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1 

MỞ ĐẦU 

Trong những thập kỷ gần đây, vật liệu nano đang thu hút nhiều sự chú ý của các 

nhóm nghiên cứu trong nước và trên thế giới, do những tính chất hóa lý mới lạ bắt 

nguồn từ các hiệu ứng do kích thước ở quy mô nanomet mang lại như hiệu ứng giam 

giữ lượng tử, hiệu ứng kích thước và hiệu ứng bề mặt [34]. Trong đó, các oxit kim loại 

họ Lanthanit cấu trúc nano với nhiều tính chất vật lý và hóa học đặc biệt do phân lớp 

electron 4f mang lại. Nhóm vật liệu này đã và đang nhận được sự quan tâm nghiên cứu 

của nhiều nhà khoa học trong các lĩnh vực ứng dụng quan trọng như xúc tác, cảm biến 

khí, chẩn đoán và điều trị bệnh bằng phương pháp y sinh…[46]. Các nghiên cứu cho 

thấy rằng vật liệu ở quy mô nano Lanthanit có tính chất tăng cường đáng kể so với 

dạng khối của nó. Vì vậy, việc nghiên cứu tổng hợp và biến tính các hợp chất họ 

Lanthanit cấu trúc nano để khám phá những tính chất hóa lý, chức năng mới là hết sức 

cần thiết.   

Cho đến nay, nhiều phương pháp khác nhau đã được phát triển để tổng hợp vật 

liệu nano với sự kiểm soát về hình thái, kích thước và thành phần. Trong đó, các 

phương pháp hóa học được xem là có nhiều ưu điểm để chế tạo các cấu trúc nano khác 

nhau bằng sự điều chỉnh các thông số tổng hợp như hàm lượng tiền chất ban đầu, sử 

dụng chất định hướng cấu trúc/chất hoạt động bề măt, nhiệt độ và thời gian phản ứng. 

Nhiều cấu trúc nano oxit đất hiếm như CeO2, Gd2O3, Nd2O3, Er2O3, … đã được nghiên 

cứu, tổng hợp để khám phá các tính chất hóa học, vật lý độc đáo, ứng dụng cho nhiều 

lĩnh vực khác nhau [124, 130]. Trong số các oxit đất hiếm, ceria (CeO2), là chất bán 

dẫn có năng lượng vùng cấm rộng, trữ lượng khá dồi dào, không độc và giá thành thấp 

[32, 34, 39, 46, 106], được ứng dụng rộng rãi trong xúc tác dị thể do tính linh động 

giữa các trạng thái oxy hóa Ce4+ và Ce3+ trong tinh thể CeO2 [2]. Các nghiên cứu gần 

đây đã chỉ ra rằng kích thước, hình thái, khuyết tật bề mặt ảnh hưởng đáng kể đến hiệu 

suất xúc tác của CeO2. Một số kết quả tiêu biểu như Wang và cộng sự [45] phát hiện ra 

rằng CeO2 hình thoi cho hoạt tính xúc tác cao nhất đối với phản ứng hình thành 

dimethyl carbonate, so với dạng hình que nano, ống nano và tấm nano, bởi vì ở các 

khuyết tật của mặt tinh thể (111) tạo ra nhiều tâm xúc tác axit axit-bazơ, thuận lợi cho 

sự hình thành dimetyl cacbonat. Zhou và cộng sự [11] báo cáo rằng xúc tác que nano 

CeO2 thể hiện hoạt tính oxy hóa etanol và độ chọn lọc CO2 cao hơn so với dạng ống 
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nano vì que nano ceria có cấu trúc vô định hình, tạo ra nhiều khuyết tật ở mạng tinh 

thể hơn.  

Neodymium oxit (Nd2O3) được biết đến như một trong những oxit đất hiếm thú 

vị nhất trong họ Lanthanit, bắt nguồn từ tính chất quang và điện độc đáo [8, 28, 85, 

101]. Nd2O3 được sử dụng trong các ứng dụng quan trọng như điều trị ung thư phổi 

[21], cảm biến khí [82], xúc tác [85, 151], vật liệu phát quang [38], vật liệu tương 

thích sinh học [140]. Nhiều cấu trúc nano Nd2O3 khác nhau đã được tổng hợp thành 

công bằng một số phương pháp như đốt sol-gel [135], sol-gel[113], thủy nhiệt [97, 

126, 141] , hệ vi nhũ tương [149], v.v. Gadolinium oxide (Gd2O3) cũng là một trong 

những oxit đất hiếm quan trọng được ứng dụng rộng rãi trong các ứng dụng khác nhau 

như chụp ảnh cộng hưởng từ [40], vật liệu phát quang và chuyển đổi [32], cảm biến 

khí [2, 45], và xúc tác [11] do độ bền hóa và nhiệt tốt, năng lượng photon thấp hơn và 

độ rộng vùng cấm lớn 5,4 eV[49]. Tính chất cấu trúc nano Gd2O3 phụ thuộc rất nhiều 

vào kích thước và hình dạng của nó. Bridot và cộng sự báo cáo rằng đối với cấu trúc 

lõi-vỏ Gd2O3@polysiloxane, kích thước lõi gadolinium oxit ảnh hưởng nhiều đến hiệu 

suất hình ảnh cộng hưởng từ và huỳnh quang [93]. Cha và cộng sự cho thấy cường độ 

phát quang của các hạt nano Gd2O3 pha tạp Eu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi kích thước 

hạt [7]. Li và cộng sự chỉ ra rằng kích thước và hình dạng của vật liệu nano 

Gd2O3:Eu3+ ảnh hưởng mạnh đến tính chất phát quang của chúng, do cấu trúc bề mặt 

khác nhau [60]. Vì vậy, phát triển các phương pháp hóa học đơn giản, chi phí thấp để 

tổng hợp thành công các cấu trúc nano oxit đất hiếm là rất cần thiết để khai thác các 

tính chất, ứng dụng quan trọng và độc đáo của nó. Tuy nhiên, các chiến lược tổng hợp 

các hạt nano oxit đất hiếm như CeO2, Nd2O3 và Gd2O3 có độ phân tán và đồng đều cao 

về các kích thước và hình thái vẫn còn gặp nhiều thách thức, cần tiếp tục được nghiên 

cứu xa hơn. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của chúng tôi, ở Việt Nam vẫn chưa có một 

công trình nghiên cứu có hệ thống về nhóm vật liệu này. Vì vậy, Trong luận án này, 

chúng tôi chọn đề tài “Tổng hợp, biến tính vật liệu nano của một số nguyên tố 

đất hiếm và đánh giá hoạt tính xúc tác quang hóa”. Trong đề tài này chúng tôi sẽ 

tập trung nghiên cứu một số hướng chính như sau: 

- Phát triển các phương pháp hóa học tổng hợp cấu trúc nano Nd2O3. 
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- Phát triển các phương pháp hóa học đơn giản để tổng hợp cấu trúc nano CeO2 

ứng dụng trọng xúc tác quang hóa. 

- Phát triển phương pháp polyol để tổng hợp cấu trúc nano cấu trúc nano Gd2O3 

và Gd(OH)3 ứng dụng trong phản ứng oxy hóa khử nâng cao.  

- Phát triển các phương pháp hóa học tổng hợp cấu trúc nano pha tạp Nd-CeO2  

và Nd-Gd(OH)3. 

Đối tượng nghiên cứu: 

- Vật liệu  nano Nd2O3. 

- Vật liệu cấu trúc nano CeO2 và hoạt tính xúc tác quang hóa.  

- Vật liệu cấu trúc nano cấu trúc nano Gd2O3 và Gd(OH)3 và hoạt tính xúc tác 

oxy hóa khử nâng cao. 

- Vật liệu nano pha tạp Nd-CeO2  và Nd-Gd(OH)3. 

Phương pháp nghiên cứu:  

Phương pháp thực nghiệm được sử dụng chủ yếu trong luận án. Vật liệu được 

chế tạo và khảo sát hoạt tính xúc tác tại phòng thí nghiệm Hóa lý, Khoa Hóa học, 

trường Đại học Khoa học – Đại học Huế. 

Cấu trúc, hình thái học của mẫu được phân tích bằng các phép đo hiện đại có độ 

tin cậy như: giản đồ nhiễu xạ tia X, phổ hồng ngoại, ảnh hiển vi điện tử phát xạ 

trường, ảnh hiển vi điện tử truyền qua.   

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:  

- Góp phần vào sự phát triển khoa học cơ bản và công nghệ nano trong lĩnh  

vực chế tạo vật liệu nano đất hiếm. 

- Đóng góp phương pháp mới điều chế vật liệu nano oxit đất hiếm và khả năng 

xúc tác quang hóa của chúng. 

Tính mới: 

-  Đã phát triển thành công phương pháp hai pha tổng hợp cấu trúc nano Nd2O3. 

- Phát triển thành công phương polyol đơn giản để tổng hợp cấu trúc nano CeO2 

ứng dụng trọng xúc tác quang hóa. 

- Sử dụng phương pháp polyol để tổng hợp cấu trúc nano cấu trúc nano Gd2O3 

và Gd(OH)3 ứng dụng trong phản ứng oxy hóa khử nâng cao.  
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- Sử dụng phương pháp polyol tổng hợp cấu trúc nano pha tạp Nd-CeO2  và Nd-

Gd(OH)3. 

Cấu trúc của luận án gồm các phần sau: 

- Mở đầu 

- Chương 1: Tổng quan tài liệu 

- Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

- Chương 3: Kết quả và thảo luận 

- Kết luận 

- Danh mục các công trình có liên quan đến luận án 

- Tài liệu tham khảo 
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CHƯƠNG I 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Vật liệu nano oxit đất hiếm  

Đất hiếm có 17 nguyên tố bao gồm các nguyên tố Scandi, Ytri, Lanthan và 14 

nguyên tố họ lanthan (Ln) có số thứ tự từ 57-71 trong bảng hệ thống tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học. “Đất hiếm” là thuật ngữ có tính lịch sử bởi hàm lượng của các 

nguyên tố này trong vỏ trái đất không phải là thấp, thậm chí hàm lượng còn cao, tuy 

nhiên việc phân tách riêng biệt các nguyên tố là khó khăn do tính chất hóa học của 

chúng rất giống nhau. Do vậy, đất hiếm là từ chỉ sự “hiếm” về sự tinh kiết của các 

nguyên tố trong lịch sử. Các nguyên tố đất hiếm có lớp vỏ electron dạng 

[Xe]4fn5s25p65d16s2 (với n = 1 đến n =14 là số electron phân lớp 4f). Tuy nhiên, khi 

tồn tại ở dạng ion Ln3+ có nhiều ion nguyên tố đất hiếm không có electron ở phân lớp 

4f bao gồm Y3+, La3+, Lu3+; hoặc các nguyên tố từ Ce3+ đến Yb3+ có sự lấp đầy dần các 

electron ở phân lớp 4f. Sự có mặt của các electron phân lớp 4f đã tách thành các mức 

năng lượng khác nhau của các obital 4f, đây là nguyên nhân gây ra các tính chất quang 

cũng như các tính chất đặc trưng của vật liệu chứa các nguyên tố đất hiếm ở dạng Ln3+  

[129].  

Sự phát triển của khoa học nano từ những năm 1990 đã tạo ra một cuộc cách 

mạng trong lĩnh vực khoa học vật liệu. Vật liệu nano sở hữu ít nhất một chiều có kích 

thước trong khoảng từ 1-100 nm, thường thể hiện các đặc tính khác biệt đáng kể so với 

các vật liệu ở quy mô lớn hơn vì hiệu ứng lượng tử của chúng [44]. Điều này là do cấu 

hình điện tử của vật liệu nano khác biệt nhiều so với cấu hình điện tử của chúng ở quy 

mô lớn thông qua sự biến đổi có hệ thống về mật độ mức năng lượng điện tử như một 

hàm của kích thước [10, 26]. Gần đây, chiến lược tổng hợp vật liệu cấu trúc nano có 

chứa các nguyên tố đất hiếm, có thể là các thành phần chính hoặc là thành phần phụ 

gia, đã mở đường cho sự phát triển các ứng dụng mới. Đặc biệt, các hạt nano có kích 

thước (dao động từ 1 đến 100 nm) dễ dàng tương thích với hầu hết các tương tác phân 

tử sinh học [10, 44, 107]. Vì vậy, việc kết hợp nguyên tố đất hiếm ở quy mô nanomet 

cho phép sử dụng trong nhiều ứng dụng y sinh khác nhau, bao gồm hình ảnh sinh học, 

cảm biến sinh học, xác định mục tiêu, phân phối thuốc và các liệu pháp khác [31].  
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Oxit đất hiếm là vật liệu đất hiếm phổ biến nhất trong các hợp chất của nguyên 

tố đất hiếm, được nghiên cứu rộng rãi [40] vì giá thành thấp, hàm lượng phong phú, có 

trạng thái đa hóa trị trong các điều kiện khác nhau. Nghiên cứu đầu tiên về tổng hợp 

các tinh thể nano oxit đất hiếm được báo cáo bởi Cao và cộng sự [119], liên quan đến 

việc điều chế các tấm nano Gd2O3 hình vuông bằng phương pháp tiếp cận dạng keo. 

Gần như cùng lúc đó, nhóm của Zhang và Yan đã liên tiếp phát triển các phương pháp 

khác nhau để tổng hợp các oxit đất hiếm dạng không chiều (0D), một chiều (1D), hai 

chiều (2D) và ba chiều (3D) cấu trúc nano [74, 109, 110, 148]. Sau hơn 15 năm, các 

nhà nghiên cứu đã phát triển nhiều chiến lược tổng hợp khác nhau, để điều chế thành 

công các cấu trúc nano oxit đất hiếm với sự đa dạng về hình thái, và phát hiện ra nhiều 

ứng dụng tiềm năng trên cơ sở oxit đất hiếm.  

1.2. Cấu trúc của oxit đất hiếm 

 

Hình 1.1. Cấu trúc tinh thể của oxit đất hiếm: (a) Loại A RE2O3, (b) Loại B 

RE2O3, (c) Loại C RE2O3 và (d) dạng florit REO2 [138]. 

Nhìn chung, oxit đất hiếm có thể được chia thành hai loại, oxit hóa trị ba và oxit 

hóa trị bốn. Hầu hết các oxit đất hiếm bền đều có hóa trị ba ngoại trừ CeO2, PrO2 và 

TbO2. RE2O3 hóa trị ba thường có ba loại cấu trúc, được ký hiệu là A, B và C (Hình 

1.1a – c, tương ứng). RE2O3 loại A có hình lục giác, với nhóm không gian P3ˉm1. 

RE3+ có bảy phối trí với O, trong đó sáu O2− tạo thành một khối bát diện và O2− cuối 

cùng nằm ở một trong các mặt của khối bát diện. RE2O3 loại B là đơn tà, với nhóm 
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không gian C2/m. Tương tự, RE3+ cũng có bảy phối trí và sáu O2− tạo thành một khối 

bát diện, nhưng O2− cuối cùng nằm xa hơn một chút so với RE3+. RE2O3 loại C là lập 

phương, với nhóm không gian Ia3ˉ, ion RE3+ trong tinh thể có số phối trí là sáu. Cấu 

trúc ô cơ sở của RE2O3 loại C tương tự như cấu trúc fluorit lập phương, trong đó chỉ có 

hai O2− được loại bỏ thường xuyên [138]. 

REO2 có cấu trúc fluorit lập phương, với nhóm không gian Fm3ˉm, trong đó 

RE4+ phối trí với tám O2−, và O2− nằm trong khoảng trống tứ phương và phối trí với 

bốn RE4+ (Hình 1d). RE trong REO2 cũng có trạng thái hóa trị ổn định là +3 và nó có 

thể chuyển đổi giữa +3 và +4 thông qua việc tạo ra và loại bỏ vị trí trống oxy. Như có 

thể thấy trong giản đồ pha ở Hình 2, RE2O3 (RE = La – Pr) có cấu trúc loại A, RE2O3 

(RE = Y, Dy – Lu) có cấu trúc loại C, và các chất khác là loại C ở nhiệt độ thấp và trở 

thành loại B ở nhiệt độ cao [127].  

 

Hình 1.2. Giản đồ pha của RE2O3 [127]. 

1.3. Tổng quan về nano gadolini oxit 

Gd3+ có cấu hình electron phân lớp 4f7, tức là cấu hình electron bán bão hòa. 

Tất cả 7 electron 4f đều không cặp đôi và có spin cao nhất S=7/2. Cấu hình này tạo 

nên các tính chất riêng biệt cho gadolini cũng như hợp chất của Gd3+ như tính chất từ, 

tính chất điện và tính chất quang… 
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Hình 1.3. Sơ đồ các mức năng lượng của Gd3+
 [15]. 

Ứng dụng quan trọng của hợp chất gadolini nói chung và nano gadoli oxit nói 

riêng là sử dụng làm chất tương phản quang trong kỹ thuật MRI, ngoài ra vật liệu này 

còn ứng dụng trong các lĩnh vực cảm biến khí và xúc tác. Trong đó, các công trình ứng 

dụng vật liệu nano gadolini trong kỹ thuật MRI chiếm hầu hết các công bố khoa học 

về vật liệu này.  

Cho đến nay, hầu hết tất cả các chất tương phản cộng hưởng từ sử dụng trong 

kỹ thuật MRI là dung dịch các phức chất của Gd3+ [104]. Tuy nhiên, nhược điểm của 

sản  phẩm này là thời gian hiệu lực ngắn, sự bài tiết của thuốc khỏi cơ thể chậm do đó 

ion Gd3+ tích tụ dần trong cơ thể gây nên những biến chứng cho người bệnh [55, 71, 

72, 103]. Để khắc phục nhược điểm này, các sản phẩm sau này được thay thế bởi các 

phối tử là các vật liệu phân hủy sinh học như các polyme không chỉ kéo dài đáng kể 

thời gian hiệu lực của phức Gd3+, mà còn cải thiện lượng tích tụ của phức Gd3+ trong 

các khối u rắn thông qua hiệu ứng thẩm thấu và lưu trữ [145]. Vì thế, phức chất thế hệ 

mới của Gd3+ cho phép kéo dài thời gian chụp ảnh trong kỹ thuật MRI lên đến nhiều 

giờ trước khi nó được loại bỏ khỏi cơ thể và làm tăng cường thêm tín hiệu cộng hưởng 

từ của khối u. Đặc biệt, khả năng phân hủy sinh học thành các phân tử có kích thước 

nhỏ hơn đảm bảo đào thải hoàn toàn phức chất Gd3+ trong một thời gian tương đối 

ngắn (khoảng một ngày) bằng cách thải trừ qua thận. Ngay từ năm 2012, Li và cộng sự 

đã tổng hợp tổng hợp phức của Gd3+ với phối tử poly (N-hydroxypropyl-1-glutamine) 

ký hiệu là (PHPG-DTPA-Gd). Thực nghiệm cho thấy độ giãn dọc (r1) của PHPG-

DTPA-Gd (15,72 mM−1S−1) cao hơn 3,7 lần so với DTPA-Gd (MagnevistT). Hình ảnh 

MRI của chuột mang nguyên bào thần kinh đệm C6 cho thấy sự tăng cường đáng kể 
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của ngoại vi khối u sau khi tiêm PHPG-DTPA-Gd với liều 0,04 mmol Gd/kg qua tĩnh 

mạch đuôi, và thời gian chụp mạch não chuột hiệu quả đến 2 giờ sau khi tiêm PHPG-

DTPA-Gd. Sự phân hủy PHPG-DTPA-Gd bởi các enzym lysosome và thủy phân các 

liên kết peptit và este trong phức chất dẫn đến sự đào thải hoàn toàn các gốc Gd-DTPA 

ra khỏi cơ thể trong vòng 24 giờ qua đường thận [145]. Shi và đồng tác giả đã tổng 

hợp được phức chất của Gd3+ với poly (propylene imine) (ký hiệu Gd (PPI-MAL DS-

DOTA (Gd)) bằng cách tạo phức giữa ion Gd3+ với tetraazacyclododecane axit 

tetraacetic (DOTA) và poly (propylene imine) (PPI) glycodendrimers (PPI) [134]. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy R1 của PPI-MAL DS-DOTA (Gd) là 10,2 mM−1s −1, cao hơn 

3,0 lần so với DOTA (Gd) (3,4 mM−1.s−1). Phức chất PPI-MAL DS-DOTA (Gd) thể 

hiện tính tương hợp tế bào và tương hợp tốt, có thể được chuyển hóa và đào thải ra 

khỏi cơ thể sau khi tiêm 48 giờ [64].    

 

Hình 1.4. Một số hình ảnh MRI trên chuột ở động mạch chủ và động mạch thận 

ở thời điểm 5 phút trước khi tiêm (−5 phút) và ở 15, 30, 45, 60, 90 và 120 phút sau khi 

tiêm phức PPI-MAL DS-DOTA (Gd) ([Gd3 +] = 2 mg/mL−1 trong 0,2 mL nước muối 

qua tĩnh mạch đuôi [64]. 
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Tuy nhiên các nghiên cứu gần đây cho thấy ion Gd3+ dùng trong chất tương 

phản quang tồn dư trong cơ thể sẽ gây tác dụng xấu đến thận và não [37], do đó hướng 

nghiên cứu giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc tương phản quang chứa phức chất của 

Gd3+ được thay thế bằng dạng nano Gd2O3 hoặc Gd(OH)3 vừa an toàn hơn cho cơ thể, 

vừa làm tăng mạnh tín hiệu hình ảnh trong kỹ thuật MRI [100]. Các nghiên cứu đã 

công bố cho thấy nano gadolini oxit (Gd2O3) là vật liệu thay thế lý tưởng cho các phức 

của Gd3+ trong kỹ thuật MRI bởi các đặc tính như: ổn định, tương thích sinh học, độc 

tính tế bào thấp, tăng thời gian hiệu lực tương phản quang và tăng chất lượng hình ảnh 

MRI v.v ...[23, 52].  

Các nghiên cứu cho thấy hiệu quả chẩn đoán hình ảnh cũng như độc tính của 

vật liệu nano chứa gadolini sử dụng trong kỹ thuật MRI phụ thuộc vào kích thước hạt 

và chất hoạt động bề mặt. Hơn nữa, do kích thước hạt cũng như khối lượng của nano 

lớn hơn nhiều so với phức chất, vì vậy khả năng hòa tan trong dung môi nước kém hơn 

phức chất đồng thời khả năng keo tụ cao làm cho dung dịch keo kém ổn định hơn so 

với dung dịch phức chất. McDonald và cộng sự đã tổng hợp vật liệu nano Gd2O3 với 

chất hoạt động bề mặt là dextran, dung dịch chứa vật liệu nano có độ ổn định cao trong 

thời gian dài [79]. Các phép đo liên quan đến độ nhạy từ cho thấy những thay đổi đáng 

kể khi dùng chất tương phản là nano Gd2O3 sử dụng dextran làm chất hoạt động bề 

mặt [108]. Trong nghiên cứu của Engstrom và cộng sự [30], các phép đo độ giãn (R1) 

của hệ keo nano Gd2O3 (5–10 nm) với chất hoạt động bề mặt là diethyleneglycol được 

thực hiện trong các dung môi khác nhau. Kết quả đã chỉ ra rằng độ giãn của các hệ keo 

này trong đệm và nước cao gấp đôi so với phức chất Gd-DTPA [30]. Sự khác biệt 

trong độ giãn có thể do sự thay đổi độ nhớt và hàm lượng đại phân tử của dung môi 

[97]. Mặc dù mục đích chính là việc ứng dụng các hạt nano Gd2O3 cho CT và MRI, 

nhưng tính ổn định lâu dài và tổng hợp của nó trong môi trường nước vẫn là một vấn 

đề đáng quan tâm. Đáng chú ý là giá trị LD50 đối với các hạt Gd2O3 thay đổi đáng kể 

trong các nghiên cứu khác nhau [14]. Bridot và cộng sự [11] đã được sử dụng từ các 

hạt nano lai phát quang với lõi Gd2O3 làm chất tương phản cho MRI và huỳnh quang. 

Trong nghiên cứu của mình, những vật liệu này được điều chế bằng cách bao bọc các 

lõi Gd2O3 bằng một lớp vỏ polysiloxan. Phát hiện của này cho thấy độ giãn của proton 

theo chiều dọc của vật liệu này nhiều hơn độ tương phản dương tính như tác nhân như 
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Gd-DOTA thường được áp dụng cho lâm sàng chụp cộng hưởng từ [11]. Kang và 

cộng sự [48] đã tổng hợp hai loại vật liệu nano Gd2O3 bao gồm: Gd2O3@ SiO2-DO2A-

BTA và Gd2O3@ SiO2-DO3A. Những vật liệu này có độ ổn định keo cao và khả năng 

hòa tan trong nước rất tốt. Kết quả thực nghiệm của họ đã chứng minh rằng cả hai loại 

nano này có độ giãn của R1 nhiều hơn của Gd (DO3A-butrol), một điển hình chất cản 

quang MRI phân tử nhỏ.  

Các công trình khoa học công bố gần đây cho thấy ngoài ứng dụng làm chất 

tương phản trong kỹ thuật MRI, nano gadolini oxit và dạng hidroxit của gadolini còn 

được ứng dụng trong một số ứng dụng khác như xúc tác quang và cảm biến khí. 

