsorption on the
Fe3O4/rGO nanocomposite.

C0

(mg/L)

Pseudo-first-order model Pseudo-second-order model

k1

(min−1)
qe, cal

(mg/g) R2

k2

(gmg
1min1)

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

The results show that the coefficients of determination ( 2) for
pseudo-second-order model are higher compared with those of pseudo-

first-order one and the calculated values ( , cal) from this model agree

well with the experimental data ( , exp), the average relative error (ARE,
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%) of this model is lower than of that one. These results suggest that the
kinetics of As(V), Ni(II), or Pb(II) adsorption on the Fe3O4/rGO follow
the pseudo second-order model.

Table 3.2. Adsorption kinetic parameters for Ni(II) adsorption on the
Fe3O4/rGO nanocomposite.

C0

(mg/L)

Pseudo-first-order
model

Pseudo-second-order model

k1

(min−1)
qe, cal

(mg/g) R2

k2

(gmg
1min1)

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

Bảng 3.3. Adsorption kinetic parameters for Pb(II) adsorption on the
Fe3O4/rGO nanocomposite.

C0

(mg/L)

Pseudo-first-order
model

Pseudo-second-order model

k1

(min−1)
qe, cal

(mg/g) R2

k2

(gmg
1min1)

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
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3.1.2.4. Adsorption isotherms

The adsorption isotherm models of Langmuir and Freundlich were
applied to fit the adsorption equilibrium data of As(V), Ni(II), and Pb(II)
on Fe3O4/rGO nanocomposite. According to the Langmuir isotherm
model, adsorption takes place at specific homogeneous sites on absorbent
and the linear form can be written as

1e e

e L m m

C C

q K q q
  (3.4)

where and are the equilibrium metal ion contents on the sorbent

(mgg−1) and in the solution (mgL−1), respectively, is the maximum

monolayer adsorption capacity of the sorbent (mgg−1), and is the

Langmuir adsorption constant (Lmg−1).
Freundlich isotherm model assumes a heterogeneous adsorption

surface and active sites with a different energy, and the Freundlich
isotherm model is given in the linear form

1
ln ln lne e Fq C K

n
  (3.5)

where (mgg−1) is the Freundlich constant, which is a measure of

adsorption capacity, and 1/ is an empirical parameter related to the
nature and strength of the adsorption process and the distribution of the
active sites. Low values of 1/ mean that the surface is heterogeneous.

For values in the range 0.1 < 1/ < 1, adsorption is favorable. The
Langmuir and Freundlich isotherm parameters for metal ion adsorption

onto the Fe3O4/rGO were calculated by plotting of versus and the
results are presented in Table 3.4.

The average relative error (ARE) is also used to assess the suitability
of the two isothermal models for the empirical data.

The equilibrium data of metal ion adsorption onto the Fe3O4/rGO can
be well fitted by the two adsorption isotherm models since the
coefficients of determination ( 2) in the two models are very close. The
high correlation to both Langmuir and Freundlich isotherms implies a
monolayer adsorption and the existence of heterogeneous surface in the
adsorbents, respectively. This observation is similar to the paper reported
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by Kongetal., in which both Langmuir and Freundlich models were well
fitted to describe the adsorption of As(V) on nanoscale Fe-Mn binary
oxides loaded on the zeolite. The maximum adsorption amounts of
As(V), Pb(II), and Ni(II) over Fe3O4/rGO calculated by Langmuir model
are 58.48 mg/g for As(V), 65.79 mg/g for Pb(II), and 76.34 mg/g for
Ni(II), rather higher than the other reports. This result demonstrates that
the obtained Fe3O4/rGO nanocomposite is a potential adsorbent for
treating water sources contaminated by heavy metals.

Bảng 3.4. Adsorption isotherm parameters for metal adsorption on
Fe3O4/rGO nanocomposite.

Langmuir isotherm Freundlich isotherm

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

3.1.2.5. Influence of competitive ions on the adsorption of As(V) on

Fe3O4/rGO

Influence of NO3
, CO3

2, PO4
3, Ca2+, and Mg2+ ions on the As(V)

adsorption were investigated.

The results showed that, NO3
 ion almost had no effect on the As(V)

adsorption. Meanwhile, CO3
2 and PO4

3 ions inhibited As(V) adsorption
on Fe3O4/rGO. The As(V) adsorption capacity on Fe3O4/rGO decreased

after adding these ions to the solution. The higher the CO3
2 and PO4

3

concentration is, the lower the As(V) adsorption capacity is. In these two

ions, PO4
3 ion inhibited the As(V) adsorption on Fe3O4/rGO more

markedly than CO3
 ion did. This may be due to the competition among

anions during the adsorption onto the material surface because As (V) is
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also anionic (H2AsO4
, HAsO4

2, AsO4
3). The stronger the interaction of

these competitive anions with the adsorption sites on the surface of the
adsorbent is, the greater the inhibition of adsorption As (V) is. The larger
the ion charges are, the more considerable their influences are (Schulze-
Hardy rule).

