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MỞ ĐẦU 

 

1. Đặt vấn đề 

 Khoa học nghiên cứu chế tạo vật liệu mới – vật liệu tiên tiến là một trong 

những định hướng điển hình, đặc trưng bởi tốc độ phát triển và phạm vi ứng dụng 

của chúng [1]. Vật liệu nano là loại vật liệu mà trong cấu trúc phải có ít nhất một 

chiều ở kích thước nanomet. Chúng bao gồm các dạng hạt, sợi, tấm, bản hoặc ống. 

Vật liệu nano thể hiện những tính năng đặc biệt mà những vật liệu truyền thống 

không  có được do việc thu nhỏ kích thước v  tăng diện tích bề mặt tiếp xúc pha của 

chúng [3]. Với những đặc trưng về cấu trúc, tính chất rất đặc biệt mà loại vật liệu 

n no được kỳ vọng rất lớn l  đối tượng nghiên cứu phát triển chủ đạo trong các lĩnh 

vực khoa học hàn lâm, công nghệ tiên tiến [3, 4]. Vật liệu nano vì vậ  đã trở thành 

đối tượng nghiên cứu thu hút rất lớn đối với các nhà khoa học trong những năm gần 

đ   [1]. Trong đó vật liệu nanocacbon (NC) được quan tâm bởi tính ưu việt của nó 

bao gồm độ cứng lớn, độ bền cơ nhiệt c o, độ bền hóa chất tốt, tính dẫn nhiệt, dẫn 

điện cực tốt so với vật liệu cacbon truyền thống (than hoạt tính, graphit) – một loại 

vật liệu đóng v i trò cũng khá qu n trọng phổ biến trong lĩnh vực composite cho 

nhiều lĩnh vực ứng dụng trên cơ sở pol me (c o su, sơn, keo dán, composite…) [3].  

Ngày nay sử dụng m ng sơn phủ được  em l  phương pháp tiên tiến trong bảo 

vệ các bề mặt vật liệu và trang trí mỹ thuật cho các sản phẩm sử dụng trong đời 

sống và trong công nghiệp hiện nay [21]. Các lĩnh vực sử dụng màng phủ bảo vệ 

tiêu biểu có thể kể đến là công nghiệp chế tạo ôtô, xe máy, máy móc, thiết bị, xây 

dựng, giao thông, thủy lợi, h ng kh ng, điện điện tử… Có thể thấy rằng nhu cầu sử 

dụng đối với màng phủ cho nhiều loại bề mặt nền đặc biệt là kim loại là rất lớn. 

Tính đ  dạng về tính năng kỹ thuật và sử dụng của các sản phẩm trong các lĩnh vực 

n   đòi hỏi chế tạo sản phẩm tạo màng phủ những tính năng phù hợp mang tính cấp 

thiết hiện nay. Vì vậy việc tìm kiếm v  định hướng nhằm mục tiêu tạo r  được các 

sản phẩm có các tính năng ưu việt, n ng c o hơn so với sản phẩm truyền thống 

mang tính cấp thiết đối với các nhà nghiên cứu. Do đó luận án n   đã chọn loại vật 

liệu NC với cấu trúc 1D và 2D làm chất gi  cường cho màng phủ trên cơ sở nhựa 

epoxy ứng dụng trong lĩnh vực sơn phủ bảo vệ cho bề mặt kim loại. Màng phủ chứa 

vật liệu cấu trúc nano hứa hẹn sẽ cung cấp các tính năng chuyên biệt (chống cháy, 

chịu nhiệt, chịu vi sinh vật, chống hà bám, tự làm sạch, diệt khuẩn…) ngoài các tính 

năng th ng thường là bảo vệ ăn mòn hoặc tạo thẩm mỹ ngoại quan của các màng 

phủ th ng thường [26]. Với mục tiêu nhằm tìm kiếm, phát hiện các hệ màng phủ 

nhựa mới có những tính chất ưu việt hơn hệ màng phủ truyền thống mà luận án đã 
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thực hiện đề tài “Nghiên cứu gia cường màng phủ nhựa epoxy bằng ống 

nanocacbon biến tính và graphen oxit”.  

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là vật liệu NC với 2 dạng cấu trúc nano dạng 

1D của ống nanocabon (CNTs) biến tính và dạng 2D của lớp graphen oxit (GO). 

Chúng được sử dụng trong phạm vi làm chất gi  cường cho màng phủ nhựa epoxy 

bảo vệ bề mặt kim loại.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu khảo sát nghiên cứu khả năng gi  cường của 

vật liệu cấu trúc nano của CNTs biến tính và GO nhằm tạo màng phủ nhựa epoxy 

có độ bền cơ học và nhiệt cao, khả năng chống ăn mòn tốt. Định hướng cho ứng 

dụng sản xuất sơn n no chức năng chịu cơ nhiệt và bảo vệ ăn mòn kim loại. 

4. Nội dung nghiên cứu 

+ Nghiên cứu các đặc trưng của sản phẩm biến tính CNTs bằng phương pháp 

oxy hóa. 

+ Nghiên cứu các đặc trưng của GO tạo ra bằng phương pháp tổng hợp đi từ 

nguyên liệu b n đầu là graphit.  

+ Nghiên cứu chế độ phân tán siêu âm của NC vào nhựa epoxy nhằm đạt được 

cấu trúc phân tán nanocomposite. 

+ Nghiên cứu  ác định điều kiện đóng rắn màng phủ nhựa epoxy. 

+ Nghiên cứu khả năng gi  cường tính chất cơ nhiệt và bảo vệ chống ăn mòn 

cho màng phủ nhựa epoxy. 

+ Nghiên cứu  ác định tỷ lệ của hệ kết hợp cấu trúc ((O-CNTs + GO)) thích 

hợp để đạt được khả năng gi  cường tốt nhất. 

5. Ý nghĩa của luận án 

Luận án có ý nghĩ  c o về khoa học thể hiện bằng các phương pháp đặc trưng 

hiện đại như FTIR, XPS, XRD, SEM, HR-TEM, TGA-DTA, DSC v  các phương 

pháp đo tính chất cơ nhiệt và bảo vệ chống ăn mòn của màng phủ nhựa theo các 

tiêu chuẩn Quốc tế. Nghiên cứu n   còn có ý nghĩ  thực tiễn cao trong lĩnh vực ứng 

dụng màng phủ nhựa nano với các chức năng tru ền thống là bảo vệ chống ăn mòn 

cho kim loại được n ng c o các tính năng cơ lý nhiệt nhằm đáp ứng các ứng dụng 

trong các điều kiện khắc nghiệt, kỹ thuật c o, định hướng chế tạo sơn n no chức 

năng chịu nhiệt và chống ăn mòn.   

6. Bố cục của luận án 

Luận án được sắp xếp theo bố cục gồm: 
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- Mở đầu: Trình bày tính cấp thiết, lý do chọn đề tài, mục tiêu, nội dung và ý 

nghĩ  của luận án.  

- Chương 1 - Tổng quan lý thuyết: Trình bày tổng quát về đối tượng nghiên 

cứu gồm sơn n nocomposite, vật liệu nanocacbon gồm CNTs và graphen. Tổng 

quan các tài liệu trong và ngoài nước liên qu n đến nghiên cứu của luận án, từ đó 

tìm các phương pháp biến tính phù hợp với hướng ứng dụng m  đề tài chọn.  

- Chương 2 - Nguyên liệu v  phương pháp nghiên cứu: Trình bày về nguyên 

liệu, hóa chất và thiết bị sử dụng trong nghiên cứu; Quy trình thực nghiệm của 

nghiên cứu, các phương pháp đặc trưng vật liệu NC và các phương pháp  ác định 

đánh giá các tính năng đặc trưng của màng phủ nhựa.  

- Chương 3 - Kết quả và thảo luận: Trình bày các kết quả và thảo luận bao 

gồm: Đặc trưng sản phẩm CNTs biến tính bằng phương pháp o   hó  và GO được 

tổng hợp từ nguyên liệu graphit; Khảo sát ảnh hưởng củ  chúng đến tính chất của 

màng phủ nhựa epoxy, từ đó đánh giá, so sánh các hệ màng phủ nhựa với sự phân 

tán củ  đơn cấu trúc và của hệ kết hợp đến tính năng kỹ thuật của màng phủ nhựa 

epoxy trong lĩnh vực sơn chức năng; Xác định chế độ phân tán NC vào nhựa epoxy; 

Xác định điều kiện đóng rắn tạo màng cho hệ sơn n nocomposit trên cơ sở 

NC/epoxy.  

- Phần kết luận chung: Tổng hợp các kết quả đạt được, các đóng góp mới của 

luận án, bên cạnh đó đề xuất một số kiến nghị đối với luận án. 

- Danh mục các b i báo đã c ng bố của tác giả liên qu n đến luận án.  

- Tài liệu tham khảo. 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 

 

1.1. Tổng quan về màng phủ nhựa nano  

1.1.1. Giới thiệu  

Vật liệu làm màng phủ nhựa thường là vật liệu ở dạng lỏng hoặc dạng bột khi 

được sử dụng tạo thành màng phủ bảo vệ và trang trí. Vật liệu phủ là những sản 

phẩm hóa học phức tạp, thuật ngữ "vật liệu phủ" bao gồm "sơn m i", "sơn" v  các 

sản phẩm tương tự. Trong đó sơn l  các loại màng phủ sử dụng chất kết dính (còn 

gọi là chất tạo màng) hữu cơ, được ứng dụng ở hầu hết các vật dụng, máy móc, 

công trình xây dựng, giao thông vận tải, từ tường nhà, tivi, tủ lạnh cho đến  e hơi, 

tàu thủy, máy bay và được sử dụng phủ trên tất cả các bề mặt vật liệu từ kim loại 

cho đến phi kim [21]. Việc sử dụng sơn thực r  đã  uất hiện từ trước công nguyên, 

lúc đó người Ai Cập đã biết tr ng trí tường, hang hốc mình ở và các vật dụng trên 

cơ sở chất kết dính là lòng trắng trứng, sáp ong, nhựa cây trộn với bột màu thiên 

nhiên. Trước thế kỷ XX sơn được sản xuất từ các loại dầu thảo mộc, như dầu lanh, 

dầu trẩu, dầu gai, dầu dừa, dầu hướng dương, dầu ngô, dầu cao su..., các loại nhựa 

thiên nhiên như nhựa cánh kiến, nhựa thông, bitum..., các loại bột m u như c o 

lanh, oxit sắt, CaCO3, barit... Đến thế kỷ XX, cùng với sự phát triển chung của 

ngành công nghiệp hoá chất, đặc biệt là công nghiệp sản xuất polyme, công nghiệp 

sơn tổng hợp r  đời và phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng sản lượng trên toàn thế giới 

hiện nay khoảng 4%/năm [22]. Việc ứng dụng sơn phủ không nằm ngoài ba mục 

đích: tr ng trí, bảo vệ và thực hiện một số chức năng. Các mục đích n   có thể riêng 

lẻ hoặc có thể kết hợp đồng thời nhiều chức năng chu ên biệt. Ví dụ sơn  e hơi vừa 

đòi hỏi tính năng bảo vệ chống gỉ vừ  đòi hỏi tính năng tr ng trí, hoặc màng phủ 

trần nh  có độ bóng thấp vừ  để trang trí vừa có tác dụng phản xạ và  khuếch tán 

ánh sáng l m cho căn phòng trở nên sáng hơn. Màng phủ nhựa bên trong lon đựng 

đồ uống không có mục đích tr ng trí m  chỉ có mục đích bảo vệ là chủ yếu. Màng 

phủ nhựa phí  dưới thân tàu ngoài chức năng bảo vệ thì còn đòi hỏi khả năng chống 

sự bám dính phát triển của tảo và các sinh vật biển. Vì vậy một màng phủ hoàn 

thiện phải đảm bảo đạt được các mục đích đề r  b n đầu. Trong thực tế, hiếm khi 

một màng phủ duy nhất có thể đáp ứng được đồng thời nhiều mục đích v  nhiều yêu 

cầu, do đó một màng phủ nhựa hoàn thiện thường được tạo thành từ nhiều màng 

phủ khác nhau, mỗi lớp sẽ đáp ứng một số mục đích v   êu cầu [22].  

Màng phủ nhựa là một trong các phương pháp hữu hiệu để bảo vệ chống ăn 

mòn, nhất là các công trình ở m i trường biển như: gi n kho n, cầu cảng, tàu 
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thuyền v  đường ống vận chuyển  ăng dầu… Vai trò quan trọng của màng phủ l  

ngăn cản kh ng khí v  hơi ẩm tiếp  úc với bề mặt kim loại để hạn chế các quá trình 

o   hó  v  ăn mòn điện hó  kim loại. Việc kết hợp n   m ng tính bảo vệ kim loại 

[23]. Ngoài ra màng phủ nhựa còn có công dụng rất quan trọng nữa là tạo vẻ ngoại 

qu n, đảm bảo tính thẩm mỹ, trang trí các bề mặt sản phẩm trong các ngành chế tạo 

cơ khí,  to,  e má , thiết bị, máy móc, công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, 

thủ  điện, vật liệu xây dựng, đồ nội thất, thiết bị gia dụng… [23]. Trong đó các  ếu 

tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của màng phủ có thể kể đến l : đặc trưng của 

màng phủ, đặc tính bề mặt nền, tính chất của bề mặt màng phủ/bề mặt và sự tác 

động g   ăn mòn củ  m i trường [21]. Để đáp ứng các yêu cầu sử dụng màng phủ 

nhựa trong công nghiệp ngày nay, việc khảo sát tính chất của polyme và việc tìm 

kiếm các vật liệu đóng v i trò như bột màu, chất độn để cải thiện, hỗ trợ và gia 

cường tính năng cho ứng dụng trong màng phủ đã tăng lên trong nhiều năm qu . 

Trong đó đáng chú ý l  việc sử dụng công nghệ nano trong phát triển loại vật liệu 

composite trong ứng dụng với chức năng đặc biệt [1, 3]. Vật liệu composite là vật 

liệu tổ hợp (kết hợp) của hai hay nhiều vật liệu thành phần khác nhau về hình dạng 

hoặc thành phần hóa học nhằm tạo nên một vật liệu mới có tính năng vượt trội so 

với từng vật liệu thành phần [2, 3]. Sự tổ hợp hai hay nhiều vật liệu khác nhau trong 

composite nhằm tạo nên một sản phẩm với các tính chất tối ưu, b o gồm tính chất 

cơ học, tính chất hóa học và tính chất vật lý như tính chất nhiệt, tính chất điện, tính 

chất quang học, tính cách  m… Vật liệu composite được xem là vật liệu cấu tạo bởi 

hai hay nhiều thành phần gồm một hay nhiều loại vật liệu gi  cường (pha gián 

đoạn) phân bố trong thành phần vật liệu nền (pha liên tục) [2]. Vật liệu nền đóng v i 

trò liên kết các vật liệu gi  cường rời rạc tạo nên một hệ thống liên tục. Vật liệu gia 

cường (cốt) thường đóng v i trò chính s u: Chịu tải trọng tác dụng lên vật liệu 

composite nên tính chất cơ lý của vật liệu gi  cường thường c o hơn so với vật liệu 

nền; Tạo độ cứng, độ bền, ổn định nhiệt, và các tính chất cấu trúc khác của 

composite; Tạo cho sản phẩm có tính cách điện hay dẫn điện tùy thuộc vào vật liệu 

gi  cường. Vật liệu nền đóng v i trò chính s u: Liên kết các vật liệu gi  cường lại 

với nhau; Phân bố tải trọng tác dụng lên vật liệu composite bằng cách truyền tải 

trọng sang vật liệu gi  cường; Bảo vệ vật liệu khỏi sự tấn công của hóa chất v  hơi 

ẩm…[2, 4]. Vật liệu gi  cường được trộn vào pha nền để l m tăng tính chất cơ học, 

tính chất nhiệt, độ kết dính, khả năng chống mài mòn, chống  ước... của vật liệu 

nền [4]. 

Ngày nay, nhằm đáp ứng nhu cầu cao cả chất lượng và số lượng về các loại 

màng phủ nhựa đã th i thúc các nh  nghiên cứu và nhà sản xuất không ngừng tìm 
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kiếm nghiên cứu để cho ra các loại sơn với những tính năng ưu việt hơn như chịu ăn 

mòn cao, bền chịu thời tiết, hóa học, chịu nhiệt, chống cháy, độ thẩm mỹ cao, bền bỉ 

theo thời gian, tính năng th ng minh như tự sửa chữa khi có sự hư hỏng xảy ra, tự 

làm sạch, diệt khuẩn, chống bám bẩn, chống hà bám …[22].  Ngành công nghiệp 

sơn đã định hướng tìm kiếm những công nghệ và vật liệu mới để nâng cao hiệu quả 

của màng phủ nhựa với các lợi ích kinh tế và mối quan tâm về tác động m i trường 

ng   c ng tăng [24]. Sự khám phá và phát triển công nghệ vật liệu nano do vậy 

cũng nh nh chóng được chú ý và quan tâm nhiều trong ứng dụng  làm chất gia 

cường trong màng phủ nhựa. Việc sử dụng kết hợp vật liệu nano trong chất tạo 

m ng để gi  cường tính năng của màng phủ nhựa có thể xem là màng phủ nano 

(nanocoatings) [25, 26]. Những năm gần đ   kỹ thuật hiện đại đã được phát triển để 

đặc trưng v  m  tả một cách khoa học các vật liệu có kích thước và cấu trúc nano 

[3]. Do đó, có thể điều chỉnh quá trình sản xuất và sử dụng vật liệu cấu trúc nano 

trong ngành công nghiệp sơn với các ứng dụng khác nhau. Các loại màng phủ nano 

hay còn gọi sơn phủ nano với các ứng dụng khác nhau tương ứng với các vai trò 

như chống ăn mòn, chống cháy, chịu nhiệt, chống UV, chống vi khuẩn… được gọi 

l  sơn n no chức năng [26]. Việc nghiên cứu chế tạo các loại sơn với các chức năng 

chuyên biệt ngoài chức năng th ng thường là tạo ngoại quan và bảo vệ là nhu cầu 

thiết thực trong lĩnh vực này. Bảng 1.1 dưới đ   đã th ng kê v  dự báo nhu cầu về 

sơn phủ nano chức năng trên to n cầu được đăng bởi Tạp chí Nanotech [25].   

Bảng 1.1. Thống kê và dự báo nhu cầu về sơn nano chức năng toàn cầu [25]   
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1.1.2. Phân loại - Tính chất của màng phủ sơn 

Một cách tổng quát, sơn có thể được hiểu là hệ phân tán gồm nhiều thành phần 

như chất tạo màng, bột màu, chất độn, các phụ gia, sau khi phủ lên bề mặt vật liệu 

nền nó tạo thành lớp màng liên tục, bám chắc, có tác dụng bảo vệ và trang trí bề mặt 

vật liệu cần sơn. Định nghĩ  n   thường dùng để chỉ các loại màng phủ có chứa bột 

màu, những loại màng phủ không chứa bột m u thì được gọi là vecni hoặc l  sơn 

trong suốt hoặc dầu bóng [21, 22]. 

Có nhiều cách phân loại khác nh u được sử dụng. Căn cứ vào bản chất của 

chất kết dính trong sơn được chia thành 3 loại gồm: sơn dầu, sơn dầu nhựa v  sơn 

tổng hợp [22]. Trong sơn dầu chất kết dính là các loại dầu thực vật như dầu lanh, 

dầu trẩu, dầu thầu dầu… Sơn dầu nhựa chứa cả dầu thực vật và nhựa thiên nhiên 

như nhựa thông, nhự  c   sơn t . Sơn tổng hợp sử dụng chất kết dính là các loại 

nhựa tổng hợp. Căn cứ v o m i trường phân tán thì sơn được chia thành 3 loại: Sơn 

dung m i, sơn nước v  sơn bột. Sơn dung m i sử dụng dung môi hữu cơ l m m i 

trường ph n tán, sơn nước sử dụng nước l m m i trường phân tán chủ yếu, sơn bột 

kh ng có m i trường phân tán [24]. Ngo i r  sơn còn được phân loại theo phương 

pháp sử dụng gồm có sơn phun, sơn nhúng, sơn tĩnh điện… [24]. Thêm một cách 

phân loại nữa là dựa vào cấu trúc kích thước chất phân tán là bột màu hoặc chất độn 

gi  cường m  nó được gọi l  sơn n no, sơn th ng thường…Trong đó sơn th ng 

thường là hệ sơn với chất phân tán dạng hạt với kích thước tùy theo yêu cầu của 

từng loại sơn m  có kích thước từ 1 µm – 100 μm, còn hệ sơn n no tương ứng có ít 

nhất một chiều kích thước hạt phân tán trong màng đạt từ 100 nm trở xuống [26]. 

Một cách phân loại thông dụng giúp cho người sử dụng dễ lựa chọn hiện nay là theo 

chức năng gồm các loại như sơn chống dấu v n t  , sơn chống vi khuẩn, sơn dẫn 

nhiệt, sơn chống ăn mòn, sơn chống mài mòn và trầ   ước, sơn tự làm sạch sinh 

học, sơn tự làm sạch quang học, sơn chống tử ngoại, sơn chống đóng băng, sơn cản 

nhiệt và chống chá , sơn chống bám bẩn/dễ lau chùi, sơn chống nhiễm bẩn từ môi 

trường biển... [27]. Những năm gần đ  , các nhà nghiên cứu đã ứng dụng công 

nghệ nano trong chế tạo sơn nano nhằm đạt được các chức năng đặc hiệu bên cạnh 

chúc năng tru ền thống là bảo vệ và tạo ngoại quan [26].  

