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ĐẶT VẤN ĐỀ 

  Hiện nay công nghệ nano đang phát triển nhanh chóng và hứa hẹn nhiều thay 

đổi đáng kể tác động đến kinh tế và khoa học. Có thể áp dụng công nghệ nano cho 

một loạt các lĩnh vực khác như công nghệ thông tin, xử lý môi trường, xúc tác và y 

sinh. Trong đó vật liệu nano cầu rỗng được xem là một trong số các vật liệu tiềm năng 

do có những tính chất vật lý và hóa học đặc trưng, hình thái được xác định rõ, kích 

thước đồng đều, mật độ thấp và diện tích bề mặt lớn do đó có nhiều ứng dụng hiệu 

quả.  

 Nhận biết các phân tử khí là rất quan trọng để giám sát môi trường, kiểm soát 

các quá trình hóa học, nông nghiệp và y tế. Đặc biệt, việc phát hiện các loại khí độc 

như CO, NOx và NH3 là rất quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp. Các oxide 

kim loại đã được nghiên cứu rộng rãi về độ nhạy của chúng đối với các chất khí do 

có nhiều ưu điểm như kích thước nhỏ, chế tạo đơn giản, giá thành thấp.   

 Ứng dụng cảm biến điện hóa gần đây có nhiều tiến bộ đáng kể như sử dụng 

điện cực than thuỷ tinh để xác định một số loại hợp chất trong các công thức dược 

phẩm hoặc phân tích một số hợp chất hữu cơ. Có nhiều kỹ thuật phân tích như sắc ký 

lỏng, sắc ký lỏng hiệu năng cao, quang phổ, hóa phát quang và quang phổ khối mao 

mạch đã được sử dụng để phát hiện và tách các thành phần hoạt tính dược phẩm do 

độ nhạy cao và độ chọn lọc cao. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp này đều phức tạp, 

tốn thời gian và đòi hỏi thiết bị đắt tiền. Trái ngược với các kỹ thuật thông thường 

này, kỹ thuật điện hóa khắc phục những nhược điểm trên do chi phí thấp, đáp ứng 

nhanh và ứng dụng trong thử nghiệm tại chỗ.  

Trên thế giới đã có một số công trình nghiên cứu về vật liệu nano oxide kim 

loại dạng cầu rỗng và khảo sát một số ứng dụng, nhưng ở trong nước các nghiên cứu 

về lĩnh vực này còn khá ít. Việc nghiên cứu vật liệu nano oxide kim loại dạng cầu 

xốp có ý nghĩa về khoa học cơ bản cũng như định hướng ứng dụng, đặc biệt là trong 

lĩnh vực cảm biến khí nhằm phát hiện một số chất khí có thể gây ảnh hưởng đến sức 

khoẻ con người, ứng dụng trong xúc tác hấp phụ nhằm hạn chế sự ô nhiễm môi trường 

và ứng dụng biến tính điện cực để phân tích điện hóa mà điển hình là các phương 

pháp von – ampe hoà tan mang lại nhiều ưu điểm như độ nhạy, độ chính xác, tính 
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chọn lọc cao và giới hạn phát hiện thấp, đặc biệt là chi phí thiết bị và chi phí phân 

tích thấp và do đó rất thích hợp cho việc phân tích trực tiếp một số hợp chất hữu cơ 

và vô cơ trong các mẫu sinh phẩm và y học.  

  Xuất phát từ những vấn đề nêu trên và điều kiện nghiên cứu thực tiễn, chúng 

tôi lựa chọn đề tài “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trên cơ sở cobalt oxide cầu xốp 

và ứng dụng”.   

 Nhiệm vụ của luận án:  

Tổng hợp được vật liệu nano cobalt oxide, cobalt ferrite dạng cầu xốp và vật 

liệu cobalt ferrite/graphene oxide dạng khử.  

Khảo sát ứng dụng hoạt tính cảm biến khí của vật liệu nano cobalt oxide.   

Khảo sát ứng dụng hoạt tính cảm biến điện hóa của vật liệu nano cobalt ferrite 

và của vật liệu cobalt ferrite/graphene oxide dạng khử.  

Những đóng góp mới của luận án:  

Luận án đã thu được một số kết quả mới như sau:   

- Đã tổng hợp được cobalt oxide dạng cầu xốp và khảo sát hoạt tính cảm biến 

đối với các khí CO, H2S, H2, NH3.  

- Đã tổng hợp được cobalt ferrite dạng cầu xốp và ứng dụng làm chất biến tính 

điện cực để xác định đồng thời acid ascorbic, acetaminophen và caffeine bằng phương 

pháp von – ampe hòa tan. 

- Đã tổng hợp cobalt ferrite/graphene oxide dạng khử và ứng dụng làm chất 

biến tính điện cực để xác định đồng thời acid uric, xanthine và hypoxanthine.   

 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.  

- Kết luận.  

- 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. VẬT LIỆU NANO OXIDE KIM LOẠI TEMPLATE CẦU  

1.1.1. Một số nghiên cứu tổng hợp template carbon cầu  

Vật liệu carbon cầu ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu do 

chúng có đặc trưng cấu trúc rỗng, độ dẫn điện cao và độ ổn định hóa học tốt, có khả 

năng ứng dụng tiềm năng trong siêu tụ điện, chất xúc tác và chất hấp phụ. Có nhiều 

phương pháp khác nhau để tổng hợp carbon cầu như lắng đọng hơi hóa 

học [117], phương pháp tạo khuôn [61], nhiệt phân các nguồn carbon [59] và xử lý 

thủy nhiệt [42]. Trong số các phương pháp tổng hợp trên, phương pháp xử lý thủy 

nhiệt thuận lợi hơn cả vì điều kiện thực hiện đơn giản [17] và có thể kiểm soát 

được kích thước vật liệu [10], [167]. Do đó, phương pháp carbon hóa thủy nhiệt có 

thể mở rộng để tổng hợp các hạt carbon ở áp suất và nhiệt độ thấp một cách hiệu quả.   

  Cho đến nay, monosaccharide và oligosaccharide đơn giản đã được sử dụng 

hiệu quả làm nguyên liệu ban đầu để tổng hợp carbon bằng cách xử lý thủy nhiệt. Các 

nghiên cứu mở rộng đã được thực hiện trên glucose như một hợp chất mẫu. Các hạt 

carbon dạng cầu được tổng hợp thông qua quá trình thủy nhiệt trực tiếp hoặc quá trình 

thủy nhiệt và sau đó là quá trình carbon hóa [150].  

Năm 2011, Li và cộng sự [80] đã nghiên cứu tổng hợp carbon cầu có thể kiểm 

soát được kích thước với số lượng lớn nhóm chức chứa oxi trên bề mặt vật liệu bằng 

phương pháp thủy nhiệt. Nguyên liệu ban đầu được sử dụng là glucose. Nhóm tác giả 

cũng đã khảo sát ảnh hưởng của nồng độ glucose, thời gian, nhiệt độ và thủy nhiệt 

lần hai để khảo sát kích thước và hình thái vật liệu thu được. Sản phẩm là vật liệu 

carbon xốp dạng hình cầu thông thường, diện tích bề mặt riêng cao và thể tích vi mao 

quản lớn đã được tổng hợp thông qua kích hoạt KOH.  

 Ảnh SEM của carbon cầu rỗng tổng hợp được khi thuỷ nhiệt dung dịch glucose 

0,3 M ở 190 oC trong 4 giờ (Hình 1.1) là những quả cầu mịn, đồng đều, kích thước 

hạt tăng từ 350 nm (a) lên 600 nm (b – sau khi xử lý thuỷ nhiệt thêm lần hai) và hình 

dạng không thay đổi, do đó có thể dùng phương pháp này để tăng kích thước quả cầu 

carbon.  
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Hình 1.1. Ảnh SEM của carbon cầu được tổng hợp từ a) glucose 0,3 M ở 190 oC 

trong 4 giờ; b) Xử lý thuỷ nhiệt lần 2.  

Nhóm tác giả cũng đã nghiên cứu cấu trúc hóa học của carbon cầu bằng FT-

IR và XPS. Phổ FT-IR được trình bày trên Hình 1.2 [80]. Có thể thấy rằng số lượng 

các nhóm chức trên carbon cầu lớn hơn nhiều so với than hoạt tính. Hình 1.3 cho thấy 

phổ XPS của C1S và O1S. 

 

Hình 1.2. Phổ FT - IR của carbon cầu.   

 

Hình 1.3. Phổ C1s và O1s của carbon cầu.   
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 Dựa trên kết quả thực nghiệm, nhóm tác giả đã đưa ra cơ chế hình thành 

carbon cầu từ nguồn ban đầu là glucose (Hình 1.4) [80].    

 

Hình 1.4. Cơ chế đề xuất sự hình thành carbon cầu.  

 Bên cạnh đó, tác giả cũng đã hoạt hoá carbon cầu tổng hợp được bằng dung 

dịch KOH và thu được các quả cầu carbon đồng đều, có diện tích bề mặt lớn, có tiềm 

năng ứng dụng lớn trong ngành vật liệu.  

Gần đây, Yao và cộng sự [167] cũng đã nghiên cứu cơ chế hình thành các quả 

vi cầu carbon trong quá trình xử lý thủy nhiệt glucose và fructose ở nhiệt độ thấp (120 

đến 160 oC). Họ cho rằng trong quá trình thủy nhiệt, trước hết glucose bị mất nước 

(T = 160 oC) thông qua quá trình ngưng tụ liên phân tử và sau đó là quá trình carbon 

hoá xảy ra (Hình 1.5).  

 

Hình 1.5. Quá trình dehydrate và carbon hoá a) glucose và b) fructose bằng 

phương pháp thuỷ nhiệt.   
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Hầu hết các nghiên cứu trong lĩnh vực này gần đây chủ yếu tập trung vào việc 

tổng hợp các sản phẩm carbonate và vật liệu carbon/vô cơ lai.  

 Sevilla và Fuertes [44] đã nghiên cứu tính chất hoá học và cấu trúc của sản 

phẩm carbonat khi carbon hoá thuỷ nhiệt saccharide. Nhóm tác giả đã đề xuất cơ chế 

hình thành các hạt carbon cầu dựa trên các thực nghiệm thuỷ nhiệt disaccharide 

(saccarose) và polysaccharide (tinh bột), do đó làm tăng các monosaccharide tương 

ứng (nghĩa là glucose trong trường hợp tinh bột, và glucose và fructose trong trường 

hợp disaccharide). Sự mất nước liên phân tử có thể do những phản ứng trùng hợp 

hoặc ngưng tụ (phương trình (1) hoặc (2)).  

 

trong đó R1, R2 là các nhóm alkyl, vinyl, cycloalkyl hoặc aryl. Đồng thời, quá trình 

carbon hóa các polyme xảy ra. Một cơ chế có thể giải thích cho sự xuất hiện của các 

nhóm C = O (kết quả phổ FT-IR) là sự tách nước từ các nhóm hydroxyl tạo ra các 

mắt xích monome. Mặt khác, sự hình thành liên kết C = C có thể là kết quả của sự 

kết hợp tách nước (phương trình (3) hoặc thông qua mất nước nội phân tử (phương 

trình (4)).   

   (3)  
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    (4)  

Cuối cùng, sự hình thành các vòng thơm có thể do sự ngưng tụ (mất nước liên phân 

tử) của các hợp chất thơm được tạo ra khi phân hủy/ khử hydrat hóa các 

monosaccharide (phương trình (5)).  

 (5)  

Cơ chế này tương đồng với mô hình phát triển nhân của LaMer [160] và Sun 

và Li [133] liên quan đến phương pháp thủy nhiệt glucose. Như vậy, khi nồng độ 

thơm đạt đến trạng thái bão hoà sẽ diễn ra sự đốt cháy nhân và các hạt nhân được 

hình thành, phát triển bằng cách khuếch tán đến bề mặt của chúng hình thành những 

nhóm chức chứa oxi (hydroxyl, carbonyl, carboxylic, v.v.). Mặc dù oxi được phân bố 

đồng đều trên hạt cầu, nhưng các nhóm chức chứa oxi giữa lõi và vỏ của các hạt là 

khác nhau. Hạt cầu carbon có cấu trúc lõi bao gồm nhân rất thơm (kỵ nước) và vỏ 

chứa các nhóm chức chứa oxi (ưa nước) (Hình 1.6) [44].  

 

Hình 1.6. Sơ đồ minh hoạ sự tạo thành carbon cầu.   
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Các hạt cầu carbon có hai tính chất quan trọng làm cho chúng phù hợp để sử 

dụng trong các lĩnh vực xúc tác, dẫn thuốc hoặc cố định enzyme. Tính chất thứ nhất 

là bề mặt có các nhóm chức chứa oxi nồng độ cao nên dễ dàng liên kết với các chất 

khác để chế tạo nanocomposites hữu dụng. Thứ hai, chúng có thể được tổng hợp tạo 

vật liệu có kích thước đồng đều và nhỏ hơn 500 nm, rất phù hợp cho các ứng dụng.  

 Bảng 1.1. trình bày một số nghiên cứu tổng hợp carbon hình cầu bằng phương 

pháp thuỷ nhiệt.  

Bảng 1.1. Một số nghiên cứu carbon hóa thủy nhiệt tổng hợp khối cầu carbon 

Các sản phẩm Nguyên liệu 

Kích 

thước hạt 

( µm ) 

Điều kiện carbon hoá 

thuỷ nhiệt 

Tài liệu 

tham 

khảo 

 Carbon cầu 

Glucose, 

saccharose và 

tinh bột 

0,4 – 6,0 170 đến 240 oC [44] 

 Carbon siêu hình cầu Glucose 1 – 2 500 °C trong 12 giờ [99] 

 Quả cầu carbon keo Glucose 0,1 – 0,2 

160 °C trong 6 giờ tiếp 

theo nung 500 °C 

trong 4 giờ 

[171] 

 Carbon cứng đơn phân 

tán hình cầu 
Saccharose 1 – 5 190 °C trong 5 giờ [150] 

 Carbon siêu hình cầu Tinh bột 2 600 °C trong 12 giờ [189] 

  Những công trình nghiên cứu trên cho thấy carbon cầu đã thu hút sự chú ý của 

rất nhiều nhà khoa học. Carbon cầu tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt thu được 

có diện tích bề mặt lớn và độ ổn định nhiệt cao. Trong số các phương pháp chế tạo 

carbon cầu, thủy nhiệt carbon hóa được ưa chuộng nhất vì điều kiện tổng hợp đơn 

giản. Hơn nữa, phương pháp thủy nhiệt carbon hóa có thể kiểm soát được kích cỡ và 

thân thiện với môi trường do không sử dụng dung môi hữu cơ, chất hoạt động bề mặt 

hoặc chất xúc tác. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng carbon làm khuôn cầu 

để tổng hợp một số nano oxide kim loại dạng cầu rỗng.  

1.1.2. Một số nghiên cứu tổng hợp nano oxide kim loại sử dụng template cầu  

 Trong những năm gần đây, vật liệu nano oxide kim loại dạng cầu rỗng được 

tổng hợp bằng kỹ thuật sử dụng carbon cầu làm lõi hy sinh đang phát triển đáng kể. 
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Một khả năng độc đáo của carbon cầu là chúng có khả năng bao bọc các kim loại 

quý trong lõi của nó. Trên thế giới, Sun và cộng sự [134] công bố về tổng hợp 

template carbon cầu và tạo thành vật liệu nano có cấu trúc lõi/vỏ với các kim loại 

quý như Ag, Au bằng cách khử thủy nhiệt glucose. Kết quả tạo thành vật liệu lõi/ 

vỏ C@M (M: Ag, Au) (Hình 1.7), vật liệu tổng hợp được có thể kiểm soát được kích 

cỡ và tính chất bề mặt.   

 

Hình 1.7. Khuôn cầu carbon được tổng hợp theo các cách khác nhau: a) Au 

@carbon cầu bằng phương pháp khử thủy nhiệt và bao bọc; b,c) Ag@carbon cầu 

bằng phương pháp bao bọc các hạt nano bạc; d) Cấu trúc lớp với các lõi bạc, vỏ 

bạch kim, xen kẽ lớp carbon được tạo thành theo quá trình bao bọc hạt rồi hồi lưu.   

Tuy nhiên, phương pháp trên mới chỉ được sử dụng đối với silica vô định hình 

và một số polyme cầu dạng keo để phân tán kích thước nhỏ.   

Cũng nhóm tác giả trên đã nghiên cứu tổng hợp vật liệu C@Ag thu được vật 

liệu có đường kính lõi và độ dày vỏ có thể kiểm soát được bằng cách bọc bằng khuôn 

cầu carbon [136]. Nhóm tác giả đã nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian thủy 

nhiệt và nồng độ các chất ban đầu đối với sự hình thành cấu trúc nano bạc (Hình 1.8). 

Bằng cách bay hơi các dung môi trong không khí ẩm, các hạt nano đơn phân tử có 

thể tự lắp ráp thành các mảng. Các hạt nano lõi/ vỏ C@M có bề mặt ưa nước, chứa 
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các nhóm hữu cơ và có những tính chất quang học đặc trưng cho thấy khả năng ứng 

dụng đầy hứa hẹn của chúng trong công nghệ nano quang học và sinh hóa. 

 

Hình 1.8. Nano Ag và C@Ag thủy nhiệt ở 180 °C trong các khoảng thời gian khác 

nhau.  

(A) 2,5 giờ; (B) 3 giờ; (C) 3,5 giờ; (D) 4 giờ; (E) đường cong đồ thị giữa độ dày vỏ 

và thời gian thủy nhiệt; (F, G) Nano C@Ag tổng hợp ở 160 °C, 4 giờ và 6 giờ;  

(H) Nano Ag@C tổng hợp ở 170 °C, 4 giờ  

 

Hình 1.9. Sơ đồ minh họa quy trình thí nghiệm [145]  
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Xia và cộng sự [145] đã nghiên cứu tổng hợp TiO2 và SnO2 cầu rỗng bằng 

cách tạo khuôn cho tiền chất sol – gel dựa trên mạng tinh thể polystyrene. Cơ chế 

tổng hợp vật liệu được trình bày trên Hình 1.9.  

Hình 1.10 trình bày ảnh SEM của một số vật liệu. Các tác giả này đã tổng 

hợp được những vật liệu TiO2 và SnO2 cầu rỗng với kích thước được kiểm soát bởi 

đường kính của khuôn là các bọt polystyrene. Tuy nhiên, nghiên cứu này mới chỉ 

thực hiện đối với các bọt polystyrene có kích thước 190 và 380 nm.  

 

Hình 1.10. Ảnh SEM của A) TiO2 cầu rỗng; B) SnO2 cầu rỗng.    

Caruso và cộng sự [21] đã nghiên cứu phương pháp lớp để tạo ra các oxide 

hoặc sắp xếp các hạt cầu oxide nhỏ hơn vào khuôn polystyrene và sau đó loại khuôn 

bằng cách nung hoặc hòa tan.  

Năm 2003, Yang và cộng sự [166] đã phát triển hơn nữa phương pháp dùng 

khuôn thay thế và kiểm soát được độ dày lớp vỏ và kích thước lỗ trống bằng cách 

dùng khuôn hạt cấu trúc lõi – gel – vỏ.  

Sun và cộng sự [137] đã nghiên cứu tổng hợp một số nano oxide của Sn, Al 

và Ga dạng cầu rỗng bằng cách sử dụng khuôn cầu carbon. Đặc biệt là vật liệu SnO2 

tổng hợp từ các dung môi ban đầu là nước hoặc ethanol. Các tác giả đã thu được 

những vật liệu có cấu trúc cầu rỗng rất giống nhau, có hình dạng và kích thước đồng 

đều. Tuy nhiên, khi sử dụng dung môi ethanol thì vật liệu tổng hợp được có sự phân 

tán và bề mặt trơn nhẵn hơn (Hình 1.11).    
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Hình 1.11. Ảnh TEM và HRTEM của SnO2 cầu rỗng.  

A) Được điều chế từ dung dịch SnCl4 0,05 M; B) Được điều chế từ dung dịch 

ethanol SnCl4 0,2 M; C) Được điều chế từ dung dịch ethanol SnCl4 0,05 M; D) 

Được điều chế từ dung dịch SnCl4 0,2 M; E) mẫu SAED; F - H) Ảnh HRTEM của 

SnO2 cầu rỗng; I) Ảnh SEM độ phân giải cao của khuôn carbon. (Trong hình G, 

Vùng I và II được đánh dấu bằng các chấm trắng làm nổi bật các cấu trúc hình 

tròn và hình chuỗi của vỏ) 

Sơ đồ nung để chế tạo các vật liệu nano oxide kim loại dạng cầu rỗng bằng 

cách sử dụng khuôn cầu carbon được minh họa trên Hình 1.12 [135].  

 

Hình 1.12. Sơ đồ minh họa quá trình tổng hợp nano oxide kim loại dạng cầu rỗng 

sử dụng khuôn carbon cầu.   

Một phương pháp phổ biến để chế tạo các nano oxide kim loại cầu rỗng là sử 

dụng khuôn carbon cầu tổng hợp từ polysaccharide. Phương pháp này liên quan đến 

vật liệu ban đầu đưa vào là muối của các kim loại và từ đó tự động tạo ra các nhóm 
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chức gắn lên bề mặt khuôn cầu. Sản phẩm thu được sau đó sẽ được hòa tan vào dung 

dịch hoặc đem nung hoặc thực hiện quá trình oxi hóa để loại khuôn lõi và thu được 

vật liệu cầu rỗng. Phương pháp này sử dụng vật liệu ban đầu là muối của các kim loại 

nên việc tiếp cận để tổng hợp các oxide kim loại cầu rỗng ngày càng phát triển và quy 

trình được rút ngắn. Các vật liệu cấu trúc màng xốp hoặc cấu trúc nano cheese-like 

của các oxide cũng được tổng hợp bằng cách này với một số điều chỉnh.  

Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu thành công nhưng vẫn tồn tại nhiều 

thách thức cho các nhà khoa học vật liệu. Hầu hết các oxide cầu rỗng được điều chế 

bằng phương pháp khuôn cầu đã tập trung vào một số thành phần như SiO2, TiO2, 

SnO2, ZrO2 và Fe3O4 [20], [161]. Bên cạnh đó, một số vật liệu nano oxide kim loại 

dạng cầu rỗng có tính chất đặc biệt như NiO, CeO2, CoO và Al2O3 vẫn chưa được 

nghiên cứu nhiều.  

1.1.3. Một số nghiên cứu tổng hợp nano cobalt oxide và nano cobalt ferrite   

1.1.3.1. Một số nghiên cứu tổng hợp nano cobalt oxide 

Trong thập kỷ qua, các nhà khoa học chú ý nhiều đến vật liệu rỗng như một 

loại vật liệu đặc biệt so với các vật liệu rắn tương tự do các đặc tính độc đáo của 

chúng như khối lượng riêng nhỏ, diện tích bề mặt riêng lớn, ổn định, tính thấm ướt 

bề mặt và cấu trúc rỗng. Những tính năng này làm cho chúng quan trọng từ cả quan 

điểm khoa học và công nghệ. Do sự độc đáo và những tính năng vượt trội, các vật 

liệu này có tiềm năng cho các ứng dụng rộng rãi trong việc bao bọc các loại cảm biến 

(ví dụ như enzyme và các protein khác), xúc tác và lĩnh vực hóa chất (ví dụ: kiểm 

soát sự nhả thuốc, mỹ phẩm, mực và thuốc nhuộm). 



 

14 

 

 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ minh họa sự hình thành các oxide kim loại cầu rỗng. Sử dụng 

phương pháp thuỷ nhiệt để loại bỏ carbornate thu được vật liệu cầu rỗng dạng 

bóng trong bóng (bnb)  

Addelaal và cộng sự [5] đã nghiên cứu tổng hợp được một số oxide kim loại 

(Cr2O3, α -Fe2O3, Co3O4, NiO và ZnO) bằng phương pháp thủy nhiệt sử dụng fructose 

làm khuôn hy sinh (Hình 1.13 b–f). Trong quá trình tổng hợp, dung dịch của muối 

kim loại clorua và fructose được gia nhiệt từ 135 đến 150 oC trong autoclave tạo điều 

kiện hình thành nano cầu bằng cách gắn vỏ là tiền chất kim loại lên lõi carbonate và 

điều này được chứng minh bằng kết quả đo TEM. Việc loại bỏ lõi carbon bằng xử lý 

nhiệt thông qua quá trình oxi hóa trong không khí tạo ra các tinh thể oxide cầu rỗng 

tự do. Cấu trúc rỗng bóng trong bóng (bnb) đã được tìm thấy trong các sản phẩm cuối 

cùng mà không có bất kỳ bước tổng hợp nào nữa (Sơ đồ 1.1). 
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Hình 1.13. Bột của hạt nano silic rỗng (PHSNPs) (a) và bột của các quả cầu rỗng 

của Cr2O3 (b), α – Fe2O3 (c), Co3O4 (d), NiO (e) và ZnO (f).   

Phương pháp tổng hợp có nhiều ưu điểm khiến nó trở nên hấp dẫn khi chế tạo 

nhiều loại oxide hình cầu rỗng. Thứ nhất là đã đề xuất được khuôn hy sinh từ fructose, 

có sẵn về mặt thương mại và không đắt; hai là, các quả cầu carbon được tạo ra bởi 

quá trình thủy nhiệt fructose có các nhóm chức năng bề mặt như các nhóm C = O và 

OH, do đó việc loại bỏ là cần thiết để biến tính bề mặt; ba là, phương pháp tổng hợp 

giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tránh các bước trung gian; Ngoài ra, cách thức tổng 

hợp đơn giản và dễ kiểm soát. Phương pháp này đã được sử dụng để tổng hợp được 

nhiều oxide gốm và kim loại rỗng khác nhau. 

Vật liệu oxide bán dẫn có cấu trúc cầu rỗng đã được chú ý ngày càng nhiều do 

các ứng dụng tiềm năng của chúng trong nhiều lĩnh vực. Cobalt (II, III) oxide (Co3O4) 

là một oxide bán dẫn quan trọng. Quá trình tổng hợp và tính chất của nó đã được quan 

tâm ngày càng tăng do các ứng dụng nổi bật trong một số lĩnh vực. Nano Co3O4 cấu 

trúc rỗng có các thuộc tính và ứng dụng độc đáo (như đặc tính từ tính, xúc tác và siêu 

thấm nước, pin lithium – ion, siêu tụ điện, xử lý nước, cảm biến khí).  

Cobalt (II, III) oxide là một oxide gồm hai cobalt oxide đặc trưng. Hình 1.14 

cho thấy cobalt (II, III) oxide là hỗn hợp hai oxit, đôi khi được viết là CoIICoIII
2O4 và 

đôi khi là CoO.Co2O3. Tương tự như Fe3O4, Co3O4 có cấu trúc spinel. Co2+ chiếm 8 

hốc tứ diện (a) và Co3+ chiếm 16 hốc bát diện (d), 32 hốc (e) bị chiếm bởi 32 ion O2-

. Vật liệu spinel có công thức chung AB2O4, trong đó A là cation có điện tích +2 và 

B là cation có điện tích +3. Các nguyên tử oxi trong spinel sắp xếp theo cấu trúc hình 
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khối khép kín, và các cation A và B chiếm một số hoặc tất cả các vị trí bát diện và tứ 

diện trong mạng tinh thể [152].  

 

Hình 1.14. Cấu trúc spinel của cobalt (II, III) oxide.  