Ca2+ and Mg2+ cations almost did not affect the As(V) adsorption
because As(V) adsorption capacities did not change significantly.

Thus, CO3
2 and PO4

3 ions interfere in the adsorption of As (V) onto

Fe3O4 /rGO, whereas NO3
, Ca2+ and Mg2+ ions did hardly not.

In summary, in this section we have obtained the following results:
- Having synthesized graphene oxide from graphite using the

chemical method, then reducing graphene oxide to reduced graphene
with ascorbic acid. Modifying reduced graphene with iron oxide using a

mixture of FeCl3.6H2O and FeSO4.7H2O salts.
- The obtained samples were characterized by XRD, FT-IR, TEM,

XPS, VSM and BET methods. The results showed the existence of oxygen-
containing functional groups as well as the oxidation state of the

elements on the surface of the synthesized materials (GO, rGO,
Fe3O4/rGO). Fe3O4/rGO exhibited superparamagnetic properties at room

temperature and saturation magnetization approached 59 emu.g1. The

surface area of rGO decreased after modified by Fe3O4

- The synthesized Fe3O4/rGO material showed good adsorption of
As(V), Ni(II), and Pb(II) in the aqueous solution. The maximum

monolayer adsorption capacities calculated by Langmuir equation are
58.48 mg/g for As(V), 65.79 mg/g for Pb(II), and 76.34 mg/g for Ni(II).

- CO3
2 and PO4

3 ions interfered in As(V) adsorption on Fe3O4/rGO

while NO3
, Ca2+, Mg2+ did almost not.

3.2. Synthesis of Fe3O4/rGO nanocomposite and its application in the
electrochemical and sensing field
3.2.1. Characterization of the synthesized Fe3O4/rGO

Fe3O4/rGO nanocomposite was synthesized from rGO and ferrous
salt according to the 2nd process (part 2.4.1).



12

The obtained materials were characterized by means of XRD, FT-IR,
TEM, XPS, BET, and magnetic measurement. The TEM and XPS results
showed that iron oxide nanoparticles with a diameter of 10-15 nm
dispersed relatively high on the rGO sheets. Beside Fe3O4, the obtained
material also contains Fe2O3. The BET result indicated that the
synthesized material is a porous material with the surface area of about
190 m2/g. The VSM magnetic showed that saturation magnetization of
the material is 34 emu/g.
3.2.2. Application of Fe3O4/rGO nanocomposite as an electrode
modifier
3.2.2.1. Conditions for modifying electrodes

Solvents used for dispersing the Fe3O4/rGO material, pH of the
solutions, buffer solutions, and amounts of the obtained material affect
the modification of electrode. The results showed that:

As ethanol was used to disperse Fe3O4/rGO, the intensity of ap

(anodic peak current) is 2.2 and 1.2 times higher than those in water and
DMF, respectively. This indicates that ethanol is favorable for dispersing
Fe3O4/rGO because it provides the highest ap with the lowest RSDip

(relative standard deviation) equal to 1,96. Therefore, ethanol was
selected as a dispersion solvent for further experiments.

The anodic peak current increases with increasing pH from 4.8 to 6.
A further increase in the pH leads to a decline of the current. The signal
intensity is maximal at pH 6. Therefore, pH 6 was selected as the optimal
pH.

The ABS buffer with the lowest RSD (0.1%) provides the highest
peak of the current signal. Then, ABS was selected as the buffer for
further experiments.

The peak current of PRC increased with increasing the volume of
Fe3O4/rGO suspension introduced on the surface of GCE up to 5 L (1

g/L). As a result, = 5 L of Fe3O4/rGO suspension was chosen as an
optimal amount.
3.2.2.2. Electrochemical behavior of PRC on modified electrodes

The electrochemical experiments on the GCE modified with and
without rGO or Fe3O4/rGO were conducted by CVs in order to confirm



13

its electrochemical behavior of the modified GCE for the detection of
PRC (Fig. 3.2)
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Fig. 3.2. CV curves for PRC at the bare GCE, Naf-GCE, rGO/Naf-GCE,
and Fe3O4/rGO/Naf-GCE ( PRC =3×10−4 M, 0.1M ABS pH 6, acc = 60 s,

scan rate = 0.1Vs−1, acc = 0.2 V).
As can be seen from Fig. 3.2, the current response on the bare GCE