Sự kết hợp vật liệu cấu trúc nano và chất tạo m ng trên cơ sở polyme nên loại 

màng phủ này được gọi là màng phủ nanocomposite. Vì vậ  m  nó có các đặc trưng 

tính chất bao gồm đặc trưng cấu trúc, đặc trưng ph n tán, đặc trưng liên kết của cấu 

trúc vật liệu nano trong nhựa nền v  các đặc trưng tính chất ứng dụng của vật liệu 

nanocomposite. Màng phủ nanocomposite có tiềm năng lớn cho các ứng dụng khác 

nh u do đặc điểm vượt trội củ  chúng thường kh ng được tìm thấy trong màng phủ 
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th ng thường. Chúng có thể áp dụng cho nhiều loại bề mặt vật liệu nền như nhựa, 

thủy tinh, kim loại, gốm sứ và dệt may [4]. Vật liệu gi  cường cấu trúc nano với đặc 

trưng cấu trúc kích thước bé (nanomet), diện tích bề mặt lớn do vậy mức độ tương 

tác v  gi  cường cho polyme sẽ tăng lên đáng kể với h m lượng giảm đáng kể so 

với cấu trúc micro cùng loại [3, 4]. Điều này rất quan trọng đối với màng phủ nhựa, 

nó sẽ l m tăng khả năng che phủ đồng thời giảm chiều dày cần thiết của màng phủ 

nhựa, do vậy mà làm giảm chi phí gia công chế tạo v  lượng sơn sử dụng. Song 

song đó sẽ góp phần giảm tác động gây ô nhiễm m i trường do việc sử dụng lượng 

sơn giảm, màng phủ nhựa mỏng nên giảm sự thải dung m i r  m i trường trong quá 

trình gia công màng sơn phủ [26, 27]. 

* Ưu điểm của màng sơn phủ nanocomposite  

- Vẻ ngoại quan bóng, mịn đẹp hơn 

- Kháng hóa chất tốt 

- Độ thấm hút m i trường ăn mòn giảm do đó tính chất chống ăn mòn tăng 

- M  đun v  độ ổn định nhiệt tăng 

- Dễ d ng để làm sạch bề mặt 

- Tính chất chống trượt, chống mù muối, chống bẩn và chống hiện tượng đốm 

trắng do hấp thụ ẩm trên màng phủ tăng lên  

- Độ dẫn điện và nhiệt tốt hơn 

- Giữ độ bóng và duy trì các tính chất cơ học khác như chống  ước tốt hơn. 

- Chống sự phát xạ trong tự nhiên 

- Không sử dụng các hợp chất có chứa các thành phần crom và chì, là những 

ion kim loại nặng g   tác động ô nhiễm r  m i trường. 

- Sự kết dính tốt với các loại vật liệu nền khác nhau [26].  

1.1.3. Thành phần của màng phủ nanocomposite  

Một hệ sơn phủ cơ bản bao gồm chất kết dính, m i trường phân tán, bột màu, 

bột độn và phụ gia [22, 23, 24].  

- Chất kết dính còn được gọi là chất tạo màng, là loại vật liệu có chức năng tạo 

màng liên tục, bám dính với bề mặt nền, kết dính với các thành phần khác trong sơn 

để tạo màng và tạo r  độ cứng bề mặt cần thiết cho màng phủ nhựa. Hầu hết các 

loại sơn hiện n   đều sử dụng chất kết dính là các polyme tổng hợp. Tính chất của 

màng phủ nhựa được quyết định chủ yếu bởi chất kết dính [22, 23]. 

- M i trường ph n tán, h   còn được gọi là cấu tử b   hơi, l  các chất lỏng dễ 

b   hơi, s u khi sơn chúng sẽ b   hơi hết khỏi màng phủ nhựa. Cho đến khoảng 

năm 1945, hầu hết các cấu tử b   bơi l  các dung m i hữu cơ thấp phân tử hòa tan 
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chất kết dính để tạo thành dung dịch đồng nhất. Vì lí do lịch sử này mà cấu tử bay 

hơi còn được gọi l  “dung m i” mặc dù thực tế nhiều cấu tử b   hơi, ví dụ nước, 

được sử dụng trong sơn hiện nay không hòa tan chất kết dính. Việc sử dụng nước 

như l  cấu tử b   hơi l  một bước tiến quan trọng trong việc giảm phát thải chất hữu 

cơ b   hơi VOC (Volatile Organic Compound) trong công nghiệp sơn. Việc sử 

dụng cấu tử b   hơi trong hệ sơn nhằm mục đích hỗ trợ cho việc sản xuất và gia 

công màng phủ nhựa. H m lượng cấu tử b   hơi trong sơn d o động phổ biến trong 

khoảng 60 đến 70% thể tích, trong một số trường hợp, ví dụ sơn dung m i nh nh 

kh  trên cơ sở chất kết dính nitrocellulose, có thể lên đến 80%. Mặc dù gần như 

không tồn tại trong màng phủ nhựa cuối cùng nhưng cấu tử bay hơi có ảnh hưởng 

lớn đến ngoại qu n cũng như tính năng của màng phủ nhựa được hình thành [23, 

24].  

- Phụ gia là thành phần không thể thiếu trong hầu như tất cả các loại sơn. Phụ 

gi  được sử dụng với h m lượng nhỏ với mục đích tạo ra hoặc cải thiện một số tính 

chất củ  sơn ví dụ như phụ gi  lưu biến, phụ gia phân tán, phụ gia khử bọt…[22, 

23] 

- Bột màu là thành phần quan trọng thứ hai sau chất tạo m ng, thường là các 

chất rắn có màu sắc, kh ng hò  t n v  có kích thước rất nhỏ được phân tán trong hệ 

sơn. S u khi màng phủ nhựa hình thành bột màu vẫn duy trì trạng thái phân tán, có 

chức năng phổ biến là tạo độ phủ (che màu vật liệu nền), tạo màu sắc cho màng phủ 

nhựa. Tuy nhiên, bột m u cũng góp phần hình thành các tính năng qu n trọng khác 

của màng phủ nhựa như khả năng chống ăn mòn, độ cứng... [23, 24]   

- Chất độn gi  cường là thành phần cũng được ph n tán trong sơn giống như 

bột màu, tuy nhiên chức năng chính của chất gi  cường không phải là tạo màu sắc 

mà gi  cường tính chất cho màng phủ. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì chất 

độn gi  cường cũng có thể đóng v i trò như bột màu [22, 23]. Đối với hệ sơn th ng 

thường thì bột màu hay chất độn gi  cường có kích thước hạt l  micromet, còn đối 

với hệ sơn n no thì chúng lại có kích thước nanomet ở tối thiểu một chiều n o đó 

[26, 27]. Việc sử dụng cấu trúc nano dùng làm bột màu hay chất độn gi  cường 

thường được ứng dụng đối với các vật liệu dùng làm bột màu hay chất độn kích 

thước micromet trong các sơn th ng thường như TiO2, SiO2, ZnO, than chì… với 

mục đích nhằm nâng cao vai trò và công dụng của chúng từ đó có thể cải thiện gia 

cường các tính năng của màng sơn phủ. Tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng của màng 

phủ mà nó cung cấp được một hay nhiều tính năng như khả năng chống trầ   ước 

và mài mòn, chống tĩnh điện, ma sát, tự làm sạch, chống bám bẩn do vi sinh vật, 

hàu hà, chống ăn mòn, tính chịu nhiệt, chống chá … [25]. Mỗi loại bột màu hay 
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chất độn gi  cường cấu trúc nano với những đặc trưng cấu trúc, hình thái hình học 

khác nhau sẽ cho màng phủ nanocomposite với tính năng vượt trội như mức độ giãn 

nở do hấp thụ hơi ẩm, tính chất quang học, tính khử khuẩn của nano TiO2, tính chất 

chống ăn mòn của nano ZnO hay dự báo khả năng chịu nhiệt, cản nhiệt, chống cháy 

của nanocacbon có thể thay thế các hợp h logen đ ng sử dụng hiện n   trong sơn 

th ng thường… [25, 27]. Như vậy có thể thấy rằng với sự phát triển công nghệ 

n no đã mở ra một hướng mới cho ngành công nghiệp màng phủ nhựa đặc biệt là 

chế tạo các loại màng phủ nhựa chức năng với triển vọng rất lớn đáp ứng nhu cầu 

phát triển các ngành công nghiệp liên qu n đến lĩnh vực màng phủ nhựa như cơ khí, 

cơ khí gi o th ng,     dựng, vật liệu, gia thông vận tải, h ng kh ng, vũ trụ… [26].  

Theo xu thế phát triển này mà luận án chọn vật liệu cacbon cấu trúc nano (NC) 

dùng làm chất gi  cường cho màng phủ nhựa epoxy nhằm nâng c o tính năng kỹ 

thuật cho ứng dụng màng phủ chức năng. Với đặc trưng tính chất nổi bật của NC là 

tính dẫn nhiệt, dẫn điện c o, độ cứng lớn, độ bền với cơ học và hóa chất cực tốt nên 

việc sử dụng chúng trong chế tạo màng phủ nhựa chịu nhiệt và chống cháy có thể 

thay thế cho các hợp chất h logen đ ng sử dụng trong các loại sơn chức năng chống 

cháy trên thị trường hiện nay [2, 25, 26]. 

 Màng phủ nhựa với chức năng rào cản nhiệt và chống chá  thường chứa các 

cấu trúc nano nhằm cải thiện l m tăng thời gian chịu nhiệt, giảm  u hướng cho 

thiêu kết trong cấu trúc hạt và giảm nhiệt truyền lên mạch phân tử chất tạo màng 

gây phân hủy nhiệt đồng thời có thể dẫn đến cháy [25, 26]. Những đặc tính này làm 

cho chúng phù hợp để sử dụng làm màng phủ rào cản nhiệt trong các chi tiết, thiết 

bị làm việc trong các điều kiện có thể sinh nhiệt c o do m  sát, do tác động quay 

lớn như tuabin và cánh quạt trong máy phát nhiệt điện để cấp nguồn cho thiết bị 

điện tử nhiệt độ cao, máy phát không dây và cảm biến nhiệt độ cao, hoặc các thiết 

bị dùng trong việc đun nấu (như bếp đun nấu, xoong nồi, ấm đun, lò nướng, lò vi 

sóng). Cấu trúc nano của bột màu hoặc chất độn có thể cải thiện hiệu quả làm chậm 

quá trình cháy của vật liệu polyme. Trong số nhiều loại n no được sử dụng trong 

khả năng chống cháy, nano silicat (SiO2) đã thu hút sự chú ý nhất. Ngoài ra vật liệu 

nanocacbon cũng được xem xét có tiềm năng lớn trong ứng dụng kết hợp với các 

polyme để tăng khả năng chịu nhiệt và chống cháy. Với đặc tính đặc biệt của chúng 

là độ dẫn nhiệt cao (~3000 W/m-K đối với CNTs và ~5000 W/m-K đối với graphen, 

cả 2 loại đều có độ dẫn nhiệt tương đương khi ở nhiệt độ cao) được định hướng cho 

ứng dụng để chế tạo màng phủ nhựa nano chức năng chịu nhiệt và chống cháy 

ngoài các chức năng tru ền thống là bảo vệ và trang trí [25, 27]. 
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1.2. Tổng quan về màng phủ trên cơ sở nhựa epoxy 

1.2.1. Đặc điểm chung 

Màng phủ nhựa epoxy được sử dụng khá phổ biến để bảo vệ các công trình 

dưới nước, trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, hóa chất, các kết cấu bằng thép, 

sơn má  b  ,  e tăng, sơn lót các thiết bị trong   t , đồ dùng gi  đình… [23]. Màng 

phủ nhựa epoxy thường đi từ các loại nhựa có khối lượng phân tử 450 - 500 (như 

Epikote 828, DER 337); 850 - 1000 (như Epikote 1001, DER 671); 1750 -2025 

(Epikote 1007, DER 664). Nhưng khi khối lượng phân tử nhự  tăng thì tính tương 

hợp với các chất tạo màng khác giảm. Mặt khác nếu dùng nhựa epoxy có khối 

lượng phân tử thấp ví dụ như Epikote 828, khi đóng rắn nhựa sẽ có độ linh động 

kém, độ dòn c o hơn so với nhựa epoxy có khối lượng phân tử cao do khối lượng 

phân tử của loại nhự  n   tương đối thấp nên vị trí của hai nhóm epoxy tương đối 

gần nhau dẫn đến khoảng cách cầu nối ngang khi đóng rắn bé. Vì vậ  người ta 

thường chọn nhựa có khối lượng khoảng 850 - 1000 như Epikote 1001, DER 671 

hoặc YD 011X-75 để l m sơn [28]. Màng phủ nhựa epoxy với nhiều tính năng ưu 

việt như s u: 

- Độ bám chắc rất tốt do có chứ  nhiều nhóm có cực (-OH, -C-O-C-). 

- Độ cứng c o, tính d i tốt, chịu uốn, chịu v  đập. 

- Đóng rắn kh ng l m thoát r  sản phẩm phụ n o; độ bền cơ học c o s u khi 

đóng rắn nhờ có cấu trúc kh ng gi n đều và chặt chẽ. 

- Chịu ăn mòn hó  học tốt, chịu nước, chịu   it, chịu kiềm, chịu được nhiều 

dung m i hữu cơ rất tốt. 

Ngo i những ưu điểm trên, sơn epo   còn có những khu ết điểm như: 

- Bột hó  bề mặt nh nh, nhưng ảnh hưởng đến tính năng kh ng lớn. 

- Tính chọn lọc với dung m i lớn. 

- Sử dụng chất đóng rắn là hợp chất  min đ  chức khá độc hại [22, 28]. 

1.2.2. Tổng quan về nhựa epoxy 

1.2.2.1. Khái quát về nhựa epoxy  

Nhựa epoxy là polyme có chứa nhóm epoxy hay còn gọi là oxirane theo danh 

pháp IUPAC. Việc sử dụng nhựa epoxy trong ng nh sơn bắt đầu từ năm 1939. Ưu 

điểm lớn của nhựa epoxy là bám dính tốt với nhiều loại vật liệu nền, có thể đóng 

rắn ở nhiệt độ thường và màng phủ nhựa s u khi đóng rắn có cấu trúc chặt chẽ. Có 

nhiều loại nhựa epoxy được sử dụng trong các loại nhựa đóng rắn ở nhiệt độ thường 

và sấ  nóng, trong đó khoảng 70% sử dụng trong sơn sấy nóng. Loại nhự  được sử 

dụng phổ biến nhất là epoxy Bisphenol A (nhự  BPA), được tổng hợp từ 
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Epichlohydrin (ECH) và bisphenol A (BPA) với sự có mặt củ  N OH. Đ   l  

polyme có chứa 2 nhóm epoxy ở 2 đầu mạch phân tử, vì vậy nó thuộc loại nhựa 

Diepoxy. Công thức tổng quát của nhự  BPA như s u: 

 

Các loại nhựa diepoxy béo như pol eth lene gl col digl cid l ether cũng có 

mặt trên thị trường. Những nhựa epoxy béo này tạo ra màng phủ nhựa có độ bền 

thời tiết tốt hơn so với nhựa BPA. 

 

Polyepoxy là các loại polyme có chứa nhiều hơn 2 nhóm epoxy trong phân tử, 

phổ biến nhất là polyepoxy thu được bằng cách epoxy hóa nhựa novolac. Cấu trúc 

nhựa epoxy novol c như s u: 

 

H m lượng nhóm epoxy trong nhự  được đặc trưng bởi đương lượng epoxy, là 

tỷ số giữa khối lượng phân tử nhựa và số nhóm epoxy trong phân tử nhự  đó. 

Đương lượng epoxy là thông số quan trọng được sử dụng để tính lượng chất đóng 

rắn tối ưu [28]. 

1.2.2.2. Đóng rắn nhựa epoxy 

Nhựa epoxy bản thân nó là nhựa nhiệt dẻo, nghĩ  l  dưới tác dụng của nhiệt độ 

hầu như kh ng thể chuyển nhựa sang cấu trúc mạng lưới không gian mà không kèm 

theo sự phân hủy cấu trúc phân tử nhựa. Muốn chuyển nhựa sang cấu trúc không 

gian thì phải dùng các chất đóng rắn hay còn gọi là chất khâu mạch. Hai loại chất 

đóng rắn được sử dụng phổ biến là chất đóng rắn amin và chất đóng rắn axit [24]. 
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a. Đóng rắn bằng hợp chất amin 

Những nhóm epoxy phản ứng ở nhiệt độ thường với những amin béo bậc 1 để 

tạo thành những amin bậc 2 và với những amin bậc 2 để tạo các amin bậc 3. Tốc độ 

phản ứng phụ thuộc vào cấu trúc và nồng độ của amin và epoxy. Những nhóm 

epoxy cuối mạch nhìn chung có khả năng phản ứng c o hơn những nhóm epoxy ở 

giữa mạch do những nhóm bên trong bị cản trở không gian nhiều hơn. Khả năng 

phản ứng với nhóm epoxy của amin bậc 1 c o hơn amin bậc 2. Amin béo phản ứng 

với nhựa epoxy dễ d ng hơn amin thơm [23, 28].  

 Các phản ứng có thể được biểu diễn như s u: 

 

Từ phản ứng trên cho thấy cứ một nguyên tử hydro linh động trong amin sẽ 

phản ứng với một nhóm epoxy. Ngo i r  để tạo được nhựa epoxy đóng rắn có cấu 

trúc kh ng gi n trong trường hợp dùng nhựa diepoxy thì amin phải có ít nhất 3 

nguyên tử hydro linh động trong phân tử. Với polyepoxy thì chỉ cần có 2 nguyên tử 

hydro linh động trong phân tử amin l  đã có thể tạo ra màng phủ nhựa có cấu trúc 

không gian. Mật độ liên kết ngang tạo ra trong màng phủ nhựa sẽ là cực đại nếu 

lượng amin được sử dụng vừ  đủ để phản ứng với tất cả các nhóm epoxy, nếu thiếu 

hoặc thừa amin đều làm giảm mật độ liên kết ngang của màng phủ nhựa epoxy [22, 

28]. 

Phản ứng đóng rắn nhựa epoxy bằng amin là phản ứng tỏa nhiệt, đồng thời 

không tạo ra sản phẩm phụ thấp phân tử nên màng phủ nhựa có tính cách điện cao, 

cấu trúc chặt sít, phù hợp với ứng dụng l m sơn chống ăn mòn. 

Khả năng phản ứng của nhóm epoxy và amin ở nhiệt độ phòng c o đến nỗi 

không thể bảo quản ổn định khi sơn có chứa cả polyamin và polyepoxy trong cùng 

một thùng chứa. Vì vậy cần thiết phải bảo quản trong hai thùng chứ  v  được gọi là 

sơn 2K. Với nhiều amin béo thời gian sống củ  sơn chỉ khoảng một vài giờ và 

th ng thường sẽ cần khoảng 1 tuần để sơn đóng rắn ở nhiệt độ thường. Thời gian 

sống của sơn epo   là thời gian kể từ khi trộn 2 thành phần củ  sơn với nhau cho 

đến khi độ nhớt củ  sơn tăng lên đến mức không thể gia công tạo màng được nữa. 

Thời gian sống càng lớn thì càng thuận lợi về mặt gi  c ng, tu  nhiên nó cũng đồng 

nghĩ  với thời gi n đóng rắn của màng phủ kéo dài [22, 28]. Một trong những vấn 

đề cần cải thiện đối với màng phủ epoxy là tối đ  hó  thời gian sống và tối thiểu 
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hóa thời gi n đóng rắn. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ đóng rắn củ  sơn, 

bao gồm h m lượng nhóm chức epoxy tham gia phản ứng, đương lượng epoxy của 

nhựa, cấu trúc của chất đóng rắn và nhựa epoxy. Ví dụ, khi khối lượng phân tử của 

nhựa epoxy BPA được tăng lên, số đương lượng của nhóm epoxy trên một lít sẽ 

giảm vì vậy tốc độ của phản ứng sẽ thấp hơn. Hơn nữa, khi khối lượng phân tử tăng 

thì độ nhớt sẽ tăng, vì vậ  để tạo ra nhựa có cùng độ nhớt thì lượng dung môi thêm 

vào phải tăng lên. Điều này sẽ dẫn đến giảm nồng độ của cả nhóm amin và nhóm 

epoxy, do vậy mà kéo dài thời gian sống của nhựa epoxy [21, 22]. 

Khi lựa chọn hỗn hợp nhựa epoxy và tác nhân tạo liên kết ngang amin cho sơn 

phải chú ý đến giá trị nhiệt độ hóa thủy tinh (Tg) cuối cùng mà giá trị này sẽ cho 

phép phản ứng giữa những nhóm amin và nhóm epoxy xả  r  tương đối hoàn toàn 

tại nhiệt độ sử dụng màng phủ Tg của màng phủ sẽ tăng trong quá trình tạo liên kết 

ngang. Nếu Tg của màng phủ được đóng rắn ho n to n c o hơn nhiệt độ đóng rắn 

thì tốc độ phản ứng có thể trở nên rất chậm trong khi vẫn còn một lượng lớn những 

nhóm chức chư  phản ứng. Khi Tg của hệ thống xấp xỉ nhiệt độ đóng rắn thì hiệu T-

Tg giảm, và tốc độ phản ứng trở nên bị giới hạn bởi độ linh động của những tác 

nhân phản ứng. Độ linh động bị giới hạn có thể dẫn đến tốc độ phản ứng giảm đáng 

kể. Nếu Tg c o hơn nhiệt độ phản ứng khoảng 40 đến 50 
o
C thì phản ứng sẽ có khả 

năng dừng lại. Những nhóm chức không phản ứng trong sản phẩm có thể gây ra ảnh 

hưởng không tốt đến tính chất hoá học và khả năng chịu dung môi của màng phủ 

nhựa. Vì vậy mà hỗn hợp nhựa epoxy và tác nhân đóng rắn amin nên được chọn sao 

cho Tg của màng phủ đóng rắn ho n to n c o hơn một ít so với nhiệt độ đóng rắn 

[28].  

b. Đóng rắn bằng axit 

Các axit cacboxylic là tác nhân khâu mạch hiệu quả cho màng phủ epoxy đóng 

rắn nóng. Phản ứng của axit cacboxylic và nhóm epoxy tạo ra một ester hydroxy. 

Sự mở vòng xảy ra chủ yếu ở nhóm CH2 ít bị cản trở không gian. 