Ohnishi và cộng sự [106] đã tổng hợp nano Co3O4 cầu rỗng bằng cách sử dụng 

một quy trình gồm hai bước. Thứ nhất, các hạt lai muối cobalt/ lõi polystyrene (PS) 

được tổng hợp bằng cách phủ muối cobalt carbonate hydroxyde lên bề mặt hạt PS 

600 nm. Sau đó thông qua quá trình nung các hạt lai hữu cơ – vô cơ ở trên trong 

không khí ở 400 oC, thu được Co3O4 cầu rỗng có đường kính 660 nm. Xia và cộng sự 

[159] đã tổng hợp được một mảng hình cầu rỗng đơn lớp Co3O4 được sắp xếp tốt và 

liên kết chặt chẽ nhờ vào một mảng đơn lớp PS (Hình 1.15 a và b). Ngoài ra, các bông 

nano Co3O4 có độ dày khoảng 20 nm có thể lấp đầy các kẽ hở giữa các quả cầu rỗng 

và cho thấy bức tường vi mao quản với các lỗ mịn có kích thước từ 2 đến 5 nm (Hình 

1.15 c và d). Ngoài ra, Liu và cộng sự [128] cũng đã chế tạo được Co3O4 cầu 

rỗng bằng cách xử lý nhiệt CoO. Sự phân hủy nhiệt của cobalt (II) acetylacetonate 

(Co(acac)2) trong dung môi 1-octadecene với sự có mặt của acid oleic và oleylamine 

đầu tiên tạo ra các quả cầu rỗng CoO. Sau đó, các quả cầu rỗng Co3O4 hình 

thành thông qua việc nung CoO cầu rỗng tương ứng ở 600 oC trong 2 giờ. Hình 1.16 

a và b cho thấy hình ảnh TEM và SEM độ phóng đại thấp của các quả cầu rỗng CoO 

ban đầu và các dẫn xuất Co3O4 rỗng. Điều này thể hiện rõ sự chuyển tiếp CoO cầu 

rỗng thành các quả cầu Co3O4.  
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Hình 1.15. a) Ảnh SEM của khuôn cầu PS đơn lớp; b) Co3O4 cầu rỗng đơn lớp; c, 

d) Ảnh TEM của Co3O4 cầu rỗng.   

 

Hình 1.16. Ảnh TEM độ phóng đại thấp của a) CoO; b) Co3O4. 

(a) Ảnh TEM độ phóng đại thấp của các quả cầu rỗng CoO thu được với sự có mặt 

của acid oleic và oleylamine ở 260 oC trong 2 giờ trong môi trường nitơ. (b) Ảnh 

SEM độ phóng đại thấp của các tinh thể nano Co3O4 cấu trúc rỗng được nung ở 

600 oC trong 2 giờ sử dụng các quả cầu rỗng CoO làm tiền chất. Hình nhỏ trong 

(b) là ảnh SEM độ phóng đại cao của các quả cầu rỗng Co3O4  

Điều thú vị là một số khuôn sinh học, chẳng hạn như protein ferritin và tế bào 

nấm men cũng có thể được sử dụng để tổng hợp Co3O4 cầu rỗng. Kim và cộng sự [68] 

đã công bố chế tạo được các cobalt oxide rỗng sử dụng protein ferritin trong 

nước. Trên Hình 1.17 a là các hạt nano cobalt oxide rỗng được tạo ra bởi một quá 

trình phục hồi điều chỉnh protein. Quá trình này bao gồm bốn bước: (1) sự hình thành 

lõi kim loại do sự tạo mầm của các hạt nano nhỏ ở phần bên trong của vỏ protein 
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ferritin. Nguyên nhân hình thành lõi như vậy là do liên kết hóa học giữa Co2+ với các 

nhóm chức trong thành bên trong của ferritin; (2) tiếp tục tăng trưởng của các hạt 

nano riêng biệt dọc theo bề mặt bên trong khuôn ferritin; (3) tiếp theo là sự hợp nhất 

các hạt nano trên và từ đó tạo ra hạt nano rỗng; (4) cuối cùng, hình thành các hạt nano 

rỗng với thành oxide kim loại dày hơn thông qua việc bổ sung Co. Nhóm tác giả tin 

rằng các ion kim loại đã xâm nhập vào thành ferritin thông qua sự thấm nước dọc 

theo trục đối xứng của protein [143] và do đó kết hợp với các nhóm carboxylate của 

acid glutamic vào thành bên trong của ferritin, dẫn đến sự hình thành các hạt nano 

riêng lẻ trong phản ứng oxi hóa. Khi các hạt nhân Co3O4 hình thành bên trong ferritin, 

chúng tự động xúc tác để phát triển dọc theo bức tường bên trong ferritin và sau đó 

hợp nhất với nhau khi bổ sung thêm Co (II) và H2O2. Khi số lượng nguyên tử Co 

trong ferritin lớn hơn 1000, hạt nano cobalt oxide rỗng được tạo thành như trong Hình 

1.17 b – d. 

 

Hình 1.17. a) Minh hoạ cơ chế tăng trưởng cobalt oxide trong ferritin; b) Ảnh 

STEM của ferritin có lõi Co1000; c, d) Ảnh phóng đại của Co1000 (hạt chỉ mũi tên 

trong ảnh) lõi oxide kim loại trong ferritin. Thanh tỷ lệ là 5 nm.   

Vật liệu Co3O4 cầu rỗng có thể được chế tạo bằng cách sử dụng tiền chất hình 

cầu rỗng dạng khuôn cứng như PS dạng keo, các quả cầu carbon, silica, mẫu sinh học 
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hoặc chất hoạt động bề mặt và các hợp chất mềm dựa trên polyme. Ngoài ra, cũng đã 

có một số công trình nghiên cứu tính chất và các ứng dụng tiềm năng của vật liệu 

Co3O4 cấu trúc cầu rỗng, chẳng hạn như từ tính [79], pin lithium-ion [190], siêu tụ 

điện [121], tính chất xúc tác, xử lý nước, đặc tính siêu thấm nước và cảm biến khí. 

Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu, nhưng vẫn có một số nhược điểm trong các 

phương pháp tổng hợp vật liệu đã sử dụng. Hiệu quả nhất là sử dụng khuôn cứng, 

cách dùng khuôn mềm bị hạn chế vì khó chứa được vật liệu kích thước phân tán và 

hình thái dạng cầu do khuôn mềm không có tính ổn định.  

Co3O4 là một trong những vật liệu chức năng hấp dẫn. Co3O4 cấu trúc rỗng 

nên có tác động lớn đến vấn đề khoa học nano cơ bản và ứng dụng công nghệ. Do đó, 

chúng tôi nghiên cứu tổng hợp và khảo sát ứng dụng của nano Co3O4 cầu rỗng.  

1.1.3.2. Một số nghiên cứu tổng hợp nano cobalt ferrite  

Các hạt nano cobalt ferrite được coi là một trong những vật liệu tiềm năng 

trong ngành công nghệ nano vì những tính chất vật lý, tính chất hóa học và từ tính 

phù hợp của chúng, cũng như hằng số dị hướng cao, độ kháng từ lớn và nhiệt độ 

chuyển pha lớn, độ từ hóa bão hòa vừa phải và dễ tổng hợp. Có nhiều phương pháp 

để tổng hợp cobalt ferrite như phương pháp đốt tự động sol – gel [123], phương pháp 

đồng kết tủa [124], phương pháp nghiền bi [105], phương pháp vi nhũ tương [113], 

phương pháp polyol [53]. Phương pháp tổng hợp xử lý thuỷ nhiệt ảnh hưởng lớn đến 

kích thước và tính chất của vật liệu tổng hợp được.  

Zhao và cộng sự [188] đã thông qua quá trình thủy nhiệt để tổng hợp được các 

hạt nano cobalt ferrite bằng cách sử dụng CTAB làm chất hoạt động bề mặt. Dưới 

điều kiện phản ứng có kiểm soát, thu được tinh thể có kích thước tới 70 nm với độ 

kháng từ cao (4,6 kOe) và tỷ lệ vuông cao (0,65). Tương tự, các cobalt ferrite đơn 

tinh thể dạng que được chế tạo bởi Ji và cộng sự [57] cũng sử dụng CTAB làm chất 

hoạt động bề mặt thông qua phương pháp thủy nhiệt. Đường kính của que nano thu 

được là 25 nm với chiều dài lên tới 120 nm. Các tác giả cũng thảo luận về cơ chế hình 

thành của cobalt ferrite.  

Các thuộc tính từ tính phụ thuộc vào nhiệt độ tổng hợp cobalt ferrite bằng 

phương pháp thủy nhiệt được nghiên cứu bởi Zhang và cộng sự [184]. Kích thước 
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tinh thể trung bình của các hạt nano đã được nghiên cứu là 7,6 nm. Ở nhiệt độ trên 

380 K quan sát thấy hiện tượng siêu thuận từ, điều này là do tính chất đảo spin. Tuy 

nhiên, dưới 20 K, nhận thấy sự ổn định của spin – glass, đi kèm với sự giảm độ kháng 

từ (Hc) và tăng độ từ hóa bão hoà (Ms). Các tinh thể nano cobalt ferrite có độ từ hóa 

bão hòa và độ kháng từ cao cũng đã được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt bởi 

Goh và cộng sự [45]. Kết quả chỉ ra rằng các tinh thể nano CoFe2O4 đơn tinh thể có 

kích thước trung bình tăng theo nhiệt độ thủy nhiệt. Các vi sóng điện tử cho thấy các 

tinh thể nano được phân tán tốt và có kích thước đồng đều. Hình dạng của tinh thể 

nano CoFe2O4 được chuyển từ hình cầu thành hình que bằng cách tăng nhiệt độ thủy 

nhiệt. Các tinh thể nano cho thấy Ms tương đối cao (74,8 emu.g-1) và Hc là 2216 Oe, 

tương tự so với các công bố trước đó. Nghiên cứu cho thấy khả năng ứng dụng của 

phương pháp này để tạo ra các tinh thể nano CoFe2O4 kết tinh tốt và tương đối cao so 

với các phương pháp khác.  

 Năm 2016, Mostafa và cộng sự [101] đã tổng hợp được cấu trúc nano cobalt 

ferrite (CoFe2O4) tinh khiết, như một chất hấp phụ nano hiệu quả, thông qua phương 

pháp thủy nhiệt và chuyển đổi nhiệt không dùng khuôn mẫu. Nhóm tác giả đã tổng 

hợp được các hạt vi cầu của tiền chất hỗn hợp cobalt carbonate/sắt carbonate 

(CoCO3/FeCO3) bằng cách sử dụng phản ứng thủy nhiệt của cobalt sulfate, sắt sulfate, 

acid ascorbic và ammoni carbonate ở 140 °C trong 3 giờ. Các thông số khác nhau ảnh 

hưởng đến phản ứng thủy nhiệt đã được nghiên cứu. Sự phân hủy nhiệt các tiền chất 

hỗn hợp cacbonate được nghiên cứu bằng cách sử dụng các tỷ lệ mol Co2+: Fe2+ khác 

nhau để tạo ra các sản phẩm không tinh khiết khác nhau. Tuy nhiên, hỗn hợp tiền chất 

CoCO3/FeCO3 được sử dụng theo tỷ lệ mol 0,4 Co2+: 0,6 Fe2+ tạo ra vật liệu nano 

spinel CoFe2O4 tinh khiết với kích thước tinh thể trung bình từ 9,5 đến 21,6 nm khi 

nung ở 400 đến 600 oC trong 2 giờ.  

Hình 1.18 là giản đồ XRD của hỗn hợp tiền chất CoCO3/FeCO3 và sản phẩm 

CoFe2O4 sau khi nung ở 400, 500 và 600 oC. Kết quả cho thấy giản đồ XRD thu được 

tương thích với mẫu XRD tiêu chuẩn của cobalt ferrite theo JCPDS.  
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Hình 1.18. Giản đồ XRD của hỗn hợp nano CoCO3/FeCO3 tối ưu hoá (a) Của sản 

phẩm CoFe2O4 tinh khiết nung ở 400 oC (b); 500 oC (c); 600 oC (d).   

Kết quả hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FE-SEM) và hiển vi điện tử truyền 

qua độ phân giải cao (HR-TEM) ở Hình 1.19 cho thấy vật liệu thu được là những hạt 

nano hình cầu có sự phân tán tốt và phân chia rõ ràng. Bề mặt vật liệu nhìn chung 

trơn nhẵn, nhưng vẫn có một số chỗ gồ ghề. Kết quả phân giải cao những vùng bề 

mặt gồ ghề thấy một số cấu trúc lập phương nhỏ đã hình thành. Điều đáng chú ý là 

cấu trúc cầu của hỗn hợp tiền chất cacbornate cho thấy sự không định hướng phát 

triển của vật liệu. Ảnh TEM (Hình 1.19 e, f) của hỗn hợp tiền chất có các lỗ trống 

trong cấu trúc của nó cho thấy tính chất xốp của vật liệu.  

Đến năm 2017, Mostafa và cộng sự [102] đã công bố công trình tổng hợp 

thành công nano cobalt ferrite đi từ nguồn sắt (II) sulfate và cobalt (II) sulfate bằng 

phương pháp thuỷ nhiệt ở 140 oC và sau đó nung ở 600 oC trong 2 giờ thu được vật 

liệu có độ kết tinh cao.  

 Kumbhar và cộng sự [74] đã tổng hợp được cobalt ferrite màng mỏng từ hỗn 

hợp ion Co2+ và Fe2+. Độ dày của màng dao động trong khoảng 5,3 µm đến 7,0 µm, 

tùy thuộc vào thời gian lắng đọng từ 90 đến 180 phút.  
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Hình 1.19. Ảnh FE-SEM của hỗn hợp nano CoCO3/FeCO3 (a, b) và sản phẩm 

CoFe2O4 (c, d); Ảnh TEM độ phóng đại thấp và cao của 

hỗn hợp nano CoCO3/FeCO3 (e, f).    

Hình 1.20 trình bày phổ FT-IR của vật liệu CoFe2O4 màng mỏng trong khoảng 

4500 đến 300 cm-1. Kết quả quan sát thấy cấu trúc của vật liệu spinel gồm 2 dải hấp 

thụ IR khoảng 400 cm-1 (ʋ1) ứng với dải dao động của nhóm tứ diện Fe3+–O2- và một 

dải hấp phụ khoảng 600 cm-1 (ʋ2) ứng với dải dao động của phức bát diện Co2+–O2-, 

chứng tỏ sự hình thành CoFe2O4. Mặt khác, trên giản đồ còn thấy các dao động ở 

1024,9 cm-1 (ʋ3) ứng với γ–FeOOH, và các dải dao động ở 1629 cm-1 (ʋ4) và 3407 

cm-1 (ʋ5) là do dao động hoá trị của nhóm –OH.  
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Hình 1.20. Giản đồ FT-IR của vật liệu CoFe2O4.  

 Kumar và cộng sự [72] đã tổng hợp bột cobalt ferrite cấu trúc tinh thể bằng 

phương pháp sử dụng tiền chất citrate và phương pháp đồng kết tủa.  

Dippong và cộng sự [37] đã nghiên cứu tính chất từ của các hạt nano CoxFe3-

xO4 (x = 0,5 ÷ 2,5) được tổng hợp thông qua phản ứng oxi hóa khử giữa cobalt nitrate 

và sắt nitrate khảo sát năm tỷ lệ mol (T) của Co/Fe, sau đó nung ở 1000 °C.  

 

Hình 1.21. Giản đồ XRD của mẫu vật liệu khi T = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5.   

Kết quả đo XRD ở Hình 1.21 cho thấy T = 0,5 (x = 0,5) có hai tinh thể được 

xác định là spinel CoFe2O4 và α-Fe2O3 kết tinh (theo JCPDS), do dư thừa sắt trong 

chế phẩm. Trong trường hợp mẫu có tỷ lệ mol Fe/Co cân bằng (T = 1,0) và dư thừa 

Co nhẹ (T = 1,5) thấy hình thành đơn tinh thể CoFe2O4 kết tinh. Khi T = 2,0, do hàm 

lượng Co cao hơn, xuất hiện các đỉnh CoO (theo JCPDS), trong khi cường độ tín hiệu 
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đỉnh tinh thể CoFe2O4 nhỏ hơn so với trường hợp T = 1,0 và T = 1,5. Khi T = 2,5 xuất 

hiện các đỉnh rất rõ của CoO trong hỗn hợp 2 tinh thể CoO và CoFe2O4. Như vậy, T 

= 1,0 hoặc T = 1,5 phù hợp để tổng hợp được vật liệu cobalt ferrite với độ từ hóa bão 

hòa vừa phải và giá trị trường cưỡng chế cao.  

Phổ FT-IR (Hình 1.22) cho thấy có một đỉnh bất đối xứng ở 500 – 600 cm-1 

khi T = 0,5, T = 1,0 và T = 1,5 được cho là của CoFe2O4, trong khi ở T = 2,0 quan sát 

thấy có đỉnh rộng hơn và được coi là chồng lấp của đỉnh spinel và CoO. Khi T = 0,5 

xuất hiện đỉnh ở 460 cm-1 đặc trưng cho dao động liên kết Fe – O trong α – Fe2O3. 

Các kết quả này phù hợp với giản đồ XRD.  

 

Hình 1.22. Giản đồ FT-IR của mẫu vật liệu khi T = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5.    

 Nhóm tác giả cũng đã tính toán kích thước tinh thể của vật liệu dựa trên 

phương trình Scherrer [100]: D = 0.9λ/βcosθ.  

Công trình cũng đã nghiên cứu tính chất từ của vật liệu CoxFe3-xO4 (x = 0,5 ÷ 

2,5) cho thấy x = 1,0 và x = 1,5 thuận lợi cho quá trình hình thành cobalt ferrite có 

độ từ hoá bão hoà và độ kháng từ lớn. Khi x = 1,5 ÷ 2,5 thì độ từ hoá bão hoà và độ 

kháng từ có giá trị thấp hơn do có sự phân bố Co nhiều hơn hình thành CoFe2O4 và 

CoO.  

1.2. ỨNG DỤNG CẢM BIẾN KHÍ CỦA NANO COBALT OXIDE CẦU RỖNG  

Phát hiện và định lượng được một số khí trong không khí với chi phí thấp có 

vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người, tiết kiệm năng lượng và kiểm soát khí 
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thải. Quá trình cảm biến khí thường liên quan đến phản ứng xúc tác (ví dụ như sự oxi 

hóa hoặc sự khử) chất khí hoặc hơi trên bề mặt của vật liệu cảm biến. Do đó, vật liệu 

cảm biến khí là bộ phận cốt lõi cho hoạt động cảm biến khí. Cho đến nay, các vật liệu 

polyme, oxide kim loại bán dẫn hoặc hỗn hợp các oxide và vật liệu nano carbon đã 

được nghiên cứu nhiều để làm vật liệu cảm biến. Trong số đó, các cảm biến dựa trên 

chất bán dẫn đang được sử dụng rộng rãi nhất, có nhiều ứng dụng mà giá thành thấp, 

nhạy và thiết bị điện tử đo lường đơn giản. Một số oxide kim loại bán dẫn khác nhau 

đã được sử dụng để phát hiện các khí thải độc hại. 

Các vật liệu oxide bán dẫn loại n thường là SnO2, ZnO, TiO2, WO3, In2O3, và 

Fe2O3, ... các chất bán dẫn loại p gồm NiO, CuO, Mn3O4, Co3O4 và Cr2O3, … Tuy 

nhiên, số công trình công bố về oxide bán dẫn loại p dùng cảm biến khí ít hơn 10% 

tổng số các chất bán dẫn [67]. Với cùng một khí, độ hồi đáp của cảm biến bán dẫn 

loại p bằng căn bậc 2 độ hồi đáp của cảm biến bán dẫn loại n ngay khi cả hai loại vật 

liệu có cùng hình thái [67]. Do đó, vật liệu oxide bán dẫn loại p thường có độ hồi đáp 

thấp hơn loại n. Tuy nhiên, cảm biến là vật liệu bán dẫn loại p có nhiều ứng dụng 

rộng rãi hơn như trong lĩnh vực xúc tác để cải tiến độ chọn lọc sự oxi hóa của nhiều 

hợp chất hữu cơ dễ bay hơi [87] nên chúng vẫn là những vật liệu tiềm năng để phát 

triển loại điện trở mới.  

Co3O4 là một chất bán dẫn loại p [67]. Hoạt tính cảm biến khí của nano Co3O4 

phụ thuộc nhiều vào cách thức và hình thái của chúng. Đã có một số công trình công 

bố về việc kiểm soát hình thái như kích thước tinh thể, hình dạng bên ngoài, cấu trúc 

bề mặt, sự định hướng tinh thể, kiểm soát lỗ trống, thậm chí là mật độ tinh thể [96], 

[152].  

 Một số tác giả [28], [29], [175] đã tổng hợp được vật liệu nano Co3O4 bằng 

phương pháp nhiệt phân hủy trong không khí khá đơn giản và thu được vật liệu xốp. 

Nhìn chung, vật liệu xốp ứng dụng làm cảm biến khí có nhiều lợi thế như tăng được 

diện tích bề mặt phản ứng và khí cần phát hiện dễ dàng khuếch tán vào vật liệu.   

Choi và cộng sự [30] đã tổng hợp các tiền chất chứa cobalt ở các hình thái 

khác nhau như nano que, nano tấm và nano khối bằng cách kiểm soát dung môi phản 

ứng là cobalt acetate và tất cả chúng đều hình thành Co3O4 cấu trúc nano. Hoạt tính 
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cảm biến khí của nano Co3O4  dạng tấm, dạng que và dạng ống tổng hợp đạt đến 100 

ppm C2H5OH ở 300 oC, cao hơn hạt nano Co3O4 kết tụ lần lượt 10,5, 4,7 và 4,5 lần. 

Sự cải tiến này có thể là do các vật liệu cấu trúc nano trên ít kết tụ trên vật liệu cảm 

biến.  

Sun và cộng sự [132] đã dùng phương pháp thuỷ nhiệt có sự hỗ trợ của vi sóng 

để tổng hợp nano Co3O4 dạng ống gần như vật liệu một chiều với kích thước khoảng 

20 nm và ứng dụng vào nghiên cứu cảm biến khí đối với xylene và ethanol. Hình 1.23 

là ảnh TEM của các ống nano tổng hợp được; chúng có kích thước khá đồng đều. Độ 

hồi đáp của chúng với xylene và ethanol ở 100 ppm, 200 oC lần lượt là khoảng 6,5 và 

5 [132]. Yoon và cộng sự [172] đã nghiên cứu các hình thái của mẫu Co3O4 và cho 

thấy có sự liên hệ giữa nano dạng hạt và nano dạng sợi khi ứng dụng làm cảm biến 

khí. Nano Co3O4 dạng sợi chứa các hạt nano nối với nhau nên tạo điều kiện thuận lợi 

hơn cho hoạt tính cảm biến khí.  

 

Hình 1.23. Ảnh TEM vật liệu Co3O4 dạng lập phương (a) hình ảnh phân giải thấp; 

(b) hình ảnh phân giải cao.   

  Năm 2005, Li và cộng sự [82] đã tổng hợp nano ống Co3O4 bằng cách phân 

hủy nhiệt muối cobalt trong khuôn xốp nhôm oxide anot (AAO). Sau khi loại bỏ 

khuôn, các ống nano Co3O4 xốp thu được thể hiện khả năng cảm biến khí hydro vượt 

trội so với vật liệu này ở dạng hạt.   

Độ nhạy đối với khí hydro ở nhiệt độ thường của vật liệu này cao gấp ba lần 

so với vật liệu dạng hạt do sự hình thành các ống nano rỗng. Từ nghiên cứu này đã 

có rất nhiều công trình nghiên cứu về khả năng cảm biến khí của vật liệu nano 1 chiều 
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(1D) Co3O4. Ma và cộng sự [94] đã sử dụng lỗ xốp meso silica SBA-15 làm khuôn 

để chế tạo ra nano Co3O4 dạng dây với đường kính từ 7 đến 11 nm bằng phương pháp 

ngâm tẩm, nung và hòa tan khuôn. Kết quả thu được các dây nano thể hiện khả năng 

phát hiện ethanol tốt hơn nhiều so với nhiều nghiên cứu khác về Co3O4 ở 350 oC [94].  

Tuy nhiên, phương pháp tổng hợp vật liệu Co3O4 1D khá phức tạp và nhất thiết 

phải làm thêm bước loại bỏ khuôn để thu được Co3O4 có độ tinh khiết cao. Do đó 

một số phương pháp không sử dụng khuôn phát triển và phổ biến hơn như lắng đọng 

hóa học, thủy nhiệt và dung nhiệt. Vật liệu nano dạng que cũng được tổng hợp bằng 

phương pháp đồng kết tủa và sản phẩm thu được sau khi nung có đường kính từ 6 

đến 8 nm và chiều dài từ 20 đến 30 nm [109]. Độ hồi đáp của vật liệu này đối với khí 

CO 50 ppm là 6,55 ở 250 oC nên có thể tin tưởng dùng để làm hệ thống kiểm tra nồng 

độ khí độc CO vượt quá nồng độ tới hạn 5 đến 50 ppm. 

Các nano Co3O4 dạng que vi mao quản (mesoporous) và đại mao quản 

(macroporous) đã được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt và chúng được sử 

dụng rất hiệu quả trong việc phát hiện acetone, benzene và ethanol [103]. Độ nhạy 

của các hạt nano meso và macro dạng que cao hơn nano dạng hạt 7,1 lần và cao hơn 

dạng tấm xốp 4 lần phát hiện ethanol [103]. Các nano que Co3O4 1D dễ dàng được 

tổng hợp bằng phương pháp dung nhiệt. Độ hồi đáp với toluene 10 ppm là 6,0 ở 200 

oC, cao hơn 6 lần so với bột Co3O4 thương mại có độ hồi đáp và khả năng phục hồi 

nhanh hơn [148]. Các kết quả trên cho thấy vật liệu nano xốp Co3O4 cấu trúc 1D được 

xem là vật liệu cảm biến khí tiềm năng do có diện tích bề mặt riêng lớn.  

Wang và cộng sự [151] chế tạo ống nano rỗng Co3O4 từ dung dịch ở nhiệt độ 

phòng, sau đó xử lý nhiệt phù hợp và mẫu được ứng dụng cho cảm biến khí 

formaldehyde. Các ống nano rỗng được tạo nên từ các hạt nano nhỏ và thể hiện độ 

nhạy tốt, độ hồi đáp và thời gian hồi phục nhanh với formaldehyde 50 ppm ở 180 oC. 

Kể từ khi phát hiện ra graphen, vật liệu 2D trở nên được tập trung nghiên cứu 

do những hình thái đặc thù của nó, diện tích bề mặt lớn và sự phát triển thiết bị dễ 

dàng. Do đó, Co3O4 cấu trúc 2 chiều (2D) như nano tấm, nano plate được tổng hợp 

và phát triển ứng dụng cảm biến khí. Tuy nhiên, Co3O4 2D có hoạt tính cảm biến khí 

thấp hơn vật liệu 1D.  
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Hình 1.24. Ảnh TEM của nano tấm xốp Co3O4 tổng hợp ở các nhiệt độ luyện khác 

nhau, (a) 250 oC, (b) 300 oC, (c) 350 oC, (d) 400 oC.  

Zhang và cộng sự [185] đã tổng hợp các tấm nano xốp Co3O4 siêu mỏng dưới 

các nhiệt độ luyện khác nhau. Kích thước của các hạt Co3O4 được gắn dần dần vào 

nano tấm trở nên lớn khi nhiệt độ luyện tăng từ 250 oC lên 400 oC (Hình 1.24). Các 

hạt Co3O4 bị nứt dần dần, phát triển và kích thước của các hạt này sẽ trở nên lớn hơn 

khi nhiệt độ luyện tăng lên. Để có được hoạt tính cảm biến khí tốt hơn, nhiệt độ luyện 

phải được kiểm soát ở mức vừa phải, khoảng 300 oC. Độ hồi đáp với acetone 100 

ppm là 11,4 ở 150 oC và giới hạn phát hiện của nano tấm Co3O4 nhạy khí dưới 1,8 

ppm vì cấu trúc vật liệu siêu mỏng. Nano tấm xốp Co3O4 siêu mỏng cũng được tổng 

hợp bằng phương pháp thủy nhiệt và sau đó xử lý nhiệt, sản phẩm thu được là vật liệu 

có diện tích bề mặt riêng 97,2 m2.g-1, có độ chọn lọc và độ nhạy tốt với ethanol ở 160 

oC.  

Ngoài ra, vật liệu nano tinh thể phẳng cũng cho thấy sự ảnh hưởng lớn đến 

hoạt tính cảm biến khí của Co3O4. Lin và cộng sự [83] đã tổng hợp ba loại vật liệu 

Co3O4 khác nhau bao gồm các tấm nano Co3O4 đơn tinh thể mặt (111), nano que 

Co3O4 và nano sợi. Mặc dù các tấm nano Co3O4 có diện tích bề mặt riêng nhỏ nhất, 

nhưng thể hiện hoạt tính cảm biến acetone tốt nhất, có thể là do khả năng tiếp xúc cao 
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của mặt (111). Tác giả suy luận rằng các dạng hợp chất oxi trong không khí có thể dễ 

dàng hấp phụ trên các mặt (111) hơn so với các mặt phẳng tiếp xúc ngẫu nhiên khác 

bởi vì có nhiều cation Co (II) và liên kết lơ lửng, do đó dẫn đến lớp tích tụ lỗ dày hơn 

và độ nhạy khí tốt hơn. 