(black curve) exhibited the broad peaks. After modifying the GCE by
Nafion, rGO, or Fe3O4/rGO, the current responses on the modified
electrodes provided the defined peaks, but that on the Fe3O4/rGO/Naf-
GCE exhibited the well-defined stripping signal with the highest

intensity. The intensities of ap (anodic peak current) on Fe3O4/rGO/Naf-
GCE is highest and 1.7 fold compared with that on the rGO/Naf-GCE.
The favorable signal-promoting effect of Fe3O4/rGO indicated that it
could enhance the electron transfer rate of PRC and had a good
electrocatalytic activity for the redox reaction of PRC.
3.2.2.3. Factors affecting the stripping voltammetric signal

a) Effect of scan rate
Peak potential (Ep) increased with an increase in the scan rate.

Anodic peak potential (Eap) shifted positively and cathodic one (Ecp)
shifted negatively. Such dependence of p on the scan rate indicated that
the homogeneous electron transfer in PRC oxidation is irreversible.
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Peak current ( ap and cp) increased with an increase in the scan rate
within 0.2 - 0.5 V/s suggesting that the electron transfer reaction is
involved with a surface-confined process.

b) Effect of pulse amplitude (Δ )
The pulse amplitude in the range of 0.04 V to 0.20 V was studied

using the DP-ASV method. The results showed that p increased linearly

as pulse amplitudes increased. As Δ was larger than 0.1V, the peak
width of the current peak tends to be wide, reducing the peak resolution
and hence the selectivity. The pulse amplitude of 0.10 V that provided
asymmetric peak with low RSD (1.8 %) was selected for the next
experiments.

c) Effect of accumulation potential, and time
The influence of accumulation potential and time on the Ip of PRC at

Fe3O4/rGO was also investigated using the DP-ASV method in the range
of − 0.1 V to 0.5 V. The ap increased as the potential shifted positively
from − 0.1 V to 0.0 V and reached a maximum at 0.0 V; then it decreased
as the potentials shifted positively from 0 V to 0.5 V. A potential of 0.0V
was selected as the optimal accumulation potential. The accumulation

time also had an effect on the peak current. The p increased slightly with
time, peaked at 75 s, and then decreased afterwards. Therefore, 75 s was
used as the accumulation time.

d) Effect of interferents
Table 3.5. Effect of interferents on peak current of PRC at

Fe3O4/rGO/Naf-GCE

Ascorbic Acid (AA) Uric acid (UA) Caffeine (CF)
[AA]

[PRC]

Ip, PRC

(A)

Re
(%)

[UA]

[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

Ascorbic acid (AA), uric acid (UA), and caffeine (CF) are commonly
present in pharmaceutical samples, and they were tested as interferents at
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different molar ratios of the referent to PRC (0.5/1; 1/1 and 2/1 for AA

and UA, and 5/1; 10/1 and 20/1 for CF). p in the presence of the

interferents was recorded and compared with p without interferent. The
relative error (Re) did not exceed 5 %, indicating that the Fe3O4/rGO/Naf-
GCE can be employed for the determination of PRC in the presence of
AA, UA, and CF (Table 3.5).
3.2.2.4. Repeatability, reproducibility, and limit of detection

The dependence of the anodic stripping current (Iap) for PRC on its
concentration was conducted using DP-ASV. The Iap of PRC versus its
concentrations exhibited a nonlinear response in the concentration range
of 2–150 M. From the plot of p versus added concentrations of PRC,

two ranges were obtained. The first linear range between 2 M and 10

M and the second range between 10 M and 150 M were described in
the following equations:

2= – 0.4114 + 0.5128 ; = 0.998; < 0.001p,1 PRCI C R p (3.6)

2= 4.383 + 0.261 ; = 0.988; < 0.001p,2 PRCI C R p (3.7)

The limit of detection (LOD) calculated in the first range of the PRC

concentrations (2–10 M) was 0.72 × 10−6 M.
The repeatability of Fe3O4/rGO/Naf-GCE for DP-ASV was checked

with different PRC concentrations (6×10–6 M, 10×10–6 M and 40×10–6

M). Each signal was measured nine times successively. The obtained
RSDs for the 6×10–6 M, 10×10–6 M, and 40×10–6 M solutions were 0.12,

0.12, and 0.34%, respectively, lower than ½ RSDHorwitz predicted. Such
reasonable RSDs of successive measurements indicated that
Fe3O4/rGO/Naf-GCE could be repeatedly used for the detection of PRC
in either low concentration range or high concentration range.
3.2.2.5. Determination of PRC in real samples