 

Khi không có xúc tác, nhiệt độ đóng rắn cần thiết tương đối cao (150 
o
C trong 

khoảng 30 phút). Mặc dù phản ứng này xảy ra chậm nhưng cũng có thể có vấn đề 

về sự ổn định khi bảo quản. Điều này là do tốc độ phản ứng ít phụ thuộc vào nhiệt 

độ hay nói cách khác phản ứng có năng lượng hoạt hóa (Ea) thấp. Tốc độ phản ứng 

tỷ lệ bậc hai với nồng độ axit cacboxylic. Nói chung, một trong các nhóm chức axit 

có chức năng như l  một tác nhân ái nhân tấn công vào nhóm CH2, trong khi đó các 
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nhóm axit khác lại có chức năng như một tác nh n ái điện tử và hỗ trợ sự mở vòng 

bằng cách tạo phức với oxy trong nhóm epoxy. Tốc độ phản ứng phụ thuộc bậc hai 

vào nồng độ của axit cũng l m cho tốc độ phản ứng giảm nhanh theo sự chuyển 

hó , điều n   l m tăng sự khó khăn trong việc đạt được mức độ chuyển hóa cao 

[22, 28]. 

Các amin bậc ba xúc tác cho phản ứng giữa axit cacboxylic và nhựa epoxy. 

Triphenylphosphine là một xúc tác có hiệu quả đặc biệt. Với xúc tác 

triphenylphosphine và một lượng dư nhóm epoxy so với nhóm axit cacboxylic thì 

sơn có thể được chế tạo để đóng rắn ở 25 
o
C. Việc ứng dụng hệ nhựa epoxy và chất 

đóng rắn là axit cacboxylic ngày càng nhiều vì trong một số trường hợp màng phủ 

tạo r  có độ bền thời tiết tuyệt vời [24]. 

c. Đóng rắn bằng các chất đóng rắn khác 

Ngoài axit thì anhydric còn được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực chất dẻo để 

đóng rắn nhựa epoxy nhưng trong lĩnh vực sơn chúng chỉ ứng dụng giới hạn ở dạng 

sơn bột. Phản ứng của anhydric với nhựa epoxy có thể xảy r  trước tiên với nhóm 

hydroxyl của nhựa epoxy tạo ra ester và cacboxylic. Nhóm cacboxylic tạo ra phản 

ứng với nhóm epoxy của nhựa. Phản ứng này tạo ra nhóm hydroxyl mới và cứ tiếp 

tục như vậy. 

Các mercaptan (thiols, RSH) phản ứng với nhóm epoxy tạo ra các sulfit. Phản 

ứng này được xúc tác bởi các amin bậc 3. Các amin chuyển mercaptan thành anion 

mercaptic (RS-) có hoạt tính c o hơn nhiều. Hoạt tính của anion mercaptic đủ mạnh 

nên có thể tạo r  sơn 2K đóng rắn ở nhiệt độ thường. Các cao su polysulfit khối 

lượng phân tử thấp là các polyme có nhóm mercaptan cuối mạch được sử dụng để 

tạo liên kết ngang với nhựa epoxy BPA trong sơn lót cho vỏ má  b  . Nhược điểm 

của các mercaptan là mùi khó chịu làm nó bị hạn chế trong một số ứng dụng. 

 

Các tác nhân tạo liên kết ng ng đề cập ở trên chủ yếu phản ứng với nhóm 

epoxy của mạch đại phân tử nhựa epoxy. Nhiều loại nhựa epoxy có nhiều nhóm 

hydroxyl trên mỗi mạch phân tử như nhựa epoxy BPA có khối lượng phân tử cao. 

Các tác nhân khâu mạch cho nhóm epoxy như nhựa phenolic resol, axit cacboxylic, 
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và các anhydric có thể phản ứng tốt không những với nhóm epoxy mà còn với 

nhóm hydroxyl. Một số tác nhân khâu mạch phản ứng chủ yếu với nhóm hydroxyl 

hơn l  với nhóm epoxy. Các nhựa amino bao gồm cả nhựa melaminformaldehyt 

(MF) và ureformaldehyt (UF) tạo liên kết ngang với nhựa epoxy chủ yếu do phản 

ứng giữa các nhóm ete được hoạt hóa của nhựa MF hoặc UF với các nhóm hydroxyl 

của epoxy bởi sự tr o đổi ete [22, 24, 28]. 

1.2.3. Phân  oại v  c ng   ng của sơn epoxy  

Có nhiều cách phân loại sơn, th ng thường căn cứ v o loại chất đóng rắn nhựa 

epoxy được phân thành 2 loại:  

a- Hệ đóng rắn nguội: là hệ sơn epo   trên cơ sở các tác nh n đóng rắn có 

chứ  nhóm  min. Nhự  epoxy hò  t n v o dung m i đến nồng độ khoảng 50% 

(diepoxy hò  t n tốt trong hỗn hợp dung m i gồm có h droc cbon thơm,  eton, 

rượu các loại, còn epoxy hò  t n tốt trong   len); chất đóng rắn  min hò  t n v o 

hỗn hợp toluen v  but nol theo tỷ lệ 1:1 đến nồng độ thích hợp. Thời gi n đóng rắn 

củ  hỗn hợp trên rất ngắn, chỉ khoảng 3-6 giờ. Loại sơn n   có thể sơn bằng cọ 

chổi, súng phun, nhúng v  có thể sử dụng cho các loại bề mặt kim loại, gỗ,  i 

măng... 

Sơn epo  - min n   có đặc điểm l  bền hó  học, chống gỉ tốt. Khi dùng chất 

đóng rắn l  pol  mit ph n tử thấp thì m ng sơn co giãn, cứng, bền với v  đập; về độ 

bền hó  học có kém một ít nhưng lại chịu khí hậu nhiệt đới tốt hơn.   

b- Hệ đóng rắn nóng: là hệ sơn m  trong đó chất đóng rắn là các loại nhựa 

nhiệt rắn như nhựa phenolic, nhựa amin, nhựa acrylic. Màng phủ nhựa đóng rắn ở 

nhiệt độ 195 – 220 °C trong thời gian 20- 45 phút, có thể dùng lò sấy hoặc tia tử 

ngoại để gia nhiệt [23]. 

Ngo i r  sơn còn được phân loại dựa vào dựa vào loại nhựa epoxy dùng làm 

chất tạo màng có thể chia sơn epo   thành các loại:  

a- Sơn epoxy este: loại sơn n   chống ẩm tốt, có khả năng chống gỉ và bền tia 

tử ngoại.  

b- Sơn epoxy  i n t nh:  

Nhự  Epoxy có thể biến tính để cải thiện th   đổi một số tính chất của nhựa 

một cách dễ d ng nên cũng thường dùng nhự  Epoxy biến tính để chế tạo sơn biến 

tính. Một số phương pháp biến tính nhựa epoxy dùng làm chất tạo m ng đã được sử 

dụng phổ biến như:  
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- Nhự  epoxy biến tính este hó  bằng   it béo: về tính chất có phần giống nhự  

glipht l biến tính bằng dầu thực vật nhưng tốt hơn về độ bám dính, độ bền cơ học, 

độ bền đối với nước v  đặc biệt l  khả năng chịu kiềm.  

- Nhự  epoxy biến tính bằng cách trộn hợp với nhự  khác. Có nhiều hỗn hợp 

nhự  dùng để chế tạo sơn tốt như các hỗn hợp epoxy-alkyt, epoxy-ureformaldehyt, 

epoxy-phenolformaldehyt... Ngo i r  cũng có thể trộn hợp nhự  epoxy đã este hó  

với các loại nhự  tổng hợp kể trên để chế tạo sơn các loại [24]. 

c- Hệ nhựa nhiệt dẻo epoxy phân tử cao:  

Đ   là hệ sơn trên cơ sở nhựa epoxy có khối lượng phân tử trung bình cao 

(450-600). Loại sơn n   chống ẩm tốt, có khả năng chống gỉ và bền tia tử ngoại.  

Một cách phân loại nữa là dựa vào trạng thái vật lý củ  sơn có thể chia thành 

các loại sau: hệ sơn epo   dung môi, hệ sơn epo   lỏng không dung môi, hệ sơn 

bột, hệ sơn epo  -este nhũ tương, hệ sơn epo   khử nước đóng rắn bằng polyamin, 

hệ epoxy khử nước cho điện tử kết tủa.  

Ngo i tính năng bảo vệ, sơn epo   dễ dàng sử dụng nên phù hợp với người 

dùng, pha trộn một cách đơn giản nhanh chóng, phù hợp với mọi thiết bị sơn khác 

nhau, thời gian ổn định sau khi mở nắp khá lâu. Sơn epo   có khả năng bảo vệ khá 

tốt, về mặt trang trí rất đáng sử dụng để l m tăng tính thẩm mỹ. Bề mặt màng phủ 

nhựa có độ nhẵn v  độ bóng cao, giúp cho việc dễ dàng lau chùi và bảo quản sản 

phẩm. 

Sơn epo   được dùng để sơn cho các bề mặt như: 

- Kim loại: bề mặt này khác với sơn tường, chỉ có sơn epo   mới đủ tính chất 

về độ bền bám dính trên bề mặt và khả năng bảo vệ chống ăn mòn. Đặc biệt trong 

m i trường khắc nghiệt, thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất như dầu mỡ, các 

loại axit, chất oxy hóa. 

- Bê t ng: tường  i măng hoặc sàn bê tông, sơn epo   với độ đ n hồi v  v  đập 

rất tốt. Dùng màng phủ epoxy thay thế với việc ốp gạch s n. Người t  thường gọi là 

sơn s n hoặc nền. Tuy nhiên, chỉ phù hợp với nền nh   ưởng, nh  thi đấu thể thao, 

sàn bể bơi… còn đối với nền nhà ở gi  đình thì kh ng được hiệu quả trong lâu dài. 

- Gỗ: thường sử dụng cho ghe thuyền, tàu biển còn gọi l  sơn t u biển, dùng 

phủ lớp bề mặt thuộc bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nước. Tránh các hóa chất 

và sinh vật trong m i trường nước phá hủy vỏ tàu [29].  

  



18 

 

1.3. Tổng quan về vật liệu gia cƣờng nanocacbon  

1.3.1. Khái quát về vật liệu cacbon và nanocacbon 

Cacbon là một nguyên tố có độ linh hoạt nhất trong bảng hệ thống tuần hoàn, 

tùy thuộc vào loại liên kết, năng lượng liên kết và số lượng liên kết có thể hình 

thành trong phân tử cùng với nhiều yếu tố khác. Sự đ  dạng của liên kết và hình 

dạng hình học tương ứng của chúng mà cho phép sự tồn tại các đồng phân cấu trúc, 

các đồng phân hình học v  các đồng ph n. Đ   l  những cấu dạng được tìm thấy 

trong các cấu trúc lớn, phức tạp v  đ  dạng, cho phép hình thành nhiều phân tử hữu 

cơ kh ng giới hạn. Các tính chất của cacbon là kết quả trực tiếp của sự sắp xếp các 

điện tử xung quanh hạt nhân của nguyên tử. Có sáu điện tử trong một nguyên tử 

c cbon, ph n chi  đều giữa các orbitan 1s, 2s và 2p [30].   

   

Hình 1.1. Các loại cấu trúc của nanocacbon: kim cương (a), fullerene (b), fulleren 

đa lớp (c), ống nano cac on đơn tường (d), ống nano cac on tường đôi (e), ống 

nano cac on đa tường (f) và graphen (g) [30]. 

Vật liệu cacbon trong tự nhiên được biết đến nhiều nhất 2 dạng thù hình cấu 

trúc tinh thể gồm: graphit v  kim cương. Các đặc trưng tính chất của các dạng biến 

đổi của chúng khó có thể khác biệt nhiều hơn. Trong khi kim cương l  vật liệu tự 

nhiên cứng nhất v  có tính cách điện thì graphit thuộc loại vật liệu mềm hơn v  có 

tính dẫn điện [30, 32]. Vật liệu cacbon cấu trúc n no đã thu hút nhiều sự chú ý của 

các nhà nghiên cứu vật liệu do khả năng sử dụng trong nhiều lĩnh vực như năng 

lượng, m i trường, nước, hoặc y sinh học [30]. Tùy thuộc vào hình dạng hình học 

của vật liệu này mà chúng có sự khác nhau về tính chất. Cho đến nay, loại vật liệu 

n   đã được khám phá và chế tạo ở 4 dạng cấu trúc gồm: kim cương, fullerene 

(0D), ống nanocacbon (1D) và graphen (2D) như trong Hình 1.1 [30]. Trong giới 

hạn đối tượng nghiên cứu của luận án loại cấu trúc n no được lựa chọn là cấu trúc 
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1D của ống nanocacbon và cấu trúc 2D của graphen. Do vậy, phần tổng quan sẽ tập 

trung vào 2 loại vật liệu này. 

1.3.2. Ống nanocacbon (Carbon Nanotubes – CNTs)  

1.3.2.1. Giới thiệu tổng quan  

CNTs là dạng nanocacbon có cấu trúc dạng hình trụ với các tính chất kỹ thuật 

đặc trưng m  l m cho nó có nhiều ứng dụng rất hữu ích trong nhiều lĩnh vực như 

điện tử nano, quang học, y sinh và vật liệu [3]. CNTs với độ bền rất tuyệt vời, các 

tính chất ưu việt như cơ học, nhiệt v  điện. CNTs là một thành viên trong họ vật 

liệu cacbon dạng fullerene được khám phá bởi Kroto và cộng sự v o năm 1985 

[34]. Tu  nhiên đến năm 1991, các nghiên cứu liên qu n đến CNTs mới được công 

bố bởi nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Ijim  (Nhật Bản) thì nó ngay lập tức nhận được 

sự quan tâm rất nhiều của các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới [35]. Điều này có 

thể được nhận thấy dựa vào thống kê tìm kiếm các c ng trình đã c ng bố trên các 

dạng ấn phẩm thể hiện trên Hình 1.2 [31]. 

 

Hình 1.2. Số bài báo công bố liên quan đ n nghiên cứu CNTs [31] 

Theo các nghiên cứu này thì CNTs  em như được tạo ra từ tấm graphen cắt gói 

dán lại thành hình cầu thì ống nano cacbon có thể  em như từ tấm graphen cuộn 

tròn lại thành ống hình trụ (Hình 1.3) [32]. Ở h i đầu ống có thể hở, có thể kín kiểu 

hai nửa quả cầu úp lại. Như vậy bề mặt bao quanh ống nano cacbon gồm toàn là 

nguyên tử cacbon xếp theo hình lục giác, h i đầu cũng l  ngu ên tử c cbon nhưng 

có một số chỗ không phải là xếp theo hình lục giác (6 cạnh) mà là hình ngũ giác (5 

cạnh) để khép kín lại được [32, 34]. Bản chất của liên kết trong ống nano cacbon 

được giải thích bởi hóa học lượng tử, cụ thể là sự xen phủ orbital. Liên kết hóa học 

của các ống n no được cấu thành hoàn toàn bởi các liên kết sp
2
, tương tự với than 
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chì (graphit). Cấu trúc liên kết này mạnh hơn các liên kết sp
3
 ở trong kim cương, tạo 

ra những phân tử với độ bền v  độ cứng vượt trội đặc biệt. Các ống nano thông 

thường tự sắp xếp thành dạng các "sợi dây thừng" được giữ với nhau bởi lực Van 

der W  ls. Dưới áp suất cao, các ống nano có thể trộn với nh u, tr o đổi một số liên 

kết sp
2
 cho liên kết sp

3
, tạo ra các ống hình trụ có độ bền liên kết mạnh và làm cho 

chúng có độ bền cực lớn vượt trội đáng chú ý [35]. Việc hình thành cấu trúc sắp xếp 

của cacbon có thể không theo quy luật vòng lục giác mà là các vòng nhỏ hơn 6 cạnh 

thường gặp là ngũ giác. Những cấu trúc phi lục giác n   thường được xem là sự sai 

hỏng, khuyết tật của cấu trúc graphit, tỷ lệ giữa các cấu trúc sai hỏng hình ngũ giác 

và cấu trúc lục giác tùy thuộc v o phương pháp v  điều kiện chế tạo [35, 36].  

 

Hình 1.3. (a) Tấm graphen; (b) Tấm graphen cuộn thành ống nanocacbon [32]   

CNTs được phân biệt với 2 loại chính dựa theo số tấm graphen cuộn trong cấu 

trúc của CNTs gồm: đơn tường (đơn lớp) và đ  tường (đ  lớp) (Hình 1.1d, 1.1e, 

1.1f). Độ dài ống phụ thuộc v o phương pháp chế tạo d o động từ hàng chục 

micromet có thể lên đến vài micromet [3, 30]. Ống nanocacbon đ  tường (Multi-

Walled Carbon Nanotubes-MWCNTs) được tạo ra từ nhiều tấm graphen cuộn lại 

với đường kính ngoài của ống khoảng 2-50 nm phụ thuộc vào số lượng ống, khoảng 

cách giữa các ống khoảng 0,34 nm – 0,39 nm. Ống nanocacbon h i tường (Double-

Walled Carbon Nanotubes-DWCNTs) là một trường hợp đặc biệt của loại 

MWCNTs được hình thành gồm 2 lớp graphen cuộn lồng vào nhau với khoảng cách 

giữa các lớp khoảng 0,34 nm [34, 36].  

CNTs là loại vật liệu khá nhẹ, diện tích bề mặt riêng khá lớn (~300 m
2
/mg) với 

cấu trúc đặc biệt đã l m cho loại vật liệu này xuất hiện hàng loạt các tính chất nổi 

bật vượt trội trong đó đáng chú ý l  các tính chất dẫn điện, dẫn nhiệt cao (~3000 

W/m.K). Ngoài ra các tính chất cơ học cũng rất đáng chú ý đó l  độ cứng cực lớn, 
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độ bền kéo, độ kháng mòn, kháng v  đập cao [35]. Do vậy mà CNTs được xem là 

tiêu biểu cho vật liệu nano và là nguyên liệu đặc thù nhất của công nghệ nano [30]. 

1.3.2.2. Bi n tính CNTs 

Một trong những đặc trưng của vật liệu NC nói chung, CNTs nói riêng đó l  

lực hấp dẫn Van der Waals quá lớn củ  chúng đã g   r  hiện tượng kết tụ trong môi 

trường ph n tán. Điều này làm cho loại vật liệu này bị cản trở và hạn chế trong các 

lĩnh vực ứng khi kết hợp với các vật liệu khác hay pha phân tán [31, 37]. Do vậ  để 

khắc phục các nhà nghiên cứu và ứng dụng đã sử dụng nhiều phương pháp biến tính 

CNTs khác nhau và được tổng hợp trong một số tài liệu [37-41]. Đến nay theo các 

báo cáo tổng quan thì các phương pháp để biến tính CNTs có thể chia thành 2 

phương pháp chính đó l  vật lý và hóa học, được thể hiện trên Hình 1.4 [37].  

 

Hình 1.4. Các phương pháp bi n tính chức hóa CNTs [37] 

a. Phương pháp  i n tính vật lý  

Phương pháp biến tính vật lý hay còn gọi l  phương pháp biến tính không cộng 

hóa trị bao gồm các phương pháp kh ng l m th   đổi đặc trưng cấu trúc lai hóa của 

cacbon trong vòng lục giác mà chỉ l m th   đổi năng lượng bề mặt, diện tích bề mặt 

riêng [37]. Phương pháp vật lý gồm các phương pháp như b o gói ph n tử (polyme, 

oligome, xenlulo), hấp phụ phân tử (chất hoạt động bề mặt, hợp chất silan hữu cơ, 

protein); xử lý nhiệt; xử lý bằng các nguồn năng lượng c o như vi sóng, siêu  m, 

bức xạ điện từ, pl sm … [38, 61, 62]. Phương pháp biến tính này hầu như kh ng 

l m th   đổi cấu trúc liên kết c cbon nên kh ng l m th   đổi các tính chất đặc 

trưng của vật liệu đặc biệt là tính chất điện và nhiệt. Vì vậ  đ   cũng l  phương 

pháp được nghiên cứu phát triển khá mạnh nhằm đạt được mục đích cải thiện khả 

năng ph n tán m  vẫn giữ được các tính chất đặc trưng củ  chúng. Do đó phương 
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pháp này rất được sự quan tâm và phát triển của các nhà nghiên cứu đặc biệt trong 

lĩnh vực ứng dụng điện, điện tử,   sinh… [36, 37, 38]  

b. Phương pháp bi n tính hóa học 

Phương pháp biến tính hóa học còn gọi là biến tính cộng hóa trị l  phương 

pháp l m th   đổi đặc trưng cấu trúc lai hóa của liên kết cacbon. Các biến đổi liên 

kết cộng hóa trị được gắn liền với sự th   đổi trạng thái lai hóa của nguyên tử 

cacbon từ sp
2
 thành sp

3
 và không kèm theo sự phá hủy cấu trúc b n đầu của CNTs 

[37, 39]. Trong đó chức hóa trực tiếp l  phương pháp sử dụng các tác nhân hóa học 

có thể làm biến đổi cấu trúc liên kết của cacbon trong cấu trúc mạng tinh thể của 

CNTs trên bề mặt hoặc 2 đầu ống hình trụ. Kết quả sẽ tạo thành các nhóm nguyên 

tử, các liên kết mới giữa cacbon của CNTs và các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử 

của các tác nhân phản ứng như -OH, -C=O; -COO, COOH, -COC-, -Cl, -F, -SO2, -

NH-… [40-45, 61-64]. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị giữa nguyên tử cacbon 

trong cấu trúc graphit của CNTs với các nguyên tử O, N, S… của các tác nhân oxy 

hóa trên cấu trúc của CNTs sẽ th   đổi hoạt tính v  đặc tính phân tán của CNTs 

trong các m i trường phân cực và làm giảm sự tương tác V n der W  ls giữa các 

ống CNTs với nh u, thúc đẩy việc tách các bó ống nano thành các ống riêng lẻ [41-

43].  