Yếu tố quan trọng làm tăng khả năng cảm biến khí không chỉ do đặc điểm hình 

thái mà còn do độ xốp của vật liệu quyết định.  

Jiao và cộng sự [58] đã công bố công trình về sự gia tăng diện tích bề mặt 

riêng của các quả cầu siêu nhỏ Co3O4 được tôi luyện ở các nhiệt độ khác nhau, độ 

nhạy của chúng đối với ethanol sẽ cao hơn, bởi vì diện tích bề mặt riêng cao có thể 

dẫn đến các vị trí hoạt động mạnh hơn trên bề mặt Co3O4 cho các tác động hóa học 

hoặc vật lý, do đó tăng cường khả năng hấp phụ khí và tăng tốc độ phản ứng cảm 

biến khí. Do đó, cấu trúc Co3O4 xốp phân cấp 3D được coi là vật liệu hứa hẹn hơn 

cho ứng dụng cảm biến khí so với vật liệu Co3O4 0D, 1D và 2D [35], [92].  

  Cao và cộng sự đã nghiên cứu điều chỉnh nồng độ muối cobalt, để từ đó tiền 

chất Co3O4 có thể dễ dàng điều chỉnh hình thái của nó, từ nano cầu đến vật liệu nano 

2D và cấu trúc phân cấp 3D. Cấu trúc Co3O4 phân cấp tổng hợp được có độ nhạy lớn 

(>8) và độ hồi đáp với etahnol 50 ppm ở 300 oC [19].  

Các hạt nano Co3O4 dạng cầu rỗng được tổng hợp bằng phương pháp nhiệt 

phân huỷ là chất hoạt động bề mặt có đường kính 200–300 nm và có độ dày đồng 

nhất ~40 nm. Vật liệu này có hoạt tính cảm biến cao đối với hơi toluene và acetone ở 

100 oC [108]. Các khối cầu rỗng β - Co(OH)2 gồm các tấm nano được sử dụng làm 

tiền chất để tạo nên các microspheres Co3O4 thông qua quá trình phân hủy nhiệt. Các 

microspheres Co3O4 này có độ nhạy và độ chọn lọc ethanol cao ngay ở nhiệt độ thấp 

(135 oC), cao hơn nhiều so với các hạt nano Co3O4 thương mại [131].  

Liu [89] đã tổng hợp Co3O4 meso tinh thể và nhận thấy độ hồi đáp của nó cao 

hơn độ hồi đáp của bột Co3O4 thương mại 1,8 lần đối với formaldehyde và 1,6 lần 

đối với ethanol nồng độ 100 ppm, nhiệt độ 200 oC bởi vì nhiều khoảng trống giữa các 

tinh thể nano cũng sẽ tạo các vị trí hoạt động cảm biến khí mạnh hơn.  

Kim và cộng sự [69] đã chọn ZnO dạng cầu làm khuôn để tổng hợp nano 

Co3O4. Sau khi loại khuôn ZnO, hạt nano Co3O4 cầu rỗng thu được có độ nhạy rất 



 

30 

 

cao, giới hạn phát hiện thấp đến 50 ppb, độ chọn lọc tốt đối với formaldehyde trong 

hỗn hợp các khí ngoài không khí và có độ bền cao.  

Bên cạnh đó, Co3O4 mao quản trung bình được tổng hợp một cách dễ dàng 

nhờ sử dụng khuôn silica [81], [146]. Liu và cộng sự đã tổng hợp cobalt oxide cấu 

trúc meso bằng cách sử dụng khuôn là vi mao quản silica (SBA-15) và khảo sát hoạt 

tính cảm biến khí của nó [85]. Giới hạn phát hiện CO được cải thiện ở nồng độ thấp 

(10 ppm) và thời gian hồi phục ngắn do có diện tích bề mặt riêng lớn (175 m2.g-1) 

[85].  

Ngoài ra, còn có rất nhiều công trình công bố nhiều loại hình thái và nhiều 

phương pháp tổng hợp vật liệu nano Co3O4 ứng dụng trong hoạt tính cảm biến khí 

như Co3O4 vi khối xốp có kích cỡ xấp xỉ 3 mm ứng dụng phát hiện ethanol [55], 

Co3O4 nano lưới xốp dùng để phát hiện toluene [186], cấu trúc nano Co3O4 dạng răng 

lược để cảm biến CO ở 180 oC [33]. 

  Kết quả nghiên cứu của một số công trình đã được công bố trình bày trong 

Bảng 1.2 cho thấy nano Co3O4 là vật liệu tiềm năng trong ứng dụng cảm biến khí. 

Bảng 1.2 trình bày hoạt tính cảm biến khí của Co3O4 với hình thái khác nhau. Kết quả 

cho thấy vật liệu cấu trúc 3 chiều (3D) có giới hạn phát hiện thấp, độ hồi đáp cao, 

nhiệt độ cảm biến giảm. Do đó, chúng tôi nghiên cứu tổng hợp nano cobalt oxide 

dạng cầu rỗng và khảo sát ứng dụng trong hoạt tính cảm biến khí.    

Bảng 1.2. Hoạt tính cảm biến khí của Co3O4 ở các hình thái khác nhau với một số 

khí 

Số 

chiều 

Hình thái Khí Nồng độ 

(ppm) 

Nhiệt độ 

(oC) 

Độ hồi đáp Tài liệu 

tham 

khảo 

0D Bột  NO 1 200 1,2 [6] 

 Nano khối  Xylene 100 200 ~6,5 [132] 

 Nano khối  Ethanol 100 200 ~5 [132] 

1D Nano sợi  Ethanol 100 300 82,4 [173] 

 Nano sợi Ethanol 100 301 51,2 [173] 

 Nano ống  H2 50 R.T. 3,5 [82] 

 Nano dây  Ethanol 300 350 5,1 [94] 

 Nano que  CO 50 250 6,55 [109] 
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 Nano que Acetone 223666 300 26,64 [103] 

 Nano que Toluene 10 200 6 [148] 

 Nano que Ethanol 500 160 ~71 [156] 

 Nano dây  CO 50 100 ~13 [39] 

 Nano sợi  Xylene 100 255 10,5 [119] 

 Hierarchical NH3 100 160 11,2 [34] 

 Ống rỗng  Formaldehyde 50 180 6,3 [151] 

2D Nano vòng  Ethanol 300 200 3,2 [96] 

 Nano tấm  Acetone 100 150 11,4 [185] 

 Nano tấm  Ethanol 100 160 ~14 [153] 

 Nano tấm  Ethanol 10 300 5,4 [182] 

 Nano tấm  Acetone 100 160 ~6,1 [83] 

3D Cầu rỗng  Ethanol 10 180 10 [58] 

 Dạng cây  NH3 200 110 1,63 [174] 

 San hô  n-butanol 1000 120 27,7 [35] 

 Cầu  Ethanol 50 300 ~8 [19] 

 Cầu rỗng Toluene 200 100 ~7 [108] 

 Cầu  Ethanol 1 135 3,9 [131] 

 Bát diện  Formaldehyde 100 200 2,8 [89] 

 Cầu rỗng Formaldehyde 3 220 ~1,9 [69] 

 Dandelion-like Ethanol 500 200 18,7 [84] 

 Dạng hoa  Ethanol 100 200 22,2 [26] 

 Dạng hoa  Ethanol 100 180 8,3 [27] 

 Meso xốp  Toluene 100 190 23,55 [86] 

 Nano lưới  NH3 100 21 2,46 [158] 

 Nano khối  Ethanol 200 300 ~3,2 [92] 

 Khối  Ethanol 100 320 10,5 [55] 

 Nano lưới  Toluene 100 150 11,79 [186] 

 Tổ ong  CO 50 180 8,6 [33] 

1.3. ỨNG DỤNG CẢM BIẾN ĐIỆN HÓA CỦA NANO COBALT FERRITE 

TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ   

Ứng dụng của các ferrite kích thước nano đang phát triển không ngừng, không 

chỉ do chúng có tính chất từ đặc biệt mà còn có nhiều tính chất độc đáo và ý tưởng 

khác nhau về tiềm năng của chúng ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học hiện đại. 

Ferrite đa tinh thể spinel có nhiều tính chất vật lý và hóa học thú vị như điện trở suất 
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cao, nhiệt độ Curie lớn, tính bất đẳng hướng từ tinh thể, độ kháng từ, độ cứng cơ học 

và độ ổn định hóa học cao, độ từ hóa bão hòa thay đổi theo nhiệt độ [91] ... Do đó, 

vật liệu nano ferrite có thể được sử dụng làm thiết bị từ tính và chất xúc tác. Ngoài 

ra, vật liệu này còn đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực ferrofluid và công 

nghệ y sinh. Trong những năm qua, khả năng sử dụng của chúng trong các mục đích 

điện hóa đã được nghiên cứu rộng rãi. Cobalt ferrite là một vật liệu điện cực có nhiều 

tiềm năng do có những tính chất điện tử nổi trội, độ bền cơ học và khả năng điện hoá, 

cải tiến đáng kể tính năng của điện cực để xác định các ion kim loại trong nước thải 

và một số hoạt chất hữu cơ và sinh học.  

Năm 2016, Jovanovic và cộng sự [62] đã nghiên cứu tổng hợp cobalt ferrite 

biến tính trên điện cực than thuỷ tinh. Nhóm tác giả đã tổng hợp vật liệu cobalt ferrite 

bằng năm phương pháp khác nhau: phương pháp thuỷ nhiệt [16], phương pháp siêu 

âm [138], phương pháp thuỷ nhiệt có sự hỗ trợ vi sóng [15], phương pháp cơ hoá [98] 

và phương pháp sol – gel [130]. Vật liệu được xác định bằng hiển vi điện tử (SEM) 

và nhiễu xạ tia X (XRD).  

Nhiễu xạ XRD trên Hình 1.25 cho thấy rằng tất cả các vật liệu ferrite có tỷ lệ 

sắt hoá cao và độ rộng của giản đồ chứng tỏ cấu trúc siêu mịn của chúng. 

 

Hình 1.25. XRD của mẫu vật liệu ferrite tổng hợp bằng phương pháp: a) thủy 

nhiệt; b) cơ điện tử; c) siêu âm; d) thuỷ nhiệt có hỗ trợ vi sóng; e) sol – gel.    
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Hình 1.26. Ảnh SEM của mẫu vật liệu ferrite tổng hợp bằng phương pháp: a) thủy 

nhiệt; b) cơ điện tử; c) siêu âm; d) thuỷ nhiệt có hỗ trợ vi sóng; e) sol – gel.  

Ảnh SEM ở Hình 1.26 cho thấy mẫu cobalt ferrite thu được bằng phương pháp 

thuỷ nhiệt có hỗ trợ vi sóng (Hình 1.26 d) có bề mặt hạt mịn, tốt hơn các phương pháp 

còn lại. Điều này có thể là do khả năng phản ứng cao nhất của chúng.  

Vật liệu tổng hợp được có thể sử dụng để biến tính lên điện cực than thuỷ tinh 

để xác định ion đồng trong nước thải sử dụng phương pháp điện hoá như xung vi 

phân von – ampe hoà tan anot (DP - ASV). Giới hạn phát hiện Cu khi sử dụng điện 

cực biến tính là 30 nM khi tỷ lệ phần trăm vật liệu biến tính là 3% CoFe2O4, giá trị 

pH bằng 4,5, thế lắng đọng là – 0,3 V và thời gian lắng đọng là 4 phút. Điện cực biến 

tính này đã được áp dụng thành công để xác định các ion đồng trong nước thải mà 

không cần xử lý trước.   

 Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, các vật liệu có kích 

thước nano đã và đang được chú ý đáng kể. Trong số các vật liệu nano đa cấu trúc, 

các hạt nano có từ tính được đón nhận nhiều vì chúng có thể ứng dụng trong nhiều 

lĩnh vực như cảm biến sinh học, ghi từ tính, phân tán thuốc, sắc tố, sơn, phát hiện 
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DNA lai hóa, v.v. Khả năng ứng dụng của chúng như các cảm biến trong lĩnh vực 

điện hóa học là khá đáng chú ý. Ye và cộng sự [170] đã chế tạo một cảm biến điện 

hóa mới LaNi0,5Ti0,5O3/CoFe2O4 (LNT – CFO) trên điện cực than thuỷ tinh để xác 

định acetaminophen. Chen và cộng sự [187] đã công bố tổng hợp hạt nano Fe3O4 biến 

tính trên điện cực Prussian Blue (PB) và tiếp tục cố định chúng trên bề mặt điện cực 

than thuỷ tinh để phát triển một loại cảm biến sinh học mới để khử H2O2.  

Trong các vật liệu nano từ tính, hạt nano cobalt ferrite có vai trò khá nổi bật 

do tính dị hướng tinh thể khối, độ ổn định hoá học và độ cứng cơ học cao kèm theo 

khả năng từ hóa bão hòa phù hợp [142]. Hơn nữa, diện tích bề mặt lớn, cũng như các 

tính chất vật lí, tính chất hoá học độc đáo cũng là yếu tố giúp nano cobalt ferrite có 

khả năng ứng dụng tốt hơn trong việc hấp thu dược phẩm vi phân tử và có các tính 

chất vật lý cũng như những tính chất hóa học độc đáo.  

Acid ascorbic (ASA) (2 (1,2 – dihydroxyethyl)–4,5–dihydroxyfuran–3–one), 

thường được gọi là vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành và duy 

trì collagen và như một chất chống oxi hóa cực mạnh nhằm bảo vệ cơ thể chống lại 

căng thẳng. Nhờ những đặc tính trên, ASA được sử dụng để phòng ngừa và điều trị 

bệnh cảm lạnh thông thường, bệnh liên quan đến thần kinh, vô sinh, ung thư, bệnh 

alzheimer, xơ vữa động mạch và AIDS [126]. Tuy nhiên, ở nồng độ cao hơn, ASA 

gây ra sỏi thận.  

Caffeine (CAF) (1,3,7–trimethyl–purine–2,6–dione), là một loại alkaloid tự 

nhiên và tồn tại trong nhiều sản phẩm thực phẩm như cà phê, trà, yerbamate, quả 

guarana, hạt cola và hạt cacao. Caffeine thúc đẩy nhiều chức năng sinh lý như tiết 

acid dạ dày, lợi tiểu và kích thích hệ thần kinh trung ương [97]. Công dụng khác của 

CAF là điều trị chứng đau nửa đầu, kháng viêm và giúp lợi tiểu. Tuy nhiên, lượng 

CAF cao có thể gây run, buồn nôn, hồi hộp, gây độc hại và có thể gây ra các bệnh 

tim mạch, trầm cảm và tăng động [7].  

Xác định đồng thời ASA và CAF trong nhiều dược phẩm có vai trò rất quan 

trọng vì chúng được sử dụng rộng rãi để điều trị các bệnh khác nhau. Chúng đã được 

xác định bằng phương pháp von – ampe xung vi phân sử dụng điện cực kim cương 

pha tạp Boron (BDD) [90] và điện cực than thuỷ tinh (GCE) [75]. Giới hạn phát hiện 
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khi sử dụng BDD lần lượt là 19 µM và 7,0 µM cho ASA và CAF [90] và khi sử dụng 

điện cực biến tính than thuỷ tinh (MGCE) là 1,0 × 10−2 µM và 3,52 × 10−3 µM cho 

ASA và CAF nên các phương pháp này không thích hợp để xác định các loại thuốc 

này. Để xác định đồng thời nồng độ nhỏ của ASA và CAF, Gupta và cộng sự [47] đã 

xác định bằng phương pháp von – ampe sóng vuông (SWV) với GCE và MGCE. Vì 

độ nhạy của GCE kém nên điện cực đã được biến tính bằng ống nano carbon đa tường 

(MWCNT) để cho kết quả tốt hơn. Công trình nghiên cứu cho thấy khi sử dụng điện 

cực biến tính than thuỷ tinh thì thế đỉnh của ASA và CAF lần lượt là ∼–10 mV và 

∼1103 mV; giới hạn phát hiện để xác định đồng thời ASA và CAF lần lượt là 1,0 × 

10−2 µM và 3,52 × 10−3 µM và khi sử dụng điện cực than thuỷ tinh thì thế điện cực 

và giới hạn phát hiện ASA và CAF tương ứng lần lượt là ∼202 mV; ∼1402 mV và 

5,29 × 10−1 µM và 9,41 × 10−2 µM. Giá trị thấp hơn cho thấy rằng điện cực than thuỷ 

tinh biến tính là tốt hơn so với điện cực than thuỷ tinh không biến tính. Hơn nữa, 

nhóm tác giả này sử dụng phương pháp von – ampe sóng vuông xác định đồng thời 

ASA và CAF khá thuận tiện, nhanh hơn và chính xác. Do đó, nó vượt trội so với các 

phương pháp quang phổ và phương pháp sắc ký hiện nay do chúng đắt tiền và tốn 

nhiều thời gian.  

Acetaminophen (ACE) (Paracetamol hoặc N-acetyl amino phenol) được sử 

dụng rộng rãi như một thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau. Nó có hiệu quả cao để giải 

phóng cơn đau liên quan đến đau khớp, đau dây thần kinh, đau đầu và thậm chí cho 

bệnh nhân bị các triệu chứng dạ dày. Ở hầu hết các quốc gia, nó được sử dụng như 

một sự thay thế cho aspirin (acetyl salicylic acid) [177]. Vì acetaminophen chuyển 

hoá dễ dàng và hoàn toàn nên thông thường nó không gây bất kỳ tác dụng phụ có hại 

nào. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá liều thì xảy ra sự tích tụ các chất chuyển hóa độc 

hại, dẫn đến tổn thương thận, rối loạn gan, phát ban da và viêm tụy. Do đó, điều quan 

trọng là cần phát triển một phương pháp đơn giản, nhanh, nhạy và chính xác để phát 

hiện acetaminophen. Có nhiều kỹ thuật đã được xây dựng để xác định acetaminophen 

như đo quang phổ [95], sắc ký lỏng [111], phép đo phổ FT-IR Raman [122], chuẩn 

độ [71], phân tích bơm mẫu tuần tự tự động [48] và phát quang hóa [41]. Tuy nhiên, 
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nhiều kỹ thuật trên đòi hỏi quy trình cầu kỳ, phân tích tốn thời gian, chi phí cao, dụng 

cụ phức tạp và kỹ năng thành thạo.  

Kỹ thuật điện hoá có ưu điểm là đơn giản, tiết kiệm thời gian, ít tốn kém, cảm 

biến nhạy, phát hiện tại chỗ nhiều chất phân tích khác nhau và được sử dụng rộng rãi 

trong việc phát hiện dược phẩm cũng như acetaminophen. Kang và cộng sự [65] đã 

nghiên cứu phản ứng xúc tác điện hoá cho quá trình oxi hóa acetaminophen trên điện 

cực than thuỷ tinh biến tính graphene. Atta và cộng sự [9] đã chứng minh sự lắng 

đọng điện của các hạt nano vàng biến tính trên điện cực carbon, sử dụng để xác định 

đồng thời acetaminophen và một số chất dẫn truyền thần kinh trong chất lỏng sinh 

học.  

Kumary và cộng sự [73] đã nghiên cứu một cảm biến điện hóa nhạy và ổn định 

dựa trên các hạt nano cobalt ferrite được tổng hợp bằng phương pháp hoá ướt, sau đó 

biến tính vật liệu lên điện cực than thuỷ tinh và mở rộng để phát hiện đồng thời 

acetaminophen, đồng thời quan sát trạng thái nhiễu của acid ascorbic (ASA) và chất 

dẫn truyền thần kinh như dopamine (DA). Trạng thái điện hóa đã được khảo sát bằng 

cách sử dụng các kỹ thuật von – ampe hoà tan vòng.  

 Trên giản đồ XRD của vật liệu cobalt ferrite tổng hợp bằng phương pháp hoá 

ướt (Hình 1.27) xuất hiện các mặt đặc trưng của tinh thể CoFe2O4 theo chuẩn JCPDS; 

kích thước hạt được xác định bằng phương trình Scherrer là 23 nm. Ảnh TEM (Hình 

1.28) cho thấy hình dạng của các hạt tổng hợp được kết tụ yếu, hình cầu, đều đặn và 

được phân bố đồng đều.  
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Hình 1.27. Giản đồ XRD của hạt CoFe2O4.  

 

Hình 1.28. Ảnh TEM của hạt CoFe2O4.  

 Nhóm tác giả đã sử dụng vật liệu cobalt ferrite biến tính trên điện cực than 

thuỷ tinh để xác định acetaminophen với giới hạn phát hiện là 36 nM. Thậm chí điện 

cực biến tính này cho thấy độ nhạy tuyệt vời trong việc phát hiện đồng thời ACE, 

ASA và DA với sự phân tách tốt quá trình oxi hoá thể hiện ở các đỉnh. Sự biến tính 

điện cực còn cho thấy khả năng tái tạo tuyệt vời, độ ổn định cao và hiệu suất chống 

nhiễu lớn. Phương pháp này đơn giản, hiệu quả cao, chi phí thấp và có thể ứng dụng 

để phát hiện mẫu thật với kết quả khả quan.  
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Amiri và cộng sự [8] cũng đã nghiên cứu điện hóa từng bước để xác định đồng 

thời noradrenaline (NA), acetaminophen (ACE), xanthine (XN) và caffeine (CAF) 

dựa trên biến tính điện cực than thuỷ tinh bằng vật liệu nano cấu trúc flavonoid. Các 

cảm biến thể hiện khả năng hoạt động điện cực tuyệt vời để oxi hoá NA, ACE, XN 

và CAF. Các điện cực này có tiềm năng để xác định đồng thời NA, ACE, XN và CAF 

với nhiều đặc tính mong muốn bao gồm độ nhạy cao, giới hạn phát hiện thấp, giảm 

điện áp và khả năng tái sử dụng cao. Nhóm tác giả này cũng đã đề xuất cơ chế quá 

trình điện hoá NA, ACE, XN và CAF trên bề mặt điện cực than thuỷ tinh, biến tính 

bằng luteolin (Lt/fMWCNT/MGCE) (Hình 1.29).  

 

Hình 1.29. Sơ đồ biểu diễn cơ chế đề xuất sự cố định Luteolin trên bề mặt 

fMWCNT/GCE và điện hóa NA, ACE, XN và CAF trên bề mặt điện cực biến tính.   

Purine và các dẫn xuất của chúng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động 

sống. Purine có liên quan đến nhiều quá trình trao đổi chất như đóng vai trò chính 

trong các quá trình sinh học cơ bản. Nồng độ các dẫn xuất purine trong máu hoặc 

nước tiểu là chỉ số sinh hoá để xác định một số bệnh lý. Các mức độ của acid uric 

(UA), oxypurine như xanthine (XN) và hypoxanthine (HX) và dẫn xuất 

trimethylxanthine, caffeine (CAF) (Hình 1.30) có thể cung cấp các chỉ số nhạy cảm 

cho các bệnh sinh lý [14].  
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Hình 1.30. Công thức phân tử của acid uric (UA), xanthine (XN) và hypoxanthine 

(HX).  

Acid uric, XN và HX tồn tại trong dịch cơ thể dưới dạng dẫn xuất của purine 

khi CAF được đưa vào cơ thể do sự tiêu thụ trà, cà phê và coca cola. Acid uric là một 

sản phẩm của sự phân hủy trao đổi chất của nucleotide purine và mức độ bất thường 

của UA báo hiệu một số bệnh như gút, tăng acid uric máu và viêm phổi. Trong huyết 

thanh bình thường, nồng độ UA thường nhỏ hơn 420 µmol L-1 đối với nam và từ 330 

đến 360 µmol L-1 đối với nữ [60].  

Xanthine là một chất trung gian quan trọng trong sự chuyển hóa purine và 

nồng độ khác thường của XN dẫn đến xanthin niệu và nồng độ phù hợp của XN trong 

máu là 10 đến 20 mg ML-1 [120].   

Hypoxanthine là một purine cơ bản quan trọng trong tRNA và cũng là sản 

phẩm của quá trình chuyển hóa nucleotide purine[157]. Nó là một chỉ số quan trọng 

để biết độ tươi của cá [24].   

Xác định đồng thời XN và UA rất quan trọng để chuẩn đoán bệnh gút và tăng 

acid uric máu [104]. Từ một số tính chất sinh lý có liên quan đến nồng độ của đồng 

thời bốn dẫn xuất purine có cấu trúc tương tự nhau cho thấy chúng rất quan trọng để 

xác định cận lâm sàng. Đã có một số công bố xác định đồng thời UA, XN và HX 

[179] và xác định riêng biệt CAF [56], [139]. Raj và cộng sự [120] đã xác định đồng 

thời UA, XN, HX và CAF bằng cách sử dụng điện cực than thuỷ tinh biến tính với 

graphene dạng khử (ERGO).  

Trong số các dạng thù hình khác nhau của carbon, graphene nhận được sự chú 

ý lớn do tính chất nhiệt, điện và cơ học độc đáo của nó bắt nguồn từ cấu trúc hai chiều 

và cấu trúc đơn nguyên tử dày của nó. Các tính chất độc đáo của graphene làm cho 
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chúng được sử dụng trong các siêu tụ điện, pin nhiên liệu và năng lượng mặt trời và 

cảm biến sinh học. Diện tích bề mặt riêng lớn, tính dẫn điện cao của graphene lớp 

làm cho chúng trở thành vật liệu tốt để chế tạo các điện cực. Gần đây, các nhà nghiên 

cứu sử dụng graphene chế tạo các điện cực cho cảm biến điện hóa đối với các ion kim 

loại [155], các phân tử sinh học [127] và các hóa chất độc hại [78]. Hầu hết các nhà 

nghiên cứu sử dụng phương pháp đúc thả để chế tạo graphene trên các đế điện cực 

khác nhau. Tự lắp ráp là phương pháp tốt nhất để chế tạo màng graphene với độ dày 

mong muốn trên chất nền điện cực [31]. Trong nghiên cứu hiện tại, tiền thân của 

graphene là graphene oxide (GO), được lắp ráp tĩnh điện trên GCE thông qua liên kết 

diamine. Lắp ráp tĩnh điện GO được giữ lại nhân thơm của graphene và được sử dụng 

cho cảm biến điện hóa đối với các dẫn xuất purine tương tự về cấu trúc. Do phản ứng 

chuyển điện tử dễ dàng tại các màng graphene oxide khử điện hoá (ERGO), sự biến 

đổi điện cực tách các tín hiệu dòng đỉnh của bốn chất phân tích với dòng điện cực đại 

tăng cường so với GCE không biến tính và cũng ngăn ngừa hiệu ứng làm bẩn bề mặt 

do các sản phẩm oxi hóa các dẫn xuất purine gây ra. Ứng dụng thực tế của điện cực 

biến tính đã được chứng minh bằng cách xác định đồng thời UA, XN, HX và CAF 

trong huyết thanh người và mẫu nước tiểu, bằng phương pháp xung vi phân von – 

ampe hoà tan (DPV), nhóm tác giả đã xác định được đồng thời UA, XN, HX và CAF 

với độ chọn lọc cao và giới hạn phát hiện các chất lần lượt là 8,8 × 10−8 M, 1,1 × 10−7 

M, 3,2 × 10−7 M và 4,3 × 10−7 M.  

Acid uric được sinh ra bởi sự oxi hoá xanthine từ XN và HX hình thành từ 

urine, vì vậy XN và HX là chất trung gian còn UA là sản phẩm oxi hóa cuối cùng của 

sự trao đổi chất purine. Ba chất trên có thể xuyên qua màng tế bào và tích lũy trong 

dịch ngoại bào. Nồng độ cao của chúng trong huyết thanh và nước tiểu là những dấu 

hiệu của nhiều tình trạng lâm sàng gồm ngạt chu sinh, thiếu máu não cục bộ, tăng 

acid uric máu và bệnh gút. Do đó, việc phát hiện chính xác và định lượng UA, XN và 

HX trong dịch cơ thể là cực kỳ quan trọng trong nghiên cứu cân bằng nội môi của 

xanthine và chuẩn đoán lâm sàng ở giai đoạn đầu các bệnh liên quan. Các phương 

pháp hiện nay được sử dụng để xác định đồng thời các sản phẩm phân hủy purine là 

sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) [32], điện di mao quản (CE) [23] và điện hóa [63], 
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trong đó phương pháp HPLC yêu cầu chuẩn bị mẫu khắt khe, thời gian phân tích kéo 

dài, giá thành cao, còn phương pháp CE yêu cầu thiết bị đắt tiền.  