Các số nghiên cứu cho thấy dạng oxit của gadolini có vùng cấm rộng (lớn hơn 

5eV), tuy nhiên dạng nano Gd(OH)3 có năng lượng vùng cấm nằm trong vùng khả 

kiến (3eV). Shuyang Liu và công sự [68] đã điều chế thành công dạng que nano 

Gd(OH)3 từ các tiền chất là muối GdCl3.6H2O trong dung môi nước có điều chỉnh pH 

bằng dung dịch NH3 và sử dụng cetyltrimethylammoni bromua (CTAB) là chất hoạt 

động bề mặt. Kết quả cho thấy vật liệu tinh khiết, có cấu trúc dạng hình que đường 

kính từ 10-30 nm và chiều dài lớn hơn 450 nm, hấp phụ ánh sáng vùng tử ngoại gần 

(bước sóng 300-400 nm). Nhóm tác giả nghiên cứu tính chất xúc tác quang của vật 

liệu này và khả năng tái sử dụng cho phản ứng oxi hóa Congo đỏ dưới tác dụng của tia 

UV. Kết quả cho thấy hoạt tính xúc tác hầu như ít thay sau nhiều lần tái sử dụng và 

hàm lượng của Congo đỏ bị phân hủy trên 85% sau 200 phút phản ứng. Phản ứng này 

mở ra khả năng ứng dụng của vật liệu này trong xử lý chất màu tồn dư trong nước thải 

của nhà máy nhuộm.  

Tính chất cảm biến khí của Gd2O3 được công bố trong công trình của Carlos R 

Michel và cộng sự [81]. Trong công trình này, vật liệu Gd2O3 rỗng được điều chế trực 

tiếp bằng phương pháp kết tủa trong dung dịch nước có mặt của pectin và axit focmic, 

kết tủa thu được đem sấy khô ở 170 oC và cuối cùng đem nung ở 500 oC. Sau khi phân 

tích bằng các kỹ thuật hiện đại cho thấy vật liệu có cấu trúc hình quả cầu rỗng với 

đường kính từ 0,7-2,5  được hình thành bởi các hạt nano Gd2O3. Vật liệu này thể 

hiện nhạy với khí CO và CO2 ở nhiệt độ 470 oC.  
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1.4.  Tổng quan về nano neodymi oxit  

Neodymi là nguyên tố đất hiếm nằm ở ô số 60 trong bảng hệ thống tuần hoàn 

các nguyên tố hóa học, cấu hình electron [Xe]4f46s2. Trong hợp chất neodymi có số 

oxy hóa +3 ứng với cấu hình electron [Xe]4f3, phân lớp 4f còn 3 electron độc thân 

chưa cặp đôi chính là nguyên nhân tạo nên những tính chất vật lý, hóa học thú vị của 

vật liệu chứa nguyên tố này.  

Nano neodymi oxit cũng như các cấu trúc nano chứa neodymi còn ít nhận được 

sự chú ý của các nhà khoa học nghiên cứu, điều này thể hiện qua số lượng các công bố 

khoa học về Nd2O3 còn rất khiêm tốn trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. 

Các công trình đã công bố chủ yếu tập trung nghiên cứu phương pháp điều chế vật liệu 

nano Nd2O3 [8, 27, 29, 50, 85, 111, 141]. Những công bố ban đầu về vật liệu nano 

Nd2O3 được ghi nhận bởi nhóm nghiên cứu của Tong Liu và cộng sự [69], ở đây nano 

Nd2O3 được điều chế qua sản phẩm trung gian là nano NdH3, trong đó nano NdH3 

được điều chế bằng phản ứng kim loại – plasma hidro, sau đó nung NdH3 trong không 

khí ở nhiệt độ 673K thu được Nd2O3 hình cầu có kích thước khoảng 17 nm. Mirosław 

Zawadzki và cộng sự đã trình bày phương pháp thủy nhiệt đơn giản để tổng hợp thành 

công vật liệu nano Nd2O3 với các hình thái khác nhau như hình cầu, hình que với kích 

thước bé hơn 10 nm [50]. Thêm vào đó, phương pháp sol-gel cũng đã được sử dụng để 

điều chế nano Nd2O3 [27, 29, 99]. Sử dụng phức chất giữa Nd3+ và Bis-(2-hydroxy-1-

naphthaldehyde-entanediamin), sau đó nung sản phẩm ở 600 oC trong 5 giờ thu được 

các hạt nano Nd2O3 (Hình 1.5), ở đây sự phụ thuộc của hình thái sản phẩm vào tỷ lệ số 

mol phối tử và ion Nd3+ cũng đã được nghiên cứu  [85].  

  Wu và công sự điều chế nano Nd2O3 bằng phương pháp đốt cháy với tiền chất 

được sử dụng gồm muối nitrat, axit nitric và một lượng nhỏ polyvinyl ancol đóng vai 

trò là chất tạo gel. Quá trình tạo gel xảy ra trong dung dịch, sau đó hơi nước được loại 

bỏ bằng cách bốc hơi, gel được làm khô ở 180 oC rồi đem nung ở 600 oC. Sản phẩm 

thu được là những hạt hình cầu có kích thước hạt thu được từ 20-30nm. Ở nghiên cứu 

này, các điều kiện ảnh hưởng đến hình thái sản phẩm như: pH của dung dịch tao gel, tỷ 

lệ Nd3+ và axit citric ảnh hưởng đáng kể đến hình thái vật liệu [135]. Vật liệu nano 

Ln2O3 (Ln: Eu, Tb, Nd) có kích thước nhỏ cỡ 2-5 nm được tổng hợp bằng phương 

pháp polyol được công bố đầu tiên bởi R. Bazzi và cộng sự [9], ở đây dietylen glycol 
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được sử dụng như chất hoạt động bề mặt đồng thời là dung môi hòa tan muối Ln3+, sử 

dụng tiền chất là các muối clorua, nitrat, axetat.. đất hiếm.   

 

 

Hình 1.5. Sơ đồ điều chế Nd2O3 có cấu trúc micro/nano [85]. 

 

Vật liệu nano Nd2O3 cho thấy có tiềm năng ứng dụng ở nhiều lĩnh vực như xúc 

tác quang cho phản ứng phân hủy dưới tác dụng của tia UV [85], cảm biến khí [82], sử 

dụng như một tác nhân giết tế bào ung thư phổi [21] hoặc sử dụng như một vật liệu 

phát xạ biến đổi màu ở nhiệt độ thấp từ vật liệu composit của nano Nd2O3 [99]. Tuy 

nhiên việc nghiên cứu về vật liệu này vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức, vì vậy 

việc tiếp tục nghiên cứu tìm ra những phương pháp điều chế mới và ứng dụng của 

chúng là rất cần thiết.  

1.5. Tổng quan về nano ceri oxit   

Ceri là một nguyên tố đất hiếm có số thứ tự 58 trong bảng hệ thống tuần hoàn 

các nguyên tố hóa học và cấu hình electron [Xe]4f15d16s. Hầu hết trong các hợp chất 

của mình, ceri thể hiện các mức oxy hóa Ce3+ và Ce4+ tương ứng với cấu hình electron 

[Xe]4f1 và [Xe].  

Nano ceri oxit (CeO2) còn được gọi là ceria là một vật liệu quan trọng được 

quan tâm nghiên cứu nhiều, trong đó ceri có mức oxy hóa +4. Tinh thể CeO2 có cấu 

trúc dạng lập phương tâm mặt dạng florit (CaF2), thuộc nhóm đối xứng Fm3m. Trong 
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mỗi ô cơ sở các ion Ce4+ nằm ở các đỉnh và tâm của mặt phẳng của ô cơ sở, nguyên tử 

oxy nằm ở các hốc tứ diện. Mỗi ion ceri có số phối trí bằng 8, đó là 8 ion oxy bao 

quanh và mỗi ion oxy có số phối trí bằng 4 tương ứng với 4 ion Ce4+ bao quanh [116]. 

Trong những thập kỷ qua, vật liệu CeO2 có cấu trúc nano đã được các nhà khoa học 

tập trung nghiên cứu phát triển phương pháp tổng hợp và ứng dụng. Nhiều dạng hình 

thái nano khác nhau của ceria đã được tổng hợp và nghiên cứu như cấu trúc nano một 

chiều, nano hai chiều và nano ba chiều, ngoài ra còn có cấu trúc đa cấp xốp, cấu trúc 

quả cầu rỗng cũng đã được điều chế và ứng dụng.  

Có nhiều phương pháp nghiên cứu được sử dụng để điều chế nano CeO2 như 

thủy phân [41], kết tủa [87, 112, 143, 144], thủy nhiệt hoặc thủy dung môi [42, 115], 

đốt cháy [73, 98], sol – gel [56, 95], siêu âm hóa học [137], điện hóa [109] , vi nhũ 

tương [78, 139] … Quá trình tổng hợp bằng con đường hóa học ướt trong dung dịch 

đối với nano oxit kim loại nói chung và CeO2 nói riêng xảy ra qua hai bước là tạo mầm 

và phát triển mầm [13]. Các yếu tố quan trọng trong điều kiện tổng hợp ảnh hưởng đến 

hình thái sản phẩm nano đã được Cheon và cộng sự nghiên cứu. Kết quả cho thấy rằng 

các yếu tố trong giai đoạn tạo mầm, kiểm soát động học, nhiệt độ và điều khiển năng 

lượng hoạt hóa có chọn lọc của các bề mặt tinh thể thông qua việc sử dụng các phân tử 

đóng nắp là rất quan trọng đối với sự phát triển dị hướng [58]. Bằng cách cân bằng và 

kiểm soát một cách tinh vi các thông số này, có thể kiểm soát hình dạng của các tinh 

thể nano CeO2.  

Xúc tác dựa trên ceria có hoạt tính cao có thể được điều chế bằng cách kiểm 

soát quá trình tổng hợp để tạo ra các hình thái và cấu trúc vi mô theo mong muốn ban 

đầu với khuyết tật vị trí oxy trong mạng tinh thể có được kiểm soát. Sự phụ ảnh hưởng 

của hình thái ceria đến hoạt tính xúc tác được Zhentao Feng và cộng sự công bố 

nghiên cứu trong phản ứng đốt cháy toluen với xúc tác là dạng hình que, hình cầu rỗng 

và hình lập phương (Hình 1.7) của ceria. Kết quả cho thấy dạng quả cầu rỗng cho hiệu 

suất chuyển hóa cao nhất đạt 90% ở 207 oC [35]. Phản ứng đốt cháy metan trên xúc tác 

ceria dạng lá cho hiệu suất cao hơn dạng tấm [63]. Hai công trình này cho thấy hiệu 

quả xúc tác phụ thuộc nhiều vào hình thái của nano ceria, cấu trúc có diện tích bề mặt 

lớn hơn sẽ thường cho hiệu suất cao hơn. 
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Hình 1.6.  Ảnh SEM và TEM nano que CeO2 (aec), quả cầu rỗng CeO2 (def), 

và khối lập phương CeO2 (gei) [35].  

 Bên cạnh vật liệu ceria đơn pha, hiện này các công trình tập trung nghiên cứu 

dạng vật liệu composit và pha tạp của ceri với các nguyên tố khác, các nghiên cứu đã 

cho thấy rằng khi pha tạp một lượng nhỏ kim loại khác vào cấu trúc ceria sẽ làm thay 

đổi tính chất lý – hóa và quang, hoạt tính xúc tác [24, 47] cũng như ảnh hưởng đến cấu 

trúc của vật liệu nano CeO2 [3]. Điều này tạo nên những tính chất độc đáo cho vật liệu 

pha tạp mới và chúng thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhóm trên thế 

giới. 

 

 

Hình 1.7. Cấu trúc mạng lưới tinh thể CeO2 tinh khiết (trái) và pha tạp (phải) 

[70]. 

Các công trình tiêu biểu cho vật liệu nano CeO2 pha tạp ion kim loại có thể kể 

đến như công trình của Xian Cunni và cộng sự đã điều chế vật liệu nano CeO2 cấu trúc 
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xốp hình hoa mẫu đơn pha tạp Ni2+ sử dụng tiền chất cerium (III) nitrat, muối 

Ni(NO3)2 và chất hoạt động bề mặt glucose, acrylamin đồng thời được sử dụng, pH 

dung dịch trong quá trình điều chế vật liệu pha tạp được điều chỉnh bằng dung dịch 

amoni [24]. Kết quả nghiên cứu chứng minh rằng hoạt tính xúc tác của vật liệu CeO2 

chứa hàm lượng Ni khác nhau ảnh hưởng rất lớn đến hoạt tính oxy hóa CO và CH4. 

Akbari-Fakhrabadi cùng cộng sự đã công bố kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của các 

ion đất hiếm hóa trị 3 đến cấu trúc của vật liệu CeO2 tinh khiết và CeO2 pha tạp các 

nguyên tố đất hiếm [3]. Kết quả chứng minh rằng quá trình điều chế vật liệu CeO2 

bằng phương pháp đốt cháy khi có mặt các ion pha tạp làm thay đổi cấu trúc xốp của 

vật liệu. Piotr Kaminski đã công bố công trình chứng minh sự ảnh hưởng của thành 

phần hóa học vật liệu nano mạng lưới xốp của CeO2, ZrO2 và dạng pha tạp bề mặt 

bằng vàng và lưu huỳnh đến hoạt tính xúc tác cho quá trình oxy hóa glycerol trong 

nước [47]. Hoạt tính xúc tác của vật liệu pha tạp còn được thể hiện rõ trong công trình 

của Qi Fu và cộng sự [36]. Ở đây hoạt tính xúc tác của vật liệu Au-CeO2 cho phản ứng 

dịch chuyển nước – khí (WGR) ở nhiệt độ thấp phụ thuộc vào điều kiện phản ứng 

cũng như hàm lượng vàng có trong mẫu xúc tác. Tharani cùng cộng sự nghiên cứu tính 

chất siêu tụ điện của vật liệu CeO2/TiO2 thấy rằng vật liệu này có tính chất điện hóa 

thú vị, tính chất này phụ thuộc vào hàm lượng của TiO2 [105]. Tính chất từ của CeO2 

cũng thay đổi khi Mantlikova và cộng sự nghiên cứu trên các vật liệu CeO2, 

CeO2/SiO2 pha tạp bằng các ôxit kim M2O3 loại khác nhau (Fe, Gd, Sm, Nd) được 

điều chế từ phương pháp đồng kết tủa và phương pháp sol-gel. Kết quả cho thấy tính 

chất từ của vật liệu thay đổi mạnh khi pha tạp với các oxit pha tạp khác nhau cũng như 

thành phần của các oxit pha tạp [76]. Jim-Long Her và cộng sự sử dụng phương pháp 

sol-gel, điều chế và khảo sát sự thay đổi của hàm lượng Sr đến hoạt tính của vật liệu 

pha tạp Ce2-xSrx(Zr0.53Ti0.47)Oy dùng trong cảm biến pH. Ngoài ra, vai trò của Ce3+ 

cũng được nhóm tác giả chứng minh đóng vai trò quan trọng trong độ nhạy của vật 

liệu với sự thay đổi pH  [57]. 
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Hình 1.8. Mức độ chuyển hóa CO trên các xúc tác ceria pha tạp [117]. 

1.6. Một số phương pháp hóa học điều chế vật liệu nano 

Các phương pháp hóa học tổng hợp vật liệu nano từ pha lỏng dựa trên nguyên 

tắc của phản ứng kết tủa đang ngày càng phát triển bởi những ưu điểm như: Có thể 

điều khiển được kích thước hạt, cho phép thu được các hạt nano đồng đều, hình dạng 

đa dạng như hạt, que, sợi, ống, tấm…. Việc hình thành vật liệu nano theo các phương 

pháp này gồm hai giai đoạn: quá trình tạo mầm và quá trình phát triển hạt. 

Các thông số trong quá trình tổng hợp như sự tạo mầm, điều khiển động học, 

nhiệt độ và chất hoạt động bề mặt đã tác động trực tiếp đến sự phát triển bất đẳng 

hướng hoặc đẳng hướng của tinh thể trong dung dịch, đây là yếu tố quyết định hình 

thái và cấu trúc của tinh thể của vật liệu nano [90].  Vì vậy, bằng cách điểu khiển các 

điều kiện phản ứng trong quá trình tổng hợp vật liệu nano cho phép ta có thể định 

hướng kích thước, hình thái và cấu trúc của vật liệu nano phù hợp với mục đích ứng 

dụng của mỗi nghiên cứu cụ thể. 

Có nhiều cách để phân loại các phương pháp điều chế vật liệu nano, tuy nhiên 

theo quan điểm dựa trên việc sử dụng dung môi thì có thể chia thành hai phương pháp: 

thủy nhiệt (hydrothermal) sử dụng dung môi trong thành phần có nước và nhiệt dung 

môi (solvothermal) dung môi là chất hữu cơ [31]. 
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Trong phần này chúng tôi sẽ tập trung vào các nghiên cứu tổng hợp vật liệu 

nano dựa trên các nguyên tố đất hiếm sử dụng phương pháp thủy nhiệt và sử dụng 

phương pháp nhiệt dung môi. 

1.6.1. Phương pháp thủy nhiệt  

Phương pháp thủy nhiệt là tổng hợp vật liệu nano bằng phương pháp kết tủa 

trong dung môi nước đã được nhiều công trình sử dụng hiệu quả. Đặc điểm chung của 

phương pháp này là nhiệt độ phản ứng tương đối thấp, điều kiện phản ứng thuận lợi 

cho các thí nghiệm lượng nhỏ trong phòng thí nghiệm, có thể kiểm soát và điều kiển 

hình thái và kích thước của sản phẩm bằng cách thay đổi các điều kiện phản ứng như 

nhiệt độ, nồng độ chất đầu, nồng độ chất hoạt động bề mặt cũng như thời gian phản 

ứng. Chengyin Li và cộng sự đã điều chế các hydroxit đất hiếm (Ln(OH)3) dạng que 

có chiều dài trung bình cỡ 180 nm gồm La(OH)3, Nd(OH)3, Pr(OH)3, Sm(OH)3, 

Gd(OH)3 và Er(OH)3 với nguyên liệu ban đầu là các muối nitrat của chúng 

((Ln(NO3)3), sử dụng chất hoạt động bề mặt là dodecylamine (DDA) trong dung môi 

H2O/CH3OH, phản ứng được thực hiện trong bình autoclave ở 180 0C trong 18 giờ. Để 

thu được dạng nano oxit, tác giả đã nung Ln(OH)3 ở 600 oC với thời gian 2 giờ trong 

khí quyển [59] (Hình 1.9). Feng W cùng cộng sự đã điều chế vật liệu LaF3:Eu3+ dạng 

hạt với kích thước khoảng 25 nm, phản ứng xảy ra ở 75 °C sử dụng chất hoạt động bề 

mặt là chitosan và tiền chất là dung dịch LaCl3, EuCl3 và NH4F làm tiền chất trong 

dung môi nước [131]. Để thu được vật liệu kích thước nhỏ hơn, nhóm của Stouwdam 

JW đã điều chế LaF3:Ln3+ (Ln = Eu, Eu, Nd, Ho) dạng hạt có kích thước 5–10 nm 

bằng phản ứng kết tủa ở 75 °C trong dung môi nước có chứa etanol từ Ln(NO3)3 và 

NaF sử dụng n-octadecyldithioposhat làm chất hoạt động bề mặt [114]. Yuebin L và 

cộng sự đã điều chế vật liệu nano CePO4:Tb3+ tinh thể bằng phản ứng ở 80 °C từ 

Ce(NO3)3, Tb(NO3)3 và dung dịch NH4H2PO4 với chất hoạt động bề mặt là 

poly(ethylene glycol) (PEG) bis (carboxymethyl) ete [67]. Bên cạnh đó, β-

Cyclodextrin cũng đã được sử dụng làm chất phụ gia cho quá trình tổng hợp 

CePO4:Tb3+ cho vật liệu nano dạng dây, phản ứng xảy ra một cách êm dịu tại nhiệt độ 

phòng từ tiền chất là Ce(NO3)3, TbCl3 và NaH2PO4 [62]. Thêm nữa, Buissette V thu 

được vật liệu LaPO4:Ln3+ (Ln = Ce, Tb, Eu) có kích thước dưới 10 nm đã được tổng 

hợp ở 90 °C từ La(NO3)3 và natri- polyphotphat (Na5P3O10) làm chất ổn định [12]. 
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Hình 1.9.   Ảnh TEM của các que nano La2O3 (a), Pr6O11 (b), Nd2O3 (c), và 

Er2O3 (d)  sau khi nung các hydroxit tương ứng ở 600°C trong 2 h [59]. 

Thanh-Dinh Nguyen và cộng sự đã xây dựng phương pháp chung để điều chế 

các nano oxit kim loại chuyển tiếp cũng như oxit đất hiếm dạng đơn chất và hỗn hợp 

trong dung dịch nước với hiệu suất cao. Vật liệu thu được đa dạng về hình thái bao 

gồm hình đai, hinh que, hình bát diện cụt, hình khối, hình cầu, và tấm. Các tiền chất sử 

dụng chủ yếu và các muối nitrat: Co(NO3)2.6H2O, Mn(NO3)2.4H2O, Zn(NO3)2.6H2O, 

Cd(NO3)2.6H2O, La(NO3)3.6H2O, Nd(NO3)3.6H2O, Y(NO3)3.6H2O, Ce(NO3)3.6H2O, 

Sm(NO3)3.6H2O, Gd(NO3)3.6H2O, Er(NO3)3.xH2O và In(NO3)3.xH2O, ZrCl4; chất hoạt 

động bề mặt là axit 6-aminohexanoic và điều chỉnh pH bằng dung dịch NaOH, phản 

ứng xảy ra ở 180 0C trong vòng 20 giờ trong bình teflon [93].  

1.6.2. Phương pháp nhiệt dung môi  

Phương pháp kết tủa trong dung môi hữu cơ được sử dụng rộng rãi để điều chế 

vật liệu nano, ưu điểm của phương pháp này là sản phẩm đồng nhất dễ dàng cho các 

ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng y sinh. Đặc điểm chung của phương pháp này là phản 

ứng xảy ra ở nhiệt độ cao (trên 1000C). Các chất hữu cơ sử dụng làm dung môi thường 

đồng thời là chất hoạt động bề mặt, vì vậy phản ứng xảy ra qua hai giai đoạn: 

 - Giai đoạn tạo phức: Là sự tạo phức của ion kim loại với phân tử dung môi, 

các phân tử dung môi này thường chứa các nhóm chức –OH, -COOH, -NH2 hoặc các 

nhóm chức khác có thể tạo phức với ion kim loại. 
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- Giai đoạn tạo kết tủa: Là giai đoạn các tác nhân kết tủa như 

 (X là các gốc axit như florua, photphat, sunfat..) thay thế liên kết của phức 

chất tạo kết tủa.  

Một số vật liệu tiêu biểu chứa nguyên tố đất hiếm được điều chế bằng phương 

pháp này được Krishna Kattel cùng cộng sự công bố trong công trình [49], ở đây 

Ln2O3 (Ln = Eu, Gd, Dy, Ho và Er) được điều chế từ tiền chất là các muối 

GdCl3.xH2O, Dy(NO3)3.5H2O, Er(NO3)3.5H2O, Eu(NO3)3.5H2O, Ho(NO)3.5H2O, chất 

tạo bọt là H2O2 và NaOH được sử dụng ở dạng viên rắn. Phản ứng được thực hiện ở 

nhiệt độ từ 70 – 1000C trong hai giờ, sản phẩm thu được là các hạt nano oxit đất hiếm 

có kích thước 2 – 3 nm, đây là kích thước lý tưởng cho ứng dụng tương phản quang 

trong MRI. Vật liệu LnPO4 (Ln = La, Y, Eu, Tb và Ho) có các hình thái khác nhau (đa 

diện và dây) đã được tổng hợp từ Ln(NO3)3 tương ứng hoặc hydroxit trong hỗn hợp 

axit oleic/oleylamine/octadecene ở 180 °C [75]. Trong nghiên cứu của mình, các tác 

giả Mai H-X, Zhang Y-W và nhóm nghiên cứu đã phát hiện sự liên hệ giữa kích thước 

và hình dạng của hạt phụ thuộc vào bản chất của cation đất hiếm và tỷ lệ axit 

oleic/oleylamine. Ngoài ra, chấm lượng tử LaPO4:Eu2+ có kích thước 3,5 nm cũng đã 

được tổng hợp ở 240 °C từ muối clorua tương ứng và Na3PO4 trong hỗn hợp axit 

oleic/octadecene [61]. 

Cho đến nay, phần lớn các cấu trúc nano chứa nguyên tố đất hiếm đã được điều 

chế theo phương pháp kết tủa trong dung môi hữu cơ và dung môi nước, kết quả được 

thống kê trong bảng 1.1 [31].  

 

Bảng 1.1. Thống kê điều kiện điều chế một số vật liệu nano của nguyên tố đất 

hiếm [31]. 