The proposed method was used to determine three kinds of PRC
commercial tablets, namely, Panadol Extra (Sanofi-Synthelabo Company,
Vietnam), Tiffy Dey (Thai Nakorn Patana Company Ltd, Vietnam), and
pms-Mexcold (Imexpharm Corporation in technological cooperation with
Pharmascience Inc., Canada).
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The tablets were ground to powder and dissolved in distilled water.
The PRC concentration was analyzed using the DP-ASV method. The
recoveries of the tests performed using DP-ASV were in the range from
95.5% to 107.0 % for all the three samples. This result suggested that the
determination of PRC applying the DP-ASV using Fe3O4/rGO/Naf-GCE
possessed an acceptable error. Table 3.6 also presents the values of the
amounts of PRC determined using the HPLC method for the sake of
comparison.

Table 3.6. Results obtained in the determination of paracetamol in
pharmaceutical formulations using the DP-ASV and HPLC

Sample
Tablet label
value (mg)

HPLC value*

(m)(mg)

DP-ASV
value* (m’)

(mg)
Rev. 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∗ Average of 3 measurements.

** m- m'
Re(%) = .100

m

In summary, Fe3O4/rGO nanocomposite was synthesized using a

facile one-step process. The magnetic iron oxide with very fine spherical
particles in nanoscales was highly dispersed on the rGO sheets.

Fe3O4/rGO possessed superparamagnetic properties at room
temperature and the saturation magnetization approaches 34 emu/g. The

Fe3O4/rGO-based electrode has been developed, and it exhibits an
excellent electrocatalytic activity towards the reduction and oxidation of

PRC. Fe3O4/rGO based GCE promotes the sensitivity of the
determination of PRC with a low detection limit (0.72 × 10–6 M). The

analytical response was unaffected by the presence of caffeine, ascorbic
acid, and uric acid commonly found in commercially available

pharmaceutical tables. We also demonstrated the application of
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Fe3O4/rGO for the determination of PRC in pharmaceutical preparations

with satisfactory results.

3.2.3. Application of Fe3O4/rGO nanocomposite in gas sensing
3.2.3.1. Characterization of Fe3O4/rGO after heat treatment

The as-prepaired Fe3O4/rGO after being heated to 600 C was
characterized by means of XRD, SEM, TEM, FT-IR, TGA and BET. The
results indicated that Fe3O4/rGO nanocomposite converted completely

into Fe2O3 nanoporous networks with the BET surface area of 16.5
m2/g.
3.2.3.2. Application of Fe3O4/rGO nanocomposite in gas sensing

The gas-sensing characteristic of Fe2O3 nanoporous networks was
investigated with various reduced gases (C2H5OH, CO, H2, and NH3) at
different concentraions and temperatures.

The C2H5OH gas-sensing properties of the sensors were measured at

350 C, 400 C, and 450 C as shown in Figure 3.3. The results in Figure
3.3a, b indicated that the ethanol gas-sensing properties of the Fe2O3

porous nanostructure-based sensor were highly dependent on the working
temperature. The response increased as the temperature increased from

350 C to 400 C, but decreased with further temperature increases of up

to 400 C. A nearly linear dependence of the sensor response to ethanol
concentration was observed.

When the working temperature was increased from 350 C to 400

C, the responsibility of the Fe2O3 porous nannostructure sensor also
increased at all concentrations of ethanol. The optimum temperature of

the sensor is at 400 C. The short-term stability of the as-prepared sensor

to 100 ppm ethanol gas at 400 C was also evaluated. The Fe2O3

nanoporous sensor displayed remarkedly good signal repeatability and
stability during nine testing cycles (Figure 3.3c).

To verify the stability and humidity of the Fe2O3 nanoporous
network sensor, the sensor placed in room ambient (temperature at 20-35

C and humidity at 60-90 %) for 3 months were used to retest with

various ethanol concentrations at 400 C. The results in figure 3.3d
showed that the nannoporous network sensors exhibited an excellent
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stability even after 3 months. The response to various ethanol gas
concentrations has almost no difference in comparison with the response
of the fresh sensor (Figure 3.3a and 3.3d). This indicated a good stability
of the present sensors for long-term applications.

Figure 3.3. Ethanol gas sensing properties of nanoporous: (a) transient

response as a function of time to ethanol gas at 350, 400, 450 C; (b)
response as a function of gas concentration; (c) transient response recorded

by cycling between air and 100 ppm ethanol gas for 9 times;(d) the response
to different gas ethanol concentrations tested after 3 months

The gas-sensing properties of the -Fe2O3 nanoporous network were
also tested to other gases, including CO (10–200 ppm), H2 (25–1000
ppm), and NH3 (50–1000 ppm).
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Fig. 3.4. The sensing characteristics to other reducing gases (CO, H2, and

NH3): transient response to CO gas at 350, 400 and 450 C (a); to H2 gas

at 400 C (b); and to NH3 gas at 400 C (c); comparative responses to 100
ppm ethanol, CO, NH3, and H2(d).