Vật liệu cảm biến điện hóa thông qua quá trình điện phân để xác định các hợp 

chất sinh phẩm quan trọng. Nhiều cảm biến sinh học khác nhau dựa trên cố định 

enzyme trên điện cực để xác định UA, XN và HX đã được công bố nhưng các phương 

pháp dùng enzyme này khá tốn kém và thiếu độ ổn định và độ nhạy. Mặt khác, cảm 

biến điện hóa không sử dụng enzyme tương đối nhạy, đơn giản, rẻ và nhanh chóng. 

Thậm chí còn có thể xác định đồng thời ba hợp chất hữu cơ trên cùng lúc. Tuy nhiên, 

chỉ có một số ít công trình nghiên cứu xác định đồng thời UA, XN và HX bằng các 

phương pháp điện hóa không sử dụng enzyme [63], [70]. Yao và cộng sự [168] đầu 

tiên nghiên cứu phương pháp von – ampe oxi hóa UA, XN và HX bằng điện cực than 

thuỷ tinh nhưng phương pháp chịu sự tác động lớn của acid ascorbic và phụ thuộc 

không tuyến tính của độ đáp ứng vào nồng độ của các hợp chất này. Cai và cộng sự 

[18] đề xuất phương pháp xung vi phân hoà tan anốt để xác định đồng thời ba chất 

trên khi dùng điện cực carbon được xử lý điện hóa trước khi dán carbon lên điện cực. 

Zen và cộng sự [176] thực hiện xác định đồng thời HX, XN và UA bằng cách sử dụng 

nontronite preanodized phủ lên bề mặt điện cực carbon (NSPE). Công trình này công 

bố giới hạn phát hiện lần lượt là 0,34, 0,07 và 0,42 µmol L-1 đối với HX, XN và UA. 

 Gần đây, Wang và Tong [154] đã nghiên cứu biến tính điện cực bằng 5’,5”-

dibromo-o-cresolsulfophthalein (BCP) bằng phương pháp điện hóa đơn giản và 

nhanh chóng, và sử dụng làm cảm biến điện hóa để xác định đồng thời UA, XN và 

HX bằng phương pháp xung vi phân hoà tan anốt. Các điện cực biến tính có độ ổn 

định, độ nhạy và khả năng chọn lọc tốt. Kết quả đã chứng minh rằng phương pháp 

này nhanh, nhạy và có thể tái tạo để xác định các dẫn xuất purine trong mẫu huyết 

thanh. Do đó, điện cực biến tính bằng BCP có thể trở thành một công cụ hữu ích cho 

xét nghiệm UA, XN và HX cả trong các thử nghiệm nghiên cứu và trong chuẩn đoán 

lâm sàng do tốc độ nhanh, độ chính xác tốt và chi phí phân tích thấp.  

Năm 2018, Ponnaiah và cộng sự [114] đã nghiên cứu một loại cảm biến điện 

hoá sử dụng hỗn hợp Polyaniline (PANI) và sắt (II) oxide (Fe2O3) pha tạp bạc (Ag) 

để xác định acid uric (UA) trong mẫu máu người và trong mẫu nước tiểu. Kết quả là 
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nhóm tác giả đã tổng hợp được một nanocomposite Ag – Fe2O3 được hỗ trợ bởi PANI 

bằng phương pháp thủy nhiệt. Các tính chất độc đáo của vật liệu nano Ag – Fe2O3 @ 

PANI mang đến những kỳ vọng mới để tạo ra được điện cực tốt hơn đối với các 

nghiên cứu giám sát môi trường. Cảm biến được chế tạo bằng cách sử dụng 

nanocomposide này thể hiện tính chọn lọc cực cao, độ nhạy cao và nhanh chóng 

(128,29 mA mM-1 cm-2), giới hạn phát hiện rất thấp (102 pM) và độ ổn định tốt. Thiết 

bị này có thể được sử dụng như một thiết bị cảm biến có giá trị sử dụng để chuẩn 

đoán lâm sàng. Nhóm tác giả cũng đã đề xuất sơ đồ tổng hợp Ag/Fe2O3@PANI và 

cơ chế cảm biến UA (Hình 1.31).  

 

Hình 1.31. Sơ đồ đề xuất sự tổng hợp nano composide Ag/Fe2O3@PANI và cơ chế 

cảm biến UA.   

1.4. KẾT LUẬN PHẦN TỔNG QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁC NỘI DUNG 

NGHIÊN CỨU  

Trên cơ sở tổng quan các vấn đề liên quan đến các nano oxide kim loại dạng 

cầu rỗng và khảo sát ứng dụng cảm biến khí và cảm biến điện hoá của một số vật liệu, 

cần có định hướng cho các nội dung nghiên cứu chính của đề tài luận án.   

- Các nano oxide kim loại dạng cầu rỗng được nghiên cứu nhiều, tập trung chủ 

yếu vào các vật liệu SiO2, TiO2, SnO2, Fe3O4,… Tuy nhiên, một số vật liệu nano oxide 
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kim loại dạng cầu rỗng khác như NiO; CoO; Al2O3 và spinel vẫn chưa được nghiên 

cứu nhiều. Các vật liệu dạng cầu rỗng có thể được tổng hợp bằng cách sử dụng khuôn 

mềm như nhũ tương, polymer hoặc khuôn cứng như silica, khuôn cầu carbon. Từ 

những công trình nghiên cứu sử dụng khuôn mềm cho thấy có một số hạn chế như 

khó chứa được vật liệu phân tán và hình thái dạng cầu sử dụng khuôn mềm không có 

tính ổn định cao. Do đó, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu tổng hợp nano oxide kim loại 

Co3O4 và spinel CoFe2O4 dạng cầu rỗng sử dụng khuôn cầu carbon để định hướng 

luận án.  

- Có nhiều công trình nghiên cứu vật liệu cobalt oxide ứng dụng làm cảm biến 

khí cho thấy vật liệu này có tiềm năng để nhận biết được nhiều khí ảnh hưởng đến 

môi trường cũng như sức khoẻ con người như các khí CO, H2, C2H5OH, H2S… với 

giới hạn phát hiện thấp, độ hồi đáp cao, nhiệt độ cảm biến thấp. Do đó, hướng nghiên 

cứu tổng hợp nano cobalt oxide dạng cầu rỗng và ứng dụng trong hoạt tính cảm biến 

khí là hấp dẫn.  

- Vật liệu cobalt ferrite có nhiều tính chất thú vị như điện trở suất cao, độ kháng 

từ, độ cứng cơ học và độ ổn định hoá học cao, độ từ hoá bão hoà thay đổi theo nhiệt 

độ nên có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vật liệu điện cực. Vật 

liệu có khả năng cải tiến đáng kể tính năng của điện cực nhằm xác định một số chất 

trong sinh phẩm và dược phẩm.  

- Acid ascorbic, acetaminophen và caffeine là những thành phần được sử dụng 

rộng rãi trong một số loại thuốc hạ sốt, giảm đau. Tuy nhiên, khi sử dụng quá liều sẽ 

gây ra tổn thương thận, rối loạn gan, tim mạch. Do đó, phương pháp xác định nhanh, 

nhạy, chính xác các chất trên là cần thiết. Có nhiều kỹ thuật để xác định như đo quang 

phổ, sắc ký lỏng, phát quang hoá, điện hoá… nhưng phương pháp cảm biến điện hoá 

ưu việt hơn cả, do kỹ thuật đơn giản, tiết kiệm thời gian, rẻ, độ nhạy cao. Theo hướng 

đó, biến tính điện cực bằng nano cobalt ferrite nhằm xác định acid ascorbic, 

acetaminophen và caffeine được lựa chọn để nghiên cứu cho luận án.  

 - Gout là bệnh rất phổ biến trên thế giới, một triệu chứng của bệnh gout là tăng 

acid uric trong máu, xảy ra do rối loạn chuyển hóa acid uric. Trong giai đoạn cuối 

của quá trình trao đổi chất của purine, xanthine oxide xúc tác cho phản ứng oxi hóa 
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xanthine và hypoxanthine thành acid uric. Vì vậy, việc kiểm soát và đánh giá nồng 

độ acid uric, xanthine, hypoxanthine đang là mục tiêu đáng quan tâm của con người. 

Từ những yêu cầu đó, cần có phương pháp phân tích có độ nhạy, độ chọn lọc cao và 

giới hạn phát hiện thấp để xác định các hợp chất hữu cơ trên. Có nhiều công trình 

nghiên cứu các phương pháp phân tích được ứng dụng rộng rãi như phương pháp 

phân tích quang phổ hấp thụ phân tử (UV – Vis), sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC), 

sắc kí khí ghép khối phổ (GC – MS) và phân tích điện hóa. Tuy nhiên, các phương 

pháp UV – Vis, HPLC và GC – MS có những hạn chế nhất định, đặc biệt là chi phí 

thiết bị và chi phí phân tích rất cao, trong khi đó phương pháp phân tích bằng điện 

hóa mà điển hình là các phương pháp von – ampe hoà tan (SV) mang lại nhiều ưu 

điểm như độ nhạy, độ chính xác, tính chọn lọc cao và giới hạn phát hiện thấp, đặc 

biệt là chi phí thiết bị và chi phí phân tích rẻ và do đó, rất thích hợp cho việc phân 

tích trực tiếp một số hợp chất hữu cơ và vô cơ. Vật liệu nano cobalt ferrite biến tính 

điện cực graphene oxide dạng khử (rGO) có nhiều tính chất độc đáo phù hợp trong 

ứng dụng cảm biến điện hoá nhằm xác định đồng thời acid uric, xanthine và 

hypoxanthine. Từ đó định hướng nghiên cứu cho luận án.  

Xuất phát từ các vấn đề nêu trên, các nội dung nghiên cứu chính của đề tài tập 

trung vào nghiên cứu tổng hợp nano cobalt oxide và cobalt ferrite dạng cầu rỗng sử 

dụng khuôn cầu carbon và khảo sát ứng dụng của cobalt oxide trong cảm biến điện 

hoá nhận biết một số khí CO, H2S, H2, NH3, ứng dụng cobalt ferrite biến tính điện 

cực than thuỷ tinh nhằm xác định đồng thời acid ascorbic, acetaminophen, caffeine 

và sử dụng vật liệu cobalt ferrite biến tính điện cực graphene oxide dạng khử để xác 

định đồng thời acid uric, xanthine, hypoxanthine.  
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Chương 2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. MỤC TIÊU  

Tổng hợp được vật liệu nano cobalt oxide dạng cầu xốp có hoạt tính cảm biến 

khí cao.  

Tổng hợp được vật liệu vật liệu nano cobalt ferrite dạng cầu xốp và vật liệu 

cobalt ferrite/graphene oxide dạng khử dạng cầu xốp có hoạt tính cảm biến điện hóa 

cao.  

2.2. NỘI DUNG  

- Tổng hợp cobalt oxide dạng cầu xốp và nghiên cứu hoạt tính cảm biến khí 

CO, H2S, H2, NH3.  

- Tổng hợp cobalt ferrite và ứng dụng làm chất biến tính điện cực để xác định 

đồng thời acid ascorbic (ASA), acetaminophen (ACE), caffeine (CAF) bằng phương 

pháp von – ampe hòa tan anot. 

- Tổng hợp cobalt ferrite/graphene oxide dạng khử và ứng dụng làm chất biến 

tính điện cực để xác định đồng thời acid uric (AU), xanthine (XN), hypoxanthine 

(HX).  

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Đặc trưng vật liệu 

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

Tia X là một dạng bức xạ điện điện từ (electromagnetic radiation) có bước 

sóng khoảng 10 đến 0,01 nm, được Wilhelm Roentgen phát hiện vào năm 1895 [4]. 

Vì có năng lượng lớn nên tia X có thể xuyên qua được chất rắn. Nhiễu xạ tia X là một 

trong những phương pháp phổ biến được sử dụng để nhận dạng cấu trúc, độ kết tinh 

thể của vật liệu rắn và kích thước của hạt. 

Dựa trên lý thuyết cấu tạo tinh thể, mạng tinh thể được xây dựng từ các nguyên 

tử, ion hay phân tử phân bố đều trong không gian theo một trật tự nhất định. Khi chiếu 

chùm tia X vào vật liệu thì tinh thể đóng vai trò là một cách tử nhiễu xạ đặc biệt. Các 

nguyên tử, ion hay phân tử bị chùm tia X kích thích sẽ trở thành các tâm phát ra các 

tia phản xạ (Hình 2.1).  
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Hình 2.1. Các tia X nhiễu xạ trên bề mặt tinh thể.   

Hiệu số quang trình của hai tia phản xạ bất kì trên hai mặt phẳng cách nhau 

một khoảng dhkl, được tính theo phương trình Bragg: 

∆S = 2dhkl .sin θ  (2.1) 

Theo điều kiện giao thoa ánh sáng, để các sóng trên hai mặt phẳng cùng pha 

thì hiệu số quang trình phải bằng một số nguyên lần bước sóng.  

2dhkl.sin = n  (2.2) 

Trong đó: n là bậc nhiễu xạ (n = 1, 2, 3,...);  là góc giữa chùm tia X với mặt 

phẳng phản xạ; d là khoảng cách giữa hai mặt phẳng mạng song song;  bước sóng 

tia X và h, k, l là chỉ số Miller được sử dụng để xác định các mặt mạng. 

Đây là phương trình cơ bản của Bragg để nghiên cứu cấu trúc mạng tinh thể. 

Dựa vào đỉnh nhiễu xạ cực đại trên giản đồ XRD có thể suy ra được 2θ. Từ đó suy ra 

dhkl theo hệ thức Vulf – Bragg. Mỗi cấu trúc tinh thể có dhkl và số mạng khác nhau. 

So sánh các giá trị dhkl vừa tìm được với giá trị dhkl chuẩn sẽ xác định được thành 

phần cấu trúc mạng tinh thể của chất cần nghiên cứu.  

Kích thước tinh thể, DXRD được tính toán theo trình Scherrer dựa trên giản đồ 

XRD   

𝐷 =  
𝐾.λ

β.  Cos θ
       (2.3) 

Trong đó D là kích thước của tinh thể (nm); β là bề rộng tại nửa chiều cao peak; θ là 

góc nhiễu xạ (tính theo radian); λ là độ dài sóng của tia X (0,154 nm); K là hằng 

số Scherrer (0,9). 

Trong luận án này, giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) được ghi trên nhiễu xạ kế 
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D8 Advance Bruker, Đức với nguồn bức xạ Cu-Kα (λ = 1,5406 Ao), công suất 40 KV, 

40 mA. 

2.3.1.2. Hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscopy)  

Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) được phát triển vào những năm 1950. 

Tại thời điểm này, SEM được sử dụng rất nhiều cho nghiên cứu trong các lĩnh vực 

hóa học, sinh học và y học. Phương pháp hiển vi điện tử quét được sử dụng để nghiên 

cứu bề mặt của vật liệu. Phương pháp này cho biết các thông tin về hình thái của bề 

mặt và kích thước hạt nhờ khả năng phóng đại thu được ảnh rõ nét và chi tiết.  

Nguyên lý làm việc của SEM [2] là sử dụng chùm tia điện tử để tạo ảnh của 

mẫu nghiên cứu. Các tia điện tử được tạo ra từ súng điện tử qua tụ kính, rồi vật kính. 

Sau đó, chùm tia hội tụ và quét trên toàn bộ bề mặt của mẫu nghiên cứu. Khi chùm 

điện tử đập vào mẫu nghiên cứu thì mẫu sẽ phát ra các chùm điện tử phản xạ và điện 

tử truyền qua. Các điện tử phản xạ và truyền qua được đi qua điện thế gia tốc vào 

phần thu và biến đổi thành tín hiệu ánh sáng, tín hiệu được khuếch đại, đưa vào mạng 

lưới điều khiển tạo độ sáng trên màn ảnh. Mỗi điểm trên mẫu cho một điểm tương 

ứng trên màn ảnh. 

Trong luận án này, hình thái của mẫu được quan sát trên  máy SEM JMS – 

5300LV, Nhật Bản. 

2.3.1.3. Đẳng nhiệt hấp phụ và giải hấp phụ nitơ  

Để mô tả vật liệu xốp thì đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ N2 là một phương 

pháp được sử dụng phổ biến vì nó cung cấp thông tin về tính xốp cũng như diện tích 

bề mặt, thể tích mao quản và đường kính lỗ trống [2].  

Lượng phân tử khí bị hấp phụ được biểu diễn thông qua thể tích V là đại lượng 

đặc trưng cho số phân tử bị hấp phụ, phụ thuộc vào áp suất cân bằng P, nhiệt độ, bản 

chất của chất khí và bản chất của vật liệu rắn. Thể tích V là một hàm đồng biến với áp 

suất cân bằng. Khi áp suất tăng đến áp suất hơi bão hòa của chất khí bị hấp phụ tại một 

nhiệt độ đã cho thì mối quan hệ giữa V – P được gọi là đẳng nhiệt hấp phụ. Khi áp suất 

đạt đến áp suất hơi bão hòa P0, người ta đo các giá trị thể tích khí hấp phụ ở các áp suất 

tương đối (P/P0) giảm dần và nhận được đường “đẳng nhiệt khử hấp phụ”. 
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Các đường đẳng nhiệt hấp phụ có thể được phân thành một trong sáu loại theo  

IUPAC. 

 

Hình 2.2. Phân loại IUPAC của đường đẳng nhiệt hấp phụ: loại I đến loại VI.   

Trong đó loại I là đường đẳng nhiệt hấp phụ hóa học hay vậy lý của vật liệu vi 

xốp, loại II đặc trưng cho nhóm vật liệu không có lỗ xốp (non-porous materials) và 

lỗ xốp lớn có năng lượng hấp phụ cao, loại III đặc trưng cho nhóm vật liệu không có 

lỗ xốp (non-porous materials) và lỗ xốp lớn có năng lượng hấp phụ thấp, loại IV đặc 

trưng nhóm vật liệu mao quản trung bình có năng lượng hấp phụ cao, thường chứa 

các đường trễ, loại V đặc trưng cho nhóm vật liệu mao quản trung bình có năng lượng 

hấp phụ thấp, thường chứa các đường trễ và loại VI có một số khả năng, vật liệu có 

lỗ xốp nhiều kích cỡ và nhiều dạng năng lượng hấp phụ.  

Có một số mô hình khác nhau để đánh giá các đường đẳng nhiệt hấp phụ hay 

để xác định diện tích bề mặt riêng của vật liệu. 

Mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir được biểu diễn qua phương trình 2.4  

𝑃

𝑉
=

𝑃

𝑉𝑚
+

1

𝐾 𝑉𝑚
  (2.4) 

trong đó P là áp suất cân bằng; K là hằng số cân bằng Langmuir, V là thể tích của chất 

khí bị hấp phụ ở áp suất P; Vm là thể tích của chất khí bị hấp phụ đơn lớp bão hòa 

được tính cho 1 g chất hấp phụ. 

Lý thuyết Brunauer – Emmett – Teller (BET) được sử dụng rộng rãi cho các 

vật liệu xốp và dựa trên một số giả định đơn giản hóa để mở rộng mô hình Langmuir 

đối với hấp phụ đa lớp. Đối với áp suất riêng phần thấp (P/P0 < 0,3 ) phương trình 

BET được biểu diễn dưới dạng tuyến tính (2.5)  
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𝑃

𝑉(𝑃0 − 𝑃)
=  

1

𝐶𝑉𝑚
+ 

𝐶 − 1 

𝐶𝑉𝑚
 ×  

𝑃

𝑃0
 (2.5) 

trong đó C là hằng số BET; P0 là áp suất hơi bão hòa của chất khí bị hấp phụ ở nhiệt 

độ thực nghiệm. 

Từ phương trình 2.5, giản đồ P/[V(P0-P)] phụ thuộc vào P/P0 được xây dựng 

(trong khoảng áp suất tương đối từ 0,05 đến 0,3) và thu được đường thẳng tuyến tính 

(Hình 2.3). C và Vm tính được thông qua từ hệ số góc của đường thẳng và giao điểm 

của đường thẳng với trục tung. 

 

Hình 2.3. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của P/[V(P0 - P)] theo P/P0. 

Diện tích bề mặt riêng BET của vật liệu được tính theo phương trình (2.6)   

SBET = (Vm/M).N.Am.d  (2.6) 

trong đó d và M lần lượt là khối lượng riêng và khối lượng mol phân tử chất bị hấp 

phụ; N là số Avogadro (N = 6,023.1023 phân tử/ mol); Am là tiết diện ngang của 1 

phân tử chiếm chỗ trên bề mặt chất hấp phụ. 

Thông thường, thực nghiệm đo BET hấp phụ N2 thường được tiến hành ở 77 K. 

Tiết diện ngang của một phân tử nitơ chiếm chỗ trên bề mặt chất hấp phụ là 0,162 nm2. 

Với Vm biểu diễn qua đơn vị là cm3/g thì diện tích bề mặt riêng SBET (m2/g) của chất hấp 

phụ được tính theo phương trình 2.7 

SBET = 4,35. Vm  (2.7) 

2.3.1.4. Phân tích nhiệt  

Phân tích nhiệt (TGA) là nhóm các phương pháp nghiên cứu tính chất của mẫu 

đo dưới tác động của nhiệt lên mẫu theo một chương trình nào đó khi mẫu được đặt 

trong môi trường nhất định . Việc cung cấp nhiệt năng cho mẫu làm enthalpy và nhiệt 
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độ của mẫu tăng lên một giá trị xác định tùy thuộc vào nhiệt lượng cung cấp và nhiệt 

dung của mẫu. Ở trạng thái vật lý bình thường, nhiệt dung của mẫu biến đổi chậm 

theo nhiệt độ, nhưng khi trạng thái của mẫu thay đổi thì sự biến đổi này bị gián đoạn. 

Khi mẫu được cung cấp nhiệt năng, cùng với sự gia tăng nhiệt độ thì các quá trình 

vật lý và hóa học có thể xảy ra như cháy hay phân hủy đều đi kèm theo sự biến đổi 

enthalpy và các quá trình biến đổi enthalpy có thể ghi nhận bằng phương pháp phân 

tích nhiệt. 

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 [1].  

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

SETARAM của Pháp. 

2.3.1.5. Phổ quang điện tử tia X (X-ray photoelectron spectroscopy)  

Phương pháp phổ quang điện tử tia X (XPS) được sử dụng phổ biến để xác 

định thành phần nguyên tố cũng như trạng thái oxi hóa của các nguyên tố có trong 

mẫu [1]. Phương pháp dựa trên hiệu ứng quang điện được tạo ra khi sử dụng các 

photon có năng lượng hν bức xạ lên bề mặt vật liệu và điện tử bật ra từ lớp điện tử 

hóa trị hoặc các điện tử ở lớp ngoài cùng với động năng Ek được mô tả qua phương trình 

2.8 

Ek =  hυ - Eb - φ  (2.8)    

Trong đó,  là công thoát  điện tử, υ là tần số photon, h là hằng số Planck và Eb là 

năng lượng liên kết của điện tử (binding energy). 

Mỗi nguyên tố sẽ có một tập đỉnh 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. Đo được 

động năng điện tử quang và biết năng lượng photon tới thì xác định được năng lượng liên 

kết điện tử. Năng lượng liên kết chính là đại lượng đặc trưng cho nguyên tử, từ đó có thể 

xác định được một số thông tin quan trọng về mẫu nghiên cứu như các nguyên tố có mặt 

trong mẫu, trạng thái hóa học (mức độ oxi hóa, độ chuyển dịch điện tử). 
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Trong luận án này, phổ XPS được đo trên máy Shimadzu Kratos AXISULTRA 

DLD spectrometer, Nhật, sử dụng nguồn phát tia X với bia Al, ống phát làm việc ở 

15 kV – 10 mA. Các dải năng lượng liên kết được hiệu chỉnh bằng cách chuẩn nội 

với đỉnh C1s (ở 284,6 eV). Các đỉnh được phân giải trên phần mềm Casa XPS. 

2.3.1.6. Hiển vi điện tử truyền qua (Transmission Electron Microscopy )  

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 mm Hg 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.  

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

2.3.1.7. Phổ tán sắc năng lượng tia X (Energy – dispersive Spectrometer)  

Phổ tán xạ sắc năng lượng tia X (thường được gọi là EDS, EDX hay XEDS) (từ 

đây gọi là phổ EDX) là một kỹ thuật phân tích dùng để phân tích nguyên tố của mẫu 

rắn. Nguyên tắc dựa trên sự tương tác của nguồn tia X kích thích vào mẫu cần phân 

tích. Mỗi nguyên tố hoá học có một cấu trúc nguyên tử xác định tạo ra các phổ tia X 

đặc trưng riêng biệt cho nguyên tố đó. Để kích thích bức xạ đặc trưng tia X từ mẫu, 

một dòng năng lượng cao của các hạt tích điện như điện tử hay photon, hay chùm tia 

X được chiếu vào mẫu cần phân tích. Các nguyên tử trong mẫu này ở các trạng thái cơ 

bản (chưa bị kích thích), các điện tử ở các mức năng lượng riêng biệt xoay quanh hạt 

nhân. Khi dòng tia tới kích thích các điện tử ở lớp bên trong, đánh bật nó ra khỏi vỏ 

điện tử tạo thành lỗ trống điện tử, một điện tử từ lớp bên ngoài có năng lượng cao hơn 

nhảy vào điền vào lỗ trống đó. Sự khác nhau năng lượng giữa lớp vỏ năng lượng cao 

và lớp vỏ năng lượng thấp hơn tạo ra tia X. Cường độ của tia X phát ra từ mẫu có thể 

được đo bằng phổ kế tán xạ năng lượng. Từ chỗ năng lượng tia X là đặc trưng cho hiệu 
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số năng lượng của hai lớp vỏ điện tử và đặc trưng cho cấu tạo của nguyên tố phát xạ ra 

tia X đó, nên cường độ của tia X này có thể dùng để đặc trưng định tính cũng như định 

lượng các nguyên tố có trong mẫu. Tần số (f) của tia X được xác định qua định luật 

Mosley như sau: 
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  Trong đó me là khối lượng của điện tử; qe là điện tích của điện tử, h là hằng  

số Planck.  

Theo định luật này, tần số tia X phát ra là đặc trưng đối với nguyên tử của mỗi 

chất có mặt trong chất rắn. Việc ghi nhận phổ tia X phát ra từ vật rắn sẽ cho thông tin về 

các nguyên tố hóa học có mặt trong mẫu đồng thời cho các thông tin về tỉ phần các 

nguyên tố này.  

  Có nhiều thiết bị phân tích EDX nhưng chủ yếu EDX được đo bằng các kính 

hiển vi điện tử quét hay truyền qua.  

Trong luận án này, các mẫu được đo EDX trên máy JEOL JSM 6500F.  

2.3.1.8. Phổ hồng ngoại (FT – IR)   

Phương pháp FT  IR 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 

mômen 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.  

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.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnh_hi%E1%BB%83n_vi_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_ph%E1%BB%95_h%E1%BA%A5p_thu_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD&action=edit&redlink=1
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2.3.1.9. Đo tính chất từ sử dụng từ kế mẫu rung (VSM)   

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 trường 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.  

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.  

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. Đo cảm biến khí   

  Để khảo sát đặc tính nhạy khí, người ta sử dụng điện cực răng lược Pt trên đế 

Si/SiO2 được chế tạo bằng công nghệ vi điện tử truyền thống (Hình 2.4). Cảm biến 

được chế tạo bằng phương pháp nhỏ phủ sử dụng điện cực răng lược này. Đối với 

điện cực để mọc trực tiếp dây nano lên điện cực, ngoài lớp Pt, người ta phủ thêm một 

lớp Au (10 nm) lên trên Pt để làm xúc tác bằng phương pháp tạo âm bản trước khi 

lift – off tạo điện cực. 