Vật liệu Dung môi Chất hoạt 

động bề 

mặt 

Thời gian 

phản ứng 

Nhiệt độ 

phản 

ứng (0C) 

Hình thái 

LiYF4:Nd3+  1-Octadecene  Axit Oleic   90 min  300 (N2)  Bát diện 

α-NaHoF4  1-Octadecene  Axit Oleic   15–45 min 250–330 Nano 
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Vật liệu Dung môi Chất hoạt 

động bề 

mặt 

Thời gian 

phản ứng 

Nhiệt độ 

phản 

ứng (0C) 

Hình thái 

(Ar) Polyhedral 

NaYF4:Yb3+,Er3+, 

Tm3+  

1-Octadecene  Axit Oleic   1 h  300 (Ar) Dạng tấm, 

dạng cầu 

GdPO4  Butylene 

glycol  

 1 h (MW)  120 Tứ diện 

YF3  Ethylene 

glycol  

 15 h  120  Hình thoi  

Ca5(PO4)3)(OH):

Eu3+  

Water  PAA  1 h (MW)  180  Dạng trục 

ZnGa2O4:Eu3+, 

Cr3+  

Ethylenediami

ne  

 48 h  200  Dạng cầu  

NaGdF4  Water  Natri  

xitrat  

24 h  180   Dạng que 

BaGdF5  Water  EDTA  24 h 180  Dạng cầu 

REF3  Nước/Etanol  Natri 

linoleat/ 

axit 

Linoleic 

 

8–10 h 100–200 Hình thái đa 

dạng 

BiPO4:Eu3+ Ethylen 

glycol/glycero

l  

Sodium 

citrate  

20 h  120  Hình sao 

YVO4:Eu3+:Bi3+  Ethylen 

glycol/nước 

PAA  5 h  120  Hình gần cầu  

BaGdF5:Yb3+, 

Er3+  

Ethylen glycol  PEI  24 h  190  Hình cầu  

GdF3  Diethylen  15 h  120  Hình gần cầu 
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Vật liệu Dung môi Chất hoạt 

động bề 

mặt 

Thời gian 

phản ứng 

Nhiệt độ 

phản 

ứng (0C) 

Hình thái 

glycol  

CePO4:Tb3+  Nước β-

Cyclodextr

in  

30 min  Nhiệt độ 

phòng, 

ure  

Dạng dây  

 

1.7. Quá trình oxy hóa – khử nâng cao và ứng dụng 

1.7.1. Quá trình oxy hóa – khử nâng cao 

Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp ở Việt Nam cũng như trên 

thế giới trong thời gian qua kéo theo sự gia tăng các chất thải hữu cơ ra môi trường, , 

đặc biệt là các loại phẩm nhuộm, hợp chất hữu cơ chứa vòng thơm. Những chất này có 

độc tính cao đối với cơ thể động vật, bền về mặt hóa học, khó bị phân hủy trong tự 

nhiên, vì vậy chúng tồn tại lâu dài trong môi trường, khí, đất và đặc biệt làm ô nhiễm 

nguồn nước mặt cũng như nước ngầm gây ra nhiều tác hại đến sức khỏe con người 

cũng như các sinh vật khác. Vì vậy vấn đề xử lý nước ô nhiễm chất hữu cơ đang đặt ra 

những thách thức lớn cần giải quyết. 

Nhiều công trình nghiên cứu được công bố cho thấy đã có những tiến bộ trong 

việc xử lý các chất hữu cơ trong nước thải, bao gồm các phương pháp vật lý, hóa học 

và vi sinh, hoặc kết hợp các phương pháp hóa-sinh… Tuy nhiên, phương pháp oxy hóa 

khử nâng cao hay xúc tác quang hóa trên vật liệu xúc tác bán dẫn là một trong những  

phương pháp thu hút nhiều nghiên cứu ở Việt Nam cũng như trên thế giới bởi hiệu quả 

kinh tế cũng như khả năng xử lý triệt để các chất hữu cơ gây ô nhiễm của phương pháp 

này, đó là sản phẩm của quá trình oxy hóa - khử là CO2 và H2O, đây là những chất 

không độc hại đối với sinh vật và môi trường [5, 53, 152]. 

Bản chất của quá trình oxy hóa – khử nâng cao là sinh ra gốc tự do .OH đóng vai 

trò chất oxy hóa trong quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ. Đây là một tác nhân oxy 

hóa rất mạnh, so sánh thế oxy hóa ta thấy khả năng oxy hóa của gốc hydroxy (E0= 2,8V) 

chỉ kém flo (E0= 3,03V), mạnh hơn hẳn oxy nguyên tử và ozon. Quá trình oxy hóa các 

hợp chất hữu cơ trong nước bằng gốc hydroxyl đã được chỉ ra như sau  [152]: 
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RH+HO* → RHOH   (1.1) 

RH+HO* → R + H2O  (1.2) 

Rn + HO* → Rn-1+ OH-   (1.3) 

Các phản ứng trên cho thấy quá trình này gồm ba giai đoạn: Cộng gốc tự do 

hydroxyl vào phân tử hữu cơ (1); Tách nguyên tử hydro từ hợp chất hữu cơ thành nước 

(2) và cuối cùng là quá trình chuyển electron từ phân tử hữu cơ vào gốc tự do hydroxyl 

tạo ra ion OH-. Như vậy, qua quá trình oxy hóa hợp chất hữu cơ, gốc tự do hydroxyl 

đã giảm dần độc tính của hợp chất hữu cơ thông qua quá trình chuyển dần từ các vòng 

thơm hoặc hydrocacbon thành các nhóm chức dễ phân hủy và cuối cùng của quá trình 

oxy hóa hoàn toàn là CO2 và H2O.  

Có nhiều cách phân loại quá trình oxy hóa – khử nâng cao, tuy nhiên một cách 

thông dụng nhất là chia quá trình oxy hóa – khử nâng cao thành hai loại chính: Đồng 

thể và dị thể [152]. 

Quá trình oxy hóa – khử nâng cao dị thể, còn gọi là phản ứng xúc tác quang, 

được xảy ra chủ yếu trên xúc tác tồn tại ở dạng rắn trong hệ phản ứng, gốc tự do 

hydroxyl được tạo thành dựa trên cơ chế cặp “lỗ trống – điện tử”. Ở đây, electron của 

chất xúc tác được kích thích nhảy lên mức năng lượng cao hơn ở vùng dẫn, đồng thời 

tạo một “lỗ trống” electron ở vùng hóa trị (hình 1.10), quá trình phản ứng bắt đầu xảy 

ra khi các phân tử chất tham gia được hấp phụ lên bề mặt xúc tác, các phân tử này gồm 

hai loại: 

- Các phân tử có khả năng nhận e- (Acceptor). 

- Các phân tử có khả năng cho e- (Donor). 

Quá trình chuyển điện tử có hiệu quả hơn nếu các phân tử chất hữu cơ và vô cơ 

bị hấp phụ trước trên bề mặt chất xúc tác bán dẫn (SC). Khi đó, các quang electron ở 

vùng dẫn sẽ chuyển đến nơi có các phân tử có khả năng nhận electron (A), và quá trình 

khử xảy ra, còn các lỗ trống sẽ chuyển đến nơi có các phân tử có khả năng cho 

electron (D) để thực hiện phản ứng oxy hoá: 

   hυ + (SC)  e- + h+   (1.4) 

A(ads) + e-  A-(ads)  (1.5) 

D(ads) + h+  D+(ads)  (1.6) 
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Các ion A-(ads) và D+(ads) sau khi được hình thành sẽ phản ứng với nhau qua 

một chuỗi các phản ứng trung gian và sau đó cho ra các sản phẩm cuối cùng. Như vậy 

quá trình hấp thụ photon của chất xúc tác là giai đoạn khởi đầu cho toàn bộ chuỗi phản 

ứng. Trong quá trình quang xúc tác, hiệu suất lượng tử có thể bị giảm bởi sự tái kết 

hợp của các electron và lỗ trống.   e- + h+  (SC) + E 

Trong đó: (SC): tâm bán dẫn trung hòa và E: là năng lượng được giải phóng ra 

dưới dạng bức xạ điện từ (hυ’ ≤ hυ)  hoặc nhiệt. 

 

Hình 1.10. Cơ chế quá trình oxy hóa khử nâng cao dị thể. 

Trong quá trình oxy hóa – khử nâng cao dị thể được chia thành các loại như: 

Xúc tác ozon hóa, xúc tác quang ozon hóa và xúc tác quang dị thể. 

 

Hình 1.11. Phân loại Quá trình Oxy hóa - khử nâng cao [152]. 
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Quá trình xúc tác quang đồng thể bao gồm nhiều nhóm phương pháp được chia 

ra thành ba loại chính: Sử dụng năng lượng của bức xạ UV, sử dụng năng lượng sóng 

siêu âm và không sử dụng năng lượng. Trong quá trình này, chất xúc tác được phân 

tán trong dung dịch cùng với các tác nhân khác và chất hữu cơ. Cơ chế sản sinh ra gốc 

tự do hydroxyl trong quá trình oxy hóa – khử nâng cao phụ thuộc vào từng phương 

pháp. Tuy nhiên, gốc tự do hydroxyl tạo thành ngay trong dung dịch dưới tác dụng của 

năng lượng bên ngoài như bức xạ tia UV, sóng siêu âm, hoặc điện năng, hóa năng tác 

động lên các tác nhân như H2O2, O3, hoặc nước trong dung dịch phản ứng. 

1.7.2. Ứng dụng vật liệu nano oxit đất hiếm trong xúc tác quang 

Trong các nghiên cứu được công bố gần đây, các phản ứng dựa trên cơ sở quá 

trình oxy hóa – khử nâng cao dị thể chủ yếu thuộc loại xúc tác quang được ghi nhận 

với một số lượng lớn công trình đã được công. Các vật liệu xúc tác quang bao gồm 

kim loại, oxit kim loại, chất bán dẫn, cấu trúc dựa trên cacbon, chấm lượng tử, khung 

kim loại-hữu cơ... có thể được ứng dụng trong việc phân hủy các chất hữu cơ gây ô 

nhiễm nguồn nước, đặc biệt là nước thải công nghiệp [5, 53]. 

Hoạt tính xúc tác quang phân hủy chất màu của vật liệu nano oxit đất hiếm đã 

được quan tâm nghiên cứu và ứng dụng nhiều, tuy nhiên hầu hết các công trình đều sử 

dụng vật liệu nano CeO2 hoặc vật liệu trên cơ sở nano CeO2 làm chất xúc tác. Số 

lượng công trình nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang của các oxit đât hiếm khác còn rất 

khiêm tốn.  

Đối với vật liệu nano CeO2 hiệu suất của quá quá trình xúc tác quang phân hủy 

chất hữu cơ của nano CeO2 phụ thuộc và nhiều yếu tố như: Hình thái của vật liệu, 

phương pháp điều chế, nguồn cung cấp ánh sáng và cả bản chất cũng như nồng độ đầu 

của chất hữu cơ. Một số công trình tiêu biểu cho quá trình xúc tác quang phân hủy của 

vật liệu CeO2 được chỉ ra ở Bảng 1.2. 

Bảng 1.2.  Một số công trình nghiên cứu phản ứng xúc tác quang của Ceria. 

Stt Hình 

thái nano 

CeO2 

Phương 

pháp điều 

chế 

Chất màu và 

nồng độ 

Nguồn sáng Hiệu suất và thời 

gian phản ứng 

Tài 

liệu 

1 Dây nano Thủy nhiệt 

có sự hỗ 

trợ lò vi 

 

Methyl Orang, 

0.01 mM 

Đèn thủy ngân 

250 W 

Dây nano - 8%, 

Que nano - 78% 

(100 phút) 

[96] 
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sóng 

2 Cấu trúc 

nano 

Phương 

pháp Sol-

gel 

Xylene Milling 

Yellow 6G,  

10 ppm 

Đèn thủy ngân 

125 (365 nm) 

100% 

(30 phút) [120] 

3 Hạt nano, 

Que nano 

phân cấp, 

Dây nano 

phân cấp 

 

 

Lắng đọng 

điện 

 

 

Methyl Orang, 

 20 mg/L,  

pH = 3 

Đèn xenon 

500W (200–

800 nm) 

Hạt nano - 68.8%, 

Que nano -98.2%, 

Dây nano phân 

cấp - 99.3% 

(180 phút) 

[142] 

4  

 

 

 

Hạt nano 

 

 

 

Hòa tan và 

thủy phân 

 

Phenol, (Ph) 

2-clorophenol,  

(2-CP) 

2- 

bromophenol, 

(2-BP) 

2-nitrophenol, 

(2-NP) 

50 mg/L 

 

 

 

Ánh sáng mặt 

trời 

Ph - < 35%, 

2-CP - ~98%, 

2-BP - ~96%, 

2-NP - 99% 

(180 phút), 

TOC (cacbon hữu 

cơ tổng số) 

Ph - ~20%, 

2-CP - ~94%, 

2-BP - 91%, 

2-NP - 96% 

(180 phút) 

[6] 

5  

 

 

 

 

Cấu trúc 

nano 

 

 

Phương 

pháp chùm 

tia điện tử 

 

 

p-nitrophenol  

(4-NP), 

5 mg/L,  

MB,  

10 mg/L 

 

 

 

Đèn 400 W 

(>420 nm) 

4-NP NPs - 45%, 

30 kGy - 60%, 

90 kGy - 66% 

(6 h) 

MB NPs - 36%, 

30 kGy - 65%, 

90 kGy - 75% 

(6 h) 

[51] 

6  

 

 

Hạt nano 

 

 

Thủy nhiệt 

có hỗ trợ lò 

vi sóng 

 

 

 

 

Rhodamine , 

 0.01 mM, 

Ciprofloxacin 

(CIP)—0.01 

mM 

 

Đèn Philip 

15W 

9.55 mW/cm 

Lục giác - 20.6%, 

Que/khối - có mặt 

amoni oxalat - 

86%, CIP 

Que/khối - 53% 

(60 phút) 

[4] 

7  

 
CeO2/SCB 

(bã mía) 

 

Kết tủa 

không 

đồng nhất 

 

 

Methylene 

blue, 20 ppm 

Đèn UV 36W 

(365 nm), 145 

µW/cm2 

 

CeO2 - 30%, 

CeO2/SCB - 90% 

(120 phút) 

[17] 

8 Hạt nano Kết tủa methylene 

blue, 12 ppm 

Đèn UV – 

20W (365nm) 

 

27 phút [125] 
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Tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy CeO2 có thể được ứng dụng trong quá trình 

phân hủy quang các chất ô nhiễm hữu cơ nhưng thời gian cần thiết để loại bỏ hoàn 

toàn các chất ô nhiễm tương đối dài - khoảng 2-3 giờ hoặc đôi khi hơn 10 giờ. Hơn 

nữa, hầu hết các công trình chưa nghiên cứu việc loại bỏ hoàn toàn hợp chất hữu cơ 

thông qua khoáng hóa dung dịch và hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số (TOC). Chỉ số 

TOC giảm đáng kể thường đòi hỏi thời gian dài hơn nhiều so với quá trình mất màu 

của dung dịch nghiên cứu.   

Bên cạnh vật liệu ceria, các vật liệu trên cơ sở của ceria cũng được quan tâm 

nghiên cứu trong lĩnh vực xúc tác quang. Các vật liệu này bao gồm: Vật liệu ceria pha 

tạp, composit ... Việc pha tạp nano CeO2 với kim loại hoặc phi kim loại dẫn đến sự 

thay đổi vị trí của mức vùng hóa trị trên và dưới cùng của mức vùng dẫn [54]. Trong 

đó pha tạp CeO2 với kim loại dẫn đến hoạt tính quang xúc tác cao hơn do sự phân tách 

tốt hơn của các cặp h+/e- [16, 84]. Chất pha tạp kim loại có thể hoạt động như chất 

nhận điện tử hoặc chất cho lỗ trống, đây chính là yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc định vị hạt tải điện làm tăng hiệu suất phản ứng xúc tác quang.  

Các vật liệu kết hợp giữa ceria và nano TiO2 cũng làm tăng đáng kể hoạt tính 

xúc tác quang bởi khả năng lưu trữ oxy, khả năng chuyển trạng thái oxy hóa +4 và +3 

của Ce, khả năng kết tụ, diện tích bề mặt ... của vật liệu. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng 

sự kết hợp của ceria với graphen làm tăng tỷ lệ tái hợp các cặp h+ /e cao và sử dụng 

ánh sáng nhìn thấy thấp, làm giảm độ rộng vùng cấm (2,7 eV) [54]. Một số công trình 

tiêu biều được liệt kê ở Bảng 1.3. 

   Bảng 1.3. Một số công trình nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang của xúc tác từ vật 

liệu nền là ceria. 

Stt Chất xúc tác Phương 

pháp 

điều chế 

Chất màu và nồng 

độ 

Nguồn 

sáng 

Hiệu suất và thời 

gian phản ứng 

Tài 

liệu 

1 nano CeO2  

pha tạp Flo 
  Đốt 

cháy 
Methylen Blue , 10 

mg/L   
Đèn UV  

300 W 
CeO2 - 46% 

 (15 min),  

F-CeO2 - 92.1%  

(6 phút) 

[80] 

2 N-CeO2 quả 

cầu 
  Thủy 

nhiệt 
Rhodamine 6G,  

0.5 g/L 
Đèn xenon 

1000 W  

(>420 nm) 

CeO2—8.7%,  

N-CeO2—68.8% 

(160 phút) 

[132]   
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3  

N-CeO2 
Hóa học 

ướt 
Methylen Blue   Đèn xenon  

150 W   

(>500 nm)    

 CeO2 - ~9%, N-

CeO2 - ~18%  

(320 phút)  

[77] 

4  

 

 

C-N-CeO2   

  

 Thủy 

nhiệt. 

  

Axit cam - 7, 

 0.2 mM,   

pH = 3   

Đèn thủy 

ngân 

  100 W, 

 Đèn 

huỳnh 

quang  

10 W  

TiO2 - 68.4%, 

CeO2 -TiO2`-84%,  

C-N-CeO2-94.4%,  

 TiO2 - 43%,  

CeO2-TiO2-93.3%  

C-N-CeO2 - 98. 

[102] 

5 CeO2 (CP) 

Mg-CeO2(CM)  

Ca-CeO2 (CC) 

Sr-CeO2 (CS) 

Ba-CeO2 (CB) 

Thủy 

nhiệt 
Methylen Blue, 

 10 mg/L    
 Đèn UV 

12 W      
  CP - 33%, 

 CM - 60%,  

CC - 68%,  

CS - 75%,  

CM - 84%  

(120 phút)  

[89] 

6 CeO2  

Ag-CeO2  

Bi-CeO2  

Cd-CeO2  

Pb-CeO2   

   

Kết tủa  
 

Methylen Blue, 

 30 mg/L    

  Ánh sáng 

mặt trời 
  CeO2—10%,  

Ag-CeO2—99.6%, 

Bi-CeO2—~90%, 

Cd-CeO2—~90%, 

Pb-CeO2—~80% 

(90 phút)  

[88] 

7 CeO2@TiO2 

Core-shell    
  Thủy 

nhiệt  
Rhodamin B, 

 0.01 mM   
  Đèn 

xenon  

300 W  

(>400 nm)   

  CeO2—19%, 

TiO2—17%, 

CeO2@TiO2 - 57% 

 (60 phút) 

[19] 

8 CeO2HS/rGO 

(HS—Quả cầu 

nano rỗng)   

  Thủy 

nhiệt 
Methyl Orang,  

30 mg/L  

pH = 6.5   

  Đèn thủy 

ngân 

800 W  

  

HS - 16%,  

rGO - 22%,  

GO - 25%, 

CeO2HS/rGO-97%  

(50 phút) 

[83] 

  

Việc sử nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang dị thể của các vật liệu nano oxit đất 

hiếm khác còn ít được quan tâm nghiên cứu. Công trình tiêu biểu được Shuyang Liu 

và cộng sự nghiên cứu đã sử dụng vật liệu que nano Ln(OH)3, (Ln là các kim loại đất 

hiếm Ln = Nd, Sm, Eu, Gd, Tb và Dy) đã được điều chế từ các muối LnCl3.nH2O 

tương ứng và chất hoạt động bề mặt được sử dụng là cetyltrimethylammonium 

bromide (CTAB) cùng với NH3 là tác nhân điều chỉnh pH. Các vật liệu này được sử 

dụng trong phản ứng đánh giá sự phân hủy của dung dịch Congo đỏ bằng phản ứng 

xúc tác quang sử dụng năng lượng của bức xạ UV, kết quả cho thấy hiệu quả loại bỏ 

Congo đỏ trong dung dịch nước rất tốt sau thời gian thực nghiệm [68].  

 



 

29 

 

Hình 1.12. Hiệu quả xúc tác quang của vật liệu Ln(OH)3. 

Như vậy, các công trình nghiên cứu xúc tác quang dị thể sử dụng vật liệu nano 

oxit kim loại đất hiếm làm xúc tác còn rất khiêm tốn về số lượng cũng như mức độ 

nghiên cứu. Vì vậy, việc khảo sát và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của quá trình oxy 

hóa – khử nâng cao là rất cần thiết nhằm giúp chúng ta có cách nhìn đầy đủ và cụ thể 

hơn đối với vật liệu này. 
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CHƯƠNG 2 

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 . Mục tiêu 

Nghiên cứu tổng hợp một số vật liệu nano oxít đất hiếm và khảo sát các yếu tố 

ảnh hưởng đến hình thái và kích thước sản phẩm; ứng dụng chúng trong xúc tác 

quang, phản ứng oxy hóa khử nâng cao . 

2.2 Nội dung nghiên cứu 

- Phát triển các phương pháp hóa học tổng hợp cấu trúc nano Nd2O3 bằng 

phương pháp hai pha, khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian thủy nhiệt đến 

cấu hình sản phẩm. 

- Phát triển các phương pháp hóa học đơn giản để tổng hợp cấu trúc nano CeO2, 

khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hình thái của sản phẩm và khảo sát 

hoạt tính xúc tác quang của sản phẩm nano CeO2. 

- Phát triển phương pháp polyol để tổng hợp cấu trúc nano cấu trúc nano Gd2O3 

và Gd(OH)3, khảo sát sự ảnh hưởng của dung môi cũng như thời gian tạo phức đến 

hình thái và kích thước của vật liệu thu được, khảo sát hoạt tính xúc tác quang nano 

Gd(OH)3 trong phản ứng oxy hóa khử nâng cao.  

- Phát triển các phương pháp hóa học tổng hợp cấu trúc nano pha tạp Nd-CeO2 

và Nd-Gd(OH)3. 

2.3 Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1 Phương pháp tổng hợp vật liệu  

(1) Tổng hợp nano đa cấp Nd2O3 

Trong nghiên cứu này chúng tôi tổng hợp cấu trúc nano đa cấp Nd2O3 bằng 

phương pháp hai pha tham khảo quy trình từ công trình của Nguyen  và công sự [93]. 

Quy trình tổng hợp gồm ba giai đoạn chính như sau: 

i) Tôi tổng hợp phức Nd(OOCC18H35)3. 

+ Cho 1,1 mmol C18H35COOK vào cốc dung tích 100 ml, thêm tiếp 6,4 ml 

C2H5OH bằng pipet, sau đó cho tiếp 20 ml C6H5CH3 vào lắc cho tan hết lượng 

C18H35COOK ta thu được hỗn hợp 1. 
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+ Cho 0,36 mmol Nd(NO3)3
.6H2O vào cốc dung tích 100 ml, thêm 12,8 ml nước 

vào khuấy đều cho tan hết ta thu được hỗn hợp 2. 

Cho hỗn hợp 1 và hỗn hợp 2 vào bình cầu cổ nhám có dung tích 250 ml lắp sinh 

hàn tiến hành phản ứng ở 70 oC trong 1 giờ. Sau đó chiết thu lấy phần pha hữu cớ phía 

trên chứa phức Nd(OOCC18H35)3. 

ii) Tổng hợp cấu trúc hạt nano cơ sở Nd2O3:  lấy 20 mL hỗn hợp phức thu được 

thêm 5 ml oleylamine vào dung dịch phức thu được ở trên, khuấy trong vòng 10 phút 

để thu được hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo, thêm vào hỗn hợp 20 ml H2O chứa 0,15 ml 

t-butylamine rồi chuyển hỗn hợp sang bình teflon-bọc thép và tiến hành thủy nhiệt ở 

các thời gian và nhiệt độ cần khảo sát khác nhau. Sau phản ứng, chiết lấy phần dung 

môi phía trên thu được hạt nano cơ sở Nd2O3 được bắt bởi các phẩn tử oleate phân tán 

trong dung môi hữu cơ.  

iii) Tổng hợp cấu trúc nano Nd2O3 đa cấp: Để hu được cấu trúc nano Nd2O3 đa 

cấp cấu trúc quả cầu, chúng tôi cho 50 mL ethanol vào hỗn hợp đồng nhất  hạt 

nanoNd2O3 cơ sở thu được ở bước hai. Quá trình tạo kết tủa cấu trúc nano Nd2O3, lọc 

và rửa kết tủa với ethanol nhiều lần. Loại bỏ chất hoạt động bề mặt bảo vệ các hạt 

nano cơ sở bằng ethanol, dẫn đến quá trình tự sắp xếp các hạt nano Nd2O3 cơ sở thành 

cấu trúc nano quả cầu đa cấp. Để tổng hợp cấu trúc nano đa cấp dạng mạng lưới, 

chúng tôi dùng hỗn hợp Nd2O3 cơ sở, đem loại bỏ dung môi bằng cách sấy mẫu ở 80 

oC trong 12 giờ, rồi đem nung ở 700 oC trong 5h với tốc độ gia nhiệt 10 oC/phút. 

 (2) Tổng hợp nano CeO2 

Vật liệu nano CeO2 được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt trong điều 

kiện áp suất khí quyển, các điều kiện phản ứng được nghiên cứu từ thực nghiệm, cụ 

thể như sau: Cho 1,2 gam Ce(CH3COO)3
.xH2O cùng với 20ml TEG vào bình cốc 

400ml, thêm tiếp 200ml nước và khuấy từ ở 70 oC (hoặc 80 oC, 90 oC) trong 4 giờ. 