Phương pháp biến tính hóa học gián tiếp l  phương pháp biến tính đi từ các sản 

phẩm đã chức hóa (chức hóa oxy hóa, amin hóa, clo hóa) bằng các tác nhân hóa học 

như   it,  min,  ncol, phenol,  ldeh t, sil n… để tạo nhóm chức mới và ghép các 

cấu trúc khác (mạch hydrocacbon thẳng, nh n thơm, vòng no, vòng kh ng no…) 

lên cấu trúc của CNTs nhằm phục vụ ý đồ công nghệ, tính năng kỹ thuật và tính 

năng ứng dụng n o đó [40, 43, 64-67]. Phương pháp biến tính hóa học gián tiếp 

được xem l  phương pháp biến tính thứ cấp thường được thực hiện sau khi biến tính 

trực tiếp bằng các tác nhân oxy hóa hình thành các nhóm chức phân cực có thể tham 

gia các phản ứng hóa học. Tác nhân sử dụng trong phương pháp n   thường có hoạt 

tính bé hơn so với tác nhân biến tính trực tiếp và có khả năng phản ứng với các 

nhóm chức chứa oxy, ví dụ như  min, sil n,  ncol, pol  ncol… [41, 68-70]. 

Nhựa epoxy là loại nhựa phân cực do vậ  để đạt được trạng thái phân tán và 

liên kết tốt với nhựa epoxy thì CNTs cần biến tính nhằm cải thiện tính phân cực. 

Trong các phương pháp biến tính thì phương pháp dễ tiến h nh, đơn giản có thể 

thấ  l  phương pháp biến tính trực tiếp với tác nhân oxy hóa. Phương pháp biến 

tính hóa học bằng các tác nhân oxy hóa có thể làm phá hủy một số vị trí liên kết C ở 

bề mặt ngoài thành ống v  2 đầu ống hình trụ của CNTs còn gọi là biến tính tạo 

khuyết tật của CNTs. Có thể thấy rằng phương pháp o   hó  l  phương pháp tác 
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động trực tiếp lên cấu trúc CNTs và hình thành các liên kết cộng hóa trị dạng C-O; 

C-C với sự xuất hiện của các nhóm chức như –COOH; -CO; -OH; -COC-; -

COOC… tù  thuộc v o tác nh n o   hó , được thể hiện trên Hình 1.5 [43, 45].      

  

Hình 1.5. Các phương pháp oxy hóa CNTs với các tác nhân khác nhau [43] 

Một trong những phương pháp biến tính hóa học trực tiếp bề mặt của ống nano 

c cbon đầu tiên được công bố trong tài liệu [40] là sử dụng axit nitric (HNO3), điều 

kiện oxy hóa khác nhau thì thu được sản phẩm oxy hóa (O-CNTs) với sự có mặt của 

các nhóm chức chứa oxy với mức độ cũng khác nh u. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng 

của quá trình oxy hóa lên cấu trúc SWCNTs, cho thấy rằng chức hóa bằng axit 

HNO3 l m cho 2 đầu ống mở nhưng về cơ bản vẫn giữ nguyên cấu trúc điện tử của 

chúng và các tính chất cơ học [42]. Không có khiếm khuyết đáng kể n o được tạo ra 

thêm ở trên bề mặt ống, do đó biến tính hóa học chủ yếu xảy ra ở phần chóp đầu 

của ống và tại các vị trí khuyết tật đã tồn tại dọc theo thành tường củ  SWNTs đã 

được báo cáo bởi tác giả và cộng sự trong tài liệu [42]. Tiếp theo đó nhóm tác giả 

trong tài liệu [43] đã  ử lý tiếp tục với hydroperoxit (H2O2) kết hợp với khuấy trộn 

cơ học trong 15 phút, s u đó hỗn hợp được cho vào bể siêu âm trong 2h. Kết quả 

thu được sản phẩm có chứa các nhóm chức –OH. –COOH và bề mặt ống khá nhẵn 

cho thấy quá trình oxy hóa hầu như kh ng g   sự phá hủy cấu trúc ở bề mặt ống mà 

chủ yếu ở 2 đầu ống là chủ yếu [43]. Trong khi đó với các tác nhân oxy hóa khác là 

KMnO4 và so sánh với tác nhân HNO3, cho thấy tác nhân KMnO4 có khả năng o   

hóa mạnh hơn so với HNO3 thể hiện sự phá hủy liên kết sp
2
 tạo sp

3
 của cacbon 

không chỉ ở 2 đầu ống mà còn cả bề mặt ống cũng đã được báo cáo trong tài liệu 
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[44]. Tương tự một số các nghiên cứu khác đã khảo sát ảnh hưởng củ  điều kiện 

o   hó  đến cấu trúc của CNTs như nhóm tác giả trong tài liệu [45] đã sử dụng hỗn 

hợp H2SO4/HNO3 với tỷ lệ mol 3:1 để chức hóa CNTs. Kết quả cho thấy ảnh hưởng 

củ  phương pháp chức hóa bằng hỗn hợp axit mạnh lên đường kính và sự giảm 

chiều dài phụ thuộc v o điều kiện tiến hành phản ứng. Họ phát hiện ra rằng CNTs 

có đường kính ống nhỏ hơn đã được cắt ngắn khi tiến h nh phương pháp o   hó  

bằng hỗn hợp axit mạnh và các ống có  u hướng tách rời nhau tốt hơn [45]. Bên 

cạnh đó nhóm tác giả trong tài liệu [42] đã khảo sát ảnh hưởng của nồng độ axit 

HNO3 v  điều kiện nhiệt độ của phản ứng kết quả cho thấy các nhóm chức chứa 

oxy xuất hiện với mức độ c o hơn. Nhóm tác giả trong tài liệu [46] đã phát triển 

một phương pháp luận để điều chỉnh mức độ chức hóa sử dụng quá trình thủy nhiệt 

với cùng HNO3 và thủy ngân và cho kết quả cho thấy rằng nếu các mẫu bị oxy hoá 

trong hai ngày thì trên bề mặt xuất hiện nhiều loại nhóm chức chứ  o   như –

COOH, -OH, C-O-C với mức độ cao nhất. Nhóm tác giả trong tài liệu [44] cũng đã 

khảo sát ảnh hưởng của thời gian của quá trình chức hóa oxy hóa ống nano cacbon 

đ  tường (MWCNTs) bởi hỗn hợp axit H2SO4/HNO3. Cơ chế oxy hóa của MWNTs 

bằng hỗn hợp H2SO4/HNO3 được đề xuất bao gồm cả các sự tấn c ng b n đầu ở các 

vị trí C hoạt động trên bề mặt và tiếp theo các là sự tấn công vào cacbon trong vòng 

sáu cạnh tạo ra các khuyết tật mới và gắn nhiều o   hơn, do vậy các ống trở nên 

mỏng hơn v  ngắn hơn. Kết quả khảo sát đã c ng bố diện tích bề mặt riêng của 

MWNTs tăng với sự tăng nhiệt độ xử lý [46]. Mặt khác, MWNTs có đường kính 

ống giảm tỷ lệ theo mức độ gắn nhóm chức trên bề mặt ống là do có sự th   đổi 

năng lượng liên kết trong vòng lục giác của cấu trúc graphit nên làm cho góc hóa trị 

và khoảng cách giữa các liên kết trong mạng tinh thể dạng tổ ong của cacbon giảm 

dẫn đến ống hình trụ có  u hướng bị kéo v o theo hướng tâm hình trụ, các kết quả 

này cũng được báo cáo trong tài liệu [17, 46]. Kế thừa nghiên cứu với tác nhân oxy 

hóa là hỗn hợp H2SO4/HNO3 nhóm tác giả trong tài liệu [47] lại sử dụng hệ oxy hóa 

gồm H2SO4/HNO3/HCl cho kết quả thu được sản phẩm chức hó  CNTs đạt được 

khả năng ổn định ph n tán trong nước khá tốt trong thời gian khảo sát 30 ngày thì 

CNTs chức hóa vẫn ổn định phân tán so với CNTs s u 24h đã lắng tụ hoàn toàn. 

Với các tác nhân oxy hóa khác nhau đã được khảo sát và công bố cho đến nay gồm 

HNO3, HNO3/H2SO4, H2O2/H2SO4, KMnO4/H2SO4, K2Cr2O7, O2/H2O, O3, 

H2O2/NH4OH và các nhóm chức chứ  o   được hình thành bao gồm –OH, C=O, -

COOH, -COC-, -COO với thành phần khác nh u được thể hiện trên Hình 1.5 [43, 

62]. Như vậy có thể thấy rằng tỷ lệ nguyên tố oxy gắn vào cấu trúc CNTs phụ thuộc 

vào khả năng o   hó  của tác nhân và được thể hiện trong Hình 1.6 bởi nhóm tác 
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giả trong tài liệu [43]. Ngoài ra khả năng o   hó  củ  tác nh n cũng được thể hiện 

bởi sự xuất hiện các nhóm chức chứa oxy, vị trí gắn của chúng trên cấu trúc CNTs 

(bề mặt ống v  2 đầu ống), h m lượng các nguyên tố dị c cbon như O, N, S, Cl… 

thì còn phụ thuộc v o điều kiện phản ứng như sự có mặt củ   úc tác, m i trường, 

nhiệt độ, thời gian...[42, 60, 61]  

 

Hình 1.6. Thành phần % nhóm chức oxy với các tác nhân oxy hóa khác nhau [43] 

Theo các báo cáo nghiên cứu ảnh hưởng của các tác nhân oxy hóa khác nhau 

cho thấy rằng tác nhân oxy hóa mạnh hơn tạo sản phẩm với sự gắn các nhóm chức 

trên thành ống l m tăng diện tích bề mặt riêng nhiều hơn, bề mặt tạo ra sai hỏng 

nhiều hơn. Do đó cải thiện mức độ phân tán và liên kết với m i trường phân tán tốt 

hơn đáng kể. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng gi  cường l m tăng tính chất 

cơ lý đối với vật liệu nền (polyme, ceramic, kim loại) khi kết hợp với vật liệu NC 

làm chất gi  cường. Kết quả n   đã được nghiên cứu và báo cáo trong các tài liệu 

[44, 45]. Một số báo cáo còn cho rằng việc biến tính hóa học gây khuyết tật do sự 

phá vỡ các liên kết của cacbon trên thành ống hoặc 2 đầu ống. Điều này dẫn đến 

ảnh hưởng làm giảm các tính chất đặc trưng củ  CNTs đó l  tính siêu dẫn nhiệt và 

điện của nó, do vậy có thể làm giảm một số tính năng ứng dụng trong lĩnh vực điện 

- điện tử, y sinh [50, 79, 80]. Như vậy, có thể thấy rằng tùy thuộc vào yêu cầu tính 

năng kỹ thuật, tính năng ứng dụng của vật liệu mà lựa chọn phương pháp biến tính 

o   hó  đối với CNTs với tác nh n v  điều kiện phản ứng phù hợp. Trong luận án 

n  , lĩnh vực ứng dụng được nghiên cứu của vật liệu n nocomposite trên cơ sở 

nhựa epoxy là màng phủ nhựa bảo vệ bề mặt kim loại. Việc sử dụng vật liệu cấu 

trúc nano với v i trò như bột màu hay chất độn gi  cường nhằm cải thiện nâng cao 

tính năng tru ền thống củ  m ng sơn phủ là bảo vệ và tạo thẩm mỹ. Đồng thời tạo 

ra một số tính năng đặc trưng khác như: chống ăn mòn mạnh, chịu nhiệt độ cao, 
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chịu mài mòn, chịu tia tử ngoại, v  đập lớn, chịu vi sinh vật, chống hà bám, chống 

cháy, chống đạn, tự làm sạch… Vì vậy để đạt được mục tiêu gi  cường tính chất 

cho màng phủ nhựa epoxy này thì CNTs cần được biến tính để khắc phục đặc tính 

khó ph n tán v  tương tác kém trong m i trường phân cực vừa phải và độ nhớt lớn 

như nhựa epoxy. Trên cơ sở tổng quan tài liệu và kế thừa các nghiên cứu trước mà 

nghiên cứu này chọn phương pháp biến tính hóa học CNTs bằng hỗn hợp cường 

toan HNO3/HCl. 

1.3.3. Graphen và graphen oxit (GO) 

1.3.3.1. Giới thiệu tổng quát về graphen 

Graphen là một trong những cấu trúc của vật liệu nanocacbon được khám phá 

muộn nhất v  được công bố v o năm 2004 bởi nhóm nghiên cứu của Andre K. 

Geim thuộc Đại học Manchester (Anh) và Konstantin S. Novoselov thuộc viện 

nghiên cứu vi điện tử Chernogolovka (Nga). Đến năm 2010 giải Nobel được trao 

cho họ với sự công bố về mô tả,  ác định và cô lập được graphen [32, 53]. Chúng 

được xem là loại vật liệu tinh thể cấu trúc 2D đầu tiên v  đại diện tiêu biểu cho lớp 

vật liệu cấu trúc 2D bao gồm cấu trúc lớp của Boronnitrit (BN) và Molydeldisulfit 

(MoS2) là những loại đều được khám phá kể từ năm 2004. Graphen được tạo thành 

bởi các nguyên tử cacbon bằng liên kết cộng hóa trị sắp xếp trong mạng lưới hình 

lục giác với khoảng cách liên kết là 0,142 nm được mô hình hóa trong Hình 1.7 [30, 

53].  

 

Hình 1.7. Cấu trúc mạng tinh thể cacbon trong cấu trúc nanocacbon [53] 

Vật liệu này có một số đặc tính độc đáo, điều này làm cho nó rất thú vị cho cả 

hai nghiên cứu cơ bản và các ứng dụng trong tương l i [3]. Sự chú ý và thu hút 

nhiều nhà nghiên cứu đã được thể hiện qua số các bài báo về các nghiên cứu đã 

công bố liên quan loại vật liệu kích thước 2D này tăng khá mạnh từ < 10 bài báo 

v o năm 2003 đạt hơn 20.000 b i báo v o năm 2017 được thống kê trên Hình 1.8 

[30].  
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Hình 1.8. Thống kê bài báo về graphen đã công  ố mỗi năm [30] 

Graphen là vật liệu rất mỏng dạng lớp (màng) và gần như trong suốt với ánh 

sáng, ho n to n kh ng để không khí lọt qu . Đặc biệt lớp graphen ngăn cản được cả 

những phân tử khí nhỏ nhất, không cho chúng lọt qua. Graphen dễ chế tạo và thay 

đổi hình dạng. Màng graphen có cấu trúc mềm dẻo như m ng chất dẻo và có thể bẻ 

cong, gấp hay cuộn lại. Graphen còn có tính chất rất đặc biệt đó l  chu ển động của 

các electron rất nh nh, electron dường như kh ng có khối lượng và chuyển động 

gần bằng vận tốc ánh sáng. Electron trong graphen có vận tốc chuyển động gấp 100 

lần electron trong silicon [33, 54]. Về mặt cấu trúc, graphen không có khiếm 

khuyết, các nguyên tử carbon liên kết với nhau bằng liên kết mạnh và có độ linh 

hoạt cao. Điều n   đã l m graphen có các tính chất điện tử, quang học, cơ học và 

nhiệt đặc biệt vượt trội. Các tính chất nổi bật củ  gr phen được báo cáo cho đến nay 

bao gồm m  đun Young ((1100Gpa), độ bền gã  (125 Gp ), độ dẫn nhiệt cao (~ 

5000 W m
-1

K
-1

), hiệu ứng lượng tử Hall ở nhiệt độ phòng, hiệu ứng tạo điện trường 

xung quanh do phóng điện tích… [55]. Ở dạng tinh khiết, graphen dẫn điện nhanh 

hơn bất cứ chất nào khác ở nhiệt độ bình thường. Graphen có thể truyền tải điện 

năng tốt hơn đồng gấp 1 triệu lần. Hơn nữ , các electron đi qu  gr phen hầu như 

không gặp điện trở nên ít sinh nhiệt. Bản th n gr phen cũng l  chất dẫn nhiệt, cho 

phép nhiệt đi qu  v  phát tán rất nhanh [54, 71]. Graphen có cấu trúc rất bền vững, 

cứng hơn cả kim cương và gấp khoảng 200 lần so với thép. Điều này được giáo sư 

cơ khí thuộc Đại học Columbi  đã kiểm nghiệm độ cứng của graphen ở cấp nguyên 

tử bằng cách đo lực tác dụng để bẻ gãy loại vật liệu này. Họ đục các lỗ hổng có độ 

rộng 1 μm tạo thành tấm silic, đặt một mẫu graphen hoàn thiện trên mỗi lỗ hổng và 

s u đó l m lõm graphen bằng một đầu dò bằng kim cương [56, 68]. Đ   l  nhờ các 
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liên kết mạnh cacbon- cacbon trong graphen và sự vắng mặt các khiếm khuyết trong 

phần căng c o độ nhất của màng graphen [71].  

1.3.3.2. Giới thiệu tổng quát về graphen oxit  

Màng phủ nhựa trên cơ sở nhựa epoxy là loại nhựa phân cực nên cũng như 

CNTs, graphen với cấu trúc hình thái v  kích thước v  cũng bé (v i nm) l m cho 

lực hấp dẫn Van der Waals giữa các lớp rất lớn nên làm hạn chế tính năng ứng dụng 

loại vật liệu n   đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu composite [79, 80, 87]. So với 

graphen thì GO với sự có mặt của các nhóm chức chứa oxy nên trở nên phân cực, 

ư  nước nên chúng có đặc tính ph n tán trong các m i trường phân cực tốt hơn, hứa 

hẹn khả năng gi  cường khi kết hợp với các vật liệu khác như pol me, cer mic, 

thủ  tinh…[72, 73]. Do vậy mà nghiên cứu này chọn GO là cấu trúc cacbon có 

dạng tấm ít lớp với kích thước nano 2 chiều (2D) tương tự graphen nhưng có sự 

hiện diện của các nhóm chức chứa oxy gắn trên bề mặt tấm hoặc mép tấm graphen 

[72, 91, 92].  

GO là một lớp đơn của graphit oxit (GTO), thường được sản xuất bằng cách 

bóc tách các lớp GTO. GO thường được sản xuất bằng phương pháp oxy hóa 

graphit tạo GTO, s u đó bóc tách lớp tạo GO bằng siêu âm [88, 90, 97, 98]. Một số 

nhóm chức như oxy, nhóm epoxy và các nhóm cacbonyl, hydroxyl và phenol có 

mặt trên bề mặt của GO. Sự khác biệt rõ ràng giữa graphen và GO là sự hiện diện 

của các nguyên tử oxy liên kết với cacbon. GO là sản phẩm của dẫn xuất ư  nước 

của graphen. GO có cả dạng lai hóa C-sp
2
 và dạng lai hóa C-sp

3
 tạo điều kiện thuận 

lợi cho các tương tác ở bề mặt [86, 90, 93]. Nó được tổng hợp theo phương pháp 

Hummers, và có các nhóm oxy trên bề mặt phân tử. Không có cấu trúc cụ thể cho 

GO, nhưng đặc tính hình thái và cấu trúc cho ý tưởng về cấu trúc GO [94]. Khi 

khám phá loại cấu trúc 2D của graphen thì vật liệu này bắt đầu được gọi là graphen 

oxit (GO).  

Theo qu n điểm hóa học thì dường như kh ng có nhiều sự phân biệt giữa hai 

khái niệm này, tuy nhiên, hiểu chính  ác hơn thì GO chính l  một đơn lớp của GTO 

(cũng tương tự như graphen l  đơn lớp của graphit) [86, 91]. Trong đó phương pháp 

o   hó  đi từ graphit được  em l  phương pháp hiệu quả và kinh tế để tổng hợp 

graphen oxit, đ   l  phương pháp được sử dụng đầu tiên v  r  đời rất sớm được 

nhóm tác giả Brodie sử dụng v o năm 1859 khi chư  khám phá đầ  đủ cấu trúc 

n no đơn lớp của graphen [93]. Trong khi đó việc oxy hóa trực tiếp graphen không 

hiệu quả và kinh tế vì graphen là dạng tinh thể cấu trúc nano lớp được tạo ra bởi quá 

trình tổng hợp đi từ graphit v  đắt tiền hơn nhiều so với graphit. Như vậy có thể 

thấy rằng nguyên liệu graphit cấu trúc kích thước micro 3D là nguyên liệu quan 
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trọng để chế tạo và tổng hợp ra cấu trúc nano lớp (vảy) của graphen oxit và 

graphen, được thể hiện trên Hình 1.9 [92]. 

Nghiên cứu đầu tiên về phản ứng oxy hóa graphit tạo sản phẩm graphit oxit và 

bằng quá trình xử lý bóc tách được thực hiện cách đ   hơn 150 năm [93], cho thấy 

có thể sản xuất vật liệu n   trên cơ sở graphit với giá th nh tương đối thấp. Các 

phương pháp o   hó  đã được nghiên cứu nhằm cải tiến và tăng hiệu quả oxy hóa 

thể hiện ở kết quả sản phẩm thu được có chứa loại nhóm chức, thành phần %O gắn 

vào cấu trúc graphit, cấu trúc nano lớp (vảy) của GO tạo ra với mức độ bóc tách lớp 

( càng ít lớp càng tốt). Do vậy kể từ khi tổng hợp GO từ graphit thành công vào 

năm 1859 đã có nhiều nghiên cứu tổng hợp GO khác đã được công bố v  đã có 

những cải tiến đáng kể. Sự phát triển đó được tổng quan trong tài [88], tác giả đã 

tổng quát các phương pháp tổng hợp GO bao gồm: Brodie (1859), Staudenmaier 

(1899), Offeman (1937) và Humers (1958) và Tour (2010), được thể hiện trên Hình 

1.10. 

 

Hình 1.9. Sơ đồ quá trình tổng hợp GTO, GO và graphen đi từ graphit [92] 

+ Phương pháp Brodie: l  phương pháp r  đời sớm nhất v o năm 1859 sử dụng 

kết hợp cả KClO3 rắn và dung dịch HNO3 đậm đặc để oxy hóa graphit, sản phẩm 

oxy hóa gồm hỗn hợp graphen và graphit o it được  ác định thành phần khoảng 

60% C, 2% H và 38% O bằng phương pháp ph n tích ngu ên tố [88, 91].   

+ Phương pháp Staudenmaier: Năm 1899 Staudenmaier đã nghiên cứu cải tiến 

phương pháp Brodie bằng cách tăng độ axit của hỗn hợp phản ứng với sự thêm vào 

axit H2SO4 để tăng mức độ oxy hóa của hỗn hợp tác nhân. Sự cải tiến n   l m tăng 

mức độ oxy hóa cho sản phẩm và là phản ứng đơn giản. Tuy nhiên cả 2 phương 
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pháp này rất nguy hiểm vì KClO3 là chất dễ phân hủy tạo khí ClO2 có ngu  cơ chá  

nổ cao trong không khí [88, 91].  