 

 

 

 

 

 Hình 2.4. Điện cực răng lược trên đế Si/SiO2.  
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  Hòa tan vật liệu nano vào dung môi rồi nhỏ phủ lên điện cực răng lược. Sau 

đó mẫu được ủ trong không khí để vật liệu ổn định và có độ nhạy tốt khi đo nhạy khí. 

Khó khăn nhất của quá trình này là làm sao để vật liệu nano bám dính và tiếp xúc với 

điện cực răng lược không chỉ ở nhiệt độ phòng mà cả khi cảm biến hoạt động ở nhiệt 

độ cao. 

   

Hình 2.5. a, b) Điện cực răng lược trước khi phủ dây nano SnO2; c) Điện cực răng 

lược sau khi nhỏ phủ dây nano SnO2.  

  Tiến hành khảo sát quan hệ I – V của cảm biến màng điện trở. Qua đó kiểm 

tra tính chất điện trở tại các cực tiếp xúc giữa chất bán dẫn với điện cực Pt. Khi vật 

liệu có tiếp xúc điện trở thì sự thay đổi tính chất điện là do sự thay đổi của vật liệu 

nhạy khí chứ không phải do tiếp xúc giữa vật liệu và điện cực. Thiết bị dùng để đo 

quan hệ I – V là máy HP 4156A tại viện Itims. 

 

Hình 2.6. Sơ đồ nguyên lý của hệ trộn khí.   

  Để đo khả năng nhạy khí của điện cực, người ta sử dụng các khí chuẩn và các 

bộ điều khiển lưu lượng để pha trộn khí tạo ra nồng độ khí cần đo. Sơ đồ nguyên lý 

của hệ đo được trình bày trên Hình 2.6. 

  Các bộ phận chính của hệ đo bao gồm:  

(a) 
(b)  
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- Bộ điều khiển lưu lượng khí (MFC): Hệ dùng 5 bộ điều khiển lưu lượng khí để pha 

trộn nhằm tạo ra nồng độ khí cần đo. 

- Bộ điều khiển nhiệt độ: Dùng nguồn điện đốt nóng dây điện trở và tạo ra nhiệt độ 

cần thiết để cảm biến làm việc. Nhiệt độ tối đa của lò là 450 oC. 

- Đầu đo: Áp vào 2 điện cực của điện cực răng lược để đo điện trở của cảm biến. Đầu 

đo này được nối với máy đo điện trở Keithley 2700. 

- Máy đo điện trở Keithley 2700 và phần mềm VEE Pro đọc và ghi giá trị điện trở từ 

máy Keithley 2700.  

2.3.3. Các phương pháp von – ampe (Voltametry)  

  Phương pháp von – ampe hòa tan (Stripping Voltametry – SV) [3] là một trong 

các phương pháp phân tích điện hóa phổ biến bắt nguồn từ phương pháp cực phổ bởi 

J.Heyrosky [107]. Phương pháp von – ampe hòa tan gồm có von – ampe hòa tan vòng 

(CV), von – ampe hòa tan anot (ASV), von – ampe hòa tan catot (CSV) và von – 

ampe hòa tan hấp phụ (AdSV). Tùy thuộc vào đối tượng và mục tiêu nghiên cứu mà 

lựa chọn phương pháp phù hợp.  

  Trong luận án này, chúng tôi sử dụng phương pháp von – ampe vòng để khảo 

sát đặc tính điện hóa của các loại điện cực khác nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi kết hợp 

phương pháp von – ampe hòa tan anot dùng kỹ thuật xung vi phân (DPV) để xác định 

acid ascorbic, acetaminophen, caffeine, acid uric, xanthine và hypoxanthine trên điện 

cực biến tính.  

  Phương pháp von – ampe hòa tan anot gồm hai giai đoạn: giai đoạn làm giàu 

và giai đoạn hòa tan. 

Giai đoạn làm giàu nhằm tập trung chất cần phân tích lên bề mặt điện cực làm 

việc (WE), bằng cách khuấy trộn đều dung dịch bằng điện cực rắn đĩa quay ở thời 

gian xác định và khoảng thế xác định. Chất hữu cơ cần xác định được phân bố đều 

lên bề mặt điện cực làm việc bằng cách hấp phụ trực tiếp hoặc tạo phức với ion kim 

loại trên vật liệu được biến tính trên bề mặt điện cực làm việc.   

Org(khử)  Org(khử) (Ads) 

trong đó Org là chất hữu cơ và Ads là chất hấp phụ. 

Hoặc   Men+ + Org  MeOrgn+  MeOrgn+ (Ads)       
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Giai đoạn hòa tan là giai đoạn chất phân tích được tách ra khỏi bề mặt điện 

cực làm việc bằng cách quét thế về phía dương hơn (quét anode), đồng thời tín hiệu 

điện hóa được ghi bằng kỹ thuật xung vi phân (DP – ASV). Trong quá trình này dung 

dịch thường không được khuấy.   

 Org(khử) (Ads)  Org(oxi hóa) + ne-          

MeOrgn+ (Ads)  Men+ + Org(oxi hóa) + ne-       

Đường von – ampe hòa tan thu được có dạng đỉnh. Thế đỉnh (Ep) và độ lớn 

dòng đỉnh (Ip) phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thành phần nền (pH, chất tạo phức, 

chất điện ly nền…), thời gian điện phân làm giàu, điều kiện động học (sự khuấy 

trộn..), tốc độ quét thế, điện cực làm việc. Thông số Ep được sử dụng để định tính còn 

Ip được sử dụng để định lượng chất phân tích.  

2.4. THỰC NGHIỆM  

2.4.1. Hoá chất, dụng cụ   

Bảng 2.1. Hoá chất dùng trong luận án 

Tên hóa chất Công thức Hãng sản xuất 

Glucose C6H12O6.H2O Merck, Đức 

Cobalt (II) nitrate Co(NO3)2.6H2O Merck, Đức 

Sắt (II) sunfate Fe(SO4)2.7H2O Merck, Đức 

Ethanol C2H5OH 
Guangdong, 

Trung Quốc 

Dung dịch đệm Britton - 

Robinson (B-RBS) 

Pha từ các axit: o-boric (H3BO3), 

o-photphoric (H3PO4) và axetic 

(CH3COOH) 

Merck, Đức  

Nước cất H2O  Phòng thí nghiệm  

Các mẫu thuốc 

Acetab Extra, Flucoldstad, 

Pancelxim Extra, Hapacol 

Sac.150mg Kids, Doliprane 

vitamin C 500MG/150MG, 

Efferalgan Vitamin C   

Việt Nam  
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Dung dịch đệm phosphat 

(PBS) 
Natri clorua, natri phosphate 

Guangdong, 

Trung Quốc 

Acid ascorbic  C6H8O6  Merck, Đức  

Acetaminophen  C8H9NO2  Merck, Đức  

Caffeine  C8H10N4O2  Merck, Đức  

Acid Uric  C5H4N4O3 Merck, Đức  

Xanthine  C5H4N4O2 Merck, Đức  

Hypoxanthine  C5H4N4O Merck, Đức  

Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm sử dụng trong luận án  

- Bình teflon 

- Autoclave 

- Máy siêu âm 

- Máy ly tâm 

- Tủ sấy  

- Lò nung  

- Máy đo cảm biến khí 

- Máy phân tích điện hóa CPA – HH5  

2.4.2. Tổng hợp vật liệu 

2.4.2.1. Tổng hợp khung carbon hình cầu 

Quy trình tổng hợp khung carbon hình cầu bằng phương pháp thủy nhiệt được 

tiến hành theo Liu và cộng sự [88] và có thay đổi như sau:  

Quả cầu carbon được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt. Trong mỗi thí 

nghiệm, hoà 4 g glucose vào 40 mL nước cất để tạo thành một dung dịch đồng nhất. 

Dung dịch được cho vào trong một bình autoclave bằng thép không gỉ 100 mL có 

Teflon và duy trì ở 185 oC trong 8 giờ. Sau khi để nguội tự nhiên đến nhiệt độ phòng, 

kết tủa nâu đen được rửa bằng nước cất và ethanol 3 lần sau đó sấy khô ở 80 oC trong 

8 giờ ở môi trường không khí. Carbon cấu trúc quả cầu kích thước micro được sử 

dụng là mẫu cứng để tổng hợp nano oxide cầu rỗng (Sơ đồ 2.1). 
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Sơ đồ 2.1. Quy trình tổng hợp carbon hình cầu  

2.4.2.2. Tổng hợp nano cobalt oxide cầu rỗng 

Quá trình tổng hợp nano cobalt oxide hình cầu rỗng gồm các bước như sau: (Sơ 

đồ 2.2).   

Bước 1: Cân muối Co(NO3)2.6H2O 

Bước 2: Hòa tan muối Co(NO3)2.6H2O trong nước cất (dung dịch 1). 

Bước 3: Phân tán nano cầu đã tổng hợp vào nước cất (dung dịch 2). 

Bước 4: Cho dung dịch 2 vào cốc và khuấy từ, nhỏ từ từ dung dịch 1 vào dung dịch 

2.  

Bước 5: Khuấy hỗn hợp thu được trong 1 giờ. 

Bước 6: Chuyển hỗn hợp sang bình teflon 100 mL và cho vào tủ sấy ở 185 oC trong 

8 giờ. 

Bước 7: Kết tủa thu được bằng cách ly tâm. Rửa nhiều lần bằng nước và bằng ethanol. 
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Bước 8: Sản phẩm thu được sấy ở 80 oC trong 6 giờ. 

Bước 9: Sản phẩm sau khi sấy khô, đem nung ở 550 oC trong 5 giờ. 

Bước 10: Thu được mẫu cần tổng hợp.  

 

Sơ đồ 2.2. Quy trình tổng hợp Co3O4 bằng phương pháp thuỷ nhiệt  

 Số mol carbon cầu được lấy là 0,0202 mol và thay đổi khối lượng muối 

Co(NO3)2.6H2O theo Bảng 2.2 sao cho tỷ lệ mol carbon cầu/ Co2+ lần lượt là 1:1, 1:5, 

1:10.  

Bảng 2.2. Tỷ lệ mol carbon cầu: muối cobalt (II) nitrate để tổng hợp nano cobalt 

oxide 

Tỷ lệ mol carbon cầu/ muối kim loại = R Khối lượng muối (g) 

Co(NO3)2.6H2O 

1 5,8794 

5 1,1759 

10 0,5879 
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2.4.2.3. Tổng hợp nano cobalt ferrite cầu rỗng 

Nano cobalt ferrite được tổng hợp như sau:  

Hòa tan hoàn toàn 4 g glucose, 1,477 g Co(NO3)2.6H2O và 2,808 g FeSO4.7H2O 

vào 40 mL nước cất để tạo dung dịch đồng nhất. Dung dịch được cho vào trong một 

bình autoclave bằng thép không gỉ 100 mL có Teflon và duy trì ở 185 oC trong 8 giờ. 

Sau khi để nguội tự nhiên đến nhiệt độ phòng, mẫu thu được dung dịch có màu vàng 

nâu. Chất bột màu đen thu được bằng cách ly tâm qua ba lần nước và hai lần ethanol 

nguyên chất để loại bỏ tạp chất. Sấy khô sản phẩm thu được 80 oC trong 5 giờ, sau đó 

đem nung sản phẩm ở 500 oC trong 5 giờ và thu được cobalt ferrite hình cầu (Sơ đồ 2.3).  

 

Sơ đồ 2.3. Quy trình tổng hợp CoFe2O4 bằng phương pháp thuỷ nhiệt  

2.4.2.4. Chuẩn bị điện cực than thuỷ tinh biến tính bằng cobalt ferrite cầu rỗng  

 Trước hết, chuẩn bị điện cực nền là điện cực đĩa than thủy tinh (GCE) với 

đường kính 2,8 ± 0,1 mm; điện cực GCE được mài bóng với bột Al2O3 chuyên dụng 

với kích thước hạt (0,05 μm). Ngâm điện cực trong dung dịch HNO3 2 M, sau đó rửa 

bằng ethanol, nước cất 2 lần, để khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng. 

Tiến hành biến tính trên điện cực GCE như sau: 

- Phân tán 5 μg CoFe2O4 vào nước, đánh siêu âm trong 1 giờ thu được dung dịch 

có nồng độ 1 mg/mL. 
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- Nhỏ giọt lên bề mặt điện cực GCE 5 µL dung dịch sao cho dung dịch phủ đều 

bề mặt điện cực; để dung môi bay hơi ở nhiệt độ phòng trong 2 – 3 phút. Cuối cùng, 

sấy nhẹ bề mặt điện cực trong 1 phút (có thể dùng máy sấy tóc) thu được điện cực 

CoFe2O4/GCE (Sơ đồ 2.4).  

 

Sơ đồ 2.4. Quy trình tổng hợp CoFe2O4/GCE bằng phương pháp hóa học  

2.4.2.5. Chuẩn bị điện cực graphene oxide dạng khử biến tính bằng cobalt ferrite 

cầu rỗng  

Quy trình tổng hợp graphene oxide dạng khử (rGO) bằng phương pháp hóa học 

với tác nhân khử là hydrazine monohydrate (Hd, N2H4.H2O) được trình bày trên Sơ đồ 

2.5.  
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Sơ đồ 2.5. Quy trình tổng hợp rGO bằng phương pháp hóa học  

Chuẩn bị dung dịch vật liệu CoFe2O4/rGO như sau:  

- Cân 10 mg CoFe2O4 trộn với 10 mL dung dịch ethanol nguyên chất, sau đó 

đánh siêu âm trong 30 phút thì được dung dịch vật liệu CoFe2O4 (1 mg/mL). Dung 

dịch rGO (1 mg/mL) được chuẩn bị tương tự như CoFe2O4. 

- Hỗn hợp dung dịch vật liệu CoFe2O4/rGO được chuẩn bị bằng cách trộn dung 

dịch CoFe2O4 (1 mg/mL) với dung dịch rGO (1 mg/mL) theo tỷ lệ thể tích là 1:1.  

Tiến hành biến tính trên điện cực GCE như sau: 

- Chuẩn bị điện cực nền GCE như mục 2.4.2.4.  

- Phân tán 5 μg CoFe2O4/rGO vào nước, đánh siêu âm trong 1 giờ thu được dung 

dịch có nồng độ 1 mg/mL. 

- Nhỏ giọt lên bề mặt điện cực GCE 5 µL dung dịch sao cho dung dịch phủ đều 

bề mặt điện cực; để dung môi bay hơi ở nhiệt độ phòng trong 2 – 3 phút. Cuối cùng, 

sấy nhẹ bề mặt điện cực trong 1 phút (có thể dùng máy sấy tóc) thu được điện cực 

CoFe2O4-rGO/GCE.  
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Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. TỔNG HỢP NANO COBALT OXIDE CẦU RỖNG VÀ NGHIÊN CỨU 

ỨNG DỤNG CẢM BIẾN KHÍ   

3.1.1. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu của carbon hình cầu  

Để tổng hợp nano oxide kim loại cầu rỗng, trước hết tổng hợp khung carbon 

hình cầu. Quy trình tổng hợp được trình bày ở mục 2.4.2.1. Ảnh SEM cho thấy carbon 

tổng hợp được là những quả cầu tương đối đồng đều, bề mặt nhẵn có đường kính 

khoảng 300 – 400 nm (Hình 3.1).  

  

Hình 3.1. Ảnh SEM của carbon hình cầu ở độ phân giải khác nhau.  

Thành phần hóa học bề mặt và trạng thái oxi hóa của các nguyên tố được nghiên 

cứu bằng phổ XPS (Hình 3.2).  

Phổ XPS quét từ 0 đến 1200 eV cho thấy các nguyên tố đặc trưng C và O xuất 

hiện ở các mức năng lượng liên kết 284 eV và 531 eV. Giản đồ XPS phân giải cao 

ứng với mức lõi C1s cho thấy trên phổ quang điện tử, xuất hiện tại các đỉnh ứng với 

mức năng lượng tương ứng 284,8; 286,4 và 289,0 eV trong đó đỉnh chính ở 284,8 eV 

tương ứng với liên kết C – C của carbon  trên bề mặt (Hình 3.2b). Đỉnh ở vị trí 284,8 

eV đặc trưng của carbon vô định hình (C sp2) và đỉnh ở vị trí 286,4 và 289,0 eV được 

cho là các nhóm C1s liên kết với oxi [146], [149]. Hình 3.2c có hai đỉnh tại 529,5 và 

531,5 eV, có thể là do O1s trong C = O và  trong O – C. Trong đó, C – C sp2 chiếm 

khoảng 62,55% và C = O và C – OH khoảng 37,45% dựa trên diện tích đỉnh.  
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Hình 3.2. Phổ XPS của carbon dạng cầu.  

a) Phổ XPS; b) Phổ XPS mức lõi C1s; c) Phổ XPS mức lõi O1s 

Sự có mặt của các nhóm chức liên kết trong vật liệu carbon hình cầu đã được 

đặc trưng bằng phổ hồng ngoại (FT-IR) (Hình 3.3). 

Trên phổ FT-IR, dải hấp thụ ở số sóng cực đại tại 3442 cm-1 là dao động hóa trị 

của nhóm O – H bề mặt; tại 1707 cm-1 có một đỉnh đặc trưng của nhóm carbonyl (C 

= O); dải hấp thụ tại 1296 cm-1 là của nhóm C – O – C; tại 1618 cm-1 xuất hiện dao 

động biến dạng của liên kết O – H  hoặc có thể là của liên kết C = C của hydrocarbon 

thơm. Điều đó có nghĩa là tồn tại một số lượng lớn nhóm hydroxyl trong sản phẩm 

carbon cầu tổng hợp [134].  
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Hình 3.3. Phổ hồng ngoại FT-IR carbon dạng cầu.   

Kết quả XRD của carbon hình cầu cho thấy vật liệu ở dạng vô định hình (Hình 

3.4). 
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Hình 3.4. Kết quả XRD của mẫu carbon.  

Đẳng nhiệt hấp phụ nitơ được sử dụng để xác định diện tích bề mặt của vật liệu 

tổng hợp. Trên Hình 3.5 là đẳng nhiệt hấp phụ của carbon. Các đường cong đẳng 

nhiệt thuộc loại III theo phân loại của IUPAC. Diện tích bề mặt riêng đo bằng phương 

pháp BET là 10,7 m2.g-1.  
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Hình 3.5. Kết quả đo BET của mẫu carbon.  

Kết quả đặc trưng trên cho thấy glucose trong dung dịch nước tạo thành các 

mixen cầu ở 185 oC, cao hơn nhiệt độ glycosid hóa thông thường và dẫn đến hiện 

tượng thơm hóa và carbon hóa [134]. Sản phẩm của quá trình này là carbon cầu có 

lõi là carbon vô định hình và bề mặt chứa các nhóm ưa nước chứa oxi. Trên cơ sở 

nghiên cứu của Sun và Li [134], mô hình tạo thành carbon cầu có thể minh họa như 

sau:  

 

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ đề xuất sự tạo thành carbon dạng cầu  
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3.1.2. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu của nano cobalt oxide trên khuôn carbon 

cầu  

Cobalt oxide được tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp thủy nhiệt theo quy 

trình ở mục 2.4.2.2.  

Ảnh SEM của cobalt oxide tổng hợp trên khuôn carbon cầu ở tỷ lệ mol carbon 

cầu/ Co(NO3)2 (ký hiệu là R) là 1/1, 1/5, 1/10 được trình bày trên Hình 3.6a, 3.6b và 

3.6c. Khi tỷ lệ số mol carbon/ Co(NO3)2 là 1/5 thì cobalt oxide hình cầu đã hình thành. 

Lượng muối Co(NO3)2 lớn hơn hay bé hơn thì không thuận lợi cho việc tạo thành các 

nano cobalt oxide cầu. Do đó, chúng tôi chọn các mẫu tỷ lệ mol carbon/ Co(NO3)2 = 

1/5 để khảo sát các đặc trưng của nó. 

 

Hình 3.6. Ảnh SEM của cobalt oxide ở các tỷ lệ số mol carbon cầu: Co(NO3)2 khác 

nhau. a) R = 1, b) R = 5, c) R = 10.   
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Hình thái của nano cobalt oxide trên khung carbon cho thấy vật liệu tổng hợp 

là những hình cầu, không trơn nhẵn, do có nhiều hạt nhỏ tập hợp lại thành quả cầu 

lớn có hình dạng tương tự như hình carbon cầu ban đầu (Hình 3.6b).  

Trên giản đồ nhiễu xạ tia X (Hình 3.7) của cobalt oxide tổng hợp xuất hiện các 

đỉnh nhiễu xạ theo JCPDS số 00-042-1467 của pha tinh thể Co3O4 lập phương. 
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Hình 3.7. Giản đồ XRD của Co3O4 tổng hợp.  
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Hình 3.8. Giản đồ TGA của Co3O4 tổng hợp.   

Giản đồ phân tích nhiệt trọng lượng cho thấy có sự giảm nhẹ khối lượng ở 110 

oC do hiện tượng mất nước vật lý. Khi nhiệt độ tăng đến 331,54 oC thì có sự giảm 
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mạnh khối lượng (63,431%) do sự cháy của hợp chất hữu cơ lõi carbon cầu. Từ nhiệt 

độ trên 400 oC thì khối lượng của mẫu đạt ổn định và thay đổi không đáng kể. Để 

nung loại bỏ khuôn cần nung ở nhiệt độ lớn hơn 400 oC. Khi cho carbon cầu vào 

dung dịch Co(NO3)2 thì carbon cầu này phân tán trong dung dịch muối kim loại, 

các cation Co2+ hấp phụ trên bề mặt carbon cầu. Trong trường hợp này thì sự kết 

tụ tự nhiên không xảy ra bởi vì sự hấp phụ Co2+ tạo lớp vỏ trên bề mặt là thuận 

lợi để tạo lớp phủ bề mặt [51]. Theo tác giả này thì nano oxide cầu được tạo thành 

từ 2 giai đoạn: thứ nhất, cation Co2+ hấp phụ trên bề mặt carbon cầu tạo thành quả 

cầu với lõi là carbon cầu, vỏ là lớp ion Co2+; thứ hai, nung hỗn hợp này ở 550 oC 

thì lõi carbon cầu này bị loại đi để lại các cobalt oxide có hình cầu xốp.  
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Hình 3.9. Phổ hồng ngoại của a) Co3O4 tổng hợp; b) Carbon cầu tổng hợp.   

Trên phổ hồng ngoại của cobalt oxide (Hình 3.9) xuất hiện thêm 2 đỉnh sắc 

nhọn so với của carbon ở 569 cm-1 và 665 cm-1 ứng với dao động hóa trị của liên kết 

Co–O, khẳng định cho sự tạo thành cobalt oxide Co3O4 phù hợp với giản đồ XRD 

(Hình 3.7). Điều này chứng tỏ sản phẩm tổng hợp chứa cả Co3+
 và Co2+, trong đó 

Co3+  (số sóng 569 cm-1) được cho là ở vị trí bát diện và Co2+ (số sóng 665 cm-1) ở vị 

trí tứ diện trong mạng tinh thể. Dao động của nhóm C = O và C = C (số sóng 1707 

cm-1 và 1618,28 cm-1) của vòng thơm giảm mạnh nghĩa là lõi vòng carbon bị cháy 

khi nung nhưng vẫn còn tồn tại trong sản phẩm tạo thành. Điều đó được thể hiện rõ 

trên phổ XPS của sản phẩm tổng hợp chứa cobalt, oxi và carbon (Hình 3.10a).  
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Hình 3.10. XPS của nano Co3O4 tổng hợp.   

Như vậy, sản phẩm oxide Co3O4 tổng hợp còn chứa lõi carbon. Hình 3.10 b là 

XPS của O1s có 2 đỉnh hẹp ở năng lượng liên kết 530,02 eV và 531,36 eV đặc trưng 

cho hai loại liên kết của oxi: đó là liên kết kim loại – oxi và liên kết oxi trong nhóm 

– OH. Hình 3.10 c cho thấy XPS của C1s có đầy đủ các đỉnh ở năng lượng liên kết 

284,79, 286,21 và 288,67 eV hoàn toàn như Hình 3.2b của carbon cầu, chứng tỏ 

cobalt oxide tổng hợp có thể vẫn còn chứa lõi carbon. Trên phổ XPS của Co2p quan 

sát được đỉnh 2p3/2 tại 779,59 eV và đỉnh 2p1/2 tại 794,59 eV tương ứng với Co2+ 

và Co3+, và hai đỉnh vệ tinh của 2p3/2 tại 785,68 eV và của 2p1/2 tại 803,73 eV tương 

ứng với Co2+ [52].  
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Như vậy, cobalt oxide tổng hợp trên khuôn carbon cầu là những hạt nano hình 

cầu với kích thước khoảng 300 nm bao gồm lớp vỏ chắc, đặc là các hạt nano oxide 

Co3O4 bao phủ trên khuôn carbon cầu. Sau khi đem nung ở 550 oC thì lõi carbon cháy 

để lại oxide Co3O4 hình cầu và một phần lõi carbon không cháy còn lại trong sản 

phẩm tổng hợp. 

 

Hình 3.11. Ảnh SEM của nano oxide Co3O4 tổng hợp.   

 

Hình 3.12. Đường đẳng nhiệt hấp phụ và giải hấp phụ nitơ của nano cobalt oxide.   

Đường hấp phụ và giải hấp phụ của nano cobalt oxide cầu có độ trễ lớn hơn so 

với nano carbon cầu. Điều này là do có sự hình thành mao quản giữa các hạt nhỏ nano 

oxide. Các hạt cobalt oxide cầu này có diện tích bề mặt riêng BET tăng lên đáng kể  

(SBET = 17,7 m2/g) so với diện tích bề mặt riêng BET của carbon cầu (SBET = 10,7 

m2/g).   
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3.1.3. Hoạt tính cảm biến khí của nano cobalt oxide hình cầu rỗng   

Trong nghiên cứu này chúng tôi sẽ nghiên cứu hoạt tính cảm biến khí của 

cobalt oxide được tổng hợp trên bốn loại khí CO, H2S, H2 và NH3.  

3.1.3.1. Hoạt tính cảm biến khí CO 

Cảm biến khí CO được khảo sát ở 200 oC (Hình 3.13 a), 250 oC (Hình 3.13 b) 

và 300 oC (Hình 3.13 c). Khí CO khảo sát ở bảy nồng độ là 1, 2,5, 5, 10, 50, 100 và 

200 ppm.  

0 1000 2000 3000

300k

400k

500k

600k

700k

200 ppm
100 ppm

50 ppm
10 ppm

5 ppm
2,5 ppm

R
a

§
iÖ

n
 t

r
ë
 (

O
h

m
)

 

 

Thêi gian (s)

 CO@200 
o
C

R
g

a

1ppm

kh«ng khÝ

 

0 1000 2000 3000

20k

30k

40k

50k

60k

70k

 Thêi gian (s)

§
iÖ

n
 t

rë
 (

O
h

m
)

kh«ng khÝ

200 ppm
100 ppm

50 ppm

10 ppm5 ppm2,5 ppm

 CO@250 
o
C

 

 

 

1 ppm

b

 

0 1000 2000 3000 4000 5000
1.0k

1.5k

2.0k

2.5k

3.0k

3.5k

4.0k

 Thêi gian (s)

§
iÖ

n
 t

rë
 (

O
h

m
)

200 ppm
100 ppm50 ppm

10 ppm
5 ppm

2,5 ppm

 CO@300 
o
C

 

 

 

c

1 ppm

kh«ng khÝ

 
Hình 3.13. Sự phụ thuộc của điện trở vào nồng độ của khí CO ở các nhiệt độ:  

a) 200 oC; b) 250 oC; c) 300 oC.   

Khi vật liệu để trong không khí thì oxi của không khí hấp phụ trên bề mặt vật 

liệu (S) lấy điện tử theo phản ứng (3.1) để tạo thành lõi không mang điện và vỏ chứa 

lỗ trống tích điện dương. Điện tích của lớp vỏ làm cho điện trở của cảm biến (Ra) 
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giảm. Khi đưa khí CO vào thì do phản ứng (3.2) nên điện tử đi vào vật liệu làm giảm 

số lỗ trống ở lớp vỏ dẫn đến điện trở của cảm biến (Rg) tăng.  