Tiếp theo, thêm từng giọt một lượng vừa đủ dung dịch NaOH 0,50M vào bình phản 

ứng, dung dịch chuyển đục dần, tiếp tục khuấy từ và giữ nhiệt độ ổn định bình phản 

ứng thêm 3 giờ. Cuối cùng làm lạnh đến nhiệt độ phòng, lọc lấy kết tủa rửa sạch nhiều 

lần bằng nước cất và etanol, đem sản phẩm thu được làm khô ở 80 oC thu được chất 

rắn màu vàng tươi của CeO2, rồi đem nung ở 600 oC trong 3 giờ với tốc độ gia nhiệt 5 

oC/phút. 
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(3) Tổng hợp nano Gd2O3 hình cầu có sự hỗ trợ của vi sóng 

Vật liệu Gd2O3 dạng cầu dược điều chế bằng cách sử dụng TEG vừa là chất 

hoạt động bề mặt, vừa là dung môi trên cơ sở tham khảo tài liệu [49] và có sự thay đổi 

các điều kiện phản ứng. Để tổng hợp hạt nano Gd2O3 với kích thước trung bình 

khoảng 1 nm, Cho 2,5 mmol GdCl3.xH2O vào 50ml TEG trong bình cầu cổ tròn. Hỗn 

hợp được khuấy từ qua đêm ở nhiệt độ phòng tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo, 

gia nhiệt và giữ ổn định ở 70 oC, rồi thêm 7,5 mmol NaOH dạng viên vào hỗn hợp 

phản ứng, tiếp tục khuấy từ mạnh trong 3 giờ cho NaOH tan hoàn toàn, dung dịch 

chuyển từ không màu sang màu vàng nhạt. 

Chuyển hỗn hợp trên đặt trong lò vi sóng (Sharp R-201VN-W; 2.45 GHz) đã 

kết nối sinh hàn hồi lưu. Thực hiện phản ứng ở mức năng lượng trung bình theo chu 

kỳ bật 2,5 phút, tắt 5 phút, quá trình này lặp lại 3 lần.  

Hỗn hợp sau phản ứng được làm nguội ở nhiệt độ phòng, sau đó chuyển vào 

cốc 500ml, thêm lượng nước đến vạch 400ml và khuấy từ trong 30 phút, để lắng 3 

ngày ở nhiệt độ phòng, sau đó lọc lấy kết tủa. Lặp lại quá trình trên ba lần, sản phẩm 

cuối cùng đem ly tâm, rửa sạch nhiều lần bằng etanol và sấy ở 80 oC trong 10 giờ thu 

được sản phẩm có màu vàng chanh. Đem nung ở 700 oC trong 3 giờ với tốc độ gia 

nhiệt 5 oC/phút thu được mẫu nano gadolini oxit. Sản phẩm dạng bột có màu trắng 

xám. Để kiểm soát hình thước hạt nano Gd2O3, chúng tôi thay đổi một số thông số 

phản ứng như bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Một số điều kiện tổng hợp hạt nano Gd2O3 bằng phương pháp polyol với sự 

hỗ trợ của vi sóng. 

Sản phẩm Điều kiện phản ứng Ký hiệu mẫu 

Hạt nano Gd2O3@TEG với kích 

thước hạt trung bình 1 nm 

GdCl3
.6H2O = 2,5 mmol;  

Nhiệt độ phản ứng = 80 oC; 

Thời gian tạo phức = 14 giờ 

S1 

Hạt nano Gd2O3@TEG với kích 

thước hạt trung bình 5 nm 

GdCl3
.6H2O = 2,5 mmol;  

Nhiệt độ phản ứng = 80 oC; 

Thời gian tạo phức = 4 giờ 

S5 

Hạt nano Gd2O3@TEG với kích GdCl3
.6H2O = 2.5 mmol;  S10 
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thước hạt trung bình 10 nm Nhiệt độ phản ứng = 80 oC; 

Thời gian tạo phức = 2 giờ 

 

 

(4) Tổng hợp nano gadolini hidroxit dạng que 

Vật liệu nano Gd(OH)3 dạng que được điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt ở 

áp suất khí quyển, các điều kiện phản ứng được tổng hợp từ quá trình nghiên cứu thực 

nghiệm, cụ thể như sau. Cho 2,5 mmol GdCl3.xH2O vào 20ml TEG trong bình cầu cổ 

tròn. Hỗn hợp được khuấy từ ở nhiệt độ phòng qua đêm tạo thành hỗn hợp đồng nhất. 

Thêm 300ml nước đồng thời khuấy từ, tăng nhiệt độ và giữ ổn định ở 70 oC. Tiếp theo, 

thêm từ từ 50ml dung dịch NaOH 1,5M đã được gia nhiệt ở nhiệt độ ổn định 70 oC vào 

hỗn hợp phản ứng, hỗn hợp phản ứng trở nên đục, tiếp tục khuấy từ trong 3 giờ cho 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, xuất hiện kết tủa trắng đục. Làm lạnh hỗn hợp phản ứng ở 

nhiệt độ phòng, lọc lấy kết tủa, rửa nhiều lần bằng nước cất và etanol, làm khô sản 

phẩm trong bình hút ẩm 6 ngày. Sản phẩm cuối cùng có dạng bột, màu trắng đục.  

(5) Biến tính que nano Gd(OH)3 bằng Neodymium (Nd-Gd(OH)3) 

Vật liệu nano Gd(OH)3 pha tạp Nd được điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt 

dựa trên kết quả điều chế vật liệu nano Gd(OH)3 dạng que, cụ thể như sau: Cho 2,5 

mmol hỗn hợp GdCl3
.xH2O và Nd(NO3)3 theo tỷ lệ số mol 4:1 vào 20ml TEG trong 

bình cầu cổ tròn. Hỗn hợp được khuấy từ ở nhiệt độ phòng trong vòng 12 giờ tạo thành 

hỗn hợp đồng nhất. Thêm 300ml nước đồng thời khuấy từ, tăng nhiệt độ và giữ ổn 

định ở 70 oC. Tiếp theo, thêm từ từ 50ml dung dịch NaOH 1,5M vào hỗn hợp phản 

ứng, hỗn hợp phản ứng trở nên đục, tiếp tục khuấy từ trong 3 giờ cho phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, xuất hiện kết tủa trắng đục. Làm lạnh hỗn hợp phản ứng ở nhiệt độ phòng, 

lọc lấy kết tủa, rửa nhiều lần bằng nước cất và etanol, làm khô sản phẩm trong bình hút 

ẩm 5-7 ngày. Sản phẩm cuối cùng có dạng bột, màu tím hồng. 

(6) Tổng hợp vật liệu nano CeO2 pha tạp Nd (Nd-CeO2) 

Vật liệu nano pha tạp Nd-CeO2 được điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt 

tương tự vật liệu nano CeO2, cụ thể như sau: Cân chính xác 1,20 gam 

Ce(CH3COO)3.xH2O và 0,48 gam Nd(NO3)3.6H2O cùng với 10ml TEG cho vào cốc 

thủy tinh 400ml, thêm tiếp 190 mL nước và khuấy từ ở 80 oC trong 4 giờ. Tiếp theo, 
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thêm từng giọt một lượng vừa đủ dung dịch NaOH 0,50M vào bình phản ứng, dung 

dịch chuyển đục dần, tiếp tục khuấy từ và giữ nhiệt độ ổn định bình phản ứng ở 80 oC 

thêm 2 giờ thì kết thúc phản ứng. Hỗn hợp sau phản ứng được làm lạnh tự nhiên đến 

nhiệt độ phòng, lọc lấy kết tủa rửa sạch nhiều lần bằng nước cất và ethanol, đem sản 

phẩm thu được làm khô ở 80 oC trong 5 giờ thu được chất rắn màu vàng sẫm, rồi đem 

nung ở 600 oC trong 3 giờ với tốc độ gia nhiệt 5 oC/phút. 

2.3.2 Khảo sát hoạt tính xúc tác quang của các vật liệu 

Hoạt tính quang xúc tác của các vật liệu tổng hợp được đánh giá dựa trên phản 

ứng quang xúc tác phân hủy xanh methylene (MB) (hoặc công gô đỏ - CR). Nồng độ 

MB còn lại theo thời gian của phản ứng quang xúc tác được xác định trên thiết bị UV 

– VIS Shimadzu (Nhật Bản). Nguồn sáng chiếu xạ cho phản ứng quang hóa từ đèn 

UVA (18 W (hoặc 36 W), 365 nm, Phillip). 

Thí nghiệm nghiên cứu xúc tác quang phân hủy phẩm nhuộm của các xúc tác 

được thực hiện như sau: Pha dung dịch Metylen Blue (hoặc Congo đỏ) gốc có nồng độ 

160 ppm. Từ dung dịch gốc pha các dung dịch có nồng độ 5ppm, 10 ppm, 15 ppm và 

20 ppm làm dung dịch thí nghiệm. 

Phản ứng được thực hiện trong một thùng carton có chiều cao 50cm, rộng 

70cm, sâu 40cm khoét cửa ở phía trước. Bên trong để hệ phản ứng gồm: Máy khuấy 

từ, bình tam giác, quạt thông gió và phía trên là đèn UV (36W/18W, 365 nm, Phillip). 

Khoảng cách từ đèn UV đến bề mặt dung dịch là 25 cm. Nhiệt độ phản ứng giữ ổn 

định ở 250C nhờ quạt thông gió được gắn ở góc trên của thùng carton. 

(1) Khảo sát hoạt tính xúc tác quang của nano ceria (CeO2) 

Vật liệu CeO2 điều chế ở các nhiệt độ 70 0C, 80 0C và 900C được ký hiệu là Ce-

70, Ce-80 và Ce-90.  

Cân 50 mg Ce-70 cho vào 4 bình tam giác chứa 100ml dung dịch Metylen Blue 

5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm. Trước khi phản ứng quang diễn ra, vât liệu được tiến 

hành thử đánh giá khả năng hấp phụ trong dung dịch MB. Cứ sau 10 phút khuấy từ 

trong bóng tối, dung dịch được xác định lại nồng độ và sau 60 phút thì nồng độ dung 

dịch trong hệ không thay đổi chứng tỏ vật liệu không còn khả năng hấp phụ đối với 

MB. Sau đó tiếp tục khuấy từ và chiếu UV(36W, 365 nm, Phillip)), sau thời gian t 

(phút) lấy 5 mL mỗi dung dịch, li tâm để lọc bỏ xúc sau đó đo xác định nồng độ bằng 
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máy quang phổ bằng máy quang phổ (Uviline 9400), nồng độ MB được xác định theo 

định luật Beer – Lambert ở bước sóng hấp thụ cực đại. Thực hiện tương tự đối với 

mẫu Ce-80, Ce-90. 

Để chứng minh hoạt tính xúc tác của nano CeO2/UV bằng cách lặp lại như thí 

nghiệm trên trong các điều kiện: (1) Không có xúc tác, (2) Không chiếu tia UV. 

Các thí nghiệm này được tiến hành tại Phòng thí nghiệm Hóa lý - Bộ môn Hóa 

lý, trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.   

(2) Khảo sát hoạt tính xúc tác quang của nano Gd(OH)3 dạng que. 

Thí nghiệm 1: Cân 50 mg nano Gd(OH)3 cho vào 4 bình tam giác chứa 100ml dung 

dịch Congo đỏ 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm và 20 ppm. Trước khi phản ứng quang diễn ra, 

vât liệu được tiến hành thử đánh giá khả năng hấp phụ trong dung dịch CR. Cứ sau 10 

phút khuấy từ trong bóng tối, dung dịch được xác định lại nồng độ và sau 60 phút thì 

nồng độ dung dịch trong hệ không thay đổi chứng tỏ vật liệu không còn khả năng hấp 

phụ đối với CR. Sau đó chiếu UV (18 W, 365 nm, Phillip) và bắt đầu tính thời gian 

phản ứng. Sau mỗi khoảng thời gian 25 phút lấy 5 ml mỗi dung dịch, li tâm, lọc bỏ xúc 

tác, đo độ hấp thụ và quét bước sóng cực đại bằng máy quang phổ (Uviline 9400), 

nồng độ CR được xác định theo định luật Beer – Lambert ở bước sóng hấp thụ cực đại.  

Thí nghiệm 2: Lặp lại thí nghiệm 1 với hệ xúc tác cho phản ứng bao gồm 50 mg 

nano Gd(OH)3, 5 ml H2O2, chiếu UV và khoảng thời gian lấy mẫu là 10 phút. 

Để chứng minh hoạt tính xúc tác của các hệ xúc tác bằng cách lặp lại như thí 

nghiệm trên trong các điều kiện: (1) Không có xúc tác, (2) Không chiếu tia UV. 

Các thí nghiệm này được tiến hành tại Phòng thí nghiệm Hóa lý - Bộ môn Hóa 

lý, trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.   

2.3.3. Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu 

(1). Phương pháp phân tích nhiệt (TGA) 

Trong phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng TGA người ta theo dõi sự biến 

đổi khối lượng của mẫu phân tích theo nhiệt độ nhờ thiết bị gọi là “cân nhiệt”. Chương 

trình nhiệt độ được điều khiển bằng máy tính cho phép ấn định khoảng nhiệt độ cần 

theo dõi tốc độ tăng nhiệt trong lò nung. Khi đã biết tốc độ tăng nhiệt theo thời gian thì 

việc theo dõi sự biến đổi của mẫu theo thời gian cũng có giá trị như là nhiệt độ. Nếu 
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ghi sự biến đổi khối lượng (tính theo % so với khối lượng ban đầu của mẫu) theo nhiệt 

độ thì đường cong gọi là đường TG hay TGA. 

Để nghiên cứu chi tiết hơn người ta ghi tốc độ của sự biến đổi khối lượng tức là 

ghi đường dm/dt. Đường cong thu được gọi là đường DTG hay DTGA. 

Sử dụng phối hợp đường DTG với đường TG có ưu điểm là cho biết chính xác 

hơn nhiệt độ bắt đầu xảy ra và kết thúc của quá trình biến đổi khối lượng của chất 

nghiên cứu và nó cho biết rõ ràng các giai đoạn chồng lấp của quá trình. Vì vậy, trên 

giản đồ phân tích người ta thường ghi cả 2 đường TG và TGA. 

Phương pháp phân tích nhiệt vi phân DTA có tham số được theo dõi là hiệu số 

    T giữa nhiệt độ của mẫu phân tích và nhiệt độ của mẫu chuẩn hoặc của môi 

trường. Chất chuẩn được chọn sao cho trong khoảng nhiệt độ nghiên cứu nó hấp thụ 

nhiệt chỉ để nóng lên mà không có bất kì hiệu ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt nào khác. 

Như thế, tuy cùng nằm trong một chế độ gia nhiệt như nhau nhưng mỗi khi mẫu 

nghiên cứu xảy ra một quá trình thu nhiệt hay tỏa nhiệt thì nhiệt độ của nó chênh lệch 

so với chất chuẩn. Phân tích nhiệt trọng lượng của các mẫu được phân tích tại phòng 

XRD và Phân tích nhiệt, Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 

(2). Phổ hồng ngoại (IR) 

Phương pháp phân tích theo phổ hồng ngoại là một trong những kỹ thuật phân 

tích rất hiệu quả. Một trong những ưu điểm quan trọng nhất của phương pháp phổ 

hồng ngoại so với những phương pháp phân tích cấu trúc khác (nhiễu xạ tia X, cộng 

hưởng từ điện tử,…) là phương pháp này cung cấp thông tin về cấu trúc phân tử 

nhanh, không đòi hỏi các phương pháp tính toán phức tạp.  

Kỹ thuật này dựa trên hiệu ứng đơn giản là: các hợp chấp hoá học có khả năng 

hấp thụ chọn lọc bức xạ hồng ngoại. Sau khi hấp thụ các bức xạ hồng ngoại, các phân 

tử của các hơp chất hoá học dao động với nhều vận tốc dao động và xuất hiện dải phổ 

hấp thụ gọi là phổ hấp thụ bức xạ hồng ngoại. 

Các đám phổ khác nhau có mặt trong phổ hồng ngoại tương ứng với các nhóm 

chức đặc trưng và các liên kết có trong phân tử hợp chất hoá học. Bởi vậy phổ thông 

ngoại của một hợp chất hoá học coi như "dấu vân tay", có thể căn cứ vào đó để nhận 

dạng chúng. 

Vùng bức xạ hồng ngại là một vùng phổ bức xạ điện từ rộng nằm giữa vùng 
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trông thấy và vùng vi ba; vùng này có thể chia thành 4 vùng nhỏ: 

- Vùng tác dụng với phim ảnh: từ cuối vùng trông thấy đến 1,2 Micro. 

- Vùng hồng ngoại cực gần 1.2 - 2.5 Micro (1200 – 2500 Micromet). 

- Vùng hồng ngoại gần cũng gọi là vùng phổ dao động. 

- Vùng hồng ngoại xa, còn gọi là vùng quay, từ 25 đến 300, 400 μm. 

Phổ ứng với vùng năng lượng quay nằm trong vùng hồng ngoại xa, đo đạc khó 

khăn nên ít dùng trong mục đích phân tích. 

Như vậy phương pháp phân tích phổ hồng ngoại nói ở đây là vùng phổ nằm 

trong khoảng 2.5 – 25 micro hoặc vùng có số sóng 4000 - 400 cm-1. Vùng này cung 

cấp cho ta những thông tin quan trọng về các dao động của các phân tử do đó là các 

thông tin về cấu trúc của các phân tử.  

Không phải bất kỳ phần tử nào cũng có khả năng hấp thụ bức xạ hồng ngoại; 

mặt khác bản thân sự hấp thụ đó cũng có tính chất chọn lọc. Để một phần tử có thể hấp 

thụ bức xạ hồng ngoại, phân tử đó phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

Độ dài sóng chính xác của bức xạ: một phân tử hấp thụ bức xạ hồng ngoại chỉ 

khi nào tần số dao động tự nhiên của một phần phân tử (tức là các nguyên tử hay các 

nhóm nguyên tử tạo thành phân tử đó) cũng là tần số của bức xạ tới. 

Lưỡng cực điện: Một phân tử chỉ hấp thụ bức xạ hồng ngoại khi nào sự hấp thụ 

đó gây nên sự biến thiên momen lưỡng cực của chúng. 

Phổ hồng ngoại của các mẫu được chụp tại phòng chụp IR, Khoa Hóa học, 

trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 

(3). Phương pháp nhiễu xạ tia X 

Chùm tia Rơnghen đi qua tinh thể bị tán xạ bởi các nguyên tử trong tinh thể. 

Hiện tượng này xảy ra trên lớp vỏ điện tử của các nguyên tử. Các nguyên tử trở thành 

các tâm phát sóng cầu, các sóng này sẽ giao thoa với nhau. Cấu trúc tinh thể sẽ quyết 

định vị trí hình học cũng như cường độ của các cực đại giao thoa. Vì vây, mỗi cấu trúc 

tinh thể sẽ có một ảnh nhiễu xạ tia X đặc trưng. 

Theo lý thuyết cấu tạo tinh thể, mạng tinh thể cấu tạo từ những nguyên tử hay 

ion được phân bố một cách tuần hoàn trong không gian theo quy luật xác định. 

Khoảng cách giữa các nguyên tử hay ion trong tinh thể khoảng vài Angstrom (cỡ bước 

sóng tia X). Khi chùm tia X tới bề mặt tinh thể và đi vào bên trong thì mạng tinh thể 
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đóng vai trò như một cách tử nhiễu xạ đặc biệt. Các tia tán xạ từ nguyên tử hay ion 

khác nhau nếu thoả mãn một số điều kiện nhất định sẽ giao thoa với nhau. 

Giao thoa là hiện tượng tăng cường biên độ dao động ở những điểm này và 

giảm yếu cường độ dao động ở những điểm khác trong không gian do sự chồng chất 

của hai hay nhiều sóng kết hợp cùng lan truyền đến các điểm đó. 

Phương trình Vulf-Bragg  

Chiếu chùm tia X vào tinh thể tạo với mặt phẳng tinh thể một góc θ, khoảng 

cách giữa các mặt phẳng tinh thể là d như được biểu diễn trên hình 2.1. 

 

Hình 2.1.  Sự phản xạ tia X trên các mặt tinh thể. 

 

Giả sử chùm tia X có bước sóng λ xác định chiếu vào mẫu chất thì khả năng 

phản xạ cực đại phụ thuộc vào góc θ giữa tia X chiếu vào và mặt phẳng tinh thể. Nếu θ 

tăng đều đặn tương ứng với các giá trị n = 1, 2, 3... thì sự phản xạ sẽ cực đại tương ứng 

với các giá trị của θ như sau: 

 θ1 = arsin 1. 








d2


  θ2 = arsin 2. 









d2


 

 θ3 = arsin 3. 








d2


       ...    θn = arsin n. 









d2


 

Sự phản xạ tương ứng với n = 1 được gọi là sự phản xạ bậc 1, sự phản xạ tương 

ứng với n = 2 được gọi là sự phản xạ bậc 2,... Từ các phương trình trên nhận thấy rằng 

nếu θ đo được tương ứng với các giá trị n thì có thể tính được d vì chiều dài bước sóng 

λ của tia X chiếu vào đã biết. Cường độ của các đỉnh phổ thay đổi theo giá trị của θ 

hay theo bậc phản xạ, do đó khi nghiên cứu cường độ của phổ tia X có thể nhận được 

các thông tin về sự sắp xếp các mặt phẳng của các nguyên tử khác nhau trong tinh thể.  
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Yêu cầu cơ bản của mẫu đo, đối tượng khảo sát: Mẫu bột, khối, polime, 

màng mỏng… có bề mặt sạch, có thể tạo được mặt phẳng để tia X không bị tán xạ. 

Trong luận án này phổ nhiễu xạ tia X được ghi trên máy HUT-PCM Brucker 

D8, sử dụng ống tia Rơnghen bằng Cu với bước sóng Kα = 1,5406 x 10-8cm tại Khoa 

Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. 

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

Hiện nay, kính hiển vi điện tử quét đã được sử dụng rộng rãi trong việc nghiên 

cứu hình thái bề mặt vật liệu, nhất là trong nghiên cứu các dạng màng mỏng. 

Nguyên lý hoạt động và sự tạo ảnh trong SEM  

Việc phát các chùm điện tử trong SEM cũng giống như việc tạo ra chùm điện tử 

trong kính hiển vi điện tử truyền qua, tức là điện tử được phát ra từ súng phóng điện tử 

(có thể là phát xạ nhiệt, hay phát xạ trường...), sau đó được tăng tốc. Tuy nhiên, thế 

tăng tốc của SEM thường chỉ từ 10 kV đến 50 kV vì sự hạn chế của thấu kính từ, việc 

hội tụ các chùm điện tử có bước sóng quá nhỏ vào một điểm kích thước nhỏ sẽ rất khó 

khăn. Điện tử được phát ra, tăng tốc và hội tụ thành một chùm điện tử hẹp (cỡ vài trăm 

Angstrong đến vài nanomet) nhờ hệ thống thấu kính từ, sau đó quét trên bề mặt mẫu 

nhờ các cuộn quét tĩnh điện. Độ phân giải của SEM được xác định từ kích thước chùm 

điện tử hội tụ, mà kích thước của chùm điện tử này bị hạn chế bởi quang sai, chính vì 

thế mà SEM không thể đạt được độ phân giải tốt như TEM. Ngoài ra, độ phân giải của 

SEM còn phụ thuộc vào tương tác giữa vật liệu tại bề mặt mẫu vật và điện tử. Khi điện 

tử tương tác với bề mặt mẫu vật, sẽ có các bức xạ phát ra, sự tạo ảnh trong SEM và các 

phép phân tích được thực hiện thông qua việc phân tích các bức xạ này. Các bức xạ 

chủ yếu gồm: 

• Điện tử thứ cấp (Secondary electrons): Đây là chế độ ghi ảnh thông dụng nhất của 

kính hiển vi điện tử quét, chùm điện tử thứ cấp có năng lượng thấp (thường nhỏ hơn 

50 eV) được ghi nhận bằng ống nhân quang nhấp nháy. Vì chúng có năng lượng thấp 

nên chủ yếu là các điện tử phát ra từ bề mặt mẫu với độ sâu chỉ vài nanomet, do vậy 

chúng tạo ra ảnh hai chiều của bề mặt mẫu.  

• Điện tử tán xạ ngược (Backscattered electrons): Điện tử tán xạ ngược là chùm điện 

tử ban đầu khi tương tác với bề mặt mẫu bị bật ngược trở lại, do đó chúng thường có 

năng lượng cao. Sự tán xạ này phụ thuộc rất nhiều vào vào thành phần hóa học ở bề 

../../../../../wiki/T%25C3%25A1n_x%25E1%25BA%25A1
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mặt mẫu, do đó ảnh điện tử tán xạ ngược rất hữu ích cho phân tích về độ tương phản 

thành phần hóa học. Ngoài ra, điện tử tán xạ ngược có thể dùng để ghi nhận ảnh nhiễu 

xạ điện tử tán xạ ngược, giúp cho việc phân tích cấu trúc tinh thể (chế độ phân cực 

điện tử). Ngoài ra, điện tử tán xạ ngược phụ thuộc vào các liên kết điện tại bề mặt mẫu 

nên có thể đem lại thông tin về các đômen sắt điện.  