 

 

Hình 1.10. Các phương pháp oxy hóa graphit [88] 

  

Hình 1.11a. Cơ ch  phản ứng của 

phương pháp Hummers [93] 

Hình 1.11b. Ảnh hưởng điều kiện oxy hóa 

theo phương pháp Hummers [90] 
 

+ Phương pháp Hummers và Offeman: l  phương pháp được công bố v o năm 

1959, đã khắc phục nhược điểm có thể g   ngu  cơ chá  nổ củ  2 phương pháp trên 

bằng cách sử dụng hỗn hợp gồm H2SO4 đậm đặc kết hợp KMnO4 và NaNO3 dạng 

rắn. Phương pháp Hummers sử dụng hỗn hợp H2SO4, NaNO3 và KMnO4 giúp cho 

sản phẩm GO có mức độ o   hó  c o hơn các sản phẩm được tổng hợp bằng các 

phương pháp trước đó [93]. Mặc dù KMnO4 là một chất o   hó  được sử dụng, 

nhưng thực tế thì tác nhân Mn2O7 mới là tác nhân chính tham gia quá trình oxy hóa 
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graphit th nh GO được mô tả trên Hình 1.11a [93]. Mn2O7 là chất oxy hóa hoạt 

động, tuy nhiên Mn2O7 bị kích nổ khi đun nóng đến nhiệt độ trên 55 
o
C hoặc khi 

tiếp xúc với hợp chất hữu cơ. Do đó, việc kiểm soát nhiệt độ trong phản ứng là rất 

quan trọng, đặc biệt là ở quy mô công nghiệp [90]. Theo nhóm tác giả này thì với 

cùng hệ các chất oxy hóa là KMnO4/H2SO4 tiến h nh trong điều kiện khác nhau thì 

thu được sản phẩm GO với các nhóm chức chứa oxy với mức độ khác nh u, được 

thể hiện trên Hình 1.10b [90]. Trong đó ở điều kiện phản ứng ở nhiệt độ thường thì 

GO có chứa các nhóm –OH, -COOH, -COC- với tỷ lệ gần tương đương, nếu tiến 

hành với sự có mặt củ  nước thì nhóm –OH và epoxy (-COC-) chiếm ưu thế, còn 

nếu tiến hành ở nhiệt độ 95 
o
C thì GO với nhóm chức cacboxylic (-COOH) chiếm 

ưu thế [90]. Bên cạnh đó phương pháp n   còn có khả năng giảm thời gian phản 

ứng xuống từ 10 ngày còn 2 ngày so với 2 phương pháp trên và không tạo ra hỗn 

hợp khí gây cháy nổ. Vì vậ  trong b  phương pháp thì phương pháp Hummers được 

cho l  phương pháp phổ biến hơn cả [95]. Tuy không tạo ra khí nguy hiểm như 2 

phương pháp trên, phương pháp n   với sự có mặt của NaNO3 vẫn tạo ra sản phẩm 

khí (NO2, N2O4) trong quá trình phản ứng [89, 92, 95]. Ngoài ra thêm một nhược 

điểm củ  phương pháp n   l  các sản phẩm tạo ra sau phản ứng có cấu trúc với kích 

thước của graphit gắn các nhóm chức chứa oxy gọi là graphit o it m  chư  phải là 

graphen oxit [92, 93]. Để tạo ra graphen oxit đòi hỏi phải qua quá trình bóc tách lớp 

và làm tinh khiết tạo sản phẩm graphen oxit khá phức tạp. Thường để bóc tách tạo 

graphen oxit đơn lớp hay ít lớp phải sử dụng các phương pháp đòi hỏi năng lượng 

c o như siêu  m, vi sóng, cơ học, nhiệt…[90, 91, 93, 96, 97]. Do vậy trong những 

năm qu  phương pháp Hummers đã được nghiên cứu để cải tiến nhằm loại bỏ việc 

sử dụng NaNO3 nhằm khắc phục sự tạo r  khí độc hại trong quá trình tổng hợp, các 

phương pháp n   được gọi là phương pháp Hummers biến đổi [95]. 

+ Phương pháp Tour: Đến năm 2010, nhóm nghiên cứu củ  Giáo sư Tour tại 

Đại học Rice (Mỹ) đã c ng bố phương pháp mới với th   đổi cơ bản so với phương 

pháp Hummers là không sử dụng NaNO3, tăng lượng KMnO4 và sử dụng thêm axit 

photphoric (H3PO4) [89]. Cũng tương tự phương pháp Hummers sau khi kết thúc 

phản ứng quá trình xử lý dừng phản ứng là sử dụng hydroperoxit (H2O2) trong 

khoảng thời gian 30 phút và duy trì ở nhiệt độ 50 
o
C, mục đích để tăng mức độ oxy 

hóa và loại bỏ Mn2O7. Quá trình bóc tách để tạo GO từ GTO được thực hiện bằng 

cách sử dụng nước khử ion khuấy trộn mạnh hoặc sử dụng phương pháp siêu  m. 

Ưu điểm nổi bật củ  phương pháp n   l  kh ng tạo ra các loại khí dạng NxOy hay 

ClO2 trong quá trình phản ứng và mức độ oxy hóa cao và có mặt nhiều loại nhóm 

chức chứ  o  , được thể hiện trên Hình 1.13 [89]. Mặc dù GO đã được nghiên cứu 



32 

 

trong hơn một thế kỷ, các cấu trúc hóa học chính xác của GO vần còn chư  rõ r ng. 

Bản chất của các nhóm chức oxy và cách gắn kết trên mạng lưới cacbon là rất quan 

trọng để có được một cấu trúc GO chính xác [33, 72]. Các sản phẩm oxy hóa là một 

lượng lớn hỗn hợp m u n u đen với tỉ lệ C:O trong khoảng từ 2.1 đến 2.9, mà vẫn 

giữ được cấu trúc lớp củ  th n chì nhưng với khoảng cách lớn hơn nhiều và không 

liên tục. Có 4 nhóm chức chủ yếu trên tấm graphen oxit là: hydroxyl, epoxy, keton 

đính ở bề mặt, c cbo  l, v  c cbon l đính ở mép của các lớp (tấm) graphen [76, 88, 

90]. Cấu trúc của GO phụ thuộc nhiều v o phương pháp tổng hợp và được đư  r  

bởi nhiều nhà nghiên cứu khác nhau thể hiện ở Hình 1.12 [76].  

 

Hình 1.12. Cấu trúc đề xuất của GO bởi các nhà nghiên cứu khác nhau [76] 

Trong đó m  hình của Lerf – Klinowski phổ biến hơn cả. Theo đó, gr phit s u 

khi oxi hóa, trên mặt phẳng nằm ngang của các lớp có các nhóm hydroxyl, nhóm 

epoxy, trên các góc của mặt phẳng nằm ngang có thể hình thành các nhóm chức 

carbonyl hoặc cacboxylic [76]. Gần đ   nhóm tác giả trong tài liệu [82] đã đề xuất 

một mô hình GO mới, tên gọi là DSM (Dynamic Structur l Model). Ngược lại với 

tất cả các m  hình đề xuất trước đ  , nhóm tác giả kh ng  em  ét các GO như một 

cấu trúc tĩnh với một tập hợp các nhóm chức [76]. Th   v o đó, họ cho rằng các 

nhóm chức mới liên tục phát triển và biến đổi. Vai trò quan trọng trong tất cả những 

biến đổi thuộc về nước kết hợp v o GO đã chu ển đổi cơ cấu củ  nó, v  s u đó rời 

khỏi cấu trúc thông qua các phản ứng khác nh u. Động lực của sự biến đổi là tích tụ 

củ  điện tích âm trên lớp GO, được ổn định bằng sự cộng hưởng và hình thành của 

một lớp điện tích kép [70, 75]. Các vòng thơm, các nối đ i, các nhóm epo   được 

cho là nằm trên mạng lưới cacbon gần như phẳng, trong khi cacbon liên kết với 

nhóm -OH hơi lệch so với cấu trúc tứ diện dẫn đến cấu trúc lớp hơi cong [76]. Các 
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nhóm chức oxy được cho là nằm cả trên lẫn dưới các lớp GO. Vì mỗi lớp đều chứa 

các nhóm chức chứa o   m ng điện tích  m, do đó lực đẩy điện tích xuất hiện giữa 

các lớp, đồng thời làm cho GO thể hiện tính ư  nước v  trương được trong nước 

[88, 92]. Hơn nữa, việc tạo liên kết hydro giữa các lớp GO thông qua các nhóm 

hydroxyl, epoxy, cacboxylic với nhóm –OH của nước. Điều này khiến khoảng cách 

giữa các tấm GO được nới rộng đáng kể hơn so với graphit [91, 92]. Độ dày của 

đơn lớp GO đã được báo cáo xấp xỉ 1- 2 nm, xấp xỉ 4 lần độ dày của một lớp 

graphen 0,34 nm [72, 89]. GO mang nhiều kiểu nhóm chức phong phú do vậy dễ 

hình thành các liên kết hydro, sự tương tác điện tử với các hợp chất hữu cơ có chứa 

oxy, nitơ, lưu huỳnh. Các nhóm chức chứa oxy phân cực của GO làm cho vật liệu 

n   có  u hướng ư  nước. GO phân tán tốt trong nước và có thể bị tách lớp trong 

nhiều loại dung môi [72, 76, 88]. 

Trên cơ sở tổng quan tài liệu nghiên cứu này chọn phương pháp tổng hợp GO 

đi từ nguyên liệu graphit bằng phương pháp Tour có biến đổi. Sự biến đổi đó l  sử 

dụng phương pháp bóc tách hó  học GTO ngay sau khi kết thúc quá trình phản ứng 

tổng hợp để tạo GO. Ở đ   sử dụng phương pháp bóc tách GTO tạo GO ít lớp theo 

cơ chế sử dụng chất điện li mạnh (HCl + H2O) kết hợp khuấy trộn ở nhiệt độ cao và 

đồng thời bỏ qu  gi i đoạn xử lý với H2O2.  

Theo nhóm tác giả của Mr. Tour H2O2 cho vào với mục đích để tăng mức độ 

oxy hóa và loại bỏ Mn2O7 [89]. Trong khi đó mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tạo 

GO có mức độ oxy hóa vừa phải để đảm bảo cải thiện tính phân tán, liên kết tốt với 

nhựa epoxy. Tuy nhiên nhằm đạt khả năng gi  cường tính năng chịu nhiệt và chống 

ăn mòn cao thì GO cần đảm bảo tính dẫn nhiệt v  điện tốt. Do vậy mức độ chức hóa 

oxy hóa không quá cao, nên nghiên cứu này bỏ qu  gi i đoạn xử lý với H2O2. Việc 

xử lý với dung dịch HCl cũng sẽ loại bỏ được Mn2O7, do phản ứng tạo muối hòa tan 

trong hỗn hợp phản ứng nên dễ dàng loại bỏ trong quá trình li tâm và rửa với nước 

ấm ở gi i đoạn tách sản phẩm GO. Việc n   l m đơn giản hóa quá trình tổng hợp 

GO đi từ graphit so với các phương pháp Tour v  các phương pháp Hummers đã đề 

cập ở trên. Theo nhiều báo cáo của các nghiên cứu về tổng hợp GO thì sản phẩm 

GO đi từ graphit đều thu được sản phẩm l  GTO v  để tạo GO thì cần tiến hành các 

phương pháp bóc tách lớp như siêu  m [90, 97], vi sóng [96], cơ học [86, 87], hóa 

học [91]. Do vậy luận án đã chọn phương pháp Tour có sự cải tiến để tổng hợp GO 

nhằm đơn giản hóa quá trình xử lý bóc tách tạo GO từ GTO trong phản ứng oxy hóa 

graphit bằng cách sử dụng phương pháp bóc tách hó  học kết hợp khử Mn2O7 bằng 

axit HCl mà bỏ qu  c ng đoạn khử bằng H2O2. Cơ chế phản ứng tổng hợp của 

nghiên cứu n   được đề nghị thừ  hưởng củ  phương pháp Tour [89].   
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Hình 1.13. Cơ ch  quá trình tổng hợp GO từ graphit theo phương pháp Tour [89]. 

1.3.4. Hệ kết hợp cấu trúc (1D và 2D) của CNTs và graphen 

Vật liệu NC đều được hình thành bởi sự liên kết cộng hóa trị dạng lai hóa sp
2
, 

sp
3
 của các nguyên tử cacbon. Tuy nhiên với sự tạo thành các hình thái cấu trúc 

hình học khác nh u đã l m cho chúng có các tính đặc trưng riêng v  nổi bật hơn. 

Trong các loại cấu trúc NC thì đáng chú ý nhất hiện nay vẫn là 2 dạng cấu trúc 1D 

của CNTs và 2D của graphen. Việc nghiên cứu và sử dụng riêng lẻ các cấu trúc 
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trong các lĩnh vực kỹ thuật đã phát triển và chiếm tỷ lệ khá lớn đặc biệt l  trong lĩnh 

vực công nghệ nano nói chung [30]. Tuy nhiên do sự khác nhau về hình dạng cấu 

trúc, chiều kích thước nano củ  NC nên ý tưởng sử dụng kết hợp để tạo thành một 

dạng cấu trúc lai tạo cũng đã được các nhà nghiên cứu chú ý. Sự kết hợp n   được 

xem là một cách để hạn chế sự kết tụ của hệ riêng lẻ cấu trúc do lực hấp dẫn Van 

der Waals rất lớn giữa các lớp cấu trúc. Ngoài ra còn tạo ra hiệu ứng hiệp đồng các 

tính chất củ  đơn cấu trúc v  do đó sẽ l m tăng các tác dụng khi gi  cường cho vật 

liệu nền mà chúng kết hợp trong lĩnh vực vật liệu nanocomposite nói chung và 

màng phủ nhựa nano nói riêng [122].  

 

Hình 1.14. Hệ k t hợp của CNTs và graphen [122]  

Cấu trúc phân tán của hệ kết hợp được hình thành ở dạng ph n tách v  đ n  en 

khi phân tán riêng lẻ từng loại cấu trúc s u đó trộn hợp hệ phân tán riêng lẻ cho đến 

đồng nhất, được mô hình hóa trên Hình 1.14 [122]. Cho đến nay sự kết hợp cấu trúc 

NC đã c ng bố chủ yếu l  trong lĩnh vực chế tạo vật liệu điện - điện tử nhằm tạo ra 

loại vật liệu đặc biệt cho các ứng dụng như cảm biến dạng tấm mỏng hay dạng 

phim, m n hình ti vi, má  tính, điện thoại, dụng cụ quang học, vật lý…  

Các nghiên cứu về hệ kết hợp nhiều loại vật liệu trong lĩnh vực màng phủ chủ 

yếu là sự kết hợp các loại cấu trúc nano khác loại như CNTs kết hợp Oxit kẽm; 

graphen kết hợp TiO2, CNTs kết hợp nanoclay, GO kết hợp SiO2… [12, 14, 113, 

114, 115]. Mặc dù vẫn còn hạn chế về số lượng công trình công bố đối với hệ kết 

hợp cấu trúc khác loại vật liệu, nhưng các c ng bố của hệ kết hợp cấu trúc khác loại 

cũng đã mở rộng thêm các tính năng kỹ thuật và ứng dụng đ  dạng phong phú và 

cũng thu được một số đặc trưng tính chất thú vị mà các cấu trúc riêng lẻ không có. 

Do vậ  ý tưởng kết hợp cấu trúc 1D và 2D của NC trong luận án n   cũng  uất phát 

từ các nghiên cứu đã c ng bố về loại vật liệu lai cấu trúc trong chế tạo vật liệu điện 

điện tử và sự kết hợp cấu trúc khác loại.  
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1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến biến tính nanocacbon và 

ứng dụng trong lĩnh vực vật liệu nanocomposite  

Kể từ khi các công bố đầu tiên về sự khám phá loại vật liệu cấu trúc nano của 

cacbon lần lượt cấu trúc kích thước 1D dạng ống củ  CNTs v o năm 1991 v  2D 

dạng lớp của graphen v o năm 2004, với các đặc tính đặc biệt vượt trội về cơ lý, 

hóa học chúng đã thu hút rất nhiều nhà nghiên cứu. Cho đến n  , đã có rất nhiều 

các nghiên cứu liên quan loại vật liệu n   trong lĩnh vực ứng dụng nanocomposite 

trên cơ sở nhựa epoxy đã c ng bố, theo thống kê trên Hình 1.15 và Hình 1.16 cho 

thấy tốc độ phát triển mạnh trong nghiên cứu lĩnh vực dụng loại vật liệu này. Do 

khám phá sớm hơn nhiều năm so với graphen nên các nghiên cứu về CNTs chiếm 

ưu thế hơn, tu  nhiên cũng có thể thấy với khoảng thời gian ngắn hơn nhưng số các 

công bố liên qu n đến graphen trong lĩnh vực n   cũng phát triển khá mạnh mẽ. 

Điều n   cũng cho thấy sức hấp dẫn của cả 2 loại cấu trúc NC n   tương đương 

nhau.   

 

Hình 1.15. Số bài báo công bố về CNTs trong ứng dụng nanocomposite [30] 

Các nghiên cứu ứng dụng củ  NC trong lĩnh vực vật liệu nanocomposite nền 

pol me cũng chiếm số lượng khá lớn v  tăng mạnh mẽ được thống kê bởi Scholar 

Google (Hình 1.16). Có thể thấy rằng kể từ năm 2006 chỉ với số lượng công bố khá 

khiêm tốn chỉ 2 công trình thì đến năm 2014 đạt 70 công trình và 45 công trình vào 

năm 2015. Điều này cho thấy sự thu hút của loại vật liệu NC n   trong lĩnh vực vật 

liệu polyme. Do vậy việc nghiên cứu nhằm tìm kiếm các hệ màng phủ nhựa ngày 

c ng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, trong đó việc nghiên cứu tìm kiếm các 

vật liệu sử dụng phối hợp trong thành phần của màng phủ nhựa nhằm cải tiến tính 
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năng ưu việt hơn cho m ng phủ. Đặc biệt l  tính năng bảo vệ và chống ăn mòn của 

màng phủ nhựa trên bề mặt kim loại trong m i trường biển. Theo  u hướng đó m  

những năm qu  đã có nhiều công trình công bố nghiên cứu ứng dụng CNTs và GO 

như l  chất phối hợp gi  cường tính năng của màng phủ nhự  trên cơ sở Epoxy. 

Trong đó liên qu n đến lĩnh vực nanocomposite ứng dụng trong màng phủ bảo vệ 

chống ăn mòn cũng chiếm một số lượng đáng kể. Điều n   cũng cho thấy ứng dụng 

của loại vật liệu này là rất đ  dạng và nổi trội đúng như đặc trưng tính chất của 

chúng mang lại. Mặc dù có rất nhiều đặc tính ưu việt, nhưng bản chất cấu tạo không 

phân cực, trơ hó  học, khó phân tán do hiệu ứng bề mặt v  kích thước nano của NC 

đã l m hạn chế việc sử dụng chúng trong một số lĩnh vực ứng dụng đặc biệt như vật 

liệu composite polyme, cao su, màng phủ hữu cơ-polyme, y sinh, linh kiện điện, 

điện tử, m i trường…. Để khắc phục những hạn chế n  , chúng thường được biến 

tính nhằm biến đổi các đặc trưng cấu tạo trên bề mặt NC [30, 37]. Vì vậy hầu hết 

các nghiên cứu về NC đều định hướng phát triển theo hướng tìm kiếm các phương 

pháp nhằm biến tính cấu trúc, đặc trưng bề mặt, đặc trưng về hóa lý của vật liệu 

NC. Một thách thức lớn đối với việc xử lý biến tính nhằm cải thiện các tính chất này 

củ  NC để từ đó n ng c o tính năng ứng dụng được đặt ra cho các nhà nghiên cứu. 

Để đáp ứng các thách thức đó sự tiếp cận việc biến tính đã được sử dụng để biến đổi 

các đặc trưng liên kết bề mặt của vật liệu NC [40]. 

 

Hình 1.16. Số nghiên cứu công bố về graphen trong ứng dụng nanocomposite [33] 

Trong số các nghiên cứu về biến tính CNTs đáng chú ý một số nghiên cứu biến 

tính không cộng hóa trị (biến tính vật lý) đã đạt được mục đích cải thiện khả năng 

ph n tán v  tương tác với các vật liệu khác được báo cáo trong các tài liệu như: Với 

phương pháp biến tính bao gói phân tử, trong các nguyên tử hay phân tử được lưu 
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bên trong lòng của ống CNTs bằng hiệu ứng mao dẫn [61]. Sự kết hợp n   đặc biệt 

hữu ích để tích hợp các tính chất của hai thành phần vật liệu lai có thể sử dụng trong 

các ứng dụng chẳng hạn như chất xúc tác, vận chuyển thuốc trong điều trị [37], lưu 

trữ năng lượng, công nghệ nano và thiết bị quy mô phân tử [34, 35]. Bằng phương 

pháp này CNTs với đường kính bên trong từ 2-10 nm, các phân tử sinh học như 

caroten [52] hoặc protein (lactamase) đã được đư  th nh c ng v o kho ng [59]. 