(1/2)O2(g) + S  → O−(ads) + h+(lattice)         (3.1)   

CO(g) + O−(ads) + h+(lattice) → CO2(g) + Lỗ trống trung hòa điện (e− + h+ → Null) 

               (3.2) 

Khi nồng độ khí CO tăng thì cả hai phản ứng (3.1) và (3.2) xảy ra tăng, dẫn 

đến khuynh hướng tăng quá trình chuyển điện tử trên bề mặt chất bán dẫn, làm giảm 

số lỗ trống ở lớp vỏ nên điện trở của cảm biến (Rg) tăng. Điều này giải thích tại sao 

khi tăng nồng độ của khí CO thì độ đáp ứng (độ nhạy khí – Rg/Ra) đều có khuynh 

hướng tăng (Hình 3.14).  

Khi nhiệt độ tăng từ 200 oC lên 250 oC thì phản ứng hấp phụ hoá học có khuynh 

hướng tăng nên độ đáp ứng (độ nhạy khí) đều có khuynh hướng tăng. Tuy nhiên, khi 

nhiệt độ tăng từ 250 oC đến 300 oC, quá trình giải hấp sẽ chiếm ưu thế, khi đó tốc độ 

hấp phụ sẽ giảm, do đó độ đáp ứng giảm nhưng vẫn có giá trị lớn hơn độ đáp ứng ở 

200 oC (Hình 3.14). 
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Hình 3.14. Độ nhạy khí CO ở các nhiệt độ 200, 250 và 300 oC.   

Vật liệu nano cobalt oxide tổng hợp cảm biến khí CO ở nhiệt độ thích hợp là 

250 oC. Ở nhiệt độ này thì độ nhạy khí đạt giá trị cao nhất là 2,7 khi nồng độ khí CO 

là 200 ppm. 
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3.1.3.2. Hoạt tính cảm biến khí H2S  

Vật liệu nano cobalt oxide cầu tổng hợp nhạy với khí H2S trong một khoảng 

nhiệt độ rộng 150, 200, 250, 300 và 350 oC. Nồng độ khí H2S khảo sát là 1, 2,5, 5, 10 

và 20 ppm. Như vậy, vật liệu tổng hợp nhạy với khí H2S hơn so với khí CO.  
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Hình 3.15. Sự phụ thuộc của điện trở vào nồng độ của khí H2S ở các nhiệt độ khác 

nhau a) 150 oC, b) 200 oC, c) 250 oC, d) 300 oC, e) 350 oC. 

Vật liệu để trong không khí thì xảy ra phản ứng (3.1) để tạo thành lõi không 

mang điện và vỏ là lớp tích lũy lỗ trống tăng nên điện trở cảm biến Ra giảm. Khi đưa 

khí H2S vào thì do phản ứng (3.3) và (3.4) nên điện tử đi vào vật liệu làm giảm số lỗ 
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trống ở lớp vỏ, dẫn đến điện trở cảm biến Rg tăng. Nồng độ H2S càng tăng thì điện 

trở cảm biến càng tăng: 

H2S + 3O-(ads) + h+(lattice) → H2O + SO2 + Lỗ trống trung hòa điện        (3.3) 

2H2S + 3O2
-(ads) + h+(lattice) → 2H2O + 2SO2 + Lỗ trống trung hòa điện    (3.4) 
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Hình 3.16. Độ nhạy khí H2S của vật liệu tổng hợp ở các nhiệt độ khác nhau.   

Khi nhiệt độ tăng từ 150 lên 300 oC thì quá trình hấp phụ và tốc độ phản ứng 

đều tăng dẫn đến độ nhạy khí tăng. Khi nhiệt độ tăng đến 350 oC thì quá trình giải 

hấp phụ chiếm ưu thế, do đó làm giảm độ nhạy khí. Theo đồ thị Hình 3.16 thì nhiệt 

độ tối ưu để cảm biến hoạt động là 300 oC. Ở nhiệt độ này, độ nhạy khí có giá trị lớn 

nhất là 5,01 ở nồng độ H2S là 20 ppm. 

3.1.3.3. Hoạt tính cảm biến của khí H2  

Đối với khí H2 thì vật liệu cobalt oxide tổng hợp chỉ có hoạt tính cảm biến ở 

300 oC. Nồng độ khí H2 đưa vào là 25, 50, 100, 250 và 500 ppm. Oxi của không khí 

hấp phụ trên bề mặt S của chất bán dẫn loại p sẽ nhận điện tử của bề mặt tạo thành 

anion O−(ads) và lỗ trống mang điện tích dương như phương trình (3.1); khi đưa khí 

H2 vào thì H2 sẽ phản ứng với O−(ads) và lỗ trống điện tích dương tạo thành H2O và 

lỗ trống trung hòa điện (3.5):  

H2(g) + O−(ads) + h+(lattice) → H2O(g) + Lỗ trống trung hòa điện (e− + h+ → Null) 

(3.5)  
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Khi nồng độ khí tăng thì quá trình hấp phụ và phản ứng (3.5) xảy ra nhanh nên 

điện trở Rg tăng.  
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Hình 3.17. Sự phụ thuộc của điện trở vào nồng độ của khí H2 ở 300 oC.    

Hình 3.17 cho biết độ nhạy khí của vật liệu tăng khi nồng độ khí H2 tăng. Khi 

nồng độ khí H2 tăng từ 250 lên 500 ppm thì độ nhạy khí tăng không đáng kể từ 1,98 

lên 2,02.   

3.1.3.4. Hoạt tính cảm biến của khí NH3 

Vật liệu nano cobalt oxide tổng hợp được sử dụng để phát hiện khí NH3 ở 200, 

250, 300 và 350 oC (Hình 3.18).  

Khí NH3 được đo ở năm nồng độ gồm 5, 12,5, 25, 50 và 100 ppm. Khi khí 

NH3 đi vào vật liệu thì xảy ra phản ứng (3.6) và (3.7) làm trung hòa lỗ trống tích lũy 

mang điện tích dương gần bề mặt, làm giảm độ dẫn điện hay điện trở tăng, do đó độ 

nhạy khí tăng. Nếu nồng độ khí NH3 tăng làm cho hai phản ứng (3.6) và (3.7) xảy ra 

càng mạnh nên điện trở càng tăng hay độ nhạy khí càng tăng. 

2NH3 + 3O− (ads)  + 3h+  → N2  + 3H2O + Lỗ trống trung hòa điện             (3.6) 

4NH3 + 3O2
− (ads)  + 6h+  → 2N2  + 6H2O + Lỗ trống trung hòa điện          (3.7)  
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Hình 3.18. Sự phụ thuộc của độ nhạy khí vào nồng độ của khí NH3 ở: a) 200 oC, b) 

250 oC, c) 300 oC, d) 350 oC.   
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Hình 3.19. Độ nhạy khí NH3 của vật liệu tổng hợp ở các nhiệt độ khác nhau.   

Hình 3.19 cho thấy khi nhiệt độ tăng từ 200 lên 300 oC thì độ nhạy khí NH3 

tăng do quá trình hấp phụ tăng làm cho phản ứng (3.6), (3.7) xảy ra nhanh. Tuy nhiên, 

khi nhiệt độ là 350 oC thì quá trình giải hấp chiếm ưu thế làm cho hai phản ứng này 
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giảm nên độ nhạy khí giảm. Như vậy, vật liệu tổng hợp cảm biến khí ở nhiệt độ tối 

ưu là 300 oC với độ nhạy khí đạt giá trị lớn nhất là 3,08 khi nồng độ NH3 là 100 ppm.  

Bảng 3.1. So sánh độ nhạy khí của vật liệu Co3O4 tổng hợp với độ nhạy khí của 

Co3O4 các tác giả khác  

Hình thái Khí 
Nồng độ 

(ppm) 

Nhiệt độ 

(oC) 

Độ nhạy khí 

(Rgas/Rair) 
Tác giả 

Cấu trúc nano  CO 25 200 1,9 [146] 

Cầu rỗng CO 200 250 2,7 Nghiên cứu này 

Dendritic NH3 200 110 1,63 [34] 

Cầu rỗng NH3 100 300 3,08 Nghiên cứu này 

Nano ống H2 50 25 3,4 [82] 

Cầu rỗng H2 250 300 1,98 Nghiên cứu này 

Bảng 3.1 cho thấy vật liệu nano Co3O4 tổng hợp trong nghiên cứu này có độ 

nhạy khí hoạt động tốt ở nhiệt độ cao, độ nhạy cao khi nồng độ CO lớn. Đặc biệt, độ 

nhạy khí NH3 của vật liệu tổng hợp có giá trị là 3,08 lớn hơn nhiều so với công bố là 

1,63. Mặc dù cảm biến của chúng tôi hoạt động ở nhiệt độ 300 oC, lớn hơn công bố 

110 oC, nhưng nồng độ khí NH3 chỉ 100 ppm, nhỏ bằng một nửa nồng độ khí trong 

công bố Deng và cộng sự (200 ppm) [34]. 

3.2. TỔNG HỢP NANO COBALT FERRITE CẦU RỖNG VÀ NGHIÊN CỨU 

ỨNG DỤNG CẢM BIẾN ĐIỆN HÓA  

3.2.1. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu của cobalt ferrite cầu rỗng   

Từ các nghiên cứu ban đầu, nhận thấy hỗn hợp Fe2+, Co2+ và D-glucose là những 

tiền chất thích hợp để tổng hợp cobalt ferrite dựa trên khuôn cầu carbon. Trong khi 

đó hỗn hợp Fe3+, Co2+ và D-glucose tạo nên hai pha là hỗn hợp các oxide và khuôn 

cầu carbon riêng biệt. Do đó, ion Fe2+ được sử dụng cho nghiên cứu này. Các phản 

ứng chung xảy ra trong quá trình chế tạo vật liệu cobalt ferrite dạng cầu xốp được mô 

tả ở phương trình (3.8) và (3.9). 

xCo2+ + yFe2+ + dung dịch glucose Con
2+Fem

3+ Ot/ Hạt carbon 

                                                                    + (x – m)Co2+    +    (y – n)Fe3+ 

(3.8) 
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Hình 3.20. a) Giản đồ EDX của mẫu cobalt ferrite; b) Ảnh hưởng của tỷ lệ mol 

Fe2+/Co2+ ban đầu đến tỷ lệ mol Fe2+/Co2+ trong thành phần cobalt ferrite sản 

phẩm.   

Thành phần nguyên tố của oxide kép (Con
2+Fem

3+ Ot) phụ thuộc đáng kể vào tỷ 

lệ mol Fe2+/Co2+ ban đầu. Chúng tôi đã tiến hành so sánh tỷ lệ mol Fe2+/Co2+ trong 

vật liệu tổng hợp được so với tỷ lệ mol Fe2+/Co2+ trong hỗn hợp ban đầu dựa trên số 

liệu EDX. Hình 3.20 a trình bày kết quả phân tích phổ EDX đo vật liệu cobalt ferrite 

ứng với tỷ lệ mol Fe2+/Co2+ ban đầu là 1/1.  

  Kết quả cho thấy vật liệu chứa cobalt, sắt và một lượng nhỏ tạp chất lưu huỳnh 

cũng được phát hiện (có lẽ do tạp chất của nguyên liệu đầu). Tương quan tỷ lệ mol 

Fe2+/Co2+ trong sản phẩm so với tỷ lệ mol Fe2+/Co2+ ban đầu được trình bày trong 

Hình 3.20b. Khi tỷ lệ mol Fe2+/Co2+ ban đầu nhỏ (0,5) hoặc cao (2) thì tỷ lệ mol 

Fe2+/Co2+ trong sản phẩm nung bị lệch đáng kể so tỷ lệ hợp thức của cobalt ferrite 

(CoFe2O4). Tỷ lệ mol Fe2+/Co2+ trong hỗn hợp ban đầu xấp xỉ 1 (0,95 đến 1,01) thì tỷ 

lệ mol Fe2+/Co2+ trong sản phẩm xấp xỉ 2, tương ứng với cobalt ferrite với công thức 

là CoFe2O4. Do đó, để tổng hợp được cobalt ferrite theo tỷ lệ hợp thức, chúng tôi lựa 

chọn tỷ lệ mol Fe2+/Co2+ ban đầu là 1/1 cho các thí nghiệm tiếp theo.  
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Hình 3.21. Giản đồ XRD của a)Hạt carbon hình cầu; b)Tiền chất cobalt ferrite;  

c) Cobalt ferrite.  

Hình 3.21 trình bày nhiễu xạ XRD cho các mẫu. Trong mẫu carbon hình cầu 

không quan sát thấy có nhiễu xạ đặc trưng (Hình 3.21 a) trong khi lượng carbon trong 

các quả cầu carbon ước tính bằng phân tích nguyên tố là 65% so với 40% C trong 

glucose (C6H12O6). Những kết quả này cho thấy rằng glucose sau khi xử lý thủy nhiệt 

ở 185 °C đã chuyển qua dạng carbon vô định hình. Nhiễu xạ của tiền chất cobalt 

ferrite (Hình 3.21 b) cho thấy đây là loại spinel theo JCPDS: 00-002-1045. Tuy nhiên, 

trên giản đồ XRD không xuất hiện đủ nhiễu xạ và đường nền lớn nên vật liệu chủ yếu 

ở pha vô định hình. Điều đáng chú ý là sự hình thành cobalt ferrite thường xảy ra ở 

nhiệt độ cao (700 đến 900 °C) tùy thuộc vào các phương pháp tổng hợp [36], [102]. 

Thật vậy, trong nghiên cứu này, sự hình thành của cobalt ferrite diễn ra ở nhiệt độ 

thấp (185 °C) do sự phân tán cao của các ion cobalt và sắt trong dung dịch glucose. 

Việc nung tiền chất cobalt ferrite ở 500 °C cho thấy cấu trúc tinh thể đầy đủ pha 

cobalt ferrite (Hình 3.21 c). Tất cả các đỉnh phù hợp với cấu trúc của cobalt ferrite. 

Trên giản đồ không xuất hiện pha trung gian, nên sản phẩm hình thành là cobalt ferrite 

cấu trúc đơn tinh thể. Kích thước tinh thể trung bình của các hạt CoFe2O4 được tính 

theo phương trình Scherrer Dhkl = K.λ /   cos, trong đó Dhkl là kích thước tinh thể 

được ước tính từ đỉnh nhiễu xạ (311); K là hệ số hình cầu (0,9);  là góc Bragg; β là 

chiều rộng một nửa chiều cao của đỉnh nhiễu xạ (311); và  là bước sóng của tia X 
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(1,541 Å). Kích thước tinh thể trung bình của các hạt ferrite CoFe2O4 là khoảng 33 

nm. 

Hình 3.22 a trình bày ảnh SEM của hạt cầu carbon tổng hợp được bằng cách 

thủy nhiệt glucose ở 185 °C. Kết quả cho thấy, carbon thu được là các hạt hình cầu 

có đường kính xấp xỉ 300 - 400 nm.  

 

Hình 3.22. Ảnh SEM của a) Hạt cầu carbon; b) Tiền chất cobalt ferrite; c) Cobalt 

ferrite (tỷ lệ mol Fe/Co là 2/1).   

Nhiệt độ tổng hợp cao hơn nhiệt độ glyco hóa thông thường. Điều này đóng 

vai trò quan trọng do tạo thành vòng thơm và carbon hóa [93], [125], [134]. Ảnh SEM 

của các tiền chất cobalt ferrite được trình bày trên Hình 3.22 b. Các hạt hình cầu kết 

tụ trên bề mặt, điều này có thể là kết quả của việc hình thành pha kết tinh thứ hai xảy 

ra trên bề mặt khuôn cầu carbon. Đây là hỗn hợp lưỡng oxide cobalt và sắt kết tủa 

trên bề mặt các hạt cầu carbon khi xảy ra phản ứng của ion cobalt và ion sắt để hình 

thành nên cobalt ferrite. Các hạt cầu carbon có thể được xem như một khuôn tạm thời 

và được loại bỏ bằng cách nung các tiền chất cobalt ferrite ở 500 oC trong 5 giờ để 

thu được vật liệu cobalt ferrite có cấu trúc mong muốn (dạng cầu rỗng) (Hình 3.22 

c).   
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Hình 3.23. Phổ XPS của CoFe2O4: a) Phổ XPS bề mặt; b) Co2p; c) Fe2p.   

 Phổ XPS của CoFe2O4 dạng cầu rỗng ở Hình 3.23 cho thấy sự xuất hiện 

của các đỉnh Fe, Co, O và cả C (Hình 3.23 a). Đỉnh O1s ở 529,94 eV chứng tỏ O liên 

kết với kim loại và ở 531,33 eV là liên kết O – C (hợp chất hữu cơ), có thể là do quá 

trình nung chưa đốt cháy hoàn toàn phần lõi carbon. Đỉnh Co2p3/2 xuất hiện ở 779,85 

eV với một đỉnh vệ tinh ở 785,51 eV. Đỉnh ở 794,85 eV là của Co2p1/2 và một đỉnh 

vệ tinh ở 801,41 eV (Hình 3.23 b). Sự chênh lệch năng lượng giữa đỉnh Co2p3/2 và 

Co2p1/2 khoảng 15 eV. Chênh lệch năng lượng giữa đỉnh chính với đỉnh vệ tinh của 

Co2p3/2 xấp xỉ 5,7 eV và của Co2p1/2 xấp xỉ 6 eV. Sự chênh lệch này là một minh 

chứng quan trọng chứng tỏ sự oxi hóa của ion cobalt. Sự chênh lệch nhỏ, vào khoảng 

4~6 eV (trong nghiên cứu này) là đặc trưng riêng của Co(II), trong khi nếu sự khác 
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biệt lớn hơn, vào khoảng 9~10 eV thì thường ứng với Co(III) [13]. Do đó, ion Co 

trong cobalt ferrite có hóa trị hai. Fe2p có hai tín hiệu đặc trưng ở các mức năng lượng 

liên kết 710,67 eV và 723,67 eV ứng với Fe2p3/2 và Fe2p1/2 (Hình 3.23 c). Sự có mặt 

của các đỉnh vệ tinh của Fe2p3/2 ở 718,20 và 731,76 eV chứng tỏ ion Fe có hóa trị 

ba [163]. Kết quả phân tích XPS hoàn toàn phù hợp với cấu trúc của CoFe2O4 ứng 

với cobalt ferrite.  

Hình 3.24 a là đường đẳng nhiệt hấp phụ/ giải hấp phụ nitơ của cobalt ferrite 

nung ở 500 oC. Đường cong đẳng nhiệt thuộc loại IV theo phân loại của IUPAC với 

vòng trễ H3 ở áp suất tương đối trong khoảng 0,5–0,9, chứng tỏ sự có mặt của mao 

quản trung bình và vi mao quản [165], [183]. Diện tích bề mặt riêng đo bằng phương 

pháp BET là 16 m2.g -1. Diện tích bề mặt riêng của nó cũng tương tự như diện tích bề 

mặt riêng các mặt cầu carbon thuần tuý. Điều đó chứng cobalt ferrrite chứa các hạt 

với độ kết tủa cao và ít bị kết tụ. 
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Hình 3.24. a) Đường đẳng nhiệt hấp phụ/ giải hấp phụ nitơ của cobalt ferrite;  

b) Từ tính của cobalt ferrite.    

Tính chất từ của spinel được xác định bằng phép đo VSM ở nhiệt độ phòng 

(Hình 3.24 b). Với các vòng trễ từ hoá bão hòa có dạng chữ S. Giá trị từ hóa bão hòa 

là 59 emu g -1. Giá trị này thấp hơn so với giá trị từ hoá bão hoà của nano Fe3O4 tinh 

khiết [40], [144] nhưng tương đương với độ từ hoá bão hoà của các vật liệu từ tính 

khác [25]. Độ kháng từ gần 1000 Oe, cho thấy từ trường của vật liệu vẫn duy trì khi 

loại bỏ từ trường bên ngoài. Do đó, cobalt ferrite là vật liệu sắt từ. Nó thuộc loại từ 

cứng do độ kháng từ lớn, có thể sử dụng trong nam châm vĩnh cữu.  
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3.2.2. Sử dụng vật liệu cobalt ferrite cầu rỗng để phát triển loại điện cực mới 

dùng trong phương pháp phân tích von – ampe hòa tan  

3.2.2.1. Khảo sát điện cực biến tính bằng vật liệu CoFe2O4  

 Hình 3.25 trình bày von – ampe vòng của điện cực than thuỷ tinh thuần tuý 

(GCE) và điện cực than thuỷ tinh được biến tính bằng vật liệu CoFe2O4 

(CoFe2O4/GCE) ở các tốc độ quét khác nhau.  
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Hình 3.25. Đường CV của a) nền GCE; b) CoFe2O4/GCE ở các tốc độ quét khác 

nhau; Hình nhỏ là sơ đồ trình bày mối quan hệ giữa tín hiệu dòng đỉnh với căn bậc 

hai của tốc độ quét (1 mM K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] trong 0,1 M KCl).   

Phương trình Randles-Sevcik được sử dụng phổ biến để tính diện tích bề mặt 

hoạt động của điện cực có dạng:  

𝐼p = (2,69 × 105) . 𝑛3/2 . 𝐴 . 𝐶 . 𝐷1/2 . ʋ1/2 (3.10)  

trong đó, Ip là cường độ dòng hòa tan (µA); n là tổng số điện tử trao đổi (n = 1); A 

(cm2) là diện tích bề mặt hữu dụng của điện cực; D (cm2.s-1) là hệ số khuếch tán của 

dung dịch 1 mM K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] trong 0,1 M KCl (7,6×10–6 cm2.s–1); C là 

nồng độ của K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] (1 mM); ʋ là tốc độ quét (V.s–1).  

Diện tích bề mặt điện cực được xác định từ độ dốc của đường tuyến tính Ip với 

ʋ1/2 (Hình 3.25 a, b). Giá trị này của GCE và CoFe2O4/GCE lần lượt là 0,043 and 

0,128 cm2. Diện tích bề mặt điện cực biến tính tăng gấp 3 lần bởi vì cobalt ferrite đã 

làm thay đổi điện cực và làm tăng bề mặt do cấu trúc cầu rỗng nên tạo điều kiện thuận 

lợi hơn cho sự chuyển điện tử và phản ứng oxi hóa các chất cần phân tích.  
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Hình 3.26. a) Đường von ampe vòng (CV) và b) Đường von ampe xung vi phân 

(DPV) ở nền GCE và CoFe2O4/GCE trong B-RBS 0.2 M tại pH = 4 chứa nồng 

độ bằng nhau của ASA, ACE và CAF 10–4 M.   

Trong nghiên cứu này, việc xác định ASA, ACE, và CAF bằng phương pháp 

điện hoá trên điện cực nền GCE và điện cực biến tính CoFe2O4/GCE được khảo sát 

bằng phương pháp CV và DPV. Đường von – ampe của nền GCE có đỉnh giãn rộng 

trong quá trình oxi hóa khử, trong khi trên điện cực biến tính CoFe2O4/GCE quan sát 

được rõ nét các đỉnh oxi hóa ASA, ACE và CAF cường độ cao ở 0,38, 0,69 và 1,47 

V (Hình 3.26 a). Tương tự phương pháp CV, đường cong DPV của điện cực GCE 

trình bàycác đỉnh rộng của dòng von – ampe hòa tan anot, trong khi sử dụng điện cực 

biến tính với CoFe2O4/GCE cho kết quả rõ nét, tách đỉnh rõ ràng (Hình 3.26 b). Khi 

sử dụng điện cực biến tính CoFe2O4/GCE thì tín hiệu dòng đỉnh oxi hóa ASA cao gần 

gấp 12 lần, ACE cao gấp 9 lần và CAF cao gấp 15 lần so với tín hiệu dòng đỉnh oxi 

hóa các chất trên khi sử dụng điện cực nền GCE. Khoảng cách giữa các đỉnh ASA và 

ACE (0,31V), ACE và CAF (0,78 V) là khá lớn nên có thể được sử dụng để xác định 

đồng thời các chất trong hỗn hợp.  

Điều này có thể là do sự tăng diện tích bề mặt, cấu trúc vật liệu rỗng xốp và 

các nhóm chức trong vật liệu CoFe2O4 so với điện cực nền GCE. Do đó, 

CoFe2O4/GCE có thể là một điện cực biến tính tiềm năng để xác định đồng thời ASA, 

ACE và CAF.  
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3.2.2.2. Ảnh hưởng của pH 

Hình 3.27 a trình bày ảnh hưởng của pH (từ 2,8 đến 6,4) đến tín hiệu hòa tan 

của các chất phân tích. Tín hiệu dòng đỉnh của ASA ban đầu giảm nhẹ khi tăng pH 

từ 2,8 lên 4,6 và sau đó giảm đáng kể khi pH tăng đến 6,4. Sự thay đổi tín hiệu dòng 

đỉnh của ACE thể hiện gần giống của ASA ngoài sự giảm lớn giữa pH 3,9 đến 4,6. 

Trong khi ở giá trị pH 3,9, tín hiệu dòng đỉnh của CAF đạt cực đại và sau đó giảm 

xuống như của ASA và ACE (Hình 3.27 b). Do đó, pH ở 3,9 (≈ 4) được chọn cho 

những nghiên cứu tiếp theo.    
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Hình 3.27. a) Đường von – ampe vòng của CoFe2O4/GCE trong dung dịch đệm B-

RBS 0,2 M, pH = 4 chứa nồng độ bằng nhau ASA, ACE và CAF 10–4 M; b) Sự phụ 

thuộc của pH vào cường độ dòng đỉnh (Ip); c) Đồ thị tuyến tính của Ep và pH.   

Sự tăng pH làm cho thế đỉnh oxi hóa chuyển về phía âm hơn. Điều này có thể 

dự đoán là do các proton có liên quan đến quá trình oxi hóa (Hình 3.27 a). Ở 298 K, 

mối tương quan giữa Ep (V) và pH được biểu diễn theo phương trình Nernst như sau:  
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 aOx    +    ne–    +   pH+            bKhử (3.11) 

𝐸p =  𝐸0 +  
0,059

n
 ∙ log

Ox𝑎

Khử
𝑏

− 0,059 ∙  
𝑝

𝑛
 ∙  pH  (3.12) 

trong đó E0
 là thế điện cực tiêu chuẩn; p và n là số proton và điện tử trong phản ứng 

điện cực. Ox và Khử là nồng độ của cặp oxi hóa khử liên hợp.  

Phương trình hồi quy tuyến tính giữa Ep và pH ứng với các chất phân tích có 

dạng như sau (Hình 3.27 c):  

𝐸p,ASA =  0,61 − 0,058 ∙ pH; 𝑟 = 0,986 (3.13) 

𝐸p,ACE =  0,89 − 0,059 ∙ pH; 𝑟 = 0,991 (3.14) 

𝐸p,CAF =  1,70 − 0,062 ∙ pH; 𝑟 = 0,985  (3.15) 

Các phương trình hồi quy (3.13 – 3.15) cho thấy hệ số góc của các phương 

trình rất gần với giá trị lý thuyết 0,059. Điều này chứng tỏ số proton và số điện tử 

tham gia vào quá trình oxi hóa khử ASA, ACE và CAF là như nhau.   

3.2.2.3. Ảnh hưởng của tốc độ quét  

Mối quan hệ giữa tín hiệu dòng đỉnh và tốc độ quét đóng vai trò quan trọng 

trong việc xác định cơ chế của phản ứng điện hóa. Do đó, chúng tôi khảo sát ảnh 

hưởng của tốc độ quét (v) đến tín hiệu dòng đỉnh và thế đỉnh bằng cách sử dụng 

phương pháp CV (Hình 3.28). Phương trình hồi quy tuyến tính giữa Ip và v như sau:  

𝐼p,ASA = (6,770 ± 16,294) + (167,100 ± 49,128) ∙ ʋ; 𝑟 = 0,987; 𝑝 = 0,002 (3.16) 

𝐼p,ACE = (1,960 ± 12,185) + (280,200 ± 36,740) ∙ ʋ; 𝑟 = 0,997; 𝑝 ≤ 0,001 (3.17) 

𝐼p,CAF = (15,060 ± 33,740) + (117,100 ± 101,730) ∙ ʋ; 𝑟 = 0,954; 𝑝 = 0,012  (3.18) 

Hệ số tương quan (r) cao nên giữa Ip và ʋ có tương quan tuyến tính tốt (r = 

0,954÷0,997; p < 0,05), chứng tỏ sự oxi hóa của các chất phân tích trên điện cực 

CoFe2O4/GCE được quyết định bằng quá trình hấp phụ (Hình 3.28 c) [164].   
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Hình 3.28. a) Đường von – ampe vòng của CoFe2O4/GCE; b) Đồ thị của lnIp và 

lnʋ; c) Đồ thị của Ip và ʋ; d) Đồ thị của Ep và lnʋ trong dung dịch đệm B-RBS 0,2 

M, pH = 4 chứa nồng độ bằng nhau ASA, ACE và CAF 10–4 M ở các tốc độ quét 

khác nhau.   