Từ điểm ở bề mặt mẫu mà chùm tia điện tử chiếu đến có nhiều loại hạt, loại tia 

được phát ra, gọi chung là các loại tín hiệu. Mỗi loại tín hiệu sẽ phản ánh một đặc 

điểm của mẫu tại thời điểm được điện tử chiếu đến. Số lượng điện tử thứ cấp phát ra 

phụ thuộc vào độ lồi lõm của bề mặt mẫu, số điện tử tán xạ ngược phát ra phụ thuộc 

vào nguyên tử số Z, bước sóng tia X phát ra phụ thuộc bản chất của nguyên tử trong 

mẫu chất. Cho chùm điện tử quét lên mẫu và quét đồng bộ một tia điện tử lên màn 

hình. Thu và khuếch đại một loại tín hiệu nào đó được phát ra từ mẫu để làm thay đổi 

cường độ sáng của tia điện tử quét trên màn hình, ta thu được ảnh. Nếu thu tín hiệu ở 

mẫu là điện tử thứ cấp, ta có kiểu ảnh điện tử thứ cấp, độ sáng tối trên ảnh cho biết độ 

lồi lõm trên bề mặt mẫu. Với các mẫu dẫn điện, chúng ta có thể thu trực tiếp điện tử 

thứ cấp của mẫu phát ra, còn với mẫu không dẫn điện, ta phải tạo ra trên bề mặt mẫu 

một lớp kim loại, thường là vàng hoặc platin. Sơ đồ nguyên lý máy chụp SEM được 

biểu diễn trên hình 2.2. 

Trong kính hiển vi điện tử quét có dùng các thấu kính, nhưng chỉ để tập trung 

chùm điện tử thành điểm nhỏ chiếu lên mẫu chứ không phải dùng để phóng đại. Cho 

điện tử quét lên mẫu với biên độ nhỏ d (cỡ micromet) còn tia điện tử quét trên màn 

hình có biên độ lớn D (tuỳ theo kích thước màn hình), ảnh sẽ có độ phóng đại D/d. Khi 

ảnh được phóng đại theo phương pháp này, mẫu không cần phải cắt lát mỏng và 

phẳng.  

Độ phóng đại của kính hiển vi điện tử quét thông thường từ vài chục ngàn đến 

vài trăm lần, độ phân giải phụ thuộc vào đường kính của chùm tia chiếu hội tụ trên 

mẫu. Thông thường, năng suất phân giải là 5nm đối với ảnh bề mặt thu được bằng 

cách thu điện tử thứ cấp, do đó ta có thể thấy được các chi tiết thô trong công nghệ 

nano. 

 

../../../../../wiki/Nhi%25E1%25BB%2585u_x%25E1%25BA%25A1_%25C4%2591i%25E1%25BB%2587n_t%25E1%25BB%25AD
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Hình 2.2. Sơ đồ nguyên lý máy chụp SEM. 

Phương pháp SEM thường được sử dụng để nghiên cứu bề mặt, kích thước, 

hình dạng tinh thể của vật liệu. 

Kỹ thuật chuẩn bị mẫu để ghi ảnh SEM: Phân tán mẫu bằng ethanol, sấy khô, 

phủ một lớp mẫu lên giá đựng mẫu, tiếp theo phủ một lớp vàng rất mỏng lên bề mặt 

mẫu. 

Ảnh SEM các mẫu nghiên cứu trong luận án được chụp trên máy Jeol 5410 LV tại 

phòng hiển vi điện tử quét thuộc Khoa Vật lý - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

(5). Kính hiển vi điện tử truyền qua (Transmission Electron Microscopy TEM) 

Kính hiển vi điện tử truyền qua (Transmission Electron Microscopy, viết tắt: 

TEM) là một thiết bị nghiên cứu vi cấu trúc vật rắn, sử dụng chùm điện tử có năng 

lượng cao chiếu xuyên qua mẫu vật rắn mỏng và sử dụng các thấu kính từ để tạo ảnh 

với độ phóng đại lớn (có thể tới hàng triệu lần), ảnh có thể tạo ra trên màn huỳnh 

quang, trên phim quang học, hay ghi nhận bằng các máy chụp kỹ thuật số. 

TEM là một công nghệ ở đó dòng electron được tập trung trên mẫu để tạo ra một 

hình ảnh rất nhỏ của cấu trúc. Đối lập với vi điện tử quang cổ điển, chùm electron tương 
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tác hầu hết bằng sự nhiễu xạ hoặc khuếch tán hơn là hấp thụ, mặc dù cường độ của dòng 

truyền qua vẫn ảnh hưởng bởi thể tích và mật độ của vật liệu mà nó đi qua. Cường độ 

nhiễu xạ phụ thuộc vào hướng mặt phẳng của nguyên tử trong tinh thể tương quan với 

chùm electron. Ở góc vuông chùm electron được nhiễu xạ mạnh, đưa electron ra khỏi trục 

của chùm đến, trong khi các góc khác chùm electron nhiễu xạ rộng.  

 Sơ đồ nguyên lý máy chụp TEM được trình bày trên hình 2.3. 

 

Hình 2.3 Sơ đồ nguyên lý máy chụp TEM. 

Kỹ thuật chuẩn bị mẫu để ghi ảnh TEM: Mẫu vật liệu chuẩn bị cho 

phưong pháp TEM phải mỏng để cho phép electron có thể xuyên qua giống như tia 

sáng có thể xuyên qua vật thể trong hiển vi quang học, do đó việc chuẩn bị mẫu sẽ 

quyết định tới chất lượng của ảnh TEM. Thông thường, độ dày của mẫu phải xử lý 

mỏng dưới 150 nm, hay thậm chí thấp hơn 100 nm. Các mẫu được phân tán trong 

dung môi ethanol trong 15 phút bằng siêu âm. Sau đó dung dịch huyền phù được 

nhỏ lên lưới đồng rất mỏng, và tiếp tục làm khô bằng đèn hồng ngoại. Ảnh TEM các 

mẫu nghiên cứu của luận án được chụp tại Phòng kính hiển vi điện tử, Viện Vệ sinh 

dịch tễ trung ương, Yecxanh, Hà Nội. 
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(6). Phương pháp phổ EDX  

Phổ tán sắc năng lượng tia X, hay Phổ tán sắc năng lượng là kỹ thuật phân 

tích thành phần hóa học của vật rắn dựa vào việc ghi lại phổ tia X phát ra từ vật rắn do 

tương tác với các bức xạ (mà chủ yếu là chùm điện tử có năng lượng cao trong các 

kính hiển vi điện tử). Trong các tài liệu khoa học, kỹ thuật này thường được viết tắt là 

EDX hay EDS xuất phát từ tên gọi tiếng Anh Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy. 

Nguyên lý của EDX 

Kỹ thuật EDX chủ yếu được thực hiện trong các kính hiển vi điện tử, trong đó, 

ảnh vi cấu trúc vật rắn được ghi lại thông qua việc sử dụng chùm điện tử có năng 

lượng cao tương tác với vật rắn. Khi chùm điện tử có năng lượng lớn được chiếu vào 

vật rắn, nó sẽ đâm xuyên sâu vào nguyên tử vật rắn và tương tác với các lớp điện tử 

bên trong của nguyên tử. Tương tác này dẫn đến việc tạo ra các tia X có bước sóng đặc 

trưng tỉ lệ với nguyên tử số (Z) của nguyên tử theo định luật Mosley: 
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Có nghĩa là, tần số tia X phát ra là đặc trưng 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 phát triển trong các 

kính hiển vi điện tử, ở đó các phép phân tích được thực hiện nhờ các chùm điện tử có 

năng lượng cao và được thu hẹp nhờ hệ các thấu kính điện từ. Phổ tia X phát ra sẽ có 

tần số (năng lượng photon tia X) trải trong một vùng rộng và được phân tich nhờ phổ 

kế tán sắc năng lượng do đó ghi nhận thông tin về các nguyên tố cũng như thành phần. 

Kỹ thuật EDX được phát triển từ những năm 1960 và thiết bị thương phẩm xuất hiện 

vào đầu những năm 1970 với việc sử dụng detector dịch chuyển Si, Li hoặc Ge. 

 

../../../../../wiki/Tia_X
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Hình 2.4. Nguyên lý của phép phân tích EDX. 

Khi chùm điện tử có năng lượng cao tương tác với các lớp vỏ điện tử bên trong 

của nguyên tử vật rắn, phổ tia X đặc trưng sẽ được ghi nhận. 

Kỹ thuật ghi nhận và độ chính xác của EDX 

Tia X phát ra từ vật rắn (do tương tác với chùm điện tử) có năng lượng biến 

thiên trong dải rộng, sẽ được đưa đến hệ tán sắc và ghi nhận (năng lượng) nhờ detector 

dịch chuyển (thường là Si, Ge, Li...) được làm lạnh bằng nitơ lỏng, là một con chip 

nhỏ tạo ra điện tử thứ cấp do tương tác với tia X, rồi được lái vào một anốt nhỏ. Cường 

độ tia X tỉ lệ với tỉ phần nguyên tố có mặt trong mẫu. Độ phân giải của phép phân tích 

phụ thuộc vào kích cỡ chùm điện tử và độ nhạy của detector (vùng hoạt động tích cực 

của detector). 

 

Hình 2.5. Sơ đồ nguyên lý bộ ghi nhận phổ EDS. 

Độ chính xác của EDX ở cấp độ một vài phần trăm, tuy nhiên, EDX tỏ ra không 

hiệu quả với các nguyên tố nhẹ (ví dụ B, C...) và thường xuất hiện hiệu ứng chồng 
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chập các đỉnh tia X của các nguyên tố khác nhau (một nguyên tố thường phát ra nhiều 

đỉnh đặc trưng Kα, Kβ..., và các đỉnh của các nguyên tố khác nhau có thể chồng chập 

lên nhau gây khó khăn cho phân tích. 

Những biến thể của EDX 

Phổ điện tử Auger (Auger Electron Spectroscopy (AES)): thay vì phát ra các 

tia X đặc trưng, khi các điện tử có năng lượng lớn tương tác với lớp điện tử sâu bên 

trong sẽ khiến một số điện tử lớp phía ngoài bị bật ra tạo ra phổ AES.  

Phổ huỳnh quang tia X (X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)): tương tác 

giữa điện tử và chất rắn gây phát ra phổ huỳnh quang của tia X, có thêm các thông tin 

về năng lượng liên kết.  

Phổ tán sắc bước sóng tia X (Wavelength-Dispersive X-ray Spectroscopy 

(WDS)): tương tự như phổ EDX nhưng có độ tinh cao hơn, có thêm thông tin về các 

nguyên tố nhẹ, nhưng lại có khả năng loại nhiễu tốt hơn EDS và chỉ phân tích được 

một nguyên tố cho một lần ghi phổ.   

Kỹ thuật chuẩn bị mẫu để đo phổ EDX: Trước khi chụp, các mẫu được 

phân tán trong ethanol rồi nhỏ lên một mạng lưới (mắt lưới nhỏ) đường kính 2mm. 

Sau đó được đặt vào nơi khô ráo hoặc sấy khô cho bay hơi hết ethanol. Mẫu được 

phủ một lớp rất m ng carbon lên bề mặt đã phân tán để tăng độ tương phản. Sau đó 

quan sát kết quả dưới kính hiển vi. 

Phổ EDX các mẫu trong luận án được chụp tại phòng chụp SEM và EDX, Khoa 

Vật lí, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

(7). Phương pháp xác định diện tích bề mặt riêng  

Diện tích bề mặt riêng có ý nghĩa khác nhau đối với chất rắn xốp hay không 

xốp. Đối với chất rắn không xốp thì diện tích bề mặt riêng bằng tổng diện tích bên 

ngoài, còn đối với chất rắn xốp thì diện tích bề mặt riêng là tổng diện tích bên trong 

của nhiều lỗ xốp lẫn tổng diện tích bên ngoài và nó lớn hơn nhiều so với diện tích bề 

mặt ngoài. 

Phương pháp đo diện tích bề mặt hấp phụ và giải hấp N2 

Phương pháp phổ biến để xác định diện tích bề mặt riêng của một chất rắn là đo 

sự hấp phụ của N2 hoặc một số khí khác có khả năng thâm nhập vào tất cả các mao 

quản và tính toán diện tích bề mặt riêng dựa vào đường đẳng nhiệt hấp phụ. 
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Phương pháp BET (Brunauner-Emmett-Teller) là phương pháp được sử dụng 

rộng rãi nhất để xác định diện tích bề mặt của vật liệu thông qua phương trình BET: 
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 Trong đó: 

 P: áp suất chất bị hấp phụ ở pha khí. 

 P0: áp suất hơi bão hòa của chất bị hấp phụ ở trạng thái lỏng tinh khiết 

  ở cùng nhiệt độ. 

 V: thể tích chất bị hấp phụ ở áp suất tương đối P/P0 tính bằng cm3. 

 Vm: thể tích lớp hấp phụ đơn phân tử trên toàn bộ bề mặt S tính bằng cm3. 

 C: hằng số liên quan đến năng lượng hấp phụ đối với lớp bị hấp phụ đầu 

tiên hay liên quan đến mức độ tương tác giữa chất hấp phụ và chất bị hấp phụ. 

Phương pháp đồ thị BET đa điểm 

 Xuất phát từ phương trình (2.1) nếu dựng đồ thị 
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P/P0 thì đường biểu diễn là một đường thẳng có hệ số góc s và hệ số tự do i được tính như 

sau: 

   s = 
CV

C

m

1−
        (2.2)  i = 

CVm

1
          (2.3) 

Vì vậy thể tích lớp hấp phụ đơn phân tử Vm có thể được suy ra từ (2.2) và (2.3):  

  Vm = 
is +

1
      (2.4) 

Nếu ta cho rằng một phân tử bị hấp phụ có mặt cắt ngang che phủ một diện tích 

ACS và Vm là thể tích hấp phụ cực đại ứng với sự che phủ đơn lớp trên toàn bộ 1 gam 

chất hấp phụ (khi đó nó có thứ nguyên là cm3/g) thì diện tích bề mặt riêng S (m2/g) của 

chất hấp phụ được tính như sau: 

  S = 2010
22414

−

CS
m NA

V (m2/g)            (2.5) 

Trong đó: 

 N = 6,022.1023 là số Avogadro. 
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 22414 là thể tích chiếm bởi 1 mol phân tử chất bị hấp phụ (cm3) 

Nitơ là một trong những chất bị hấp phụ được sử dụng rộng rãi nhất để xác định 

diện tích bề mặt và nó có ACS = 16,2 (A0)2. Nếu đại lượng hấp phụ tính bằng gam 

(Wm) thì diện tích bề mặt riêng được tính theo công thức sau: 

  S = )/(10.
M

W 220m gmNACS

−        (2.6) 

M là khối lượng mol phân tử chất bị hấp phụ. 

Phương pháp BET đơn điểm 

 Thông thường việc xác định diện tích bề mặt được đơn giản hóa bằng 

cách chỉ sử dụng một điểm trên đường hấp phụ đẳng nhiệt ở vùng tuyến tính của đồ thị 

BET. Chẳng hạn với chất bị hấp phụ Nitơ có hằng số C đủ lớn để có thể chấp nhận hệ 

số tự do i = 0. Khi đó phương trình BET trở thành: 

   Vm = V
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 Bằng cách tính lượng Nitơ đã bị hấp phụ V ở một giá trị áp suất tương 

đối nào đó (tốt nhất là ở gần giá trị P/P0 = 0,2 đến 0,3), ta có thể tính Vm nhờ phương 

trình (7). Diện tích bề mặt riêng được rút ra từ phương trình (5) và (7): 

   S = )/(10.1
22414

220

0
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P

P
NA
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−              (2.8) 

Các đường đẳng nhiệt hấp phụ và giải hấp 

 Theo IUPAC, có 6 kiểu đường đẳng nhiệt hấp phụ-giải hấp (hình 2.6). 

Đường đẳng nhiệt hấp phụ-giải hấp cuả vật liệu mao quản trung bình có chứa một 

vòng trễ, thuộc kiểu IV. 

Sự phân bố kích thước lỗ. 

Sự phân bố thể tích lỗ xốp tương ứng với kích thước lỗ được gọi là sự phân bố 

kích thước lỗ. Người ta xây dựng đường cong phân bố thể tích lỗ xốp để đánh giá mức 

độ phân tán của hệ. Nếu đường cong phân bố hẹp thì hệ có kích thước lỗ đồng đều và 

ngược lại. Đường đẳng nhiệt giải hấp phụ thường được sử dụng để tính toán sự phân 

bố kích thước lỗ xốp hơn là đường đẳng nhiệt hấp phụ. Đối với cùng một thể tích khí, 

đường đẳng nhiệt giải hấp phụ ở áp suất thấp, tương ứng với năng lương tự do thấp. 
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Hình 2.6. Các kiểu đường hấp phụ-giải hấp đẳng nhiệt theo IUPAC. 

 

Khí nitơ là khí được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu sự hấp phụ nói chung và 

trong việc xác định sự phân bố kích cỡ mao quản nói riêng. Đường cong phân bố thể 

tích lỗ xốp được xác định khi giả thiết các mao quản đều có dạng hình trụ, khi đó bán 

kính mao quản được tính theo phương trình Kelvin: 

   rk = 
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RT
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− 
         (2.9) 

 Trong đó: 

  σ: sức căng bề mặt của Nitơ ở nhiệt độ sôi của nó (8,85 erg.cm-2). 

Vm: thể tích mol của Nitơ lỏng (34,7 cm3.mol-1). 

R: hằng số khí (8,314.107 erg.mol-1.K-1). 

T: nhiệt độ sôi của Nitơ (77K). 

P/P0: áp suất tương đối của Nitơ. 

rk: bán kính trong của mao quản. 

Thay các hằng số vào để tính toán, biểu thức (2.9) được rút gọn: 

                 
)/log(

15,4
)(

0

0

PP
Ark =              (2.10) 

Bán kính Kenvin rk là bán kính lỗ xốp tính được khi sự ngưng tụ xuất hiện tại 

áp suất tương đối P/P0. Vì trước khi ngưng tụ, một số quá trình hấp phụ đã xảy ra trên 
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thành mao quản, nên rk không phải là bán kính thực của lỗ xốp. Ngược lại, trong suốt 

qúa trình giải hấp phụ, lớp bị hấp phụ vẫn được duy trì trên thành mao quản. Vì vậy, 

bán kính mao quản thực rp được đưa ra: 

     rp = rk + t                          (2.11) 

 Trong đó t là bề dày của lớp bị hấp phụ. 

Giá trị t được tính theo phương pháp Boer và được đưa ra trong biểu thức: 
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034,0)/log(

99,13
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=

PP
At       (2.12) 

Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ-giải hấp được sử dụng để xác định đặc trưng 

cho cấu trúc vật liệu mao quản trung bình. Dựa vào các số liệu đo được ta có thể xác 

định được các thông số về cấu trúc như diện tích bề mặt riêng, thể tích mao quản, sự 

phân bố kích thước mao quản.  

Diện tích bề mặt riêng BET trong luận án được đo tại Bộ môn Công nghệ Hóa 

học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

(8). Phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến (UV-Vis Absorption Spectroscopy) 

 Phương pháp phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến (UV-Vis dựa trên khả năng hấp 

thu chọn lọc các bức xạ (tử ngoại - khả kiến chiếu vào dung dịch của chất phân tích 

trong một dung môi nhất định. Các bƣớc sóng cực đại hấp thụ đặc trưng cho từng 

chất, hoặc tỷ lệ độ hấp thụ giữa các bước sóng là cơ sở của việc phân tích định tính. 

Độ hấp thụ các bức xạ phụ thuộc vào nồng độ của chất nghiên cứu trong dung dịch cần 

đo, là cơ sở của phép phân tích định lượng. 

- Nguyên tắc: Khi một chùm tia đơn sắc, song song, có cường độ Io, chiếu thẳng góc 

lên bề dày l của một môi trường hấp thụ, thì sau khi đi qua lớp chất hấp thụ này, cường 

độ của nó giảm còn I. Thực nghiệm cho thấy rằng sự liên hệ giữa Io và I được biểu 

diễn bởi phương trình định luật hấp thụ bức xạ Lambert-Beer: 

      (2.13) 
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Đại lượng   được gọi là độ hấp thụ, kí hiệu là A (A =   hoặc được gọi là 

mật độ quang, kí hiệu là D (D = A =  , l (cm) là chiều dày của lớp chất hấp thụ, C 

(mol/L) là nồng độ của chất hấp thụ, ɛ là hệ số hấp thụ mol - đặc trưng cho cường độ 

hấp thụ của chất hấp thụ. 

 Phương trình (2.13) cho thấy độ hấp thụ A tỷ lệ thuận với chiều dày, nồng độ và 

hệ số hấp thụ mol của chất hấp thụ. Đo độ hấp thụ A của dung dịch bằng một cuvet ở 

các bước sóng khác nhau ta được đường cong biểu diễn phổ hấp thụ của dung dịch. 

- Thực nghiệm: Trong luận án này, phương pháp phổ tử ngoại-khả kiến được sử 

dụng  để xác định nồng độ của dung dịch ph m nhuộm và thực hiện trên máy UViline 

9400 và máy Analytik Jena AG - SPECORD 50 UV-VIS spectrophotometer với cuvet 

thạch anh. 

  

2.4. Hóa chất và thiết bị, dụng cụ   

2.4.1 Hóa chất 

Bảng 2.2. Các loại hóa chất chính sử dụng. 

Tên hóa chất Nguồn gốc Tên hóa chất Nguồn 

gốc 

Nd(NO3)3.6H2O (>99,9%) 

C18H35COOK (>99 %) 

C18H35NH2(70%) 

t- butylamine (98%) 

Toluen (99%) 

Etanol (96%) 

Nước cất 

Aldrich 

Aldrich 

Aldrich 

Aldrich 

Trung Quốc 

Trung Quốc 

PTN 

Ce(CH3COO)3.xH2O 

(>99,9%) 

GdCl3.xH2O (99,9%) 

NaOH  

Ethanol 

Triethylene glycol     

        (TEG) 

Metylen Blue 

Congo đỏ  

AKSci 

Sigma 

Merck 

Merck 

Merck 

 

Trung 

Quốc 
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Các dung  dịch chuẩn  Methelene Blue và Congo Red được pha từ các chất 

chuẩn trong dung môi là nước cất hai lần và sử dụng trong một tuần. Các dung dịch 

trung gian và dung dịch làm việc được pha từ dung dịch chuẩn gốc và pha hằng ngày.   

2.4.2 Thiết bị và dụng cụ 

- Cân phân tích Precisa, Thụy Sỹ; 

- Máy đo pH của hãng EcoSense, Mỹ; 

- Máy cất nước hai lần Aquatron, Anh; 

- Máy khuấy từ gia nhiêt Scilogex MS-H-S, Mỹ; 

- Máy ly tâm Hettich, Đức; 

- Tủ sấy Lenton, Anh; 

- Cốc thủy tinh, ống đong, pipet,... Trung Quốc. 

- Cối mãnão, Trung Quốc; 

- Ống ly tâm 15 mL, Biologix, Mỹ; 

- Cốc thủy tinh, ống đong, pipet,... Trung Quốc 

Và các dụng cụ khác. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Vật liệu nano Nd2O3 

Các cấu trúc nano Nd2O3 gồm dạng hạt cầu, dạng mạng lưới được tổng hợp bằng 

phương pháp hai pha, như trình bày ở mục 2.1.2 chương II. Trong quá trình tổng hợp, 

neodymium oleate được sử dụng như là tiền chất ban đầu. Để tổng hợp neodymium-

oleate, chúng tôi trộn dung dịch hai dung dịch Nd(NO3)3 trong nước và kali oleate 

trong hỗn hợp dung môi toluene và ethanol, khuấy mạnh ở 70 oC trong 60 phút. Phản 

ứng xảy ra ở bề mặt phân cách giữa pha nước và pha hữu cơ, phức tạo thành sẽ phân 

tán vào pha hữu cơ vì mạch ankyl dài kỵ nước trong gốc oleate [83]. Pha hữu cơ 

chuyển sang màu vàng sáng, chứng tỏ sự hình thành phức (C17H33COO)3Nd theo 

phương trình 3.1. 

Nd3+ + C17H33COO-  (C17H33COO)3Nd   (3.1) 

 

Hình 3.1. Ảnh các hỗn hợp sau phản ứng ở nhiệt độ thủy nhiệt khác nhau từ 120-180 oC. 

Để khảo sát các điều kiện phản ứng đến hình thái và kích thước hạt, chúng tôi 

khảo sát một số yếu tố như nhiệt độ và thời gian nhiệt dung môi. Ảnh hưởng của nhiệt 

dung môi đến hình thái và kích thước hạt được khảo sát trong khoảng nhiệt độ từ 120-

180 oC, với thời gian phản ứng là24 giờ. Hình 3.1 là ảnh các hỗn hợp sau phản ứng, có 

thể thấy sự phân tách rõ ràng giữa hai pha dung môi là pha nước và pha hữu cơ. Các 
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hạt nano tạo thành được bảo vệ bởi các gốc olatate kị nước phân tán tốt trong dung 

môi hữu cơ, không bị kết tủa. Hỗm hợp sản phẩm có màu sắc chuyển từ màu vàng 

sáng sang màu vàng đậm khi nhiệt độ thủy nhiệt tăng từ 120-180 oC, có thể là do sự 

hình thành các hạt nano với kích thước hạt khác nhau.  