Ngay cả sự trùng hợp của polyme dẫn điện bên trong CNTs cũng đã được thực hiện 

trong tài liệu [64]. Cũng sử dụng phương pháp biến tính không cộng hóa trị nhóm 

tác giả trong tài liệu [63] đã sử dụng bao phủ bởi copolyme pol (st rene/α-metyl 

styrene/acrylic axit (PSMSA) trong điều kiện siêu âm ở nhiệt độ 90 
o
C trong 3h, 

nhằm gắn PSMSA lên bề mặt ống nanocacbon để cải thiện tính phân tán của chúng 

vào nhựa nền Epoxy. Các tính chất bề mặt củ  CNTs cũng có thể được biến tính 

bằng cách hấp phụ lên bề mặt các chất hoạt động bề mặt, polyme hoặc các phân tử 

sinh học mà không làm biến đổi cấu trúc liên kết của cacbon dạng lai hóa sp
2
 của 

chúng [64, 66]. Phương pháp n   chủ yếu l m th   đổi sức căng bề mặt của CNTs 

hoặc tạo ra cầu nối trung gian giữa vật liệu phân tán v  m i trường ph n tán. Đ   

cũng l  một trong những phương pháp biến tính không cộng hóa trị được chú ý và 

quan tâm nhiều. Đáng chú ý l  nghiên cứu của nhóm tác giả trong tài liệu [66], đã 

biến tính bằng CNTs và graphen bằng phương pháp hấp phụ nhiều chất hoạt động 

bề mặt khác nhau. Bốn loại hoạt động bề mặt - natri anion sulfat dodecyl (SDS), 

cation cetyl trimetyl amoni bromide (CTAB), không ion Tween-20 và một hỗn hợp 

củ  tác nh n  nion v  c tion (SDS + CTAB) được tiến hành hấp phụ lên bề mặt 

CNTs với tỷ lệ 5:1 bằng rung siêu  m. SDS đã được lựa chọn l m th   đổi bề mặt 

CNTs nhiều nhất, góc tiếp xúc giữa SDS-CNTs và LNR là nhỏ nhất [66].  

 Một nghiên cứu khác của nhóm tác giả trong tài liệu [69] đã dùng 

polystyrensulfat (PSS) và poly-4-aminostyren (PAS) cho hấp phụ lên bề mặt ống 

CNTs. Kết quả trong báo cáo cho thấ  đã cải thiện sự phân tán và sự tương tác với 

nhựa nền Epoxy tốt hơn, do vậ  m  l m tăng các tính chất cơ lý như m đun Young, 

độ bền uốn, độ bền kéo so với CNTs nguyên bản [69]. Bằng phương pháp biến tính 

không cộng hóa trị nhóm tác giả trong tài liệu [95] lại hấp phụ hợp chất o-

tolylbiguamit lên bề mặt ống CNTs trước khi phân tán vào nhựa epoxy bằng 

phương pháp khuấy trộn cơ học, kết quả cũng cho thấy khả năng ph n tán của 

CNTs được cải thiện và các tính chất của màng phủ như độ trong suốt, độ dẫn điện, 

bền hóa học và ổn định nhiệt tăng lên đáng kể. Trong khi đó nhóm tác giả trong tài 

liệu [96] lại chọn hợp chất phen l min (PAA) để hấp phụ lên bề mặt CNTs v  đồng 

thời cũng đóng v i trò tác nh n đóng rắn nhựa epoxy. Do vậy mà hình thành liên 
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kết cộng hóa trị với nhựa nền s u khi đóng rắn, dẫn đến các tính chất của màng phủ 

được tăng lên đáng kể như độ bóng, độ cứng, độ bám dính và khả năng che chắn, 

bảo vệ.  

Như vậy có thể thấy các phương pháp kh ng cộng hóa trị để cải tiện tính phân 

tán v  tương tác với các vật liệu khác trong các nghiên cứu đều đạt được kết quả 

khả quan. Bên cạnh đó phương pháp hó  học cũng được nhiều nghiên cứu báo cáo 

v  cũng đạt được kết quả thành công. Trong đó khá nhiều phương pháp hó  học 

được nhiều nhóm tác giả sử dụng. Đáng chú ý l  báo cáo của nhóm tác giả trong tài 

liệu [94] đã sử dụng phản ứng Fridel-Crafts với tác nhân phản ứng là 

benzenetricacboxylic axit (BTC) để biến tính CNTs. Kết quả cho thấy khi gia 

cường cho nhựa epoxy đã cải thiện đáng kể khả năng ph n tán, tương tác với Epoxy 

tốt nên l m tăng đáng kể các tính chất cơ lý của nhựa nền Epoxy như độ bền nhiệt, 

độ dẫn điện. Cũng cho kết quả tương tự nhóm tác giả trong tài liệu [117] lại sử dụng 

phương pháp biến tính ống CNTs.bằng phương pháp hó  học với hợp chất amino-

silan và kết quả thu được cải thiện tính chịu nhiệt cho vật liệu nanocomposite 

Epo   đáng kể.  

Một số công trình đã nghiên cứu sử dụng vật liệu NC trong chế tạo 

nanocomposite và màng phủ n no đã được báo cáo trong khá nhiều tài liệu. Trong 

đó có thể kể đến công bố của nhóm tác giả trong tài liệu [105] đã khảo sát ảnh 

hưởng của các dạng NC khác nhau gồm Fulleren C60 và graphen dùng làm chất độn 

gia cường cho màng phủ nhựa epoxy. Kết quả cho thấy rằng với hình thái khác 

nhau của vật liệu NC thì khả năng gi  cường với mức độ khác nh u, trong đó cấu 

trúc dạng tấm của graphen có khả năng gi  cường tính chất che chắn, chống ăn mòn 

tốt hơn cấu trúc dạng hình cầu của Fulleren C60. Điều n   được thể hiện bằng độ dài 

đường  khuếch tán củ  tác nh n g   ăn mòn đối với màng phủ có mặt Fulleren C60 

ngắn hơn so với của graphen và được mô hình hóa trên Hình 1.17 [105]. 

 Nhóm tác giả trong tài liệu [111] đã sử dụng amino-sil ne để chức hóa GO và 

kết quả cho thấy sự cải thiện đáng kể tính phân tán trong nhựa epoxy v  l m tăng 

vượt bậc khả năng che chắn và chống ăn mòn cho màng phủ epoxy. Trong khi 

Tương tự các công trình của nhóm tác giả trong tài liệu [109] lại sử dụng phương 

pháp sol-gel để gắn silane hữu cơ lên bề mặt GO để tăng cường khả năng chống ăn 

mòn bề mặt thép cho màng phủ nhựa epoxy. Nhóm tác giả trong tài liệu [110] cũng 

sử dụng sil ne nhưng bằng phương pháp phản ứng trực tiếp với GO cũng cho kết 

quả đạt được tương tự. Nhóm tác giả trong tài liệu [100] lại gắn hợp chất silica SiO2 

lên bề mặt tấm GO cùng với sự hỗ trợ củ  tác nh n tương hợp (đóng v i trò l  cầu 

nối trung gian giữa SiO2 v  GO) được dùng trong nghiên cứu này là hợp chất silane 
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(3-aminopropyltriethoxylane và 3-glycidoxypropyltrimethoxy silane), kết quả cho 

thấy hệ kết hợp SiO2-GO gi  cường tính năng của màng phủ đặc biệt l  độ bền kết 

dính thủy lực tăng đáng kể v  l m tăng khả năng chống ăn mòn bảo vệ bề mặt thép 

cacbon [110]. Cùng sử dụng SiO2 để gắn lên bề mặt GO nhưng nhóm tác giả trong 

tài liệu [113] lại kết hợp với tác nh n tương hợp tetraethylorthosilicate (TEOS), kết 

quả thu được cũng cho thấy khả năng ph n tán đồng nhất GO vào Epoxy dung môi 

được cải thiện đáng kể. Do vậy mà khả năng che chắn bảo vệ của màng phủ tăng 

lên vượt trội chỉ với sự thêm v o h m lượng 0,1% SiO2-GO so với Epoxy [113]. 

Cũng tương tự các phương pháp gắn hạt nano Fe3O4 lên bề mặt GO với sự hỗ trợ 

của tác nhân liên kết ph n tán sil ne đã được khảo sát bởi nhóm tác giả trong tài 

liệu [10, 96]. Phương pháp gắn TiO2 lên bề mặt GO lại được nhóm tác giả trong tài 

liệu [114] sử dụng v  cũng cho kết quả tăng khả năng chống ăn mòn, chịu ánh sáng 

cho màng phủ epoxy. Một phương pháp biến tính GO nữ  được nhóm tác giả trong 

tài liệu [115] sử dụng đó l  tiến hành trùng hợp tại chỗ  nilin để tạo polyanilin 

(PANi) lên bề mặt GO. Trong hệ phản ứng n   GO đóng v i trò như l  một chất 

xúc tác oxy hóa, PANi dạng sợi tạo ra lắng đọng trên bề mặt GO làm cho PANi có 

mức độ kết tinh cao. Do vậy khi phân tán trong màng phủ epoxy sẽ l m tăng khả 

năng ph n tán v  hình th nh sự liên kết mạnh với nền Epoxy, dẫn đến l m tăng khả 

năng che phủ và bảo vệ ăn mòn điện hóa, do tính chất dẫn điện của PANi và GO 

[115]. Một phương pháp biến tính hóa học nữa được nhóm tác giả trong tài liệu 

[119] báo cáo đó l  biến tính GO bằng metronidazole nhằm gi  cường khả năng 

chống ăn mòn cho màng phủ epoxy. 

Các nghiên cứu trong nước về vật liệu NC những năm gần đ   cũng đóng góp 

quan trọng trong việc ứng dụng loại vật liệu này. Theo báo cáo các kết quả nghiên 

cứu của nhiều tác giả trong các tài liệu [7-19] cho thấ  NC đều được biến tính bằng 

nhiều phương pháp khác nh u để đáp ứng tính năng ứng dụng trong các lĩnh vực. 

Trong đó c ng trình của nhóm tác giả Đỗ Quang Kháng đã biến tính thành công 

CNTs bằng phản ứng Fisher, với sự hình thành nhóm chức este phân cực đã cải 

thiện đáng kể khả năng ph n tán trong m i trường phân cực mạnh như nước [9]. 

Tiếp đó một nghiên cứu khác của nhóm tác giả đã ghép nối được khoảng 24,85% 

nhóm este PEG và 3,29% este TESPT lên bề mặt CNTs este hó  được báo cáo trong 

tài liệu [12]. Trong khi đó nghiên cứu của nhóm tác giả Chu Anh Vân lại thành 

công trong việc biến tính CNTs với 3 phương pháp khác nh u b o gồm: phương 

pháp trực tiếp bằng bằng tác nhân oxy hóa H2O2/NH3 đã gắn được khoảng 27,85% 

các nhóm COOH và NH2 lên bề mặt CNTs; phương pháp gián tiếp bằng phản ứng 

với tác nh n  nk l Fridel Cr ft đối với sản phẩm o   hó  CNTs thu được cho kết 
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quả gắn được khoảng 23% khối lượng polyvinylclorua lên CNTs; phương pháp vật 

lý bằng cách cho hấp phụ CTAB lên thành CNTs bằng liên kết V n der W  ls đã 

gắn được khoảng 5% khối lượng CTAB bao bọc quanh thành CNTs [11]. Kết quả 

biến tính của CNTs bằng nhiều phương pháp gồm: oxy hóa, este hóa, ghép PEG, 

PVC, hấp phụ chất hoạt động bề mặt, cũng được nhóm này khảo sát để phân tán 

trong các vật liệu pol me như c o su v  thu được kết quả so với CNTs nguyên bản 

thì khả năng ph n tán, gi  cường tính chất cơ nhiệt cho polyme tốt hơn rất nhiều 

[14]. Nhóm n   cũng đã nghiên cứu ứng dụng CNTs biến tính để cải thiện tính chất 

cho màng phủ nhựa epoxy giàu kẽm trong tài liệu [14]. Cùng mục tiêu gi  cường 

tính chất cho màng phủ nhựa epoxy chống ăn mòn nhóm tác giả của Phạm gi  Vũ 

và cộng sự đã kết hợp CNTs với ZnO với phụ gia N nofil8 l m tăng khả năng ph n 

tán của các loại phụ gia nano trong màng phủ nhự  l m gi  tăng tính chất cơ lý v  

khả năng che chắn bảo vệ chống ăn mòn của màng Epoxy CNTs/ZnO-Clay 

nanocomposite [12]. Tác giả Ng  C o Long đã sử dụng th nh c ng phương pháp 

biến tính n   để chế tạo điện cực CNTs biến tính bởi Bi2O3 (Bi2O3-CNTPE) từ các 

vật liệu ống nanocacbon, dầu parafin và Bi2O3 sử dụng trong phòng thí nghiệm để 

phân tích vết kim loại bằng phương pháp V n-Ampe [15]. Trong khi đó tác giả 

Nguyễn Đình Ho ng trong tài liệu [16] đã khảo sát sử dụng phương pháp vật lý 

dùng tia bức xạ X và bức xạ Gamma cho thấy rằng bức xạ tia X có khả năng l m 

giảm bớt các sai hỏng mạng cấu trúc graphit của CNTs và do vậy có thể làm nâng 

cao chất lượng củ  CNTs. Trong đó bức xạ Gamm , năng lượng c o đã l m th   

đổi cấu trúc của CNTs, phá vỡ liên kết, gây ra các sai hỏng trong mạng tinh thể 

cacbon của CNTs. 

Các nghiên cứu phương pháp o   hó  graphit để tạo graphen oxit cũng được 

nghiên cứu trong tài liệu [11]. Các kết nghiên cứu biến tính GO bằng cách gắn lên 

bề mặt hạt Fe3O4 bằng phương pháp gián tiến với tác nh n tương hợp silane hữu cơ 

cũng được khảo sát cho ứng dụng hấp phụ thuốc nhuộm trong xử lý m i trường đã 

được báo cáo trong tài liệu [10, 14]. Luận án tiến sĩ của tác giả H  Qu ng Ánh đã 

tổng hợp thành công vật liệu composit mới Fe3O4-GOVS và Fe-Fe3O4-GOVS bằng 

phương pháp kết tủa tại chỗ “In situ” để ứng dụng trong trong xử lý asen và các ion 

kim loại nặng trong dung dịch nước [18]. Luận án tiến sĩ của tác giả Ngô Quang 

Long đã chế tạo thành công các hệ vật liệu nanocompozit MWCNTs/PPy, 

graphen/PPy, MWCNTs/PANi, graphen/PANi mở r  hướng nghiên cứu vật liệu 

mới ứng dụng trong chế tạo áo giáp chống đạn có khả năng ngụy trang hiệu quả 

trong các ứng dụng an ninh, quốc phòng, tránh bị phát hiện bởi r  đ  bằng nhằm 

nâng cao hiệu quả tác chiến khi chiến đấu [19]. Các công bố trên các tạp chí trong 
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nước cũng được tập trung nghiên cứu về biến tính NC nhằm cải thiện và nâng cao 

các tính chất của vật liệu trong các định hướng ứng dụng phù hợp như trong t i liệu 

[8, 9, 10, 13]. 

 

Hình 1.17. Đường khu ch tán chất ăn mòn qua màng phủ NC/epoxy [105] 

Trên cơ sở tổng quan tài liệu liên qu n đến vật liệu NC, luận án này chọn đối 

tượng là vật liệu NC có hình thái cấu trúc khác nhau bao gồm cấu trúc 1D của 

CNTs và 2D củ  GO nhưng đều có mặt các nhóm chức chứ  o   để nghiên cứu khả 

năng gi  cường tính chất màng phủ nhựa epoxy. Do vậy nghiên cứu này chọn 

phương pháp biến tính oxy hó  đối với CNTs bằng hỗn hợp cường toan HNO3/HCl 

và tổng hợp GO đi từ graphit bằng phương pháp Tour có sự biến đổi. 
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CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM  

 

2.1. Nguyên liệu và hóa chất  

2.1.1. Nguyên liệu 

+ CNTs do Công ty TNHH Bảo Lâm Khoa (Việt Nam) sản xuất, thuộc loại 

ống n no đ  tường, độ tinh khiết 96,7 %, đường kính ống từ 20-30 nm. 

+ graphit tự nhiên dạng bột được sản xuất bởi công ty General Pencil (Hoa 

Kỳ). 

+ graphen N008-P-40 dạng bột, chiều dày 20 – 30 nm, được sản xuất bởi Công 

ty Angstron Materials (Hoa Kỳ)  

+ Nhựa epoxy loại Epotec YD 011X-75 và chất đóng rắn loại Epotec TH 751 

được sản xuất bởi Aditya Birla Chemicals Ltd, Thái Lan. 

2.1.2. Hóa chất 

+ Dung môi: Xylen, n-Butanol của Merch.    

+ Các hóa chất gồm: axit H2SO4 98%, axit H3PO4 63%, HCl 36,5%, KMnO4 là 

loại hóa chất tinh khiết dùng cho thí nghiệm được sản xuất bởi Xilong Chemical 

Factory và Guangdong Guanghua Sci-Tech Co. Các nguyên liệu và hoá chất này 

được sử dụng trực tiếp như khi nhận. 

2.2. Thiết bị và dụng cụ nghiên cứu 

Các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm được sử dụng trong nghiên cứu thuộc các 

phòng thí nghiệm thuộc kho  hó  trường Đại học Bách khoa v  trường Đại học Sư 

phạm – Đại học Đ  Nẵng.  

Các khảo sát ph n tích đặc trưng được đo tại các phòng thí nghiệm thuộc các 

trung tâm, viện, trường đại học, các công ty trong nước v  nước ngoài. 

2.3. Quy trình thực nghiệm và nội dung nghiên cứu 

Luận án này đã thực hiện nghiên cứu theo quy trình thực nghiệm tổng quát 

được mô tả trong Hình 2.1. 

Từ quy trình thực nghiệm luận án chia thành các nội dung nghiên cứu như s u:  

+ Nội dung 1: Nghiên cứu các đặc trưng sản phẩm biến tính CNTs bằng 

phương pháp oxy hóa.  

+ Nội dung 2: Nghiên cứu các đặc trưng sản phẩm GO tổng hợp đi từ graphit 

theo phương pháp Tour biến đổi. 

+ Nội dung 3: Nghiên cứu chọn điều kiện đóng rắn màng phủ epoxy và ảnh 

hưởng của NC đến quá trình đóng rắn màng phủ epoxy. 
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+ Nội dung 4: Nghiên cứu đặc tính ph n tán trong các m i trường phân cực của 

O-CNTs và GO. 

+ Nội dung 5: Nghiên cứu điều kiện phân tán vật liệu NC vào nhựa epoxy. 

+ Nội dung 6: Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu NC đến cấu trúc hình thái 

của  màng phủ epoxy. 

+ Nội dung 7: Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu NC đến tính chất nhiệt gồm: 

tính chuyển pha nhiệt, độ bền nhiệt và hệ số dẫn nhiệt của màng phủ epoxy. 

+ Nội dung 8: Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu NC đến tính chất cơ lý của 

màng phủ nhựa  Epoxy. 

+ Nội dung 9: Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu NC đến độ bền trong các 

m i trường và độ bền ăn chống mòn của màng phủ nhựa epoxy. 

 

Hình 2.1. Sơ đồ quy trình thực nghiệm nghiên cứu  
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2.4. Phƣơng pháp thực nghiệm 

2.4.1. Phương pháp biến tính oxy hóa CNTs 

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan tài liệu nghiên cứu này đã chọn phương pháp 

biến tính oxy hóa CNTs bằng hỗn hợp cường toan HNO3/HCl. Việc chọn nước 

cường toan này vì chúng có tính oxy hóa cực mạnh, khả năng hò  t n hầu hết các 

kim loại. Trong hệ phản ứng vai trò củ  nước cường toan sẽ bao gồm: oxy hóa 

CNTs hình thành các nhóm chức và hòa tan các thành phần kim loại (chất xúc tác 

trong chế tạo CNTs). Do vậy việc sử dụng nước cường toan không những nhằm đạt 

hiệu quả biến tính chức hóa mà còn góp phần l m tăng độ tinh khiết cho CNTs. 

Phản ứng của quá trình oxy hóa bằng hỗn hợp cường toan HNO3/HCl được thể hiện 

ở Hình 2.2.  

 

Hình 2.2. Phản ứng tổng quát oxy hóa CNTs tạo O-CNTs [47] 

Quá trình phản ứng oxy hóa CNTs bằng hỗn hợp cường toan sẽ tạo thành hỗn 

hợp khí NOCl và Cl2 theo phản ứng sau:   

HNO3 (dung dịch) + 3HCl (dung dịch) → NOCl (kh ) + Cl2 (khí) + 2H2O (lỏng) 

Trong đó NOCl v  Cl2 có tính oxy hóa mạnh nên có khả năng tấn công vào 

liên kết π tương ứng các nguyên tử cacbon lai hóa sp
2
 trong vòng 6 cạnh của cấu 

trúc graphit [47]. Ngoài ra C lai hóa sp
2
 trong vòng 5 cạnh v  thường tập trung ở 2 

đầu ống cũng dễ bị tấn công bởi tác nhân oxy hóa. Hơn nữa với tính oxy hóa mạnh 

củ  nước cường toan nên có thể tấn công ở cacbon lai hóa sp
3
 trong vòng 6 cạnh 

của cấu trúc graphit để hình thành các liên kết mới với các nguyên tử của tác nhân 

o   hó  như o   dưới dạng các nhóm chức hydroxyl, cacbonyl, cacboxylic, 

epoxy…[42, 43, 47].  

Kế thừa các nghiên cứu trong tài liệu [42, 43, 44, 47], kết hợp đặc điểm của 

hỗn hợp cường toan HNO3/HCl sẽ phân hủy tạo khí NClO và Cl2 có tính oxy hóa 

mạnh ở nhiệt độ > 50 
o
C, sự b   hơi mạnh của HCl ở nhiệt độ >60 

o
C nên có thể 
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làm tỷ lệ của hỗn hợp   it kh ng đảm bảo để đạt nước cường toan. Do vậ  để quá 

trình phản ứng o   hó  đạt hiệu quả v  đảm bảo tỷ lệ của hỗn hợp cường toan 

nghiên cứu này chọn điều kiện phản ứng ở nhiệt độ là ~55 
o
C. Bên cạnh đó để mức 

độ o   hó  đạt yêu cầu cần thiết ở nhiệt độ tương đối thấp thì thời gian duy trì phản 

ứng được chọn khá dài là ~12h [44, 47]. Quá trình thực nghiệm được tiến hành theo 

sơ đồ trên Hình 2.3. 