Fig. 3.4(a) presents the results of CO gas-sensing characterization.
The obtained response to different CO gas concentrations showed that the

-Fe2O3 nanoporous network was relatively sensitive to CO gas.
Responses of the present sensors slightly varied at the working

temperature range of 350 C–450 C. The optimum operating

temperature was also 400 C, which concurred with the results of the
C2H5OH gas tests. The testing results with different CO gas
concentrations also revealed that the sensor responses to10–200 ppm only
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slightly increased at all working temperatures. The -Fe2O3 porous
network also exhibited low sensitivities to H2 and NH3 gases (Fig. 3.4c).

Good selectivity to target gas is one of the key factors of gas sensors.
The selectivity to 100 ppm various gases (C2H5OH, CO, H2, and NH3) at

400 C is shown in Fig. 3.4d. The result indicates that the sensors
presented good selectivity to C2H5OH.

The response and recovery times are other important parameters for
practical applications. Typical transient responses to 100 ppm C2H5OH at

350 C, 400 C, and 450 C are illustrated in Fig. 3.5(a–c). The
calculated response and recovery times were plotted as a function of
working temperature and presented in Fig. 3.5d.
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The response times were fast enough for practical applications but
the recovery times were relatively long. This problem should be
improved by several techniques such as UV radiation or pulsed heating at
high temperatures. Therefore, the Fe2O3 porous network is highly
promising for use in high-quality sensor materials for alcohol breath
analyzers.

In summary, the study of the gas sensing properties indicates that the

sensor made of Fe3O4/rGO nanocomposite with heat treatment possess
good sensitivity, selectivity and high stability for C2H5OH.

CONCLUSIONS

Some conclusions were drawn from the research results:
1. Graphene oxide (GO) was synthesized from graphite using the

chemical method. Graphene oxide was reduced to form reduced graphene
oxide (rGO) with ascorbic acid. The rGO was modified with magnetite
using a mixture of two salts of FeCl3.6H2O and FeSO4.7H2O.

2. Characteristic results indicated the existence of oxygen-containing
functional groups as well as the oxidation state of the elements on the
surface of the composites (GO, rGO, Fe3O4/rGO), Fe3O4 nanoparticles
with diameter of about 20 nm dispersed on rGO sheets. Fe3O4/rGO
exhibited superparamagnetic properties at room temperature and
saturation magnetization approached 59 emu/g. The specific surface area
of rGO decrease after modified with Fe3O4, reaching 109 m2/g.

3. Fe3O4/rGO nanocomposite exhibited high adsorption activity for
As(V), Ni(II), and Pb(II) ions in aqueous solution with maximum
adsorption capacities of 54.48, 76.34, and 65.79 mg/g, respectively. The
adsorption of As(V), Ni(II), and Pb(II) on the Fe3O4/rGO fitted well to
the pseudo-second-order kinetic model and obeyed both Langmuir and
Freundlich models, which indicates surface heterogeneity and monolayer

adsorption of the adsorbents. CO3
2 and PO4

3 ions inhibited for
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adsorption of As (V) on Fe3O4/rGO, whereas NO3
, Ca2+, Mg2+ ions

almost did not.
4. Having synthesized Fe3O4/rGO nanocomposite from FeCl2.4H2O

salt at the room temperature. The result shows that the iron oxide

nanoparticles (10  15 nm in size) was dispersed on the rGO sheets. In
addition to the formation of Fe3O4, a part of Fe2O3 was formed. The
Fe3O4/rGO nanocomposite has a slightly low saturation magnetization,
approaching 34 emu/g, but its surface area is quite large, reaching 189.96
m2/g.

5. The synthesized nanocomposite was used to modify the glassy
carbon electrode. The modified electrode exhibited high electrochemical
activity in paracetamol redox reaction, improving the sensitivity of

paracetamol (PRC) determination with low detection limits (7.2107 M).
Recovery was not affected by the presence of ascorbic acid, uric acid, and
caffeine as substances commonly found in marketed pills.

6. The gas sensor based on the Fe3O4/rGO nanocomposite had good
sensitivity, selectivity, and stability for ethanol. The results obtained from
the present study could be used as a primary design rule to fabricate other
porous network metal oxides for gas sensors and other applications.
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