Đồ thị của lnIp và lnʋ hoặc đồ thị của Ip và ʋ1/2
 cho biết phản ứng oxi hóa xảy 

ra được quyết định bởi quá trình hấp phụ hay quá trình khuếch tán. Hình 3.28 b biểu 

diễn đồ thị của lnIp và lnʋ của dung dịch chứa các chất phân tích ASA, ACE và CAF 

10–4 M trong dung dịch đệm B-RBS 0,2 M, pH = 4. Phương trình hồi quy tuyến tính 

thu được như sau:        

ln 𝐼p,ASA = 5,205 + 0,960 ∙ lnʋ; 𝑟 = 0,986; 𝑝 = 0,002  (3.19) 

ln 𝐼p,CAE = 5,628 + 0,972 ∙ lnʋ; 𝑟 = 0,999; 𝑝 ≤ 0,001  (3.20) 

ln 𝐼p,CAF = 5,329 + 0,907 ∙ lnʋ; 𝑟 = 0,967; 𝑝 = 0,007  (3.21) 

Nếu hệ số góc của phương trình hồi quy xấp xỉ 0,5 thì quá trình khuếch tán 

quyết định tốc độ của quá trình điện hóa, nếu hệ số góc xấp xỉ 1 thì tốc độ phản ứng 

do quá trình hấp phụ quyết định [11], [162].  
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Trong nghiên cứu này, hệ số góc rất gần với giá trị 1,0 (ASA là 0,960, ACE là 

0,972 và CAF là 0,907). Điều này cho thấy quá trình oxi hóa trên điện cực biến tính 

CoFe2O4/GCE được kiểm soát bằng quá trình hấp phụ.   

Theo Soleymani và cộng sự [129], nếu đường thẳng Ip = f(ʋ1/2) đi qua gốc tọa 

độ thì quá trình điện hóa có thể được kiểm soát bằng sự khuếch tán; ngược lại thì đó 

là quá trình do sự hấp phụ quyết định. Khi khảo sát tốc độ quét từ 0,10 đến 0,50 V.s−1, 

Ip của phản ứng oxi hóa ASA, ACE và CAF có quan hệ tuyến tính với ʋ1/2 theo các 

phương trình  

𝐼p,ASA = (−35,054 ± 13,665) + (173,338 ± 24,950) ∙ ʋ1/2; 𝑟 = 0,999; 

𝑝 ≤ 0,001 

(3.22) 

𝐼p,ACE = (−65,500 ± 40,449) + (285,808 ± 24,950) ∙ ʋ1/2; 𝑟 = 0,990; 

𝑝 = 0,001  

(3.23) 

𝐼p,CAF = (−31,020 ± 30,335) + (187,194 ± 66,338) ∙ ʋ1/2; 𝑟 = 0,982; 

𝑝 = 0,003  

(3.24) 

Phương trình 3.22 đến 3.24 cho thấy giữa tín hiệu dòng đỉnh và căn bậc hai 

của tốc độ quét có mối tương quan tuyến tính tốt (r = 0,982–0,999; p < 0,05). Những 

con số trong ngoặc ứng với độ tin cậy khoảng 95 %. Cả ba phương trình trên đều có 

hệ số chắn rất xa giá trị 0. Do đó, tốc độ của quá trình oxi hóa điện cực quyết định 

bằng quá trình hấp phụ.  

Từ kết quả phân tích 3 đồ thị biểu hiện mối quan hệ giữa Ip với ʋ, lnIp với lnʋ 

và Ip với ʋ1/2, có thể kết luận rằng quá trình oxi hóa ASA, ACE và CAF trên điện cực 

biến tính CoFe2O4/GCE được kiểm soát bằng quá trình hấp phụ. Đây là đặc trưng cho 

những quá trình điện cực, trong đó quá trình điện hóa xảy ra trước các phản ứng hóa 

học thông thường [129].   

Dựa vào phương trình Laviron [76], đối với một hệ bất thuận nghịch thì mối 

quan hệ giữa Ep và ʋ là  

𝐸p =  𝐸0 − 
𝑅 ∙ 𝑇

(1 − 𝛼) ∙ 𝑛 ∙ 𝐹
 ∙ ln

𝑅 ∙ 𝑇 ∙ 𝐾𝑆

(1 − 𝛼) ∙ 𝑛 ∙ 𝐹
+ 

𝑅 ∙ 𝑇

(1 − 𝛼) ∙ 𝑛 ∙ 𝐹
 ∙ lnʋ  (3.25) 
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Trong đó: E0 là thế điện cực chuẩn; α là hệ số chuyển điện tử; n là số điện tử 

trao đổi; F là hằng số Farraday (96500 C·mol–1); Ks là hằng số tốc độ chuyển điện tử; 

R và T lần lượt bằng 8,123 J·mol–1·K–1 và 298 K.  

Trong nghiên cứu này, quá trình oxi hóa ASA, ACE và CAF có mối liên hệ 

giữa Ep và ʋ như sau:  

𝐸p,ASA =  0,425 − 0,027 ∙ lnʋ; 𝑟 = 0,962 (3.26) 

𝐸p,ACE =  0,715 − 0,024 ∙ lnʋ; 𝑟 = 0,920 (3.27) 

𝐸p,CAF =  1,511 − 0,027 ∙ lnʋ; 𝑟 = 0,977 (3.28) 

Phương trình 3.26 – 3.28 cho thấy Ep và lnʋ có hệ số tương quan tuyến tính 

cao (r = 0,920 ÷ 0,977, p < 0,05). Từ hệ số góc của đường thẳng (Hình 3.28 d) có thể 

tính được giá trị (1 – α).n lần lượt là 0,95; 1,05 và 0,95 đối với ASA, ACE và CAF. 

Đối với quá trình bất thuận nghịch thì α bằng 0,5. Do đó giá trị n của ASA, ACE và 

CAF tính được lần lượt là xấp xỉ 1,9; 2,1 và 1,9. Mà n là số nguyên, nên giá trị của n 

là 2. Như vậy, quá trình oxi hóa khử liên quan đến sự trao đổi 2 proton và 2 điện tử.  

Như đã đề cập ở trên, cường độ dòng đỉnh hòa tan có xu hướng giảm khi tăng 

pH, điều này cho thấy phản ứng hóa học xảy ra theo cơ chế điện hóa; khi đó phản 

ứng có thể xảy ra giữa dung dịch đệm và chất oxi hóa ở điện cực. Tóm lại, cobalt 

ferrite tổng hợp được có thể là một vật liệu biến tính điện cực tiềm năng như ferrite 

(Fe3O4) [49], [129]. Hơn nữa, quá trình điện hóa có thể liên quan đến sắt photphat. 

Vật liệu CoFe2O4 bị khử ở điện cực theo phản ứng (3.29). 

CoFe2O4    +   2e–      →      2Fe2+(CoFeO4) (3.29) 

Các ion Fe2+ vừa tạo thành phản ứng với ion photphat của dung dịch đệm.  

Fe2+(CoFeO4)   +   2HPO4
–      →     Fe(HPO4)2(CoFeO4) (3.30) 

Phần rắn Fe(HPO4)2 trên bề mặt điện cực có thể đóng vai trò chính trong phản 

ứng điện hóa học.  

Fe(HPO4)2(CoFeO4)   +  2H+   –   2e      →     CoFe2O4  +  2HPO4
– 

Cơ chế của quá trình oxi hoá ASA, ACE và CAF thể hiện như phương trình 

(3.31) đến (3.33).  

Quá trình oxi hóa CAF gồm 2 bước (phản ứng 3.33). Đầu tiên, sự oxi hóa 2H+, 

2e- xảy ra ở nguyên tử C8 và N9 của caffeine [139]. Do đó, quá trình oxi hóa CAF 
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với hai điện tử và hai proton trên điện cực biến tính CoFe2O4/GCE có thể được xem 

là bước đầu tiên của cơ chế này và nó cũng quyết định tốc độ của phản ứng này. 

 

  

(3.31) 

 

(3.32) 

 

(3.33) 

Trên bề mặt CoFe2O4 tồn tại một lượng lớn các vị trí xúc tác cho quá trình oxi 

hóa khử (Fe3+/ Fe2+). Cấu trúc phân cấp và diện tích bề mặt lớn của vật liệu tổng hợp 

tạo điều kiện để khả năng hấp phụ đạt hiệu quả hơn, do đó, quá trình oxi hóa ASA, 

ACE và CAF có hiệu ứng điện hóa cao và khả năng phân tách cực đại. Quá trình này 

có thể được minh họa bằng Sơ đồ 3.2.  

 

Sơ đồ 3.2. Sơ đồ minh họa sự oxi hóa ASA, ACE và CAF trên vật liệu 

CoFe2O4/GCE  
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3.2.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của một số chất cản trở  

 Đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng một số chất cản trở có thể tồn tại trong 

dung dịch chứa các chất cần phân tích. Phương pháp DPV được thực hiện đối với 

dung dịch chứa nồng độ bằng nhau của ASA, ACE và CAF là 1.10-6 M trong dung 

dịch đệm B-RBS 0,2 M, tại pH = 4 với sự có mặt của các chất ảnh hưởng ở nồng độ 

cao. Giả sử dung sai là nồng độ của các chất cản trở cực đại và giá trị này chấp nhận 

được nếu sai số chuẩn tương đối (Relative Standard Deviation - RSD) < 5%. Trong 

nghiên cứu này, 500 lần các chất NaNO3, KNO3, CaCl2, (NH4)2SO4 không ảnh hưởng 

đến độ chọn lọc và các chất ảnh hưởng không gây nhiễu khi dung dịch chứa 152 lần 

glucose, 180 lần benzoic acid, và 200 lần glutamic acid. Giá trị RSD nằm trong 

khoảng –4,9% and 4,3% (Bảng 3.2). Điều này chứng tỏ điện cực biến tính bằng vật 

liệu CoFe2O4 có độ chọn lọc tốt ngay cả khi trong dung dịch tồn tại một số chất ảnh 

hưởng có nồng độ cao.   

Bảng 3.2. Ảnh hưởng của nồng độ các chất cản trở đến tín hiệu dòng đỉnh (ASA, 

ACE, và CAF 10–6 M trong dung dịch đệm B-RBS 0,2 M, pH = 4)  

Chất cản trở  
RSD (%) Dung sai  

(mM) ASA ACE CAF 

Glucose –4,9 –2,8 –1,9 152 

Benzoic acid 1,2 0,2 4,3 180 

Glutamic acid 3 –0,3 4,1 200 

NaNO3 –3,6 –4,3 –1 500 

KNO3 –1,6 3,8 0,6 500 

KHCO3 1,1 4,1 –2,3 500 

(NH4)2SO4 0,3 –1,0 –2,7 500 

CaCl2 –3,5 2,1 –0,8 500 
 

3.2.2.5. Khoảng tuyến tính và giới hạn phát hiện (Limit Of Detection-LOD)  

 Tín hiệu dòng đỉnh của quá trình oxi hóa ASA, ACE và CAF trên điện cực 

biến tính GCE được ghi lại khi đo trong dung dịch B-RBS 0,2 M chứa nồng độ bằng 

nhau của các chất phân tích (10-4 M) ASA, ACE và CAF tại các thời điểm khác nhau 

để đánh giá độ ổn định khi sử dụng điện cực CoFe2O4/GCE. Hình 3.29 ghi lại tín hiệu 
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dòng đỉnh theo thời gian (ngày). Các thanh sai số là độ lệch chuẩn của 16 thí nghiệm 

(tín hiệu dòng đỉnh của ASA, ACE, và CAF lần lượt là 6,7; 5,6 và 7,2%) khi sử dụng 

cùng một điện cực CoFe2O4/GCE cho tất cả các lần đo. Giá trị RSD phù hợp để cho 

thấy điện cực biến tính CoFe2O4/GCE có độ ổn định tốt và độ nhạy chấp nhận được 

để sử dụng phân tích các mẫu thật.  
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Hình 3.29. Độ ổn định của CoFe2O4/GCE trong suốt 15 ngày liên tục.   

 Khi tín hiệu dòng đỉnh tách biệt nhau thì có thể tiến hành phân tích đồng thời 

các chất trong hỗn hợp. Hình 3.30 a ghi lại kết quả khi sử dụng phương pháp DPV để 

xác định đồng thời các chất ASA, ACE và CAF khi tăng nồng độ các chất từ 0,2 đến 

4,4 µM. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa Ip,ASA, Ip,ACE, và Ip,CAF với nồng độ các chất 

ASA, ACE và CAF được trình bày ở Hình 3.30 b. Phương trình hồi quy tuyến tính 

như sau:  

𝐼p,ASA = (−3,03 ± 0,02) + (0,412 ± 0,009) ∙ 𝐶ASA;  𝑟 = 0,998   (3.34) 

𝐼p,ACE = (0,83 ± 0,06) + (2,23 ± 0,05) ∙ 𝐶ACE;  𝑟 = 0,997 (3.35) 

𝐼p,CAF = (−0,04 ± 0,02) + (0,89 ± 0,02) ∙ 𝐶CAF;  𝑟 = 0,998 (3.36) 

Giới hạn phát hiện LOD của ASA, ACE và CAF (trung bình của mẫu trắng 

cộng 3 lần độ lệch chuẩn (3 s/m)) lần lượt là 0,313; 0,267 và 0,226 μM. Độ nhạy của 

ASA, ACE, và CAF lần lượt là 0,41; 2,23 và 0,89. 
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Hình 3.30. a) DPV của CoFe2O4/GCE trong dung dịch B- RBS 0,2 M, pH = 4 chứa 

nồng độ bằng nhau các chất phân tích từ 0,2 đến 4,4 µM; b) Đồ thị hàm số của tín 

hiệu dòng đỉnh hòa tan anot với nồng độ các chất phân tích.     

Bảng 3.3 so sánh khoảng tuyến tính và LOD của điện cực biến tính bằng vật 

liệu tổng hợp được với một số điện cực biến tính khác trong một số nghiên cứu đã 

công bố. Kết quả cho thấy khoảng tuyến tính của nghiên cứu này khi sử dụng 

CoFe2O4/GCE nhỏ hơn nhiều, nhưng LOD của nghiên cứu này tương đồng hoặc thấp 

hơn so với một số công trình khác. 

Bảng 3.3. So sánh phương pháp DPV xác định ASA, ACE và CAF với một số điện 

cực đã công bố   

Điện cực biến tính  
Khoảng tuyến tính (μM) LOD (μM) 

Tài 

liệu 

tham 

khảo  

ASA ACE CAF ASA ACE CAF  

CoFe2O4/graphene/GPE 0,03–12 0,03–12 0,03–12 n/a 0,025 n/a [139] 

Flavonoid 

nanostructured 

modified/GCE 

n/a 0,9–80 10–110 n/a 0,78 3,54 [8] 

Poly(4-amino-3-

hydroxynaphthalene 

sulfonic acid)/GCE 

n/a 10–125 10–1250 n/a 0,45 0,79 [141] 

Pd/Aluminum electrode 0,1–3000 0,1–3000 n/a 5 5 n/a [115] 

ErGO/GCE 0,2–4,4 0,2–4,4 0,2–0,4 0,360 0,250 0,230 [112] 
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MnFe2O4/ nitrogen 

doped carbon 

nanotubes /GCE 

2–100 1–100 1–1100 1,800 0,830 0,830 [43] 

CuO/graphene/GCE 0,025–5,5 0,025–5,5 0,025–5,5 0,011 0,008 0,01 [66] 

CoFe2O4/GCE 0,2–4,4 0,2–4,4 0,2–4,4 0,313 0,267 0,226 

Nghiên 

cứu 

này 
 

3.2.2.6. Xác định ASA, ACE và CAF trong các mẫu thuốc và đồ uống  

 Không tồn tại mẫu thực chứa đồng thời ASA, ACE và CAF nhưng trong thực 

tế nhiều mẫu thuốc chứa hai trong ba chất đã nêu (Bảng 3.4); ASA và CAF tồn tại 

trong một số đồ uống. Do đó, chúng tôi đã sử dụng phương pháp đề xuất để xác định 

6 mẫu thuốc thương mại và 3 mẫu đồ uống (Bảng 3.5).  

Bảng 3.4. Kết quả xác định ASA, ACE và CAF trong các mẫu dược phẩm bằng 

phương pháp DPV và phương pháp HPLC 

Mẫu thuốc  

Chất cần 

phân 

tích  

Khối lượng trên 

nhãn (mg/vỉ) 

Phương pháp  

DPVa Rev HPLCa 

Acetab Extra 
ACE 500 492 ± 5 106 490 ± 1 

CAF 65 64,5 ± 0,9 96 65,8 ± 0,5 

Flucoldstad 
ACE 500 498 ± 4 98 496,1 ± 0,9 

CAF 25 24 ± 1 100 23,6 ± 0,1 

Pancelxim 

Extra 

ACE 500 494 ± 4 104 492 ± 2 

CAF 65 64,2 ± 0,3 96 63,7 ± 0,2 

Hapacol 

Sac.150mg 

Kids 

ASA 75 76 ± 6 98 74 ± 1 

ACE 150 150 ± 4 102 151 ± 2 

Doliprane 

vitamin C 

500MG/150MG 

ASA 150 147,6 ± 5 98 146,1 ± 0,9 

ACE 500 495 ± 6 96 494 ± 3 

Efferalgan 

Vitamin C 

ASA 200 197 ± 4 102 195 ± 2 

ACE 330 330 ± 5 98 329 ± 4 
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Việc xác định các chất phân tích được thực hiện bằng phương pháp thêm 

chuẩn. Mỗi chất được phân tích 3 lần trong cùng một điều kiện thí nghiệm. Tính toán 

độ thu hồi các chất phân tích trong các mẫu thực để ước tính độ chính xác của phương 

pháp đề xuất. Sau đó, khi đã biết lượng thêm vào của cả ACE và CAF, ASA và ACE, 

hoặc ASA và CAF thì các chất được phân tích đồng thời một lần nữa bằng phương 

pháp thêm chuẩn. Độ thu hồi của phương pháp nằm trong khoảng 95–106%. Các chất 

phân tích cũng được xác định bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 

để so sánh. Hàm lượng ASA, ACE và CAF xác định bằng hai phương pháp có sự 

tương đồng cao. Độ thu hồi nằm trong khoảng 92–106%. Từ những kết quả này, có 

thể kết luận điện cực biến tính CoFe2O4/GCE có tiềm năng để xác định đồng thời các 

chất phân tích trong các mẫu dược phẩm và đồ uống.  

Bảng 3.5. Kết quả xác định ASA, ACE và CAF trong các mẫu đồ uống bằng 

phương pháp DPV và phương pháp HPLC  

Mẫu thuốc  
Chất cần 

phân tích  

Khối lượng 

trên nhãn 

(mg/mẫu) 

Phương pháp 

DPVa Rev HPLCa 

Number One 
ASA n/a 204,9 ± 3,3 106 206,8 ± 0,2 

CAF ≤ 758 22,5 ± 1,9   98 21,67 ± 0,02 

Sting max 

gold 

ACE n/a 180,4 ± 3,8 92 179,5 ± 0,5 

CAF 300 29,6 ± 7,2   100 30,73 ± 0,05 

Wake-up 247 
ASA n/a 259,3 ± 5,1 104 361 ± 8 

CAF 300 33,1 ± 6,4   94 32,49 ± 0,02 

aTrung bình 3 lần phân tích ± độ lệch chuẩn.  
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3.3. TỔNG HỢP NANO COBALT FERRITE/GRAPHENE OXIDE KHỬ VÀ 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CẢM BIẾN ĐIỆN HÓA  

3.3.1. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu của cobalt ferrite/graphene oxide khử 

(CoFe2O4/rGO)     
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Hình 3.31. a) Giản đồ TGA của CoFe2O4/rGO; b) Giản đồ XRD của rGO; 

CoFe2O4/Carbon cầu; CoFe2O4; CoFe2O4/rGO.   

Trên Hình 3.31 a là đường cong TGA của CoFe2O4/rGO được đo trong không 

khí từ 40 đến 800 °C. Từ 30 đến 120 °C quan sát thấy có sự giảm khối lượng khoảng 

2% tương ứng với quá trình mất nước vật lý trong tiền chất tổng hợp được. Ở khoảng 

400 oC có sự mất 50% khối lượng là do quá trình đốt cháy rGO trong vật liệu nano 

CoFe2O4/rGO. Sự giảm khối lượng này phù hợp với tỷ lệ CoFe2O4/rGO ban đầu là 

1:1. Lượng carbon còn lại trong vật liệu tổng hợp được không thay đổi ở nhiệt độ trên 

400 °C. 

Giản đồ XRD của mẫu rGO (Hình 3.31 b) cho thấy một đỉnh rộng trong 

khoảng 2θ từ 20 đến 35o ứng với mặt phản xạ (002), tương ứng với cấu trúc trật tự do 

các tấm graphene xếp chồng lên nhau. Sự giảm khoảng cách giữa các lớp xen kẽ là 

0,342 nm (tại góc 2θ 26o) so với 0,78 nm (tại góc 2θ 11,3o) đối với graphene oxide 

[116], chứng tỏ các nhóm chức chứa oxi bị loại bỏ đáng kể trong suốt quá trình khử 

để tạo nên graphene oxide dạng khử. Điều đáng chú ý là các đỉnh đặc trưng cho pha 

CoFe2O4 (JCPDS No. 00-002-1045) trong tiền chất cobalt ferrite được quan sát rõ. 

Điều này có nghĩa là cobalt ferrite đã hình thành trong suốt quá trình thủy nhiệt ở 
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nhiệt độ thấp. Sau khi nung ở 500 oC để loại khuôn carbon thì thu được cobalt ferrite 

với độ kết tinh cao (Hình 3.31 b). Trên giản đồ XRD của CoFe2O4/rGO cũng xuất 

hiện các đỉnh đặc trưng của cobalt ferrite (Hình 3.31 b). Tuy nhiên, đường nền của 

nhiễu xạ lớn do rGO ở dạng vô định hình. Những kết quả này khẳng định vật liệu 

tổng hợp được là hợp chất CoFe2O4/rGO.  

Thành phần nguyên tố của Co, Fe, O và C theo EDX lần lượt là 13,56, 26,81, 

47,18 và 12,03% đối với CoFe2O4 và 4,81, 9,21, 34,52 và 51,46% đối với 

CoFe2O4/rGO. Theo kết quả này, tỷ lệ mol Co/Fe là 1:2 rất gần với tỷ lệ trong hai 

mẫu vật liệu thu được. Mặt khác, sự tăng hàm lượng carbon và giảm hàm lượng Co 

và Fe trong mẫu CoFe2O4/rGO chứng tỏ có sự xuất hiện của rGO. Những kết quả này 

minh chứng thêm cho sự hình thành CoFe2O4 và có khả năng vật liệu CoFe2O4 phân 

tán cao trên bề mặt rGO. 
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Hình 3.32. Phổ IR của a) rGO; b) CoFe2O4 và c) CoFe2O4/rGO.   

Vật liệu CoFe2O4/rGO tổng hợp được nghiên cứu bằng phương pháp phổ FT–

IR (Hình 3.32). Trên phổ FT–IR của rGO (Hình 3.32 a) xuất hiện dao động ở 3444 

cm–1 đặc trưng cho dao động của các nhóm chức hydroxyl (–OH), ở 1641–1127 cm-

1 đặc trưng cho nhóm carbonyl (C = O) và nhóm epoxy (C–O–C) [147]. Tuy nhiên, 

các dải hấp thụ quan sát được có cường độ rất thấp do khả năng mất đi trong suốt quá 

trình oxi hóa. Cấu trúc spinel quan sát được từ kết quả trên cho thấy có hai dải hấp 

thụ đặc trưng: một dải ở khoảng 339 cm-1 ứng với liên kết Fe3+–O2-; một dải ở khoảng 

526 cm-1 ứng với liên kết Co2+–O2− [140] (Hình 3.32 b). Những dải hấp thụ đặc trưng 
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quan sát được ở cả vật liệu CoFe2O4 và rGO ở Hình 3.32 c chứng tỏ sự tổng hợp 

thành công vật liệu CoFe2O4/rGO.  

Hình thái của vật liệu tổng hợp được trình bày trên Hình 3.33. Các hạt hình 

cầu với kích thước 2–10 µm xuất hiện ở dạng hidrat hoá (CoFe2O4.nH2O) kết tụ trên 

bề mặt khuôn carbon cầu (Hình 3.33 a). Hình 3.33 b cho thấy các vật liệu cầu rỗng 

tổng hợp được vẫn giữ nguyên cấu trúc sau khi loại bỏ khuôn carbon cầu. Ảnh TEM 

của rGO chỉ rõ hình thái gấp nếp và xếp chồng do quá trình bóc tách và tái xếp lớp 

[181] (Hình 3.33 c). Hình thái của hỗn hợp CoFe2O4/rGO quan sát được là các quả 

cầu rỗng CoFe2O4 gắn lên các tấm rGO theo cấu trúc trật tự có lợi cho sự khuếch tán 

và hấp phụ chất phân tích (Hình 3.33 d).   

 

Hình 3.33. Ảnh SEM của a) CoFe2O4/carbon cầu; b) CoFe2O4/rGO; 

Ảnh TEM của c) rGO; d) Ảnh SEM của CoFe2O4/rGO.  

Bản đồ phân tích nguyên tố EDX (Hình 3.34) cho thấy hình ảnh SEM trên nền 

sáng của vật liệu CoFe2O4/rGO tổng hợp được. Kết quả phân tích bản đồ nguyên tố 

ở Hình 3.34 b, c, d và e cho thấy những hạt CoFe2O4 có kích thước khoảng 500 nm 

gắn trên nền rGO.  
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Hình 3.34. Bản đồ nguyên tố CoFe2O4/rGO a) hình ảnh nền sáng; b) bản đồ của 

oxi; c) bản đồ của carbon; d) bản đồ của cobalt; e) bản đồ của sắt.   
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Hình 3.35. Phổ XPS của CoFe2O4/rGO: a)Quang phổ bề mặt; b) Phổ XPS Co2p;  

c) Phổ XPS Fe2p; d) Phổ XPS O1s; e) Phổ XPS C1s.    

Phổ XPS trình bày ở Hình 3.35 a cho thấy sự có mặt của các nguyên tố Co, 

Fe, O và C ở các năng lượng liên kết tương ứng 793,28; 721,48; 536,78 và 288,78 eV 
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trong vật liệu CoFe2O4/rGO tổng hợp được. Phổ XPS lõi Co2p có 2 đỉnh chính ở 

780,67 và 796,28 eV ứng với Co2p3/2 và Co2p1/2 (Hình 3.35 b). Khoảng cách năng 

lượng giữa đỉnh chính và đỉnh vệ tinh của Co2p có thể được dùng để khẳng định 

thành phần của vật liệu là Co (II) hay Co (III). Cụ thể, khoảng cách năng lượng đặc 

trưng cho cation Co (II) là 6,0 eV, trong khi đặc trưng cho cation Co (III) khoảng 9–

10 eV [13], [22]. Trong nghiên cứu này, khoảng cách năng lượng của cation coban là 

6,62 eV đối với Co2p1/2 và 5,96 eV đối với Co2p3/2. Do đó, Co (II) là dạng chính 

tồn tại trong CoFe2O4. Phổ Fe2p cũng có hai đỉnh chính ở 724,35 eV đối với Fe2p1/2 

và 711,13 eV đối với Fe2p3/2, phổ còn chứa các đỉnh vệ tinh có năng lượng liên kết 

lần lượt là 733,02 và 718,83 eV (Hình 3.35 c), cho thấy hóa trị của Fe trong mẫu là 

+3, phù hợp với hóa trị của Fe trong CoFe2O4 [54], [178], [118]. Hình 3.35d trình bày 

đỉnh của O1s với 2 đỉnh ở mức năng lượng 532,56 eV và 530,46 eV đặc trưng cho 

nhóm hydroxyl (–OH) hấp thụ trên bề mặt và liên kết O–Fe trong cấu trúc tinh thể 

[110]. Phổ XPS của C1s ở Hình 3.37 e cho thấy sự tồn tại của 4 loại nhóm chức đặc 

trưng của carbon là C = C trong vòng không có oxi (ở 284,58 eV); C–OH (ở 285,55 

eV); epoxy C–O–C (ở 286,9 eV) và nhóm carboxyl (–COOH) ở 289,46 eV [191].  
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Hình 3.36. Đường cong từ hóa của a) CoFe2O4; b) CoFe2O4/rGO.   