               Để chứng minh rõ hơn sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến hình thái và kích thước 

vật liệu, chúng tôi phân tích TEM, kết quả thu được trên hình 3.2. Qua các ảnh TEM 

có thể nhận thấy, ở tất cả các nhiệt độ các hạt nano thu được có độ phân tán rất cao, 

phù hợp với hình ảnh dung dịch sau phản ứng ở hình 3.1. Với nhiệt độ nhiệt dung thấp 

120 oC, các hạt nano thu được có kích thước rất nhỏ, khoảng 3-5 nm, với hình thái 

không rõ ràng. Với sự gia tăng nhiệt độ lên 140 oC, kích thước các hạt nano tăng lên, 

kích thước hạt trung bình khoảng 7 nm, hình thái vật liệu vẫn không có sự đồng đều, 

tuy nhiên, bắt đầu quan sát được một số hạt nano có dạng hình cầu trong ảnh TEM. Ở 

160 oC, số lượng hạt nano hình cầu với kích thước trung bình khoảng 10 nm đã được 

quan sát rõ trên ảnh TEM. Và ở nhiệt độ là 180 oC, hầu như các hạt nano đều có dạng 

hình cầu, với kích thước hạt trung bình khoảng 10 nm, chứng tỏ các hạt nano đã phát 

triển hoàn chỉnh ở nhiệt độ này. Sự hình thành các hạt nano Nd2O3 bao gồm hai bước: 

tạo mầm và tăng trưởng. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến cơ chế hình thành các 

hạt Nd2O3 có thể được giải thích như sau. Ở nhiệt độ thấp, tốc độ tạo mầm tương tự 

như tốc độ tăng trưởng [65]. Vì vậy, ở nhiệt độ thủy nhiệt thấp (120-140 oC) sẽ đồng 

thời xảy ra song song cả hai quá trình tạo mầm và phát triển hạt, dẫn đến các hạt nano 

thu được không đồng đều về kích thước và hình thái [122]. Hơn nữa, các mầm được 

hình thành ở bề mặt hai pha, nhanh chóng được bảo vệ bởi các gốc olate, rất khó tiếp 

xúc với nhau. Ở nhiệt độ thủy nhiệt thấp, năng lượng chuyển động nhiệt của mầm 

thấp, làm chúng khó tiếp xúc, kết hợp, phát triển thành các hạt nano hoàn chỉnh. Với 

nhiệt độ tăng lên (160-180 oC) sẽ dẫn đến sự tạo mầm nhanh, khi tốc độ tạo mầm lớn 

hơn tốc độ tăng trưởng, có thể dễ dàng thu được các nano có kích thước nhỏ và đồng 

đều [92]. Hơn nữa, nhiệt độ thủy nhiệt tăng, làm tăng năng lượng chuyển động nhiệt 

của mầm, giúp chúng tăng khả năng va chạm, tiếp xúc, phát triển thành các hạt nano 

hoàn chỉnh về kích thước và hình thái. 
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Hình 3.2. Ảnh TEM với độ phân giải khác nhau của Nd2O3 tổng hợp ở các điều kiện 

khác nhau: (a, b) 120 oC, (c d) 140 oC, (e, f) 160 oC, (g, h) 180 oC. 

Ảnh hưởng của thời gian nhiệt dung 

Chúng tôi tiến hành khảo sát ảnh hưởng của thời gian nhiệt dung tới hình thái và 

kích thước hạt nano với thời gian khác nhau: 12 giờ, 24 giờ và 36 giờ ở 180 oC. Kết 

quả TEM được trình bày trên hình 3.3. Từ kết quả TEM cho thấy, với thời gian 12 giờ, 

các hạt nano có kích thước hạt nhỏ, khoảng 3-5 nm. Quá trình phát triển hạt được quan 

sát rõ, khi so sánh ảnh TEM ở thời gian thủy nhiệt 12 giờ và 24 giờ, khi kích thước hạt 

từ khoảng trung bình 5 nm tăng lên 10 nm, với dạng hạt cầu rõ ràng. Tuy nhiên, khi thời 

gian thủy nhiệt là 36 giờ thì đã xảy ra hiện tượng kết tụ các hạt nhỏ lại với nhau tạo 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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thành các dạng hạt cầu có kích thước khoảng 100 nm. Sự tăng kích thước hạt khi tăng 

thời gian thủy nhiệt từ 12 giờ lên 24 giờ có thể được giải thích dựa vào cơ chế chín 

muồi Ostwald [136]. Theo đó, các hạt nhỏ đường kính < 5nm) có xu hướng bị hòa tan 

và tái kết hợp với các hạt nano lớn hơn để tạo thành các hạt nano hoàn chỉnh, bền về 

mặt nhiệt động học. Tuy nhiên, các hạt nano thu được với thời gian thủy nhiệt 24 giờ 

có kích thước hạt khá nhỏ, năng lượng bề mặt cao. Với sự bảo vệ của các phân tử hoạt 

động bề mặt oleate, các hạt nano tương đối bền. Tuy nhiên, với thời gian nhiệt dung 

môi kéo dài, chuyển động nhiệt làm các hạt nano va chạm nhiều hơn và có xu hướng 

kết tụ với nhau để tạo thành các cấu trúc nano đa cấp, dạng quản cầu, bền về mặt nhiệt 

động học. 

 

Hình 3.3. Ảnh TEM của nano Nd2O3 tổng hợp ở 180 oC với thời gian nhiệt 

dung khác nhau: (a, b) 12 giờ, (c, d) 24 giờ và (e, f) 36 giờ. 
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Cơ chế hình thành các hạt nano đơn phân tán Nd2O3 được trình bày trên hình 

3.4. Nd(OH)3 được tạo thành trong dung dịch bazơ, từ sự thủy phân của tert-

butylamine trong nước để tạo ra các ion OH− [124]. Khi thủy nhiệt ở nhiệt độ cao, 

neodium hydroxit bị khử nước thành các mầm oxit ở các bề mặt. Mầm nhanh chóng bị 

bắt bởi các phân tử hữu cơ, phân tán vào pha hữu cơ. Quá trình phát triển hạt xảy ra 

trong pha hữu cơ. Với sự kiểm soát, bảo vệ của các chất hoạt động bề các hạt nano thu 

được có kích thước hạt nhỏ và đơn phân tán. Các phản ứng xảy ra được trình bày trong 

các phương trình (3.2), (3.3) và (3.4) trong hình 3.4. 

 

Hình 3.4. Cơ chế hình thành hạt nano Nd2O3 đơn phân tán bằng phương pháp 

tổng hợp hai pha. 

Trong quá trình tổng hợp vật liệu có kích thước nano, quá trình loại bỏ chất hoạt 

động bề mặt là cần thiết. Vì các chất hoạt động bề mặt bảo vệ các hạt nano sẽ làm 

giảm các tính chất hóa lý của nó.  
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Tuy nhiên, việc loại bỏ chất hoạt động thường ảnh hưởng đến hình thái của vật 

liệu. Để loại bỏ các chất hoạt động bề mặt bảo vệ các hạt nano Nd2O3 đơn phân tán, 

chúng tôi sử dụng hai phương pháp: (1) chúng tôi kết tủa vật liệu hạt nano bằng cách 

cho ethanol vào hỗn hợp sản phẩm; (2) cho bay hơi toluene, rồi sau đó đem vật liệu 

thu được nung trong môi trường không khí để đốt cháy chất hoạt động bề mặt. Hình 

3.5 là ảnh SEM của vật liệu sau khi loại bỏ dung môi toluene bằng bay hơi. Có thể 

quan sát rõ ràng các hạt các hạt nano được bảo vệ bởi một lớp hữu cơ bên ngoài, đó 

chính là lớp oleate. Các hạt nano có kích thước hạt lớn hơn so với các hạt nano Nd2O3 

đơn phân tán. Đó là do quá trình bay hơi toluene làm cho các hạt bị kết tụ lại với nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Ảnh SEM với độ phân giải khác nhau của vật liệu Nd2O3 sau khi loại 

dung môi. 

Từ quá trình loại bỏ chất hoạt động bề mặt oleate bằng ethanol và đốt cháy, 

chúng tôi thu được hai hình thái Nd2O3 khá độc đáo bao gồm: (i) cấu trúc quả cầu phân 

cấp được hình thành do sự tự sắp xếp các hạt nano ban đầu; (ii) là quá trình thiếu kết 

các hạt nano tạo thành dạng mạng lưới, có độ xốp cao.  

  Hình thái của các vật liệu nano neodymium oxit thu được bằng phương pháp kết 

tủa trong môi trường ethanol được quan sát bằng SEM, TEM và HRTEM. Hình ảnh 

SEM có độ phóng đại thấp (Hình 3.6 (a)) cho thấy, vật liệu nano thu được có dạng quả 

cầu, đồng đều với kích thước 350 nm. Hình ảnh SEM và TEM có độ phóng đại cao 

cho thấy rằng các hạt hình cầu được hình thành bởi nhiều hạt sơ cấp với đường kính 

trung bình khoảng 10 nm. Đường kính này phù hợp với đường hạt nano Nd2O3 đơn 

phân tán. Hơn nữa, hình ảnh HRTEM còn cho thấy rằng các hạt nano tổng hợp được 



 

58 

bao gồm nhiều hạt nano riêng lẻ được kết nối với nhau, phù hợp tốt với kết quả SEM 

và TEM.  

Như vậy, quá trình loại bỏ chất hoạt động bề mặt bằng ethanol, đã làm cho các 

hạt nano cơ sở có năng lượng bề mặt cao, dễ dàng kết tụ với nhau, để tạo thành các hạt 

nano hình cầu, đa cấp, bền về mặt nhiệt động học. Kết quả này, cũng khá tương đồng 

với kết quả khi thời gian thủy nhiệt kéo dài 36 giờ (hình 3.3 (e, f)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Ảnh SEM (a, b), TEM (c) và HRTEM (d) của cấu trúc Nd2O3 dạng 

quả cầu phân cấp. 

Hình thái của vật liệu mạng lưới xốp nano Nd2O3 được trình bày trên hình 3.7. 

Kết quả SEM cho thấy Nd2O3 có cấu trúc giống như bọt biển. Các dây đan xentrong 

cấu trúc có đường kính khoảng 10 nm được hình thành bởi sự kết tụ các hạt nano 

Nd2O3 (Hình 3.7 (c) và (d)). Sự tương phản rõ ràng giữa các bộ xương tối và các lỗ 

sáng cho thấy sự hình thành của các cấu trúc xốp ba chiều. Kết quả cho thấy, vì các hạt 

nano cơ sở được bảo vệ bởi các chuỗi alkyl (oleate), do đó sự kết tụ đặc khít của các 

hạt nano được ngăn chặn khi xử lý nhiệt [86]. Chất hoạt động bề mặt với chuỗi alkyl 

dài bao phủ các hạt nano đóng vai trò là chất đệm “hy sinh” giữa các nano, được loại 

bỏ trong quy trình nhiệt, tạo ra cấu trúc mạng lưới có độ xốp cao.

(b) (a) 

(c) (d) 
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Hình 3.7. Ảnh SEM (a, b) và TEM (c, d) của cấu trúc nano Nd2O3 dạng mạng lưới 

xốp. 

Pha của cấu trúc nano Nd2O3 được chứng minh bằng XRD (Hình 3.8). Giản đồ 

XRD cho thấy các pic đặc trưng cho cấu trúc lập phương của Nd2O3 với hằng số mạng 

a = b = c = 1.107200 nm, tương ứng với JCPDS số 21-0579. Cả hai mẫu Nd2O3 dạng 

qủa cầu phân cấp và dạng mạng lưới xốp đều có pic XRD có cường độ thấp và rộng 

chứng minh rằng các cấu trúc nano 3 chiều được hình thành từ các hạt nano cơ sở có 

kích thước nhỏ [20]. Các pic nhiễu xạ của dạng quả cầu phân cấp có cường độ yếu hơn 

so với dạng mạng lưới xốp, có thể là do các hạt cầu có các phân tử hữu cơ vô định 

hình còn hấp phụ lên bề mặt. Hơn nữa, quá trình nung trong không khí ở nhiệt độ cao 

để loại bỏ chất hoạt động bề mặt giúp vật liệu Nd2O3 dạng mạng lưới có tính chất tinh 

thể tốt hơn. Ngoài ra, không quan sát thấy các pic của dạng neodymium hydroxide 

hoặc neodymium nitrate, cho thấy vật liệu có độ tinh khiết cao. Từ các kết quả này cho 

thấy rằng, cấu trúc nano ba chiều Nd2O3 chiều, phân cấp với độ xốp cao có thể đạt 

được bằng phương pháp tổng hợp hóa học khá đơn giản. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Hình 3.8. Giản đồ XRD của Nd2O3 dạng mạng lưới xốp (a), và quả cầu phân cấp (b). 

Thành phần hóa học của Nd2O3 cấu trúc nano tổng hợp được phân tích bằng 

phép đo phổ phân tán năng lượng tia X. Hình 3.9 (a) cho thấy, dạng quả cầu nano các 

nguyên tố C, Nd và O được quan sát. Sự hiện diện của carbon có thể là do còn có các 

phân tử chất hoạt động bề mặt hấp phụ trên các quả cầu nano. Trong khi đó, chỉ có 

nguyên tố Nd và O được quan sát trong cấu trúc dạng nano Nd2O3 dạng mạng lưới xốp 

(hình 3.9 (b). Tỷ lệ nguyên tử của Nd/O ~ 2/3, cho thấy rằng thành phần hóa học của 

vật liệu thu được phù hợp với Nd2O3. 

 

Hình 3.9. Phổ tán xạ năng lượng tia X của Nd2O3 dạng quả cầu phân cấp (a) và 

dạng mạng lưới xốp (b). 
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Bảng 3.1. Thành phần nguyên tố của cấu trúc nano Nd2O3 dạng quả cầu phân cấp và 

dạng mạng lưới xốp. 

Cấu trúc nano 

Nd2O3 

Nguyên tố (% khối lượng) 

 Nd O C 

Dạng quả cầu 

phân cấp 79.43 14.97 5.6 

Dạng mạng lưới 

xốp 

85.62 14.38 0 

 

Độ xốp của các cấu trúc nano phân cấp được phân tích bằng phương pháp hấp 

phụ/giải hấp phụ đẳng nhiệt N2. Hình 3.10 cho thấy rằng cả hai cấu trúc nano đều có 

dạng đường đẳng nhiệt hấp phụ-giải hấp phụ loại IV với kiểu vòng trễ H3 và H1 theo 

phân loại IUPAC tương ứng với dạng hạt cầu và mạng lưới, cho thấy sự hiện diện của 

cấu trúc mao quản trung bình trong các vật liệu này [91, 118]. Hình 3.10 cho thấy sự 

phân bố kích thước mao quản BJH (Barrett-Joyner- Halenda) của vật liệu (được tính 

toán từ dữ liệu giải hấp phụ) với kích thước mao quản trung bình khoảng 17 và 29 nm 

đối với dạng quản cầu và mạng lưới xốp. Sự hình thành hệ thống mao quản trong hai 

cấu trúc nano là do khoảng không hình thành từ sự sắp xếp các hạt nano cơ sở [25].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Đường đẳng nhiệt hấp phụ/giải hấp phụ N2 và đường phân bố kích thước mao 

quản tương ứng của vật liệu nano Nd2O3 dạng quả cầu (a) và dạng mạng lưới (b). 
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Diện tích bề mặt riêng tính theo phương trình BET của dạng hạt cầu đa cấp là 

70 m2/g lớn hơn so với dạng mạng lưới (33 m2/g). Diện tích bề mặt riêng của mạng 

lưới giảm có thể là do sự kết tụ của hạt nano cơ sở khi nung ở nhiệt độ cao. Sự thay 

đổi của kiểu vòng trễ, sự phân bố kích thước mao quản và diện tích bề mặt riêng 

chứng minh rõ nét cho sự ảnh hưởng của điều kiện tổng hợp đến đến cấu trúc của vật 

liệu, dẫn đến sự thay đổi các tính chất hóa lý của vật liệu. Những kết quả trên chứng 

minh rằng cấu trúc nano Nd2O3 phân cấp với diện tích bề mặt cao đã được tổng hợp 

thành công bằng các quá trình hóa học khá đơn giản. Việc điều chế dạng quả cầu và 

mạng lưới được thực hiện trong bằng quá trình phản ứng hai giai đoạn gồm: (i) tổng 

hợp các hạt nano cơ sở với kích thước hạt nhỏ, đơn phân tán bằng phương pháp hai 

pha; (ii) quá trình tự sắp xếp các hạt nano sau khi loại bỏ chất hoạt động bề mặt tạo 

thành cấu trúc nano phân cấp. Cơ chế hình thành cấu trúc nano Nd2O3 phân cấp được 

trình bày trên hình 3.11. 

 

Hình 3.11. Sơ đồ cơ chế hình thành Nd2O3 cấu trúc nano phân cấp dạng quả 

cầu và dạng mạng lưới. 

Kết luận: Bằng việc phát triển phương pháp hai pha, kiểm soát một số thông số 

phản ứng, chúng tôi đã tổng hợp thành công các hạt nano Nd2O3 đơn phân tán, với 
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khích thước hạt rất nhỏ và đồng đều. Quá trình loại bỏ chất hoạt động bề mặt bảo vệ 

các hạt nano Nd2O3 cơ sở, làm các hạt nano kết tụ lại với nhau tạo thành các cấu trúc 

nano đa cấp. Loại bỏ chất hoạt động bề mặt bằng cách kết tủa trong ethanol tạo thành 

các quả cầu nano với đường kính khoảng 350 nm. Trong khi đó, loại bỏ chất hoạt động 

bề mặt bằng quá trình nung trong không khí, làm các hạt nano kết dính lại với nhau tạo 

thành dạng mạng lưới. 

3.2. Vật liệu nano CeO2 và tính chất xúc tác quang 

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày phương pháp điều chế CeO2 cấu trúc 

nano bằng phương pháp polyol với chất hoạt động bề mặt là triethylenglycol (TEG) 

trong dung môi nước, đây là một trong những phương pháp đơn giản, nhanh và hiệu 

quả. Sản phẩm thu được có độ đồng nhất cao, phân tán tốt và kích thước nhỏ. Ngoài 

ra, yếu tố nhiệt độ ảnh hưởng đến hình thái và kích thước của vật liệu cũng được khảo 

sát. Đồng thời nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang của vật liệu CeO2 trong phản ứng 

phân hủy methylene blue (MB). 

3.2.1. Đặc trưng vật liệu 

Phân tích nhiệt trọng lượng (TGA) 

 

Hình 3.12. Giản đồ TG-DTG của CeO2-80 trước khi nung. 

Phương pháp phân tích nhiệt được thực hiện với khoảng nhiệt 30-900 oC và tốc 

độ tăng nhiệt là 5 oC/phút đối với mẫu CeO2-80 trước khi nung, nhằm tìm ra nhiệt độ 

nung tối ưu để loại bỏ chất hoạt động bề mặt. Kết quả được thể hiện ở hình 3.12. Từ 

hình 3.12 cho thấy trên đường TG xảy ra hai giai đoạn giảm khối lượng của vật liệu, 
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đồng thời xuất hiện một số pic trên đường DTG. Sự giảm khối lượng thứ nhất của mẫu 

nghiên có giá trị 13,72% khối lượng mẫu xảy ra khi tăng nhiệt từ khoảng 45 oC đến 

240 oC cùng với quá trình này có một pic mất khối lượng lớn ở 114,06 oC. Quá trình 

giảm khối lượng này là quá trình bay hơi của nước trên bề mặt vật liệu và nước trong 

vật liệu. Tiếp theo là quá trình mất 6,55% khối lượng mẫu xảy ra khi nhiệt độ tăng từ 

240 oC lên 600 oC, quá trình này cũng xuất hiện hai pic nhỏ trên đường DTG ở nhiệt 

độ 248,54 oC và 533,49 oC được cho là quá trình bay hơi chất hoạt động bề mặt (nhiệt 

độ sôi của TEG là 285 oC) và quá trình bay hơi cũng như oxy hóa hoàn toàn các chất 

hữu cơ trong vật liệu. Khi tăng tiếp nhiệt độ trên 600 oC, không quan sát thấy sự biến 

đổi khối lượng của vật liệu cũng như không xuất hiệt quá trình trao đổi nhiệt. Như vậy 

nhiệt độ 600 oC được coi là nhiệt độ nung vật liệu CeO2. 

 

Hình 3.13. Giản đồ XRD của CeO2-80. 

Để xác định pha của vật liệu, chúng tôi phân tích mẫu CeO2-80 sau nung phép đo 

XRD được chỉ ra ở hình 3.13. Từ giản đồ XRD cho thấy mẫu vật liệu có cấu trúc đơn 

pha của oxit CeO2. Trên giản đồ xuất hiện các pic đặc trưng cho các mặt phẳng (111), 

(200), (311), (222), (331) tương ứng với các mặt phẳng của mạng lưới lập phương tâm 

mặt trong tinh thể CeO2. Kết quả này phù với với dữ liệu đặc trưng tinh thể CeO2 

(JCPDS No, 00-034- 0394, a = b = c = 5.41134 Ao). Giản đồ cũng cho thấy ngoài các 

pic đặc trưng của CeO2 không còn pic của các pha tinh thể khác, cho thấy vật liệu điều 

chế có cấu trúc tinh thể đơn pha đồng nhất. Các pic nhiễu xạ rõ ràng và có cường độ 
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lớn chứng tỏ vật liệu có độ kết tinh cao. Giá trị trung bình kích thước tinh thể của vật 

liệu tính theo công thức Debye-Scherrer là 5 nm. 

Để khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến hình thái của vật liệu, chúng 

tôi đã tiến hành thí nghiệm ở các nhiệt độ khác nhau: 70 oC, 80 oC và 90 oC. Kết quả 

TEM và SEM được trình bày trên hình 3.14 và hình 3.15. Kết quả cho thấy, ở 80 oC 

vật liệu có độ đồng đều cao nhất, các hạt có dạng hình cầu, phân tán tốt, kích thước các 

quả cầu khoảng 50 nm. Các quả cầu được hình thành do sự tự sắp xếp từ các hạt nano 

cơ sở, kích thước các hạt khoảng 5 nm, phù hợp với kết quả tính theo phương trình 

Scherrer. Vật liệu tổng hợp 70 và 90 oC cũng có dạng quả cầu, tuy nhiên có độ phân 

tán không cao và kích thước hạt không đồng đều. 

 

Hình 3.14. Ảnh SEM (a), (b) và TEM (c), (d) của CeO2-80. 
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Hình 3.15. Ảnh SEM (a) và TEM (b) của mẫu CeO2-70 và ảnh SEM (c) và TEM (d) 

của CeO2-90. 

Để xác định diện tích bề mặt riêng, kích thước và cấu trúc mao quản của vật liệu 

CeO2-80, chúng tôi sử dụng phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ/giải hấp nitơ. Trên hình 

3.16 ta thấy đường hấp phụ/giải hấp nitơ ở 77 o K thuộc loại IV theo phân loại IUPAC, 

dạng đường cong trễ theo phân loại H3 đặc trưng cho vật liệu mao quản trung bình 

[94] [84]. Vật liệu có diện tích bề mặt riêng rất cao 99,577 m2/g, đường cong phân bố 

kích thước mao quản hẹp cho thấy vật liệu có lỗ xốp đồng đều với giá trị trung bình 

khoảng 3,5 nm.  
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Hình 3.16. Đường đẳng nhiệt hấp phụ/giải hấp phụ N2 (a) và đường phân bố 

kích thước mao quản (b) mẫu CeO2-80. 

3.3.2. Tính chất xúc tác quang của vật liệu nano CeO2 

Để xác định khảo sát tính chất  xúc tác quang của vật liệu CeO2, chúng tôi chọn 

xanh metylen (MB), một chất màu thông dụng nghiên cứu xúc tác quang [43]. Các thí 

nghiệm nhằm mục đích đánh giá, so sánh hoạt tính xúc tác quang của vật liệu CeO2 

được điều chế ở các nhiệt độ khác nhau, đồng thời khảo sát quá trình phân hủy của 

MB ở các nồng độ khác nhau theo thời gian. Bước sóng hấp thụ cực đại λmax của MB 

có giá trị tại 667 nm (hình 3.17a). Đường chuẩn của dung dịch MB được xây dựng với 

kết quả là một hàm tuyết tính phụ thuộc nồng độ trong khoảng từ 5-20 ppm, cùng với 

các tham số đặc trưng được chỉ rõ ở hình 3.17b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.17. Phổ hấp thụ (a) và đường chuẩn của MB (b). 

Để chứng minh hoạt tính xúc tác quang của vật liệu, các thí nghiệm được thực 

hiện với nồng độ MB = 5 ppm, hỗn hợp được khuấy 60 phút trong bóng tối trước khi 

(

B) 

(

A) 

(a) (b) 

667 nm 



 

68 

thực hiện chiếu UV để đảm bảo sự cân bằng sự hấp phụ/giải hấp chất màu của chất 

xúc tác, được tiến hành ở ba điều kiện như sau: 

- TH1: chứa xúc tác, không chiếu UV, để 60 phút. 

- TH2: không chứa xúc tác, chiếu UV trong 20 phút. 

- TH3: chứa 50 mg xúc tác CeO2-80, chiếu UV trong 20 phút. 