 

Hình 2.3. Sơ đồ thực nghiệm bi n tính CNTs bằng phương pháp oxy hóa 

Quy trình thực nghiệm phản ứng o   hó  được tiến hành trên hệ thống gồm 

bình phản ứng 3 cổ 500 ml, ống sinh hàn hồi lưu gắn ở cổ lớn ở giữa, 1 cổ cắm 

nhiệt kế và 1 cổ nạp liệu được đóng nắp kín trong quá trình phản ứng. Đặt bình cầu 

trong nồi dầu làm môi chất tải nhiệt trên bếp khuấy từ gia nhiệt. Nạp nguyên liệu 

CNTs và hỗn hợp cường to n đã được chuẩn bị sẵn vào bình phản ứng, mở khuấy, 

gia nhiệt đạt đến nhiệt độ phản ứng là 55 
o
C, duy trì nhiệt độ này trong thời gian là 

12h. Kết thúc phản ứng, dừng gia nhiệt vẫn tiếp tục khuấy trộn cho đến khi hỗn hợp 

phản ứng nguội thì đem đi lọc rửa với nước cất bằng hệ thống phễu hút chân không. 

Quá trình rử  được  tiến h nh cho đến khi loại bỏ hoàn toàn axit, thử bằng giấy pH 

thấy kh ng đổi m u l  đạt. S u đó sản phẩm được sấy trong tủ sấy chân không tách 

ẩm và chất bốc (nếu có) ở nhiệt độ 80 
o
C cho đến khối lượng kh ng đổi. Mẫu thu 
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được cho vào hộp nhựa và bảo quản trong bình hút ẩm để sử dụng cho các nghiên 

cứu tiếp theo. 

2.4.2. Tổng hợp GO từ graphit 

Sử dụng phương pháp tổng hợp GO đi từ nguyên liệu b n đầu là graphit của 

nhóm tác giả Tour và cộng sự thuộc trường đại học Rice (Hoa Kỳ) đã c ng bố vào 

năm 2010 [89]. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã có một số thay đổi về thời gian, nhiệt 

độ phản ứng và quá trình xử lý sau cùng so với phương pháp của Tour (gọi tắt là 

phương pháp Tour). Sự biến đổi đó là sử dụng axit HCl v  nước cất, kết hợp ly tâm 

để xử lý bóc tách graphit oxit (GTO) tạo graphen oxit (GO) ít lớp mà không qua xử 

lý với hydroperoxit (H2O2) trong thời gian 30 phút, nhiệt độ 50 
o
C kết hợp với siêu 

âm như phương pháp của Tour. Như vậy có thể gọi phương pháp được sử dụng 

trong luận án l  phương pháp Tour biến đổi.  

 

Hình 2.4. Sơ đồ tổng hợp GO đi từ graphit theo phương pháp Tour bi n đổi 

Quá trình tổng hợp GO bằng phương pháp Tour biến đổi đi từ graphit được thể 

hiện trong Hình 2.4.  

Quy trình ti n hành như sau: Trước tiên cho hỗn hợp axit H3PO4, H2SO4 theo 

tỉ lệ thể tích 1:9 và con từ vào bình cầu 3 cổ, đặt trên kh   đá l m lạnh đến 5°C, mở 

máy khuấy từ để đồng nhất hỗn hợp trong khoảng 15 phút. S u đó cho tiếp graphit 

và KMnO4 vào với tỉ lệ về khối lượng 1:6, graphit cho vào một lần nhưng với 

KMnO4 thì chia thành 3 phần và cho vào từ từ cách nhau khoảng 15 phút. Sau khi 

hỗn hợp đồng nhất, loại bỏ kh   nước đá, bắt đầu gia nhiệt, điều chỉnh tốc độ quay 
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con từ ở 200 vòng/phút, giữ nhiệt độ phản ứng ở 60 °C, quá trình cho KMnO4 vào 

được thực hiện xuyên suốt trong khoảng thời gian 1h tính từ thời điểm nhiệt độ của 

hệ thống bằng 5°C. Duy trì phản ứng ở nhiệt độ 60°C trong thời gian 3h. Sau 3h 

phản ứng cho HCl vào với thể tích bằng thể tích H3PO4 trong khoảng 30 phút và 

nâng nhiệt độ lên khoảng 90 
o
C. Cuối cùng để yên hỗn hợp phản ứng cho đến khi 

nguội hoàn toàn trong cốc có thể tích 1000 ml đã chứa một nửa thể tích nước cất. 

Hỗn hợp phản ứng đã nguội được đem đi lọc rửa và tách bằng má  l  t m cho đến 

khi thử pH củ  nước rử  đạt trung tính. Cuối cùng sản phẩm đem đi sấy trong tủ sấy 

chân không ở 80 °C cho đến khối lượng kh ng đổi. Sản phẩm thu được cho vào hộp 

nhựa và bảo quản trong bình hút ẩm để sử dụng cho các thí nghiệm tiếp theo. 

2.4.3. Phương pháp phân tán NC v o nhựa epoxy 

Trong chế tạo màng phủ nhựa, việc phối trộn các thành phần vào nhựa đòi hỏi 

sự phân tán tốt, đồng nhất để đạt được v i trò tính năng của các chất phân tán [23, 

24, 26]. Ở đ   sử dụng vật liệu cấu trúc nano phân tán trong màng phủ nhựa nhằm 

cải thiện gi  cường tính năng cơ lý v  kỹ thuật cho màng phủ nhựa epoxy. Sự phân 

tán đồng nhất NC vào nhựa epoxy là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả 

năng gi  cường của NC cho màng phủ nhựa epoxy. Do vậy việc khảo sát các đặc 

trưng ph n tán.nhằm chọn phương pháp v  chế độ phân tán các thành phần trong 

màng phủ nhựa là một trong những mục tiêu quan trọng của nghiên cứu này. Với 

đặc điểm kích thước vô cùng bé, các hiệu ứng bề mặt (sức căng bề mặt, diện tích bề 

mặt, lực hấp dẫn Van der Waals) cực lớn làm cho việc ph n tán đồng nhất vật liệu 

cấu trúc nano trở nên khó khăn [38]. Đặc biệt l  m i trường phân tán có trở lực lớn 

do độ nhớt như pol me thì đòi hỏi năng lượng phân tán phải rất lớn. Đặc trưng ph n 

tán v o m i trường phân tán phụ thuộc vào kỹ thuật và chế độ phân tán [38, 47]. 

Đặc trưng phân tán của cấu trúc nano được chia thành 3 trạng thái phân tán chính 

(Hình 2.5) gồm: (1) trạng thái kết tụ - tương ứng với cấu trúc microcomposite khi 

phân tán trong polyme; (2) trạng thái xen kẽ và (3) trạng thái phân tách – 2 trạng 

thái n   tương ứng cấu trúc nanocomposite [69]. Như vậy có thể thấy rằng kỹ thuật 

ph n tán đối với cấu trúc n no đạt yêu cầu là cấu trúc n nonocomposite tương ứng 

trạng thái phân tán (2) và (3). Các nghiên cứu đã báo cáo trong t i liệu [69] cho kết 

luận phương pháp ph n tán cấu trúc n no đảm bảo trạng thái phân tán tốt là trạng 

thái xen kẽ v  ph n tách (n nocomposite) đều không làm ảnh hưởng đến cấu trúc 

hình thái và trạng thái vật lý của vật liệu n no v  m i trường phân tán. 

Cho đến nay các kỹ thuật phân tán vật liệu cấu trúc n no đạt được trạng thái 

phân tán tốt đã được báo cáo bao gồm: cơ học (nghiền, cán, cắt xé) [38], vật lý (siêu 
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 m, điện di, plasma, sắc ký, vi sóng, tia bức xạ điện từ) [63, 66, 69, 81], hóa học 

(tác động trực tiếp bằng các hợp chất hóa học v  cơ, hữu cơ như   it, kiềm, phức 

kim loại, oxyt kim loại, amin, ozon, chất ôxy hóa; hợp chất sil n… tác động gián 

tiếp với kỹ thuật phủ, hấp phụ, khuếch tán bằng polyme, oligome, chất hoạt động bề 

mặt…) [51, 52, 64], sinh học (bromine, porphyrin, pyrene, DNA, peptide và các 

phân tử sinh học khác) [38, 39], kết hợp kỹ thuật (như cơ học kết hợp với hóa học, 

vật lý kết hợp hóa học, vật lý kết hợp sinh học…) nhằm tăng hiệu quả phân tán [39, 

69, 81]. Mỗi kỹ thuật đều đạt được hiệu quả phân tán ở mức độ khác nhau tùy thuộc 

vào yêu cầu tính năng của sản phẩm phân tán. Hiệu quả ph n tán đạt được không 

chỉ khả năng ph n tán m  còn đạt được độ ổn định ph n tán, điều này ảnh hưởng rất 

lớn đến tính năng kỹ thuật và ứng dụng của sản phẩm ph n tán. Trong đó  biến tính 

hóa học nhằm tạo nhóm chức hóa học cho NC và kết hợp với kỹ thuật phân tán phù 

hợp được xem là kỹ thuật kinh điển hiệu quả để tạo ra hệ ph n tán đạt trạng thái 

phân tán tốt [39]. Nhiều công trình công bố kỹ thuật phân tán hiệu quả với cấu trúc 

nano kết hợp với biến tính vật liệu đó l  sóng siêu  m tru ền trực tiếp bằng thiết bị 

đồng nhất dạng bể hoặc thanh [60, 63, 81, 98]. Vì vậy nghiên cứu n   đã sử dụng 

má  đồng nhất siêu âm dạng thanh loại Sonic 750 sản xuất tại Hoa Kỳ để phân tán 

vật liệu NC vào nhựa epoxy. Quá trình siêu âm tiến hành ở nhiệt độ phòng được 

thực hiện trong tất cả các thực nghiệm phân tán vật liệu NC.  

 

  

Hình 2.5. Các trạng thái phân tán của NC trong polyme [69] 

Trên cơ sở thừ  hưởng các nghiên cứu trong tài liệu [39, 60, 63, 81, 84, 98], ở 

đ   tiến hành phân tán với h m lượng NC so với nhựa epoxy kh ng th   đổi ~ 

0,1% và tỷ lệ khối lượng của hệ kết hợp cấu trúc vật liệu NC là 1:1 cho tất cả các 
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thực nghiệm khảo sát. Để  ác định chế độ siêu âm phân tán NC vào nhự  epo   đạt 

được trạng thái phân tán đồng nhất, nghiên cứu này tiến hành khảo sát biên độ tần 

số siêu âm và thời gian siêu âm. Khảo sát biên độ tần số sóng siêu  m th   đổi lần 

lượt là 40%, 50% và 60%; thời gian siêu âm khảo sát lần lượt với chu kỳ 15 

phút/lần lấy mẫu quan sát chụp dưới kính hiển vi quang học với độ phóng đại 1000 

lần, cho đến khi hình ảnh mẫu chụp không thấy hạt kết tụ l  đạt, được thể hiện trên 

hình ảnh l  các đốm m u đen. Mẫu phân tán khảo sát được nhỏ giọt lên lam kính rồi 

đem đi qu n sát dưới kính hiển vi quang học và chụp ghi hình ảnh.   

2.4.4. Phương pháp gia c ng tạo mẫu màng phủ nhựa 

Quy trình tạo mẫu sơn cho các mẫu thí nghiệm khảo sát các tính năng kỹ thuật 

của màng phủ nhựa  được tiến h nh theo sơ đồ trên Hình 2.6. 

 

Hình 2.6. Quy trình gia công tạo mẫu màng phủ nhựa NC/epoxy trên bề mặt thép 

Chuẩn bị bề mặt nền: Các mẫu thép nền được sử dụng trong nghiên cứu là thép 

tiêu chuẩn loại Q-Panel với kích thước tùy thuộc chỉ tiêu cơ lý v  được xử lý bề mặt 

như s u: mài nhám cơ học, làm sạch bằng chất tẩy rửa chuyên dụng, rửa bằng 

axeton v  đem sấy khô. Kiểm tra bề mặt nền xử lý theo tiêu chuẩn ASTM D2200 và 

ASTM D 4417. 

Chuẩn bị mẫu màng phủ nhựa NC/epoxy nanocomposite ti n hành như sau: 

Tiến hành phân tán NC vào hỗn hợp nhựa epoxy/xylen với h m lượng 0,1% so với 

khối lượng nhựa epoxy nguyên chất bằng máy siêu âm dạng thanh Sonics VC 750 
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với chế độ đã được khảo sát  ác định. Hỗn hợp phân tán là mẫu sơn n nocomposite 

ký hiệu là NC/epoxy. Ng   trước khi phủ sơn lên bề mặt thép đã chuẩn bị, cân mẫu 

NC/epoxy và chất đóng rắn theo tỷ lệ khối lượng l  1:10 (được tính toán dựa vào 

chỉ số Epoxy của nhựa và chỉ số amin của chất đóng rắn do nhà sản xuất nhựa cung 

cấp) cho vào cốc thủy tinh và trộn hợp bằng khuấy từ. S u đó tiến hành quét phủ 

hỗn hợp lên bề mặt thép đã  ử lý bằng phương pháp phun theo tiêu chuẩn ASTM 

E810: 2008 [20]. Sau khi phun để màng phủ nhựa đóng rắn hoàn toàn theo điều 

kiện đã khảo sát, rồi đem đi đo các tính chất đặc trưng cơ lý của màng phủ nhựa. 

2.5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.5.1. Phương pháp nghiên cứu các đặc trưng của vật liệu NC  

Kết quả nghiên cứu biến tính CNTs bằng phương pháp o   hó  bởi nước 

cường toan HNO3/HCl và tổng hợp GO từ graphit bằng phương pháp Tour biến đổi 

được  ác định bằng các phương pháp ph n tích hóa lý như phổ hồng ngoại biến đổi 

Fourrier (FTIR), kính hiển vi điện tử quét (SEM), phổ nhiễu xạ tia X (XRD), phổ 

qu ng điện tử tia X (XPS).  

2.5.1.1. Phổ hồng ngoại bi n đổi Fourier (FTIR) 

Phổ hồng ngoại (FTIR) được sử dụng để  ác định nhóm nguyên tử, nhóm chức 

có mặt trong cấu trúc của vật liệu. Luận án đã sử dụng phương pháp đo phổ hồng 

ngoại biến đổi Fourier (FTIR) trên máy Nicolet 6700 tại Trung tâm Phân tích thí 

nghiệm công nghệ cao – Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. 

2.5.1.2. Phổ nhiễu xạ tia X (XRD) 

Thiết bị X-RAY D5005/SIEMENS (Đức) của trường Đại học khoa học tự 

nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã được sử dụng để phân tích cấu trúc tinh thể NC 

trong nghiên cứu. Chế độ ph n tích được lựa chọn như s u: Nhiệt độ 25˚C, góc quét 

2θ được quét từ 10˚ đến 60˚, bước đo 0.03˚, bước quét 1s, sử dụng anôt Cu. 

2.5.1.3. Kính hiển vi điện tử quét vi sai (SEM) 

Việc  ác định hình thái hình học bề mặt của vật liệu NC là một phương pháp 

định tính để nhằm nghiên cứu cấu trúc hình thái của sản phẩm biến tính CNTs và 

sản phẩm tổng hợp trong nghiên cứu. Các thông tin phân tích sẽ cho biết kết quả 

củ  phương pháp biến tính CNTs và tổng hợp GO đạt được như thế nào. Nghiên 

cứu đã tiến hành trên kính hiển vi điện tử quét loại S4800-NIHE, điện thế gia tốc 10 

kV tại phòng Siêu cấu trúc của Viện dịch tễ Trung ương và loại JEOL F2600 được 

trang bị camera với thiết bị kết nối điện tích – CCD (Charge Coupled Device) tại 

Viện Hóa học v  các Quá trình Năng lượng, M i trường và Sức khỏe (ICPEES-

Cộng Hòa Pháp). 
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2.5.1.4. Kính hiển vi điện tử truyền qua độ phân giải cao (HR-TEM) 

Sử dụng kính hiển vi điện tử truyền qu  độ phân giải cao (HR-TEM) để phân 

tích cấu trúc bên trong của vật liệu NC. Phép đo được thực hiện trên thiết bị kính 

hiển vi điện tử truyền qu  độ phân giải cao ở phòng thí nghiệm Kính hiển vi điện tử 

thuộc Viện khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. 

2.5.1.5. Phổ quang điện tử tia X (XPS) 

Phổ XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) là một kỹ thuật phân tích xác 

định thành phần hóa học và trạng thái hóa trị của các nguyên tố trên bề mặt vật liệu. 

Các mẫu trong nghiên cứu được tiến hành phân tích phổ XPS trên má  đo phổ 

Multilab 2000 Thermo (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), trang bị 

một nguồn phát ti  X l   nod AlKα có năng lượng 1486.6 eV thuộc Viện Hóa học, 

Năng lượng, M i trường và Sức khỏe (ICPEES - Cộng Hòa Pháp). Thời gian thu 

phổ l  10 phút để đạt được tín hiệu tốt về tỷ số giữa tín hiệu và nhiễu. Việc phân 

tách các pic được thực hiện với phần mềm "Avantage" của công ty Thermoelectron. 

Năng lượng liên kết củ  qu ng điện tử C1s của liên kết C-C sp
2
 được đặt ở 284,6  

0.2eV so với mức Fermi v  được sử dụng làm tham chiếu để hiệu chỉnh các vị trí 

đỉnh khác.  

2.5.2. Phương pháp phân tích tính chất nhiệt của màng phủ nhựa epoxy 

Ở đ   khảo sát ảnh hưởng củ  NC đến tính chất nhiệt của màng phủ nhựa 

epoxy bằng các phương pháp phân tích nhiệt gồm: DSC, TGA-DTA v  đo hệ số 

dẫn nhiệt. 

- Phương pháp ph n tích nhiệt vi sai (DSC) nhằm khảo sát ảnh hưởng của chất 

gi  cường NC đến tính chất chuyển pha nhiệt được đặc trưng bởi nhiệt độ hóa thủy 

tinh của vật liệu. Bên cạnh đó luận án còn sử dụng để nghiên cứu  ác định điều kiện 

đóng rắn (nhiệt độ và thời gian) của màng phủ nhựa NC/epoxy. Ở đ   DSC được 

thực hiện tại phòng thí nghiệm cơ lý của Công ty Nhựa và Hóa chất Á Châu (Khu 

Công nghiệp Điện Ngọc – Quảng Nam), tiến hành trên máy Mettler Toledo theo 

tiêu chuẩn ASTM D3418 với khoảng nhiệt độ đo từ 30 đến 300 
o
C, tốc độ gia nhiệt 

và làm lạnh là 10 
o
C/phút trong m i trường khí N2.   

- Phương pháp ph n tích nhiệt trọng lượng (TGA-DTA) nhằm cung cấp các 

thông tin về nhiệt độ bắt đầu phân hủy và nhiệt độ phân hủy cực đại của vật liệu, từ 

đó đánh giá khả năng gi  cường l m tăng độ bền nhiệt của NC khi phân tán trong 

màng phủ epoxy. Phương pháp ph n tích TGA-DTA được thực hiện theo tiêu chuẩn 

ASTM St nd rd E164 đã được sử dụng trong nghiên cứu, tiến hành trên máy 

Labasys Evo TG-DTA 1600 (Hãng Setaram, Pháp) thuộc phòng thí nghiệm vật liệu 
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Polyme, viện Khoa học vật liệu Việt Nam, với khoảng nhiệt độ đo từ 30 đến 800 
o
C 

trong môi trường khí N2, tốc độ gia nhiệt 10 
o
C/phút. 

- Phương pháp đo hệ số dẫn nhiệt của màng phủ nhựa NC/epoxy cũng được sử 

dụng trong luận án này nhằm nghiên cứu ảnh hưởng củ  NC đến độ dẫn nhiệt của 

màng phủ epoxy. Kết quả nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm thông tin về vai trò gia 

cường tính chất nhiệt của NC cho màng phủ nhựa epoxy định hướng ứng dụng sơn 

nano bảo vệ chống ăn mòn v  chịu nhiệt. Ở đ   tiến h nh đo hệ số dẫn nhiệt của vật 

liệu trên thiết bị THB 500 của hãng Linseis (Mỹ) tại phòng thí nghiệm trung tâm 

công nghệ cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Quy cách 

mẫu có dạng hình chữ nhật kích thước 50 × 40 × 3 mm.   

 2.5.3. Phương pháp xác định các đặc trưng tính chất của màng phủ  

2.5.3.1. Độ nhớt  

Độ nhớt của các mẫu nhựa phân tán NC/epoxy trong nghiên cứu này được xác 

định bằng phương pháp  ác định độ nhớt bằng cốc đo độ nhớt Dip-Type theo tiêu 

chuẩn ASTM D 4212. Tiêu chuẩn này sử dụng cho các sản phẩm sơn có dòng chảy 

Niu-tơn hay gần Niu-tơn, có độ nhớt động học trong khoảng (15 - 150).l06 m
2
/s (25 

– 150 cst) dùng để quét, phun hoặc nhúng. Việc  ác định độ nhớt của hỗn hợp phân 

tán nhằm đảm bảo đồng nhất đối với tất cả các mẫu nghiên cứu. Ở đ   điều chỉnh 

độ nhớt bằng dung m i   len trong trường hợp độ nhớt của hỗn hợp nhựa sau phân 

tán NC quá lớn > 150 cst.  

2.5.3.2. Độ khô  

a- Độ khô không bị bắt bụi 

Màng phủ nhựa khô không bị bắt bụi l  khi ngón t   lướt nhẹ trên bề mặt 

màng mà không dính bất kỳ chút nào lên ngón tay. Bề mặt có thể bị dính nhưng 

kh ng để lại vết ngón tay. 

b- Độ khô không dính tay 

Màng phủ nhựa  em như kh  kh ng dính t   khi ngón t   ấn nhẹ lên màng 

phủ nhựa kh ng để lại vết, bề mặt không bị dính. 

c- Độ kh  sơ bộ 

Màng phủ nhựa  em như kh  sơ bộ khi màng phủ nhựa không bị biến dạng bởi 

phương pháp thử sau: dùng ngón cái ấn mạnh lên bề mặt màng phủ nhựa, xoay 1 

góc 90°, kiểm tra sự mất mát, sự tách rời, nếp nhăn h   bất kỳ bằng chứng nào khác 

của sự biến dạng màng phủ nhựa. 

d- Độ khô hoàn toàn 
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Màng phủ nhựa  em như kh  ho n to n khi kh ng để lại dấu tay hay vết dao 

trên màng phủ nhựa [20]. 