Đường cong trễ từ của vật liệu CoFe2O4 và CoFe2O4/rGO được xác định ở 298 

K với trường quét từ –10000 đến 10000 Oe cho thấy cả hai vật liệu đều có đặc tính 

sắt từ (Hình 3.36). Độ từ hóa bão hòa của CoFe2O4 là 60,2 emu.g−1 và của 

CoFe2O4/rGO là 48,6 emu.g−1. Những giá trị này cao hơn so với các công bố về cobalt 
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ferrite trước đây [169], [180], [191], độ từ hoá bão hoà cho thấy vật liệu cobalt ferrite 

phân tán tốt trên bề mặt rGO vì khi tỷ lệ CoFe2O4 : rGO là 1:1 nhưng độ từ hoá bão 

hoà tăng lên đáng kể.   
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Hình 3.37. Đẳng nhiệt hấp phụ và khử hấp phụ nitơ của rGO;CoFe2O4 và 

CoFe2O4/rGO.   

Diện tích bề mặt và thể tích lỗ trống của các mẫu vật liệu được xác định bằng 

đẳng nhiệt hấp phụ – khử hấp phụ nitơ (Hình 3.37). Các đường đẳng nhiệt của rGO, 

CoFe2O4 và CoFe2O4/rGO có các vòng trễ ở áp suất tương đối cao thuộc loại IV theo 

phân loại cuả IUPAC. Điều này cho thấy trong vật liệu có tồn tại các hạt và các lỗ 

trống không theo trật tự. Diện tích bề mặt riêng tính được theo mô hình BET của rGO 

là ≈319 m2.g−1; của CoFe2O4 là 16 m2.g−1 và của CoFe2O4/rGO là 77 m2.g−1. Diện tích 

bề mặt của mẫu CoFe2O4/rGO lớn gấp 5 lần so với của vật liệu CoFe2O4. Kết quả này 

cho thấy các hạt cobalt ferrite phân tán cao trên nền rGO và vật liệu tổng hợp được 

có diện tích bề mặt lớn.  
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3.3.2. Sử dụng vật liệu CoFe2O4/rGO để phát triển loại điện cực mới dùng trong 

phương pháp phân tích von – ampe hòa tan 

3.3.2.1. Khảo sát các loại điện cực  

 

Hình 3.38. Cường độ dòng đỉnh (Ip) của UA, XN và HX trên nền GCE (A), 

CoFe2O4/GCE (B), rGO/GCE (C) và CoFe2O4-rGO/GCE (D).  

Điều kiện: Eacc = –0,3 V, tacc = 20 s, ∆E  = 120 mV, v  = 20 mV/s, CUA = CXA = 

CHX= 2×10-5 M; đệm PBS 0,2 M,  pH = 7, n = 4.   

Kết quả ở hình 3.38 cho thấy: tất cả các điện cực khảo sát đều cho tín hiệu 

dòng đỉnh hòa tan (Ia) đối với các chất phân tích. Tín hiệu dòng đỉnh hòa tan cao nhất 

với độ lệch chuẩn thấp được quan sát thấy ở điện cực CoFe2O4-rGO/GCE. Điều này 

chứng tỏ điện cực CoFe2O4-rGO/GCE thuận lợi cho quá trình chuyển điện tử và sự 

oxi hoá. Do đó, điện cực CoFe2O4-rGO/GCE được lựa chọn cho các thí nghiệm tiếp 

theo.  

3.3.2.2. Ảnh hưởng của lượng vật liệu biến tính 

Lượng vật liệu CoFe2O4/rGO trên điện cực nền có liên quan đến độ dày điện 

cực và tổng diện tích bề mặt của vật liệu. Do đó, lượng vật liệu ảnh hưởng đến khả 

năng hấp phụ của UA, XN, HX trên bề mặt vật liệu nên làm thay đổi tín hiệu hòa tan 

anot (Ia) của các chất phân tích này. Để chứng minh sự phụ thuộc của tín hiệu hòa tan 

(Ia) vào lượng vật liệu biến tính, chúng tôi tiến hành thay đổi lượng hỗn hợp vật liệu 

CoFe2O4/rGO ở nồng độ 1,0 mg/mL trong suốt quá trình đo. Ở lượng vật liệu ban 
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đầu, giá trị Ia tăng dần khi tăng lượng vật liệu CoFe2O4/rGO bao phủ trên bề mặt 

GCE, điều này chứng tỏ sự hấp phụ của UA, XN và HX lên vật liệu biến tính tăng. 

Khi lượng vật liệu CoFe2O4/rGO bao phủ lớn hơn 5 µL thì Ia có sự thay đổi nhỏ. Điều 

này chứng tỏ việc tăng độ dày điện cực đã ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ các chất 

cần phân tích (Hình 3.39). Điều này cũng cho thấy quá trình chuyển điện tử trên bề 

mặt điện cực CoFe2O4/rGO xảy ra rất nhanh. Tuy nhiên, khi lượng vật liệu lớn hơn 

7,5 µL thì giá trị Ia có khuynh hướng giảm vì màng điện cực dày hơn và có sự tăng 

điện trở, chống lại quá trình chuyển điện tử các chất phân tích.  

Trong nghiên cứu này, lượng vật liệu CoFe2O4/rGO ở nồng độ 1,0 mg/mL sử 

dụng để biến tính GCE là 5 L.  
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Hình 3.39. Ảnh hưởng của lượng vật liệu CoFe2O4/rGO trên bề mặt GCE đến tín 

hiệu hòa tan (Ip) của dung dịch có CUA = CXN = CHX = 2×10-5 M trong đệm RBS 0,2 

M (pH = 7), với (n = 4). Điều kiện khác như Hình 3.38.    

3.3.2.3. Ảnh hưởng của pH  

pH của dung dịch có ảnh hưởng lớn đến quá trình điện hóa UA, XN, và HX 

trên điện cực biến tính CoFe2O4-rGO/GCE. Hình 3.40 a là các đường DPV của UA, 

XN và HX trên điện cực biến tính khi pH thay đổi từ 2 đến 10. Khi pH của dung dịch 

nhỏ hơn 4 thì Ia của tất cả các chất phân tích giảm khi pH tăng (Hình 3.40 b). Ở pH 

cao đến 6, chỉ Ia của XN tăng khi pH tăng và đạt cực đại khi pH bằng 6. Tuy nhiên, 

Ia của UA và HX đều giảm cho đến khi pH bằng 7 và sau đó khi pH tăng thì các giá 
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trị Ia thay đổi không theo quy luật. Sự phụ thuộc của cường độ dòng đỉnh vào pH khá 

phức tạp, nhưng nhìn chung giá trị Ia của các chất phân tích giảm (Hình 3.40 b). Điều 

này có thể là do sự hấp phụ các chất phân tích UA, XN và HX trên bề mặt điện cực 

CoFe2O4-rGO/GCE. Cấu trúc phân tử của UA, XN và HX chứa vòng thơm và có thể 

bị khử làm thay đổi điện tích điện cực (anions) ở pH cao. Kết quả là các chất phân 

tích hấp thụ ít hơn lên bề mặt điện cực nên làm giảm giá trị Ia.  
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Hình 3.40. a) Đường DPV của UA, XN và HX oxi hóa trên bề mặt điện cực ở các 

giá trị pH khác nhau; b) Ảnh hưởng của pH đến cường độ dòng (Ip); c) Đường hồi 

quy tuyến tính thể hiện mối tương quan giữa Ep và pH; (CUA = CXN = CHX = 2×10-5 

M trong đệm B-RBS 0,2 M). Điều kiện khác như hình 3.38.   

pH cũng ảnh hưởng đến thế đỉnh (Ep) của sự oxi hóa UA, XN và HX trên điện 

cực biến tính CoFe2O4-rGO/GCE. Giá trị Ep âm hơn khi tăng pH và mối quan hệ giữa 

Ep và pH là tuyến tính với hệ số tương quan cao (>0,99) (Hình 3.40 c). Phương trình 

hồi quy tuyến tính thu được:   
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UA: Ep,UA = (0,607 ± 0,010) + (–0,061 ± 0,001) × pH r = 0,9978 (3.37) 

XN: Ep,XN = (0,976 ± 0,010) + (–0,056 ± 0,001) × pH r = 0,9976 (3.38) 

HX: Ep,HX = (1,346 ± 0,012) + (–0,060 ± 0,002) × pH r = 0,9970 (3.39) 

Hệ số góc của các đường Ep = f(pH) lần lượt là –0,061; –0,056 và –0,060 tương 

ứng với UA, XN và HX; những giá trị này rất gần với –0,059 V/pH. Điều này chứng 

tỏ sự oxi hóa UA, XN và HX có cùng số điện tử và số proton trao đổi.  

3.3.2.4. Ảnh hưởng của tốc độ quét  
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Hình 3.41. a) Các đường DPV của sự oxi hóa UA, XN và HX trên bề mặt điện cực 

CoFe2O-rGO/GCE ở các tốc độ quét khác nhau; b) Giản đồ tín hiệu dòng đỉnh (Ia) 

với v1/2; c) Giản đồ thế đỉnh (Ea) với lnv. Điều kiện thí nghiệm: Eacc = –0,3 V, tacc = 

20 s, Erange = –0,2  +1,4 V, (CUA = CXN = 5×10- 4 M and CHX = 10-3 M trong đệm 

B-RBS 0,2M, pH = 5).  

Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của tốc độ quét thế đến tín hiệu điện hóa của 

UA, XN và HX được thực hiện bằng cách thay đổi tốc độ quét từ 50 đến 500 mV·s–1 
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(Hình 3.41). Hình 3.41 a thể hiện sự ảnh hưởng của tốc độ quét đến sự hồi đáp điện 

hóa bằng phương pháp CV. Đường tuyến tính của tín hiệu dòng đỉnh với căn bậc hai 

của tốc độ quét thế cho phép dự đoán cơ chế của phản ứng điện hóa. Nếu đồ thị của 

Ip theo ʋ1/2
 đi qua gốc tọa độ thì quá trình khuếch tán quyết định và ngược lại [12], 

[129].  

Đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa Ip,UA; Ip,XN; Ip,HX và ʋ1/2 cho thấy giữa chúng 

có mối quan hệ tuyến tính tốt (r = 0,9588 – 0,9866, p < 0,001) (Hình 3.41 b). Những 

con số trong dấu ngoặc đơn được tính ở độ tin cậy 95%. Tất cả các đường thẳng 

không đi qua gốc tọa độ do không chứa số 0 (Giá trị từ 0,690 đến 6,770 đối với UA; 

10,913 đến 16,767 đối với XN; 1,799 đến 7,843 đối với HX). Điều này chứng tỏ tốc 

độ của quá trình khử các chất phân tích quyết định do quá trình hấp phụ.  

Ip,UA = (3,730 ± 3,040) + (1,276 ± 0,189) ʋ1/2,  r = 0,9588 (3.40) 

Ip,XN = (13,840 ± 2,927) + (2,182  ± 0,182) ʋ1/2,  r = 0,9863 (3.41) 

Ip,HX = (4,771 ± 3,072) + (1,435 ± 0,191) ʋ1/2,  r = 0,9663 (3.42) 

Mối tương quan giữa thế đỉnh và ln của tốc độ quét được biểu diễn theo phương 

trình Laviron [77].  

    (3.43) 

trong đó Ks là hằng số tốc độ chuyển điện tử; n là số điện tử trao đổi; α là hệ số chuyển 

điện tử; υ là tốc độ quét (V.s-1), E0 là thế oxi hóa khử tiêu chuẩn, T = 298 K, R = 8,314 

J.mol.K-1 and F = 96480 C.mol-1. 

Đồ thị biểu diễn phương trình hồi quy tuyến tính giữa Ep và lnυ được trình bày 

trên Hình 3.41 c. Các phương trình thu được từ 3.44 đến 3.46:  

Ep,UA = (0,270 ± 0,012) + (0,021 ± 0,002) × ln ʋ;  r = 0,977 (3.44) 

Ep,XA = (0,654 ± 0,006) + (0,027 ± 0,001) × ln ʋ;  r = 0,996  (3.45) 

Ep,HX = (0,994 ± 0,019) + (0,030 ± 0,004) × ln ʋ;   r = 0,978  (3.46) 

Giá trị nα của UA, XN và HX lần lượt là 1,222; 0,950; 0,856. Đối với hệ bất 

thuận nghịch, α bằng 0,5 [64]. Do đó giá trị trung bình của n là 2,444; 1,900 và 1,912. 

Vì số điện tử trao đổi là số nguyên nên giá trị của n là 2 cho cả ba chất phân tích. Do 

đó, quá trình oxi hóa UA, XN, HX liên quan đến 2 điện tử và 2 proton; điều này phù 
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hợp với một số công trình đã công bố [154]. Cơ chế của phản ứng oxi hóa các chất 

phân tích có thể xảy ra theo Sơ đồ 3.3.  

     

UA (C5H4N4O3)        C5H2N4O3   

 C5H6N4O5 

   

          XN         C5H4N4O3 (UA) 

    

            HX          C5H4N4O2 

Sơ đồ 3.3. Cơ chế đề xuất sự oxi hóa UA, XN và HX 

Màng điện cực CoFe2O4/rGO nồng độ cao chứa các nhóm chức mang điện tích 

âm trên bề mặt như nhóm –OH và các nhóm chứa nguyên tử O giàu điện tử (expoxide, 

OH, C = O) có khả năng tương tác với các dẫn xuất purin (trong nghiên cứu này là 

UA, XN và HX). Hơn nữa, điện cực biến tính CoFe2O4/rGO có diện tích bề mặt thực 

tế lớn hơn; các liên kết liên hợp, số lượng vị trí hoạt động lớn và khả năng dẫn điện 

tốt hơn nên được sử dụng làm vật liệu biến tính điện cực với các dẫn xuất purin. Do 

đó, tính thuận nghịch điện hóa của các quá trình oxi hóa UA, XN và HX có thể được 

thúc đẩy nhanh hơn khi có mặt CoFe2O4/rGO, làm tăng khả năng trao đổi điện tử và 

tăng khả năng hoạt động điện hóa để oxi hóa UA, XN và HX. Cơ chế được minh họa 

trên Sơ đồ 3.4.  
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Sơ đồ 3.4. Cơ chế đề xuất đối với sự oxi hóa UA, XN và HX trên bề mặt điện cực  

3.3.2.5. Ảnh hưởng của một số chất cản trở  

Bảng 3.6. Giới hạn dung sai của các chất cản trở khi nồng độ các chất phân tích 

CUA = CXN = CHX =10-5 M  trong đệm PBS 0,2M, pH = 5. 

Chất ảnh 

hưởng 

Tỷ lệ mol 

chất ảnh 

hưởng/ 

chất phân 

tích 

UA XN HX 

(Ip, A) (RE, %) (Ip, A) (RE, %) (Ip, A) (RE, %) 

Acetaminophen  10:1 4,25 17,49 3,68 -5,00 1,96 -1,23 

Acid ascorbic 50:1 4,81 28,05 3,75 -7,57 2,03 -4,86 

D-Glucose 1000:1 3,40 -1,92 3,65 0,06 1,96 -1,11 

KCl 20:1 1,429 2,15 4,574 1,64 2,60 0,902 

Na2CO3 20:1 0,562 -5,23 3,66 2,52 2,262 4,31 

MgSO4 100:1 0,620 -1,27 3,530 -3,29 2,085 -5,51 

Để đánh giá độ chọn lọc của điện cực biến tính, chúng tôi khảo sát sự ảnh 

hưởng của một số chất cản trở đến quá trình xác định UA, XN và HX (nồng độ các 

chất phân tích bằng nhau là 2,0 × 10-5 mol.L-1). Giới hạn dung sai là nồng độ tối đa 

của một chất cản trở nào đó trong phép xác định gây ra sai số tương đối khoảng 5%. 

Kết quả cho thấy 10 lần nồng độ acetaminophen và 50 lần nồng độ acid ascorbic 
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không ảnh hưởng đến tín hiệu dòng đỉnh của XN và HX nhưng ảnh hưởng đáng kể 

đến dòng đỉnh của UA. Tuy nhiên, 1000 lần nồng độ của D-glucose; 20 lần nồng độ 

của KCl và Na2CO3; 100 lần nồng độ của MgSO4 không ảnh hưởng đến việc xác định 

UA, XN và HX (Bảng 3.6). Những kết quả này cho thấy phương pháp đề xuất có thể 

được sử dụng để phát hiện các mẫu thực. 

3.3.2.6. Độ lặp lại, khoảng tuyến tính và giới hạn phát hiện  

Độ lặp lại của Ip trên điện cực CoFe2O4-rGO/GCE được xác định bằng cách 

so sánh độ lệch chuẩn tương đối (RSD) với độ lệch chuẩn tương đối được tính toán 

theo phương trình Horwitz: RSDH = 21–0,5lgC với C là nồng độ phần mol). Độ lặp lại 

chấp nhận được nếu RSD nhỏ hơn ½ . RSDH [50]. Mỗi giá trị của Ip được tiến hành 

đo lặp lại 4 lần với 3 nồng độ khác nhau. Các giá trị của RSD và giá trị ½ · RSDH cho 

thấy tất cả các phép đo có độ lặp lại tốt (Bảng 3.7). Do đó, điện cực biến tính CoFe2O4-

rGO/GCE có thể được sử dụng nhiều lần để xác định UA, XN và HX ngay cả khi 

nồng độ các chất phân tích thấp hoặc cao.  

Bảng 3.7. Giá trị trung bình của Ip, RSD, và ½ · RSDH 

 C (M) Ip,average (µA) SD RSD, (%) ½ · RSDH 

(%) 

TN 1 

CUA = 10–5 1,968 0,04 2,17 5,66 

CXN = 10–5 0,918 0,02 2,04 5,66 

CHX = 10–5 0,381 0,01 2,33 5,66 

TN 2 

CUA = 5×10–5 3,299 0,05 1,49 4,44 

CXN = 5×10–5 2,788 0,03 1,18 4,44 

CHX = 5×10–5 1,338 0,01 1,05 4,44 

TN 3 

CUA = 10–4 2,604 0,06 2,29 4,00 

CXN = 10–4 3,423 0,04 1,11 4,00 

CHX = 10–4 1,718 0,03 1,50 4,00 

SD: sai số chuẩn; RSD: độ lệch chuẩn tương đối, đệm B-RBS pH = 5; n = 4 

Ở điều kiện tối ưu, tín hiệu dòng đỉnh trong phương pháp von – ampe có hai 

khoảng tuyến tính: từ 2 µM đến10 µM (P1) và từ 10 µM đến 35 µM (P2) (Hình 3.42). 

Các phương trình hồi quy tuyến tính được xác định như sau: 
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UA:    Ip1,UA = (1,301± 0,039) + (0,145 ± 0,006)CUA;   r = 0,9976   (3.44) 

Ip2,UA = (2,387 ± 0,055) + (0,038 ± 0,002)CUA;  r = 0,9928   (3.45) 

XN:    Ip1,XN = (0,277 ± 0,029) + (0,126 ± 0,004)CXN;  r = 0,9982     (3.46) 

Ip2,XN = (1,017 ± 0,0742) + (0,059 ± 0,003)CXN;  r = 0,9945      (3.47) 

HX:  Ip1,HX = (0,119 ± 0,008) + (0,044 ± 0,001)CHX;   r = 0,9989      (3.48) 

Ip2,HX = (0,270 ± 0,025) + (0,031 ± 0,0001)CHX;  r = 0,9976      (3.49) 

Giới hạn phát hiện UA, XN, và HX lần lượt là 0,767; 0,650 và 0,506 µM. So 

sánh kết quả của phương pháp đề xuất với một số phương pháp điện hóa khác để xác 

định UA, XN và HX ở Bảng 3.8 cho thấy LOD của phương pháp đề xuất có giá trị 

tương đồng với các công trình đã công bố. Những kết quả phân tích trên cho thấy 

điện cực biến tính bằng vật liệu CoFe2O4/rGO là một loại điện cực tiềm năng để xác 

định UA, XN và HX.  
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Hình 3.42. a) Các đường DPV của UA, XN và HX ở các nồng độ thêm chuẩn đồng 

thời khác nhau trong đệm B-RBS 0,2 M, pH = 5; b) Giản đồ Ia với nồng độ. 

Điều kiện khác như hình 3.38.   
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Bảng 3.8. So sánh phương pháp đề xuất với một số phương pháp điện hóa tương tự 

khác để xác định UA, XN và HX  

Điện cực 

Chất 

phân 

tích 

Khoảng 

tuyến tính  

(µM) 

LOD 

(µM) 

Tài liệu tham 

khảo 

Ru (DMSO)4Cl2 nano-

aggregated Nafion membrane 

modified electrode 

UA 100–700 0,372 [70] 

XN 50–500 2,35 

HX 50–300 2,37 

Preanodized nontronite coated 

screen-printed carbon electrode 

UA 2,0–40 0,42 [176] 

XN 2,0–40 0,07 

HX 4,0–30 0,34 

Poly (bromocresol purple) 

modified glassy carbon 

UA 0,5–120 0,20 [154] 

XN 0,1 –100 0,06 

HX 20–80 0,12 

Poly (L-arginie)/graphene 

composite/GCE 

UA 0,1–10 0,05 [179] 

XN 0,1–10 0,05 

HX 0,2–20 0,1 

Pyrolytic graphite electrode UA 10–500 10 [46] 

XN 10–500 10 

HX 10–500 10 

CoFe2O4/rGO UA 2–10 0,767 Nghiên cứu này 

XN 2–10 0,650 Nghiên cứu này 

HX 2–10 0,506 Nghiên cứu này 

3.3.2.7. Xác định dẫn xuất purin trong mẫu nước tiểu 

Phương pháp DPV được sử dụng để xác định các dẫn xuất purin trong mẫu 

nước tiểu. Các thí nghiệm để phân tích các chất trong mẫu nước tiểu đã được tiến 

hành bằng cách sử dụng điện cực biến tính CoFe2O4-rGO/GCE và kết quả được trình 

bày ở Bảng 3.9. Độ hồi phục trong khoảng 95–105,3%, cho thấy độ chính xác và hiệu 

quả của phương pháp được đề xuất để phân tích các mẫu thật. Kết quả thu được khi 
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phân tích mẫu thật đem so sánh phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), cho 

thấy sử dụng phương pháp DPV đề xuất và phương pháp HPLC không khác nhau về 

mặt thống kê (kiểm định mẫu t-test: α = 0,05; t (5) = 0,5, p = 0,637 > 0,05). Như vậy, 

phương pháp đề xuất cho kết quả tương đồng với kết quả của phương pháp phân tích 

tiêu chuẩn HPLC và có tiềm năng xác định UA, XN và HX trong các mẫu sinh phẩm. 

Bảng 3.9. Xác định UA, XN và HX trong nước tiểu người 

Mẫu 

Chất 

phân 

tích 

Phát hiện 

(mM) 

Ave ± Sd 

(n = 4) 

Thêm 

chuẩn 

(mM) 

Kết quả (mM) 

Ave ± Sd 

(n = 4) 

Độ hồi 

đáp 

(%) 

Phương 

pháp  

HPLC 

(mM) 

Urine 01 

UA 4,31 ± 0,47 1,50 5,820 ± 0,270 101,0 4,250 

XN 0,106 ± 0,004 0,045 0,149 ± 0,016 95,4 0,111 

HX < LOD n/a n/a n/a n/a 

Urine 02 

UA 1,990 ± 0,170 1,500 3,440 ± 0,30 96,4 2,180 

XN  0,059 ± 0,009 0,045 0,105 ± 0,015 101,9 0,077 

HX <LOD 0,750 0,786 ± 0,042 104,8 n/a 

Urine 03 

UA 5,57 ± 0,08 1,500 7,15 ± 0,75 105,3 5,390 

XN  0,007 ± 0,001 0,045 0,053 ± 0,003 101,3 0,012 

HX < LOD 0,750 0,712 ± 0,037 95,0 n/a 

n/a: không phù hợp; Ave: Giá trị trung bình; SD: độ lệch chuẩn; n: số thí 

nghiệm lặp lại  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Từ các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của luận án, chúng tôi rút 

ra một số kết luận như sau: 

1. Đã tổng hợp Co3O4 có cấu trúc cầu xốp sử dụng template carbon. Vật liệu nano 

cobalt oxide tổng hợp được có hoạt tính cảm biến với bốn chất khí CO, H2, H2S và 

NH3. 

- Nano cobalt oxide có độ nhạy khí H2S lớn nhất là 5,01 khi nồng độ khí H2S 20 ppm,  

nhiệt độ 300 oC. Độ nhạy khí CO ở nhiệt độ tối ưu là 250 oC. Ở nhiệt độ này, giá trị 

độ nhạy khí cao nhất khi nồng độ khí 200 ppm là 2,7. Đối với khí H2 ở nhiệt độ 300 

oC, độ nhạy khí là 1,99 khi nồng độ khí là 250 ppm. Đối với khí NH3, ở nhiệt độ 200, 

250, 300 và 350 oC. Nhiệt độ tối ưu của vật liệu cảm biến đối với khí này là 300 oC 

với độ nhạy khí đạt giá trị lớn nhất 3,08 khi nồng độ NH3 là 100 ppm. 

2. Đã nghiên cứu được điều kiện tổng hợp để tạo được cobalt ferrite cầu xốp với tỷ 

lệ hợp thức CoFe2O4 bằng cách sử dụng khuôn carbon cứng và ứng dụng để phát triển 

các loại điện cực mới xác định đồng thời acid ascorbic, acetaminophen và caffeine 

trong dược phẩm và đồ uống bằng phương pháp von – ampe hòa tan. 

- Cobalt ferrite điều chế được có cấu trúc cầu xốp là loại thuận từ có độ bão hòa từ 

59 emu.g-1.   

- CoFe2O4 là một chất biến tính điện cực tiềm năng. Trong nghiên cứu này điện cực 

biến tính được có thể dùng để xác định đồng thời acetaminophen, caffeine và acid 

ascorbic trong mẫu thuốc. Phương pháp đề xuất có giới hạn phát hiện thấp (LOD của 

acetaminophen, caffeine và acid ascorbic lần lượt là 0,035; 0,062 và 0,12 µM) và ít 

bị ảnh hưởng bởi các chất hữu cơ (glutamic acid, benzoic acid…) và vô cơ (KNO3, 

KHCO3, CaCl2, (NH4)2SO4).  

3. Đã nghiên cứu tổng hợp được cobalt ferrite/graphene oxide khử (CoFe2O4 /rGO) 

và phát triển điện cực làm việc sử dụng phương pháp điện hóa phân tích đồng thời 

acid uric, xanthine và hypoxanthine bằng phương pháp xung vi phân sử dụng điện 

cực biến tính CoFe2O4-rGO/GCE.   
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- Kết quả cho thấy những hạt CoFe2O4 có kích cỡ khoảng 500 nm gắn trên nền rGO. 

CoFe2O4/rGO có diện tích bề mặt riêng SBET = 77 m2/g và có độ bão hòa từ là 48,6 

emu.g−1.  

- Phương pháp đề xuất có giới hạn phát hiện thấp (LOD của acid uric, xanthine và 

hypoxanthine lần lượt là 0,767; 0,650 và 0,506 µM). Đã thử nghiệm phân tích mẫu 

nước tiểu, kết quả có độ thu hồi cao và độ chính xác tương đương với phương pháp 

HPLC. 

  

Kiến nghị 

- Nghiên cứu ứng dụng của vật liệu tổng hợp được (cobalt oxide, cobalt ferrite) trong 

lĩnh vực quang xúc tác.  

- Nghiên cứu hoạt tính cảm biến điện hoá của vật liệu cobalt oxide tổng hợp được.   

- Nghiên cứu hoạt tính cảm biến khí của vật liệu cobalt ferrite tổng hợp được.   

- Vận dụng tính chất cảm biến điện hoá của vật liệu cobalt ferrite tổng hợp được phân 

tích caffein, ascobic acid, acetaminophen trong thực tế ...  
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