Kết quả thu được được trình bày ở hình 3.18. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xúc 

tác CeO2-80 trong điều kiện chiếu tia UV cho hoạt tính phân hủy quang hóa MB tốt, 

phổ hấp thụ của dung dịch MB tại λmax không thấy tín hiệu chứng tỏ MB đã phân hủy 

hoàn toàn. Hai thí nghiệm TH1 và TH2 còn lại có độ hấp phụ tại λmax rất mạnh, điều 

này chứng tỏ MB hầu như chưa bị phân hủy (hình 3.18) và vật liệu có khả năng hấp 

phụ MB rất thấp. 

 

Hình 3.18. Phổ hấp thụ của dung dịch MB sau 60 phút. 

Khảo sát sự phân hủy MB theo thời gian 

Kết quả khảo sát sự phân hủy của MB theo thời gian ở các nồng độ khác nhau 

được trình bày ở hình 3.19.  
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Hình 3.19. Phổ hấp thụ của dung dịch MB ở các nồng độ (a) 5, (b) 10, (c) 15 và 

(d) 20 ppm chiếu UV và chất xúc tác là CeO2-80. 

Từ đồ thị ta thấy sự phân hủy của MB bằng xúc tác CeO2-80, dưới sự chiếu xạ 

UV xảy ra rất nhanh trong thời gian đầu phản ứng, độ mất màu của MB sau 3 phút 

phản ứng đều lớn hơn 50% ở tất cả nồng độ, tốc độ mất màu sau đó giảm dần theo 

nồng độ dung dịch MB ban đầu. Thời gian mất màu hoàn toàn tăng theo nồng độ MB 

ban đầu, cụ thể với nồng độ ban đầu là 5 ppm thì thời gian mất màu hoàn toàn là 12 

phút, các nồng độ đầu của MB 10, 15 và 20 ppm sau thời gian tương ứng là 18, 27 và 

39 phút. Sau thời gian này, không quan sát thấy tín hiệu hấp thụ trên phổ UV-Vis, 

chứng minh rằng MB đã bị phân hủy hoàn toàn. 



 

70 

 

Hình 3.20. Đồ thị phân hủy xanh methylen theo thời gian, dưới chiếu tia UV và 

xúc tác CeO2, tổng hợp ở 70 (A), 80 (B) và 90oC (C). 

Khi thay xúc tác CeO2-80 bằng xúc tác CeO2-70 và CeO2-90 (hình 3.20), cho 

thấy thời gian phân hủy hoàn toàn MB tăng dần so với xúc tác CeO2-80. Cụ thể, đối 

với dung dịch MB có nồng độ 5 ppm thời gian mất màu hoàn toàn khi sử dụng xúc tác 

CeO2-80 là 12 phút, còn xúc tác CeO2-70 và CeO2-90 là 16 phút. Với dung dịch MB 

20 ppm thì thời gian mất màu hoàn toàn tương ứng với CeO2-80, CeO2-70 và CeO2-90 

là 39, 48 và 52 phút. Kết quả này cho thấy, hình thái của vật liệu đã ảnh hưởng nhiều 

đến tính chất xúc tác quang của nó. 
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Cơ chế xúc tác quang của CeO2 phân hủy MB dưới ánh sáng UV được giải 

thích dựa trên sự tạp thành cặp electron/lỗ trống. Dưới sự chiếu xạ UV. Các điện tử từ 

vùng hóa trị (O 2p) của CeO2 bị kích thích đến vùng dẫn, tạo ra các lỗ trống mang điện 

tích dương và điện tử mạng điện tích âm. Các điện tử tiếp tục phản ứng với oxy hòa 

tan để tạo thành anion superoxide, sẽ oxy hóa hoàn toàn MB thành CO2 và H2O. Trong 

khi đó, lỗ trống phản ứng với H2O để tạo thành gốc tự do hydroxyl sẽ khoáng hóa 

hoàn toàn MB [66].  

Kết luận: Đã tổng hợp thành công cấu trúc nano CeO2 dạng hạt cầu phân cấp, 

với kích thước hạt khoảng 50 nm bằng phương pháp polyol. Các hạt cầu CeO2 được 

hình thành do sự sắp xếp các hạt nano rất nhỏ, khoảng 5 nm. Vật liệu thu được có tính 

chất xúc tác quang tuyệt vời cho phản ứng phân hủy MB dưới sự chiếu xạ UV. 

3.3. Vật liệu nano Gd2O3 và Gd(OH)3 

3.3.1. Vật liệu nano Gd2O3 

Trong phần này, hạt nano Gd2O3 đã được tổng hợp thành công bằng phương 

pháp polyol với sự hỗ trợ của vi sóng. Triethylene glycol (TEG) được sử dụng vừa là 

dung môi và chất ổn định chất/hoạt động bề mặt. Hạt nano gadolinium oxit được bảo 

vệ bởi TEG (Gd2O3@ TEG) có kích thước hạt đồng đều và rất nhỏ, với kích thước hạt 

trung bình 1 nm, 5 nm và 10 nm có thể thu được bằng cách thay đổi một số điều kiện 

tổng hợp. Đối với mẫu Gd2O3@TEG với kích thước hạt khoảng 10 nm, sau khi xử lý 

nhiệt ở 700 0C để loại bỏ TEG, các hạt nano Gd2O3 có dạng hình cầu đồng nhất với 

kích thước hạt trung bình không thay đổi so với tiền chất Gd2O3@TEG. Tuy nhiên các 

hạt có xu hướng kết tụ lại với nhau. Cách tiếp cận này đơn giản và nhanh chóng, có thể 

dễ dàng mở rộng quy mô tổng hợp và áp dụng trên các oxit khác. 

Hình thái của tiền chất hạt nano Gd2O3@TEG, mẫu S10, với điều kiện tổng hợp 

sử dụng 2,5 mmol GdCl3
.6H2O và nhiệt độ 80 oC, được đặc trưng bởi TEM (hình 

3.21). Từ hình 3.21(a-b) cho thấy các hạt nano được chế tạo thông qua phương pháp 

polyol với sự hỗ trợ vi sóng có hình thái rất đồng nhất, dạng hạt cầu, đơn phân tán. 

Kích thước hạt trung bình của sản phẩm là khoảng 10 nm. Nguyên nhân là do TEG, 

với cấu trúc phân tử lớn và các nhóm chức có thể tương tác với các hạt nano Gd2O3 tạo 

thành một lớp bao phủ xung quanh các hạt nano, hạn chế sự phát triển của tất cả các 
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mặt tinh thể và ngăn chặn sự kết tụ của các hạt [22, 133]. Vì vậy, các hạt nano thu 

được có độ phân tán cao, kích thước hạt và hình thái đồng đều. 

 

Hình 3.21. Ảnh TEM độ phân giải thấp (a) và độ phân giải cao (b) của mẫu 

Gd2O3@TEG. 

Giản đồ TG-DSC của mẫu S10 được phân tích để xác định nhiệt độ tối ưu trong 

quá nung để loại bỏ TEG, trình bày trên hình 3.22. Các đường cong cho thấy sự mất 

khối lượng gồm ba giai đoạn từ nhiệt độ phòng đến 700 0C. Tổng khối lượng mất đi 

của mẫu là 46,83%, tương ứng với quá trình đốt cháy/loại bỏ TEG và khử nước của 

sản phẩm. Từ đường TG có thể thấy rằng sự mất 9,73% khối lượng ở giai đoạn đầu 

tiên trong khoảng nhiệt độ từ 30 đến 250 oC tương ứng với việc loại bỏ nước ra khỏi 

mẫu (với đỉnh DSC thu nhiệt tương ứng ở 98 oC). Giai đoạn thứ hai giảm 31,59% khối 

lượng được quan sát ở nhiệt độ từ 250 đến 550 oC. Đỉnh DSC thu nhiệt ở khoảng 305 

oC có thể là do là quá trình bay hơi TEG. Các đỉnh tỏa nhiệt mạnh ở 346 oC và 398 oC 

được cho là do quá trình đốt cháy TEG. Sự mất khối lượng cuối cùng khoảng 5,51% 

được cho là do quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ còn lại. Đường cong TG cho 

thấy rằng 700 0C là nhiệt độ nung thích hợp, vì sự giảm khối lượng không đáng kể khi 

nhiệt độ nung lớn hơn 700 0C. 
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Hình 3.22. Giản đồ TG-DSC của mẫu S10. 

Hình 3.23 trình bày kết quả XRD của các hạt nano Gd2O3@TEG (S10) và các 

hạt nano Gd2O3 sau khi nung ở 700 oC trong không khí. Có thể thấy trong hình 3.23a, 

không có đỉnh nhiễu xạ rõ ràng nào xuất hiện đối với vật liệu hạt nano Gd2O3 phủ 

TEG. Điều này được giải thích là do các phân tử TEG phủ trên bề mặt hạt nano Gd2O3 

tương tác với các liên kết Gd-O. Những tương tác này đã góp phần làm thay đổi độ dài 

liên kết Gd-O cũng như góc 2-Theta của vị trí pic trong phân tích XRD của các hạt 

nano Gd2O3@TEG [18]. Hơn nữa, lớp bảo vệ TEG là vật liệu vô định hình, vì thế 

không thấy các pic nhiễu xạ của pha Gd2O3 trong vật liệu Gd2O3@TEG. Pha vô định 

hình hoàn toàn biến mất sau khi xử lý nhiệt ở 700 oC, như được xác nhận bởi giản đồ 

XRD trên hình 3.23b. Tất cả các pic có thể phân biệt rõ ràng, tương ứng với các mặt 

nhiễu xạ (211), (222), (400), (411), (431), (440), (611), (622) và (444) của pha lập 

phương tâm khối Gd2O3 (JCPDS). 00-012-0797. Kích thước hạt tính theo phương trình 

Debye – Scherrer của các hạt nano Gd2O3 thu được sau quá trình nung là khoảng 13,5 

nm. Hình dạng các pic rõ ràng, cường độ mạnh, chứng tỏ vật liệu Gd2O3 tinh khiết và 

trúc tinh thể không khuyết tật, không pha tạp. 
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Hình 3.23. Giản đồ XRD của (a) Gd2O3@TEG (S10) và (b) Gd2O3 sau khi xử lý nhiệt. 

Các nhóm chức trên bề mặt của vật liệu nano Gd2O3@TEG và Gd2O3 được 

chứng minh bằng phổ hồng ngoại, như hình 3.24. Hình 3.24a cho thấy, mẫu nung có 

các pic dao động đặc trưng của Gd2O3, ở tần số 444 cm-1 và 544 cm-1 là dao động kéo 

dài của liên kết Gd–O [150] . Bên cạnh đó, các dải hấp thụ điển hình của C = O (1391 

cm-1 và 1637 cm-1) do bề mặt các hạt nano hấp thụ CO2 và H2O từ không khí trong quá 

trình đo và lưu trữ [121, 147]. Ngoài ra, pic ở tần số 3475 cm-1 là dao động của nhóm 

–OH phân tử nước [25]. Cấu trúc Gd2O3@TEG cũng được chứng minh rõ hơn qua kết 

quả FTIR. Từ hình 3.24b, các dải hấp thụ ở tần số 2947 cm-1 và 2871 cm-1 là do dao 

động kéo giãn đối xứng và không đối xứng của nhóm –CH2 [33, 127]. Pic ở tần số 

1112 cm-1 được gán dao động C – O – C trong phân tử TEG [6]. Các đỉnh ở 1398 cm-1 

và 1591 cm-1 tương ứng với dao động kéo giãn đối xứng và không đối xứng của COO- 

[1] . Sự có mặt của nhóm COO- là kết quả của quá trình oxy hóa một phần polyol TEG 

ở nhóm –CH2 – OH trong quá trình tổng hợp. Trong khi đó tần số dao động của liên 

kết Gd–O có sự dịch chuyển nhẹ so với dạng hạt nano Gd2O3 nung, chứng tỏ có sự 

hình thành liên kết giữa hạt nano Gd2O3 và TEG. 
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Hình 3.24. Phổ hồng ngoại của Gd2O3 (a) và Gd2O3@TEG (b). 

Thành phần hóa học của các hạt nano Gd2O3 nung và hạt nano Gd2O3@TEG 

được đặc trưng bởi EDX. Phổ EDX cho thấy các cấu trúc nano Gd2O3 nung (hình 

3.25a), chỉ có các nguyên tố Gd và O được quan sát. Tỷ lệ nguyên tử của Gd/O là ~2/3 

(Bảng 3.2), cho thấy rằng thành phần hóa học của mẫu phù hợp với công thức Gd2O3. 

Điều này cũng phù hợp tốt với kết quả TGA, trong đó không có sự mất khối lượng 

đáng kể nào được quan sát thấy trong giản đồ TG-DTA sau nhiệt độ nung 700 oC. 

Trong khi đó, phổ EDX của Gd2O3@TEG (hình 3.25b) cho thấy tỷ lệ nguyên tử Gd/O 

nhỏ hơn 2/3, có thể là do có thành phần oxy của các phân tử TEG bao quanh hạt nano 

Gd2O3. 
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Hình 3.25. Phổ EDX của hạt nano Gd2O3 (a) và Gd2O3@TEG (b). 

Bảng 3.2. Thành phần nguyên tố của hạt nano Gd2O3 nung và Gd2O3@TEG. 

Mẫu 

Phần trăm khối lượng (%) Phần trăm nguyên tử (%) 

Gd O Gd O 

Gd2O3 78.13 21.87 26.66 73.34 

Gd2O3@TEG 71.16 28.84 20.06 79.94 
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Hình 3.26. Ảnh SEM của Gd2O3@TEG (a, b) và Gd2O3 (c, d). 

Trên hình 3.26 là kết quả SEM của mẫu Gd2O3@TEG và mẫu Gd2O3 sau khi 

nung. Kết quả TEM của mẫu Gd2O3@TEG không quan sát được các hạt nano Gd2O3 

rõ ràng. Các hạt nano bị kết tụ lại với nhau thành từng đám có kích thước không đồng 

đều, đó có thể là do lớp TEG bảo vệ bên ngoài co lại trong quá trình sấy khô mẫu. 

Trong khi đó, ảnh SEM của mẫu Gd2O3 nung 700 oC cho thấy, vật liệu nano thu được 

có dạng hạt cầu, có kích thước khá đồng đều. Chứng tỏ lớp TEG bên ngoài đã bị loại 

bỏ bởi quá trình thiêu nhiệt. Tuy nhiên, các hạt nano có xu hướng bị kết tụ với nhau, 

có thể là do quá trình xử lý nhiệt.  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Hình 3.27. Đường hấp phụ/giải hấp phụ đẳng nhiệt N2 và đường phân bố kích 

thước mao quản của hạt nano Gd2O3 sau nung. 

Tính chất xốp của hạt nano Gd2O3 được đặc trưng bằng phương pháp đẳng 

nhiệt hấp phụ-giải hấp nitơ. Hình 3.27 cho thấy mẫu Gd2O3 nung có đường đẳng nhiệt 

hấp phụ/giải hấp phụ loại IV, với vòng trễ kiểu H1, cho thấy sự hiện diện của cấu trúc 

mao quản trung bình. Kích thước mao quản trung bình tính toán bằng phương pháp 

Barrett– Joyner – Halenda (BJH) là 43 nm (trong hình 3.27), và diện tích bề mặt riêng 

tính theo phương pháp BET là 18 m2/g. Sự hình thành hệ thống mao quản trong vật 

liệu là các khoảng trống giữa các hạt nano, do sự đốt cháy TEG. 

Ảnh hưởng của sự tạo phức đến kích thước hạt 

Theo nhóm tác giả Parisa Vahdatkhah [114], khi sự tạo thành Gd2O3@TEG trải 

qua hai quá trình. 

- Quá trình tạo phức của ion Gd3+ với chất hoạt động bề mặt 

- Quá trình thủy phân và ngưng tụ phức tạo thành vật liệu nano Gd2O3@TEG 

Như vậy, quá trình hòa tan tiền chất GdCl3.6H2O vào TEG cũng đồng thời xảy ra 

hai quá trình: Quá trình solvat hóa của dung môi với muối và quá trình tạo phức giữa ion 

kim loại Gd3+ với phân tử TEG. Quá trình này đòi hỏi thời gian đủ lớn để hình thành liên 
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kết giữa phân tử TEG và ion Gd3+, cụ thể là hình thành liên kết giữa cặp electron riêng 

trên nguyên tử oxi trong phân tử TEG với các obital trống của ion Gd3+.  

Cũng theo tác giả Parisa Vahdatkhah [127], sự tạo phức của chất hoạt động bề 

mặt là các polyol xảy ra sau quá trình ôxy hóa các polyol thành hợp chất dicacboxylic.  
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 Tiếp theo là quá trình tạo phức của axit cacboxylic và ion Gd3+
 

GdCl3.6H2O + C6H10O6 → [Gd (C6H10O6)]Cl3  + 6H2O   (3.6) 

Và cuối cùng là quá trình thay thế các liên kết Gd-O của TEG bằng Gd-OH và 

quá trình loại bỏ nước trong phân tử Gd(OH)3 

[Gd (C6H10O6)]Cl3 + 3NaOH → Gd(OH)3 + C6H10O6 + 3NaCl  (3.7) 

2Gd(OH)3 → Gd2O3 +3H2O      (3.8) 

Để khảo sát sự ảnh hưởng của sự tạo phức đến hình thái và kích thước của vật liệu, 

các thí nghiệm được thực hiện ở thời gian khuấy từ hòa tan tiền chất GdCl3.6H2O vào 

dung môi TEG là 2 giờ, 4 giờ và 14 giờ, các điều kiện phản ứng khác không thay đổi. Kết 

quả TEM của các mẫu được chỉ ra ở hình 3.28 (4 giờ và 14 giờ) và 3.21 (2 giờ). 

 

Hình 3.28. Ảnh TEM của mẫu Gd2O3@TEG thời gian tạo phức 14 giờ (a, b) và 

4 giờ (c, d). 
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Từ kết quả trên ta thấy có sự thay đổi kích thước hạt thu được khi thời gian tạo 

phức thay đổi, cụ thể khi thời gian tạo phức tăng lên từ 2 giờ, 4 giờ và 14 giờ thì kích 

thước hạt giảm tương ứng 10 nm, 5nm và 1-2 nm. Điều này cho thấy khi thời gian tăng 

lên thì phản ứng tạo phức của Gd3+ và TEG (3.6) càng dịch chuyển theo chiều thuận, 

tức là liên kết giữa Gd-O của phức càng bền, dẫn đến quá trình thay thế liên kết phức 

bằng liên kết Gd-OH khó khăn hơn (3.7). Kết quả dẫn đến sản phẩm thu được kích 

thước hạt giảm do sự ngưng tự các phân tử Gd(OH)3 xảy ra chậm dần khi thời gian tạo 

phức tăng lên. Như vậy, với sự điều chỉnh thời gian tạo phức, chúng tôi có thể kiểm 

soát thành công kích thước hạt nano Gd2O3@TEG, với kích thước hạt cực kỳ nhỏ, sẽ 

thuận lợi cho các ứng dụng trong lĩnh vực y sinh. Tuy nhiên, do điều kiện thí nghiệm 

khó khăn, các kết quả nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực y sinh của hạt nano 

Gd2O3@TEG có độ phân tán, và tương thích sinh học cao đã không thực hiện được 

trong đề tài này. 

3.3.2. Vật liệu nano Gd(OH)3 và tính chất xúc tác của hệ 

UV/H2O2/Gd(OH)3 

Trong nghiên cứu này, vật liệu nano Gd(OH)3 dạng que đã được tổng hợp bằng 

phương pháp polyol với tiền chất là gadolini clorua hydrat (GdCl3·xH2O), natri 

hydroxit và chất hoạt động bề mặt là trietylen glycol (C6H14O4). Vật liệu được ứng 

dụng trong phản ứng oxy hóa nâng cao đối với quang hóa phân hủy Congo đỏ (CR) 

của hệ xúc tác UV/Gd(OH)3 và UV/H2O2/Gd(OH)3. 

  

Hình 3.29. Giản đồ XRD của Gd(OH)3. 
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Năng lượng (keV) 

Giản đồ nhiễu xạ tia X của vật liệu Gd(OH)3 được trình bày trên hình 3.29. 

Giản đồ XRD cho thấy các pic cường độ mạnh đặc trưng của vật liệu Gd(OH)3. Các 

pic nhiễu xạ tương ứng với các mặt (100), (110), (101), (200), (201), (211), (300), 

(112) và (131), đặc trưng trong mạng lưới sáu phương của tinh thể Gd(OH)3. Như vậy, 

vật liệu này kết tinh theo kiểu mạng lưới tinh thể và thuộc nhóm đối xứng P63/m(176) 

với các thông số mạng lưới về kích thước a = b = 6,33 Å; c = 3,63 Å; và thông số góc 

α = β = 90°, γ = 120°. Kết quả của giản đồ XRD cho giá trị phù với với các dữ liệu đặc 

trưng chuẩn trong thư viện của tinh thể Gd(OH)3 (JCPDS No, 01-083- 2037). Giản đồ 

XRD cũng cho thấy, ngoài các pic đặc trưng của Gd(OH)3, không còn pic của các pha 

tinh thể khác, chứng tỏ vật liệu điều chế có cấu trúc tinh thể đơn pha đồng nhất, tinh 

khiết. Các pic rõ, và có cường độ lớn chứng tỏ vật liệu có độ kết tinh cao. 

Thành phần nguyên tố có trong mẫu Gd(OH)3, phân tích bằng phương pháp phổ 

tán xạ tia X (EDS), được trình bày trên hình 3.30 và Bảng 3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.30. Phổ EDX của que nano Gd(OH)3. 
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Hình 3.30 cho thấy sự xuất hiện của hai nguyên tố chính là O và Gd. Bên cạnh 

đó còn có C và Cu, được cho là do sự có mặt của TEG và điện cực đo làm bằng đồng. 

Thành phần các nguyên tố trong bảng 3.3 cho thấy chủ yếu là nguyên tố O và Gd, với 

tỉ lệ nguyên tử O/Gd ~ 2,5.   

Bảng 3.3. Thành phần các nguyên tố trong mẫu Gd(OH)3 phân tích bằng EDX 

Nguyên tố        % khối lượng % nguyên tử 

C 3,39 14,23 

O 19,30 60,65 

Cu 0,86 0,67 

Gd 74,45 24,45 

Tổng 100,00 100 

 

 

Hình 3.31. Ảnh SEM với độ phân giải khác nhau của mẫu Gd(OH)3. 

 

Hình 3.32. Ảnh TEM với độ phân giải khác nhau của mẫu Gd(OH)3. 

Kết quả SEM ở độ phân giải thấp và cao trên hình 3.31 cho thấy vật liệu 

Gd(OH)3 thu được có dạng hình que  với kích thước trung bình khoảng 20 × 200 nm, 

đồng nhất và phân tán tốt. Trong khi đó, ảnh TEM trên hình 3.32 cho thấy rõ các que 

nano có độ phân tán cao, và kích thước đồng đều. Ở độ phân giải giải cao, ảnh TEM 
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cho thấy trên que nano có nhiều lỗ, chứng tỏ vật liệu có độ xốp cao, sẽ rất thuận lợi 

cho việc khuếch tán các phân tử phản ứng tới các tâm xúc tác. Như vậy, với sự thay 

đổi dung môi của phản ứng trong điều chế vật liệu nano Gd2O3, chúng tôi thu được hai 

sản phẩm có hình thái khác biệt nhau: Hạt cầu và hình que. Cụ thể khi điều chế nano 

Gd2O3 từ tiền chất GdCl3
.6H2O và TEG được sử dụng với vai trò vừa là chất hoạt động 

bề mặt, vừa là dung môi ta thu được sản phẩm Gd2O3 có hình cầu. Còn thực hiện phản 

ứng điều chế nano Gd2O3 cũng từ tiền chất GdCl3
.6H2O trong dung môi nước với chất 

hoạt động bề mặt là TEG thì sản phẩm Gd2O3 thu được có hình que. Sơ đồ được trình 

bày trên hình 3.33. 

 

Hình 3.33. Sự phụ ảnh hưởng của dung môi tới hình thái Gd2O3. 

Sự tạo thành cấu trúc nano trong dung dịch, xảy ra theo hai gia đoạn: Giai đoạn 

tạo mầm và giai đoạn phát triển mầm [123, 128, 146].   

Giai đoạn tạo mầm: Đây là sự kết hợp giữa ion kim loại ở dạng phức hidroxo 

trong môi trường nước hoặc phức cacboxylat (-COO-) trong môi trường hữu cơ, nếu 

chất hoạt động bề mặt không có nhóm -COO- thì các chất hữu cơ sẽ oxy hóa tạo thành 

nhóm -COO- từ các nhóm chức hữu cơ hoặc nhóm –CHO [123]. Kết quả của giai đoạn 

này là tạo thành các liên kết cầu oxo (hình 3.34) và hình thành các mầm kết tinh M2On.  

 

+ NaOH/Dung 

môi TEG 

+ NaOH, 

TEG/Dung môi H2O 

 

Tiền chất 

GdCl3.6H2O 
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Hình 3.34. Cơ chế tạo liên kết cầu M-O-M trong quá trình tạo mầm tinh thể 

[123]. 

Giai đoạn phát triển mầm: Theo Lamer, giai đoạn tạo mầm kết tinh sẽ trải qua 

quá trình bùng nổ mầm (bust nucleation), các mầm tinh thể giống nhau được tạo ra 

cùng một thời điểm dẫn đến số lượng mầm tăng cực đại. Các hạt mầm tinh thể có năng 

lượng bề mặt lớn sẽ không bền và dẫn đến xảy việc ngưng tụ các mầm kết tinh trong 

dung dịch. Quá trình ngưng tụ mầm kết tinh xảy ra theo hai khả năng:  

- Nếu mầm kết tinh và dung môi tương tác đồng đều ở các hướng, sự ngưng tụ 

sẽ xảy ra theo cơ chế chín muồi Ostwald (Ostwald ripening mechanism). Sự ngưng tụ 

các mầm kết tinh nhỏ thành những hạt lớn hơn xảy ra đều ở tất cả các hướng của tinh 

thể làm giảm nồng độ hạt và giảm sức căng bề mặt. Quá trình này cho phép mầm tinh 

thể phát triển theo tất cả các hướng trong không gian tạo thành sản phẩm là các hạt 

hình cầu. 

- Nếu mầm kết tinh và dung môi tương tác không đồng đều ở các hướng, sự 

ngưng tụ sẽ xảy ra theo cơ chế “tấn công định hướng” (Oriented attachment 

mechanism). Sự phát triển của mầm tinh thể trong trường hợp này bị hạn chế và ưu 

tiên ở một số mặt trong tinh thể dẫn đến phát triển tinh thể chủ yếu theo một vài hướng 

ưu tiên. Quá trình này dẫn đến hình thái của hạt thu được không phải là hình cầu. 
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Hình 3.35. Sự phát triển mầm tinh thể theo cơ chế Ostwald (OR - Ostwald 

ripening mechanism) (a) và cơ chế định tấn công định hướng (b) (OA- oriented 

attachment mechanism) [146]. 

Như vậy, sự thay đổi dung môi trong hai trường hợp điều chế vật liệu nano 

Gd2O3 đã xảy ra quá trình phát triển mầm tinh thể xảy ra theo hai cơ chế khác nhau 

dẫn đến hình thái của sản phẩm thu được cũng khác nhau. Cụ thể, điều chế Gd2O3 

trong dung môi hữu cơ, mầm tinh thể có cấu trúc lập phương tâm khối, phát triển tuân 

theo cơ chế “chín muồi Ostwald” còn trong dung môi nước xảy ra theo cơ chế “tấn 

công định hướng” thu được tinh thể cấu trúc sáu phương đặc khít.  

Khảo sát tính chất xúc tác quang của que nano Gd(OH)3  

Trên cơ sở nghiên cứu của Liu và cộng sự [68], là công trình hiếm hoi công bố 

về tính chất xúc tác của vật liệu nano chứa oxy của gadolini. Trong công trình này, các 

nhà nghiên cứu đã điều chế thành công Gd(OH)3 dạng que nano với đường kính trong 

khoảng 10–30 nm và chiều dài lớn hơn 450 nm, hấp thụ ánh sáng ở vùng tử ngoại gần 

(300–400 nm). Chúng tôi sử dụng que nano Gd(OH)3 cho phản ứng phân hủy Công đỏ 

(CR). Phổ hấp thụ của CR có ba cực đại tại các bước sóng 236,5, 342,5 và 494,5 nm. 

Trong đó, đỉnh ở bước sóng 494,5 nm có cường độ hấp thụ mạnh nhất nên được chọn 

làm bước sóng để khảo sát độ hấp thụ quang của dung dịch phản ứng phân hủy CR 

trong các thí nghiệm. 
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Hình 3.36. Phổ hấp thụ UV-vis của của CR. 

Kết quả đo phổ hấp thụ cực đại của dung dịch phản ứng sau các thời gian phản 

ứng khác nhau đối với hệ xúc tác UV/Gd(OH)3 ở các dung dịch phản ứng có nồng độ 

CR ban đầu lần lượt là 5, 10, 15 và 20 ppm được trình bày trên hình 3.37. 

Kết quả từ hình 3.37 cho thấy cường độ phổ hấp thụ tại bước sóng cực đại đặc trưng 

cho CR giảm dần theo thời gian phản ứng ở tất cả các nồng độ. Điều này cho thấy sự có mặt 

của CR trong dung dịch giảm dần và sau một khoảng thời gian phản ứng nhất định các pic 

đặc trưng cho CR biến mất, chứng tỏ CR đã bị phân hủy gần như hoàn toàn. 
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Hình 3.37. Phổ hấp thụ UV-vis của các dung dịch có nồng độ CR khác nhau theo thời 

gian phản ứng của hệ xúc tác UV/Gd(OH)3: (a) 5 ppm, (b) 10 ppm, (c) 15 ppm và (d) 

20 ppm. 

 

Hình 3.38. Đồ thị phân hủy CR của hệ xúc tác UV/Gd(OH)3 theo thời gian. 

Hình 3.38. cho thấy rằng, khi tăng nồng độ của CR thì thời gian kết thúc phản 

ứng cũng tăng lên từ 125 phút đối với dung dịch 5 ppm, 200 phút, 350 phút và 500 

phút tương ứng với các dung dịch có nồng độ 10, 15 và 20 ppm. Thời gian kết thúc 

phản ứng và mức độ phân hủy được trình bày trên bảng 3.4 

Bảng 3.4. Mức độ và thời gian phân hủy CR của hệ xúc tác UV/Gd(OH)3. 

 
Nồng độ (ppm) 

5 10 15 20 

tmax (phút) 125 200 350 500 

% phân hủy 99,84 98,70 99,26 98,60 

Số liệu từ bảng 3.4 và hình 3.38 cho thấy sự phân hủy CR xảy ra hầu như hoàn 

toàn; mức độ phân hủy thấp nhất 98,60% đối với dung dịch có nồng độ ban đầu 20 

ppm, và cao nhất đạt 99,84% đối với dung dịch 5 ppm.  

Kết quả phổ hấp thụ tại bước sóng cực đại của hệ xúc tác UV/H2O2/Gd(OH)3 

được trình bày trên hình 3.39. 
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Hình 3.39. Phổ hấp thụ UV-vis của các dung dịch CR với các nồng độ khác 

nhau theo thời gian phản ứng của hệ xúc tác UV/H2O2/Gd(OH)3: (a) 5 ppm, (b) 10 

ppm, (c) 15 ppm và (d) 20 ppm. 

 

Hình 3.40. Đồ thị phân hủy CR của hệ xúc tác UV/ H2O2/Gd(OH)3 theo thời gian. 

Kết quả phổ hấp phụ cho thấy cường độ pic cực đại ở 494,5 nm giảm dần ở tất 

cả các nồng độ khảo sát (hình 3.39) và tốc độ phân hủy của CR thay đổi theo thời gian 

và nồng độ ban đầu của chất màu CR. Cụ thể, sau 20 phút chiếu UV, mức độ phân hủy 

của CR khoảng gần 80% đối với dung dịch 5 ppm, khoảng 70% đối với dung dịch 10 

ppm, 55% đối với dung dịch 15 ppm và khoảng 50% đối với dung dịch 20 ppm. Tốc 

độ phân hủy CR sau đó giảm dần khi độ phân hủy gần đạt đến 100% (hình 3.40). Mức 

độ phân hủy của CR được trình bày ở bảng 3.5.  
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Bảng 3.5. Mức độ và thời gian phân hủy CR hệ xúc tác UV/ H2O2/Gd(OH)3. 

 
Nồng độ (ppm) 

5 10 15 20 

tmax (phút) 50 90 140 190 

% phân hủy 99,10 99,00 99,03 98,82 

 

Sau thời gian chiếu UV 50, 90, 140 và 190 phút tương ứng với các dung dịch 

CR có nồng độ 5, 10, 15 và 20 ppm, mức độ phân hủy của CR hầu như là hoàn toàn. 

Sau thời gian trên không thấy có sự thay đổi cường độ phổ hấp thụ và đây được 

coi là thời gian kết thúc phản ứng phân hủy CR. Mức độ phân hủy của CR trong các 

thí nghiệm trên là rất cao, đều đạt khoảng 99% đối với tất cả các thí nghiệm.  

Như vậy, sự có mặt của H2O2 trong hệ xúc tác đã làm tăng tốc độ phản ứng lên 

đáng kể ở tất cả các thí nghiệm. Kết quả này là do sự gia tăng đáng kể sự gốc hydoxy 

trong dung dịch phản ứng khi có mặt của H2O2 và dưới tác động của tia UV. Điều này 

đã được chứng minh trong các trong các công bố trước đây [68]. Hệ xúc tác 

UV/Gd(OH)3 và UV/H2O2/Gd(OH)3 có khả năng phân hủy CR rất cao và triệt để trong 

thời gian ngắn. Kết quả thí nghiệm có thể gợi mở hướng ứng dụng trong xử lý nước 

thải dệt nhuộm ở các khu công nghiệp nói riêng và xử lý nước ô nhiễm hữu cơ nói 

chung. 

Kết luận: Đã điều chế được hai loại vật liệu của Gd bằng phương pháp polyol. 

Gd2O3 dạng hạt cầu, với kích thước nano rất nhỏ, được tổng hợp trong môi trường 

TEG vừa đóng vai trò dung môi, vừa đóng vài trò chất bảo vệ. Kích thước hạt Gd2O3 

có thể điều chỉnh bằng cách thay đổi thời gian tạo phức Gd-TEG. Trong khi đó, vật 

liệu nano Gd(OH)3 dạng que tổng hợp bằng phương pháp polyol với chất hoạt động bề 

mặt là trietylen glycol trong nước. Vật liệu này cho thấy rất tiềm năng để làm xúc tác 

dị thể cho phản ứng phân hủy quang hóa. 

3.4. Biến tính vật liệu nano oxit đất hiếm 

Để tăng cường tính chất hóa lý và ứng dụng, các oxit đất hiếm thường được pha 

tạp với các thành phần khác. Trong đó, pha tạp với các nguyên tố đất hiếm khác là một 

hướng nghiên cứu tiềm năng để tạo ra các vật liệu mới, có nhiều tính chất thú vị 

[30][31]. Vì vậy, trên cơ sở các oxit đất hiếm đã tổng hợp ở trên, chúng tôi chọn CeO2 
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cấu trúc nano dạng quả cầu phân cấp và Gd(OH)3 cấu trúc nano dạng que biến tính 

bằng Nd3+, với hàm lượng muối neodimium đưa vào ban đầu = 25% số mol của muối 

cerium và gadolimium, theo quy trình được trình bày trong mục 2.1.2 chương 2.  

3.4.1. Vật liệu nano CeO2 dạng quả cầu phân cấp pha tạp Neodimium 

Hình 3.41 là kết quả SEM và TEM của CeO2 và CeO2 biến tính bằng Nd3+. Có 

thể nhận thấy cấu trúc hạt cầu phân cấp của vật liệu CeO2 vẫn được duy trì sau khi 

được biến tính bằng Nd3+. Các hạt cầu nano Nd-CeO2 hình thành do sự sắp xếp các hạt 

nano cơ sở có kích thước rất nhỏ, tương tự như dạng đơn pha CeO2. Tuy nhiên, các hạt 

cầu bị kết tụ lại nhau nhiều hơn so với dạng CeO2 không biến tính. 

 

Hình 3.41. Ảnh SEM và TEM của cấu trúc nano CeO2 (a, b) và Nd-CeO2 (c, d). 

 Cấu trúc tinh thể của vật liệu Nd-CeO2 được nghiên cứu bằng phương pháp 

nhiễu xạ tia X với góc 2θ từ 10 - 700 và so sánh với CeO2 đơn pha điều chế ở cùng 

điều kiện (hình 4.42). Kết quả cho thấy vật liệu có cấu trúc lập phương tâm khối đặc 

trưng của CeO2 (JCPDS No, 00-034- 0394) với các góc α = β = γ = 900, và kích thước 

tương ứng là a = b = c = 5,41 A0. Ở đây, kích thước các cạnh ô cơ sở của mẫu pha tạp 

có sự giảm nhẹ so với kích thước của mẫu CeO2 tinh khiết (a = b = c = 5,44 A0). Các 

pic đặc trưng của cấu trúc lập phương tâm khối CeO2 ở các góc 2θ = 290, 330, 480, 

560 và 600 tương ứng với các mặt (111), (200), (311), (311), (222). Tuy nhiên, vật liệu 
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CeO2 biến tính băng Nd có cường độ các pic nhiễu xạ thấp hơn so với dạng đơn pha 

CeO2. Trên giản đồ XRD không tìm thấy các pic đặc trưng của Nd2O3, điều này có thể 

đưa ra giả thiết khả năng các ion Nd3+ đã thay thế một số vị trí ion Ce4+ trong mạng 

tinh thể nhưng không làm thay đổi cấu trúc ô mạng của vật liệu nền CeO2. Vị trí của 

các pic của Nd-CeO2 dịch chuyển về phía góc rộng hơn so với trong mẫu CeO2 đơn 

pha, điều này chứng minh sự thay thế thành công các ion Ce4+ trong ô mạng bởi các 

ion Nd3+. 

    

Hình 3.42.  Giản đồ XRD của CeO2 (a) và Nd-CeO2
 (b) điều chế ở 800C. 

  Thành phần nguyên tố của cấu trúc Nd-CeO2 được phân tích bằng phổ tán xạ 

năng lượng tia X, kết quả được trình bày trên hình 3.42. Phổ EDX cho thấy, bên cạnh 

nguyên tố Ce và O, còn có sự xuất hiện Nd. Điều này chứng minh rằng cấu trúc CeO2 

dạng hạt cầu phân cấp đã được pha tạp thành công Nd. Thành phần các nguyên tố 

được trình bày trên bảng 3.6. Phần trăm nguyên tố của Ce và Nd tương ứng 28,88%, 

9,26%. Ngoài ra còn có carbon do phân tử TEG, và oxy do sự đóng góp cả của CeO2 

và TEG nên nguyên tố oxy chiếm 42,13% và cacbon chiếm 19,73%. 
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Hình 3.42.  Phổ EDX của mẫu Nd-CeO2. 

Bảng 3.6. Thành phần nguyên tố của mẫu Nd-CeO2. 

 

Nguyên tố % Khối lượng % Nguyên tử 

C 3.77 19.73 

O 10.71 42.13 

Ce 64.30 28.88 

Nd 21.22 9.26 
 

Để chứng minh rõ hơn sự biến tính Nd vào cấu trúc nano CeO2, chúng tôi thực hiện 

phương pháp phân tích bản đồ nguyên tố. Hình 3.43 trình bày bản đồ nguyên tố Ce và 

Nd. Kết quả cho thấy cả nguyên tố chính của vật liệu là Ce và nguyên tố biến tính Nd 

đều được tìm thấy và phân bố đều, chứng tỏ sự biến tính thành công và phân bố đồng 

đều nguyên tố Nd vào mạng tinh thể CeO2.  
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Hình 3.43. Bản đồ nguyên tố của nguyên tố Ce (a) và Nd (b) trong vật liệu Nd-CeO2. 

3.4.2. Vật liệu nano Gd(OH)3 dạng que pha tạp với Neodimium 

Giản đồ phổ nhiễu xạ tia X của vật liệu Gd(OH)3 và Nd-Gd(OH)3 được chỉ ra ở 

hình 3.44. Từ giản đồ XRD cho thấy các vật liệu nano Gd(OH)3 và Nd-Gd(OH)3 đều 

có các pic nhiễu xạ rõ ràng, tương ứng với các mặt (100), (110), (101), (200), (201), 

(211), (300), (112) và (131), đặc trưng trong mạng lưới sáu phương của tinh thể 

Gd(OH)3 (JCPDS No, 01-083- 2037). Như vậy, quá trình biến tính không làm thay đổi 

tính chất tinh thể của Gd(OH)3. Tuy nhiên, các pic của vật liệu Nd-Gd(OH)3 có cường 

độ thấp hơn và rộng hơn so với dạng đơn pha Gd(OH)3, chứng tỏ rằng Nd3+ đã biến 

tính thành công vào cấu trúc mạng tinh thể nano Gd(OH)3 dạng que. Giản đồ XRD 

cũng cho thấy ngoài các pic đặc trưng của Gd(OH)3 không có pic của các pha tinh thể 

khác, cho thấy không hình thành dạng vật liệu nào khác. Nên vật liệu pha tạp Nd-

Gd(OH)3 có thể xảy ra sự thay thế một số vị trí Gd3+ trong mạng tinh thể Gd(OH)3 

bằng ion Nd3+. Giá trị các đặc trưng tinh thể của vật liệu được chỉ ra ở Bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Đặc trưng tinh thể của mẫu Gd(OH)3 và Nd-Gd(OH)3. 

Mẫu a (A0) b(A0) c(A0) α (0) β(0) γ(0) 

Gd(OH)3 6,33 6,33 3,63 90 90 120 

Nd(OH)3@Gd3+ 6,42 6,42 3,74 90 90 120 

 

 

(b) 
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Bảng 3.7 cho ta thấy kích thước của mạng lưới tinh thể dạng pha tạp Nd-

Gd(OH)3 lớn hơn kích thước tinh thể Gd(OH)3, điều này được lý giải là do một số vị 

trí của Gd3+ với bán kính bé hơn bị thay thế bởi Nd3+ có bán kinh lớn hơn, cụ thể bán 

kính Gd3+ và Nd3+ lần lượt là 1,05 Å và 1,11 Å [96]. Kết quả này, làm rõ thêm sự biến 

tính thành công Nd3+ vào cấu trúc nano Gd(OH)3 dạng que. 

  

Hình 3.44. Giản đồ XRD của Gd(OH)3 (a) và Nd-Gd(OH)3 (b). 

Để chứng minh rõ hơn sự biến tính Nd3+ vào mạng tinh thể nano Gd(OH)3, 

chúng tôi phân tích EDX, kết quả trình bày trên hình 3.45. Từ hình 3.45 cho thấy, 

ngoài các nguyên tố Gd và O, còn có các pic đặc trưng của nguyên tố Nd. Điều này 

làm rõ hơn sự biến tính thành công Nd vào mạng tinh thể Gd(OH)3.  

 

Hình 3.45. Phổ EDX của Nd-Gd(OH)3. 
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Thành phần nguyên tố Gd và Nd được trình bày trên bảng 3.8. Thành phần các 

nguyên tố phân tích tại 3 vị trí khác nhau của vật liệu Gd(OH)3Nd3+ đều cho giá trị gần 

giống nhau, thấy tỷ lệ % nguyên tử của Gd:Nd có giá trị xấp xỉ 4:1 tương ứng với tỷ lệ 

số mol ban đầu của tiền chất,  điều này chứng tỏ rằng nguyên tố Nd phân bố đồng đều 

trong cấu trúc tinh thể Gd(OH)3. 

Bảng 3.8. Thành nguyên tố Nd và Gd của vật liệu Nd-Gd(OH)3. 

Nguyên tố % Khối lượng % Nguyên tử 

Gd 56.16 16.75 

Nd 15.09 4.13 

 

Để chứng minh rõ hơn sự biến tính Nd vào cấu trúc nano Gd(OH)3, chúng tôi 

thực hiện phương pháp phân tích bản đồ nguyên tố. Hình 3.46 trình bày bản đồ nguyên 

tố Nd và Gd. Kết quả cho thấy cả nguyên tố chính của vật liệu là Gd và nguyên tố biến 

tính Nd đều được tìm thấy và phân bố đều, chứng tỏ sự biến tính thành công và phân 

bố đồng đều nguyên tố Nd vào mạng tinh thể Gd(OH)3.  

  

 

Hình 3.46. Bản đồ nguyên tố của nguyên tố Nd (a) và Gd (b) trong vật liệu Nd-Gd2O3. 
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Hình 3.47. Ảnh SEM và TEM của cấu trúc nano Gd(OH)3 dạng que (a, b) và 

Nd-Gd(OH)3 que nano (c, d). 

Hình thái của vật liệu Nd-Gd(OH)3 được phân tích bằng SEM và TEM, so sánh 

với kết quả của Gd(OH)3 que nano, được trình bày trên hình 3.47. Từ kết quả SEM và 

TEM cho thấy, sau khi biến tính bằng Nd, cấu trúc que nano của Gd(OH)3 vẫn được 

duy trì, với kích thước và hình thái tương tự như dạng đơn phân Gd(OH)3. Tuy nhiên, 

cấu trúc của Nd-Gd(OH)3 có độ đồng đều không tốt bằng dạng đơn pha, chứng tỏ rằng 

sự pha tạp Nd vào mạng tinh thể Gd(OH)3, ảnh hưởng đến quá trình phát triển tinh thể. 

Kết luận: Đã biến tính thành công cấu trúc nano CeO2 dạng hạt cầu và Gd(OH)3 

dạng que bằng Nd3+. Ion Nd3+ đã thay thế thành công một số vị trí ion kim loại trong 

mạng tinh thể CeO2 và Gd(OH)3. Quá trình biến tính, không làm thay đổi nhiều tính 

chất pha và hình thái ban đầu của CeO2 và Gd(OH)3. Hơn nữa, hàm lượng Nd biến 

tính trong mạng tinh thể là tương đối cao và phân bố đều, khoảng 25%, tương đồng 

với hàm lượng sử dụng ban đầu. 
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KẾT LUẬN 

Từ các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của Luận án, chúng tôi đã rút ra 

một số kết luận sau: 

1. Đã tổng hợp được vật liệu Nd2O3 có cấu trúc đa cấp dạng quả cầu và dạng 

mạng lưới xốp bằng quá trình từ sắp xếp các hạt nano Nd2O3 cơ sở. Hạt nano Nd2O3 

cơ sở được điều chế bằng phương pháp hai pha, trong đó, các điều kiện phản ứng như 

thời gian, nhiệt độ nhiệt dung ảnh hưởng đáng kể đến kích thước và hình thái. Kết quả 

cho thấy hạt nano Nd2O3 cơ sở có hình thái và kích thước hạt đồng đều ở điều kiện 

tổng hợp với thời gian nhiệt dung là 24 giờ và nhiệt độ 180 0C. Quá trình loại bỏ chất 

hoạt động bề mặt bằng dung môi ethanol và nung ở nhiệt độ cao trong không khí, dẫn 

đến sự sắp xếp các hạt nano Nd2O3 cơ sở hình cấu trúc nano đa cấp dạng quả cầu và 

mạng lưới tương ứng. 

 2. Đã tổng hợp vật liệu Gd2O3 hình cầu sử dụng TEG với vai trò vừa là dung 

môi, vừa là chất hoạt động bề mặt, với sự hỗ trợ của vi sóng cho quá trình phản ứng. 

Các điều kiện phản ứng đã được khảo sát để tìm ra điều kiện tối ưu cho phản ứng và 

điều khiển các điều kiện phản ứng để có sản phẩm mong muốn. Kết quả cho thấy thời 

gian tạo phức chất giữa ion Gd3+ với TEG ảnh hưởng lớn đến kích thước của vật liệu. 

Hạt nano Gd2O3 phân tán, đồng đều với kích thước rất nhỏ: 1-2 nm, 5 nm và 10 nm có 

thể kiểm soát tổng hợp bằng cách điều chỉnh thời gian tạo phức giữ Gd và TEG. 

3. Điều chế vật liệu dạng que nano Gd(OH)3 bằng phương pháp polyol trong 

dung môi nước. Sản phẩm thu được có dạng que nano, phân tán, đồng đều, kích thước 

trung bình 20x200 nm. Sản phẩm nano que Gd(OH)3 có hoạt tính xúc tác quang tốt đối 

với CR trong dung dịch nước với sự hỗ trợ của UV và H2O2. 

4. Điều chế thành công vật liệu CeO2 bằng phương pháp polyol trong dung môi 

nước. Sản phẩm thu được có dạng hình cầu, cấu trúc nano đa cấp, kích thước trung 

bình 50 nm được tạo thành bởi sự sắp xếp các hạt nano CeO2 kích thước khoảng 5 nm. 

CeO2 dạng quả cầu đa cấp được sử dụng làm chất xúc tác quang hóa cho phản ứng 

phân hủy Metyl xanh trong điều kiện chiếu UV. Kết quả cho thấy sản phẩm có hoạt 

tính xúc tác tốt, quá trình phân hủy Metyl xanh xảy ra hoàn toàn. 

5. Sử dụng phương pháp polyol biến tính CeO2 dạng quả cầu đa cấp và 

Gd(OH)3 dạng que bằng Nd. Kết quả đặc trưng vật liệu cho thấy điều chế các nano 
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Nd-CeO2 và Nd-Gd(OH)3 không làm phá vỡ hình thái ban đầu của cấu trúc nano CeO2 

dạng hình cầu và Gd(OH)3 dạng que. Quá trình biến tính là do sự tháy thế đồng hình 

ion Ce4+ và Gd3+ trong mạng tinh thể CeO2 và Gd(OH)3 tương ứng bằng ion Nd3+. 

Kiến nghị: 

- Tiếp tục nghiên cứu sử dụng và hoàn thiện hơn nữa phương pháp polyol để 

điều chế các vật liệu nano oxit đất hiếm cũng như các vật liệu nano kim loại chuyển 

tiếp trong dung môi nước.  

- Nghiên cứu ứng dụng MRI của các nano gadolini, thay thế và sử dụng các loại 

chất hoạt động bề mặt có tính tương thích sinh học cao cho ứng dụng y sinh. 

- Nghiên cứu ứng dụng xúc tác, cảm biến khí cũng như các ứng dụng khác cho 

các vật liệu đã được điều chế. 
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