2.5.4. Phương pháp kiểm tra tính chất cơ  ý của màng phủ  

2.5.4.1. Phương pháp kiểm tra độ dày màng phủ nhựa  

Các mẫu khảo sát trong nghiên cứu này sau khi gia công hoàn tất được kiểm 

tr  độ dày màng phủ theo phương pháp kh ng phá hủy bằng thiết bị đo từ trường 

theo tiêu chuẩn ASTM D1186 đối với màng phủ bảo vệ bề mặt thép [19].  

2.5.4.2. Phương pháp đo độ bám dính 

Được tiến hành bằng phương pháp dao cắt theo tiêu chuẩn ASTM D 6677.   

a- Dụng cụ 

Gồm có dao cắt bằng thép có lưỡi sắc với góc vát từ 200 đến 300, thước kẻ, 

chổi lông mềm v  kính lúp phóng đại hai hoặc ba lần. 

b- Chuẩn bị mẫu  

Lấy mẫu đại diện cho sản phẩm cần kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử theo tiêu 

chuẩn. 

c- Tiến hành thử 

Tiến hành thử ở nhiệt độ phòng v  độ ẩm tương đối 70 ± 5% số đường cắt ở 

mỗi hướng của mạng lưới ít nhất l  6 đường. Khoảng cách giữ  các đường cắt phải 

bằng nhau và phụ thuộc v o độ dầy màng, chủng loại nền như s u: 

0 - 60 µm cách nh u 1 mm đối với nền cứng. 

0 - 60 µm cách nh u 2 mm đối với nền mềm. 

61 - 120 µm cách nh u 2 mm đối với cả hai loại nền. 

121 - 250 µm cách nh u 3 mm đối với cả hai loại nền. 

Đặt tấm mẫu lên một mặt phẳng cứng, tì lưỡi dao trên bề mặt tấm mẫu và dùng 

thước kẻ các vết cắt lên màng với tốc độ kh ng đổi. Tất cả các vết cắt phải ăn s u 

tới lớp nền của tấm mẫu, song song v  cách nh u như đã qu  định. Bằng cách tương 

tự cắt các vết khác vuông góc với các vết cắt cũ, có số lượng bằng nhau sao cho một 

mạng lưới các vết cắt được tạo ra. Dùng chổi lông mềm quét nhẹ bụi màng phủ 

nhựa tạo ra từ vết cắt. 

d- Đánh giá kết quả 

Quét ngay sau khi cắt xong, kiểm tra cẩn thận mạng lưới cắt dưới ánh sáng tự 

nhiên bằng mắt hoặc bằng kính lúp. Độ bám dính được đánh giá theo th ng điểm từ 

1 đến 5. 
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2.5.4.3. Phương pháp đo độ cứng 

Được đo bằng dụng cụ bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363 - 92a [20]: Phép 

thử nhằm  ác định độ cứng của màng bởi vết  ước gây ra từ đầu bút chì v  được 

biểu diễn bằng độ cứng của bút chì. 

a- Phương pháp thử 

+ Tiến hành phép thử ở điều kiện nhiệt độ v  độ ẩm bình thường.  

+ Bút chì được cắt gọt để có độ dài chì từ 5 -1- 6 mm tính từ mép gỗ đến đầu 

mút của chì bằng dụng cụ gọt bút chì.  

+ Đặt mẫu thử lên một mặt phẳng nằm ngang, phẳng và chắc chắn. Bắt đầu từ 

độ chì cứng nhất (9H), giữ bút chì tạo với bề mặt màng phủ nhựa một góc 45° và 

đẩy về phí  trước một đoạn thẳng khoảng 6,5 mm. Lực đẩy phải đồng đều v  đủ để 

cắt, l m  ước màng phủ nhựa hoặc làm vỡ vụn chì.  

+ Giảm độ cứng của bút chì theo thang chi  cho đến khi tìm được chì có độ 

cứng mà ở độ cứng đó chì kh ng thể cắt qua màng phủ nhựa xuống đến nền thép 

dài một đoạn ít nhất 3mm.  

+ Tiếp tục giảm độ cứng của bút chì theo thang chi  cho đến khi tìm được chì 

có độ cứng không thể làm trầ   ước màng phủ nhựa (chì bị vỡ vụn). Xác định ít 

nhất hai lần cho mỗi độ cứng. 

b- Dụng cụ 

+ Bộ bút chì được tiêu chuẩn hó  v  có độ cứng theo th ng chi  s u đ  : 

 

 2.5.4.4. Phương pháp đo độ bền uốn 

Đ   l  phương pháp kiểm tra v  đánh giá độ bền của màng phủ nhựa bị gãy 

hoặc tách khỏi nền kim loại khi tấm mẫu thử bị uốn vòng quanh một trục hình trụ ở 

điều kiện tiêu chuẩn. 

a- Chuẩn bị mẫu 

Quét sơn lên tấm thép mỏng có chiều dày 0,2- 0,3mm, kích thước 20 x (100 - 

150) mm, để màng phủ nhựa khô hoàn toàn. 

b- Quá trình thử  

Trục lựa chọn được đặt vào ổ có chỗ tựa ở h i đầu của dụng cụ uốn. Tấm mẫu 

thử được đặt giữa trục v  con lăn ép. Cho tấm mẫu tỳ vào trục đồng thời vặn chặt 

dụng cụ giữ mẫu. Con lăn được đẩy tỳ vào mẫu và trục bằng cách vặn vít với tay 



56 

 

hãm. Màng phủ nhựa được uốn 180
o
 quanh trục lựa chọn nhờ có khung tay cầm đến 

điểm dừng bên tay phải dụng cụ. Thời gian uốn đều đặn trong 3-5 giây. Quan sát bề 

mặt sơn bằng kính lúp phóng đại 4 lần. Nếu trên đó kh ng  uất hiện các vết nứt, vết 

tróc thì tiếp tục thử tấm mẫu khác trên thanh trục có đường kính nhỏ hơn. Cứ làm 

như thế cho tới khi xuất hiện vết nứt hoặc vết tróc của màng phủ nhựa. Độ bền uốn 

của màng phủ nhựa được biểu diễn bằng đường kính nhỏ nhất của thanh trục, mà 

trên đó màng phủ nhựa chư  bị phá hoại (không có vết nứt, bong tróc). Xác định độ 

bền uốn ở điều kiện m i trường khí quyển. Tiến hành 3 lần đo như vậy cho mỗi 

mẫu và kết quả cuối cùng là giá trị trung bình của 3 lần đo [20]. 

2.5.4.5. Phương pháp đo độ bền va đập 

Đ   l  phương pháp  ác định độ bền màng phủ nhựa trên bề mặt tấm kim loại 

bị biến dạng do sự rơi của tải trọng, làm cho màng phủ nhựa bị nứt hoặc bị bong 

tróc khỏi nền kim loại. 

a- Dụng cụ 

Gồm một đế có đe tỳ lên trên hai trụ đứng cố định bằng thanh ngang, ống định 

hướng, búa tải trọng v  đầu búa có viên bi, khối lượng búa tải trọng l  1 kg rơi tự do 

trong ống định hướng có th nh ng ng chi  độ cao từ 0 - 100 cm. Tải trọng chuyển 

động tự do trong ống định hướng và nhờ có vít hãm sẽ hãm lại bất cứ chiều cao nào.  

b- Chuẩn bị mẫu thử 

Tấm mẫu được quét sơn kh  theo tiêu chuẩn được bảo quản trong điều kiện 

nhiệt độ 25 ± 2°c v  độ ẩm tương đối là 70 ± 5% (ngoại trừ các qui định riêng). 

c- Quá trình thử 

Sự rơi của tải trọng được tiến hành theo từng bậc một v  theo phương pháp 

thẳng đứng:  

- Đặt tấm mẫu vào vị trí trên đe, mặt sơn đặt lên phía trên. 

- Để tải trọng có khối lượng qui định rơi trên tấm mẫu. 

- Kiểm tra bằng mắt thường hoặc bằng dụng cụ phóng đại xem trên mặt mẫu 

có bị gãy hoặc bị bóc tách ra khỏi nền không. Nhắc lại phép thử cho 4 tấm mẫu 

khác nhau. Phép thử coi như thỏa mãn 4 tấm có màng phủ nhựa không bị gãy hoặc 

bóc tách khỏi nền. Ghi rõ độ cao trung bình (bằng cm) và khối lượng tải trọng (kg) 

mà ở đó  uất hiện sự gãy hoặc bóc tách đầu tiên của màng phủ nhựa do v  đập. Có 

thể thử độ bền v  đập trên cùng một tấm mẫu, nhưng các vị trí thử v  đập phải cách 

nhau ít nhất 3 cm. 

d- Tính kết quả 

Độ bền v  đập của màng phủ nhựa được biểu thị bằng kG.cm là chiều cao cực 

đại (cm) mà từ đó tải trọng có khối lượng (kg) rơi lên tấm mẫu ở gia tốc rơi tự do, 
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nhưng kh ng g   nên sự phá hủ  cơ học (gãy, bong, tróc). Sai lệch cho phép giữa 

hai lần thử không quá 1 kG.cm [20]. 

2.5.5. Phương pháp kiểm tra độ bền m i trường và bảo vệ chống ăn mòn của 

màng phủ 

Sử dụng kết hợp 2 phương pháp để đánh giá khả năng bền chịu với các tác 

động ăn mòn của môi trường và khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng phủ nhựa 

đối với bề mặt kim loại. 

2.5.5.1. Phương pháp xác định tổn thất khối lượng 

 a- Chuẩn bị mẫu  

+ Gia công màng phủ khảo sát lên bề mặt kính kích thước 2   2 cm đã l m 

sạch bằng axeton.  

+ Sau khi gia công màng phủ để ở nhiệt độ phòng trong thời gian 7 ngày và 

sấy ở 80 
o
C trong 4h để đóng rắn tạo màng phủ, s u đó c n chính  ác đến 0,00l mg 

các mẫu cần khảo sát (Mo).  

b- Tiến hành ngâm mẫu 

Ngâm mẫu trong các m i trường khác nhau: HC1 5%, nước má , nước biển  

theo tiêu chuẩn ASTM D-1308 và khảo sát khối lượng các mẫu theo thời gian.  

c- Đánh giá kết quả  

Tổn thất khối lượng được tính theo các tiêu chuẩn ASTM G 31-72 và ASTM 

Gl-90 [20].  

2.5.5.2. Phương pháp đo độ bền  sương muối  

Khảo sát gia tốc phun sương muối các mẫu màng phủ đã chuẩn bị trên thiết bị 

C &w SF / MP 450 của Anh theo tiêu chuẩn ASTM-G85 Part A 5 và ASTM B 117-

94 với dung dịch nước muối có nồng độ 5%; nhiệt độ khoảng 35 
o
C ; tỷ trọng d= 

1,025 - 1,040; pH = 6,5-7,2 với chu kỳ 1 giờ khô- không khí và 1 giờ mù muối, với 

áp suất phun từ 1,5 -2 bar. Bề mặt kim loại trần không có màng phủ bảo vệ sẽ bị gỉ 

trong thời gian ngắn (từ vài chục gi   đến vài giờ). Khi có mặt màng phủ bảo vệ, 

thời gian xuất hiện gỉ bị chậm lại nhiều. Màng phủ nhựa có độ bền chống ăn mòn 

càng tốt thì vết gỉ v  đốm trắng càng xảy ra chậm [20]. Do vậy ở đ   đánh giá khả 

năng bảo vệ chống ăn mòn của màng phủ dựa vào 2 thông số gồm: thời gian xuất 

hiện đốm trắng với chu kỳ lấy mẫu l  48h v  đánh giá mức độ ăn mòn s u thời gian 

phun sương muối 500 giờ.  
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CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. Nghiên cứu các đặc trƣng sản phẩm biến tính CNTs bằng phƣơng pháp 

oxy hóa  

Nghiên cứu này nhằm khảo sát các đặc trưng của sản phẩm biến tính CNTs 

bằng phương pháp o   hó  với tác nh n l  nước cường toan HNO3/HCl. Từ đó 

đánh giá hiệu quả của phương pháp biến tính CNTs mà luận án lựa chọn. Sản phẩm 

oxy hóa củ  CNTs được phân tích thông qua các kết quả khảo sát đặc trưng bằng 

các phương pháp ph n tích hó  lý hiện đại gồm: FTIR, XRD, SEM, HR-TEM và 

kết hợp với các phương pháp thí nghiệm trực quan bằng hiện tượng lắng tụ sau khi 

phân tán CNTs trong các m i trường. Kết quả được trình bày trong các phần sau. 

3.1.1. Kết quả nghiên cứu bằng phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) 

Sử dụng phổ FTIR để  ác định cấu trúc hóa học củ  CNTs trước và sau biến 

tính (O-CNTs). Từ đó đánh giá sự th   đổi về cấu trúc hóa học của sản phẩm biến 

tính thu được sau phản ứng. Kết quả được biểu diễn trên Hình 3.1 và các dữ liệu 

phổ đặc trưng được phân tích trong Bảng 3.1. 

Hình 3.1. Phổ FTIR của CNTs và O-CNTs  

Từ kết quả phân tích trong Bảng 3.1 cho thấ  đối với mẫu CNTs nguyên bản 

chỉ có các pic đặc trưng cho các d o động của các liên kết C=C tại số sóng tương 

ứng là 2360 cm
-1
, pic đặc trưng tại số sóng là 2918 cm

-1
 tương ứng d o động của 
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liên kết C-C trong mạng tinh thể cacbon của cấu trúc NC. Kết quả này phù hợp với 

cấu trúc tinh thể củ  CNTs được hình thành bởi nguyên tử cacbon trong vòng 6 

cạnh dạng lai hóa sp
2
 đã được công bố trong các tài liệu [42, 43, 47]. Trong khi đó 

sản phẩm oxy hóa O-CNTs với sự hiện diện củ  các pic đặc trưng tại số sóng 3429 

cm
-1

 tương ứng d o động của liên kết O-H củ  nước do mẫu khảo sát hoặc chất pha 

loãng KBr củ  phép đo hấp thụ trong quá trình bảo quản. Đáng chú ý l  sự xuất 

hiện của các pic mới hấp thụ ở số sóng 1018 cm
-1

 l  d o động liên kết C-O-C của 

nhóm epoxy, pic ở 1162 cm
-1

 là d o động liên kết C-O của nhóm cacboxylic, pic ở 

1383 cm
-1

 đặc trưng cho d o động liên kết –OH củ  nhóm c cbo  lic v  đỉnh hấp 

thụ tại số sóng 1727 cm
-1

 đặc trưng cho d o động liên kết C=O của nhóm 

cacboxylic hoặc nhóm c cbon l. Hơn nữa, pic tại 2355 cm
-1

 đặc trưng cho d o động 

liên kết C-C của cấu trúc mạng tinh thể cacbon của O-CNTs có cường độ đỉnh hấp 

thụ tăng lên rõ rệt. Điều n   cũng có thể chứng tỏ đã có sự biến đổi liên kết π của C 

lai hóa sp
2
 (C=C) trong mạng tinh thể cacbon của CNTs sang dạng liên kết σ của C 

lai hóa sp
3
 (C-C). 

Bảng 3.1. Phân tích dữ liệu phổ FTIR của CNTs trước và sau bi n tính 
 

Số sóng (cm
-1

) 
Liên kết đặc trƣng 

CNTs O-CNTs 

- 1018 C-O-C của nhóm epoxy 

 1162 C-O của nhóm chức cacboxylic (-COOH) 

- 1383 O-H của nhóm chức cacboxylic 

- 1567 C-O của nhóm chức ete 

2360 1634, 2355 C-C của mạng tinh thể cacbon cấu trúc NC 

- 1727 
C=O của nhóm chức cacboxylic hoặc nhóm 

chức cacbonyl 

2918 2917 C=C của mạng tinh thể cacbon cấu trúc NC 

 3429 
O-H của nhóm chức cacboxylic hoặc của 

H2O (ẩm) 

Như vậy có thể thấy rằng quá trình biến tính bằng hỗn hợp cường toan 

HNO3/HCl chủ yếu tác động mở nối đ i của liên kết cacbon dạng lai hóa sp
2
, hình 

thành liên kết cộng hóa trị với nguyên tử oxy được cung cấp bởi tác nhân phản ứng 

có tính oxy hóa mạnh (HNO3). Trong khi đó c cbon dạng lai hóa sp
3
 trong mạng 

tinh thể (chiếm đ  số) rất bền vững, trơ hó  học nên rất khó để gắn các nhóm chức 

tại đ  . Điều này khá phù hợp với cơ chế của quá trình oxy hóa bằng với các tác 

nh n khác nh u được báo cáo trong tài liệu [43, 44].  
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Với kết quả phân tích cấu tạo củ  CNTs trước và sau biến tính bằng phổ FTIR 

ở trên cho thấy sự biến tính hóa học bằng nước cường toan HNO3/HCl đã l m  uất 

hiện các nhóm chức chứa oxy gồm -COOH, -COC, CO, -OH trên cấu trúc ống của 

CNTs. Kết quả này cũng tương đồng với các kết quả nghiên cứu với các tác nhân 

oxy hóa khác đã c ng bố trong các tài liệu [42, 43, 44, 47]. Kết quả nghiên cứu về 

thành phần cấu tạo và kiểu nhóm chức có trong cấu trúc của sản phẩm biến tính 

CNTs còn được phân tích bằng phổ XPS được trình bày ở mục 3.3. Ngoài ra còn 

được chứng minh thông qua thực nghiệm khảo sát đặc tính phân tán trong các môi 

trường có mức độ phân cực khác nh u (nước và n-butanol) bằng phương pháp trực 

quan sự lắng tụ của mẫu phân tán trình bày trong mục 3.1.4.  

3.1.2. Kết quả nghiên cứu bằng phổ nhiễu xạ tia X (XRD) 

Mẫu CNTs trước và sau biến tính được khảo sát cấu trúc tinh thể bằng phổ 

XRD thu được kết quả trên Hình 3.2  

 

Hình 3.2. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) của CNTs và O-CNTs 

Kết quả phân tích giản đồ XRD cho thấy cả CNTs và O-CNTs đều có pic nhiễu 

xạ cực đại tại 2θ=25,81
o
 là pic đặc trưng của tinh thể mạng cacbon của CNTs [43, 

44, 45]. Điều này chứng tỏ O-CNTs vẫn giữ nguyên dạng cấu trúc tinh thể so với 

CNTs nguyên bản. Ngoài ra có thể thấy giản đồ XRD của CNTs nguyên bản tại pic 

nhiễu xạ cực đại có đỉnh pic nhọn v  c o hơn, ch n pic hẹp hơn so với pic nhiễu xạ 

cực đại của O-CNTs. Điều này có thể giải thích như s u: Theo một số tài liệu [37, 

39, 42, 44, 47], cấu trúc tinh thể của O-CNTs phụ thuộc vào mức độ oxy hóa của 

tác nh n o   hó , điều kiện tiến hành phản ứng (nhiệt độ, thời gian, xúc tác). Do 

vậy sự tác động của tác nhân oxy hóa có thể làm biến đổi cấu trúc lai hóa C-sp
2
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thành C-sp
3
 trong vòng lục giác của mạng tinh thể cacbon với mức độ khác nhau 

nên có thể tạo ra các kiểu nhóm chức chứa oxy khác nhau (-OH; -CO; -COOH; -

COO; -OC-). Ngoài ra sự tác động này có thể đủ mạnh để l m đứt liên kết σ (C-C) 

dọc thành ống dẫn đến phá vỡ cấu trúc dạng ống và tạo thành dạng tấm kiểu 

graphen [44, 45, 47]. Ở đ   sản phẩm biến tính không có sự th   đổi pic nhiễu xạ 

cực đại tại 2θ tương ứng của CNTs nguyên bản chứng tỏ sự biến tính oxy hóa CNTs 

bằng nước cường toan HNO3/HCl chỉ l m th   đổi cấu trúc liên kết tại một số vị trí 

C trên bề mặt của vật liệu khi hình thành các nhóm chức mà không l m đứt liên kết 

C-C trong vòng lục giác mạng tinh thể cacbon. Tu  nhiên cường độ nhiễu xạ tia X 

của tinh thể O-CNTs có phần giảm hơn so với CNTs nguyên bản. Điều này có thể là 

do cấu trúc mạng tinh thể cacbon củ  CNTs đã có sự th   đổi phần nào khi hình 

thành liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử O hoặc C tại một số vị trí của bề mặt 

cấu trúc CNTs hoặc 2 đầu ống của CNTs. Vì vậy có thể l m th   đổi đặc tính 

truyền, phản xạ của tia X dẫn đến th   đổi cường độ nhiễu xạ cực đại ở mức thấp 

hơn nhưng kh ng l m th   đổi góc phản xạ 2θ so với CNTs nguyên bản. Điều này 

còn chứng tỏ không có sự th   đổi về sự sắp xếp của nguyên tử cacbon trong mạng 

tinh thể, vì vậy cấu trúc tinh thể của O-CNTs vẫn giữ ổn định, không bị phá vỡ hay 

biến đổi sang dạng cấu trúc khác.  

3.1.3. Kết quả nghiên cứu bằng kính hiển vi điển tử quét (SEM) và kính hiển 

vi điển tử truyền qua (HR-TEM)  

Cấu trúc hình thái hình học củ  CNTs trước và sau biến tính được phân tích 

bằng SEM với thang đo là 500 nm được thể hiện trên Hình 3.3.  

 

Hình 3.3. Ảnh SEM của CNTs (a) và O-CNTs (b) 

Có thể thấy rằng CNTs trước và sau biến tính đều có cấu trúc khá tương đồng 

về hình thái hình học. Điều này chứng tỏ trong điều kiện biến tính hóa học của 

nghiên cứu này gần như kh ng l m th   đổi về cấu trúc hình thái hình học của 
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CNTs. Kết quả n   cũng tương tự như các nghiên cứu đã c ng bố của nhóm tác giả 

trong tài liệu [16, 45, 47]. Điều này có thể do các tác nhân oxy hóa trong nghiên 

cứu n   đã kh ng đủ mạnh l m đứt liên kết ϭ (C-C) mở vòng lục giác của cấu trúc 

mạng tinh thể cacbon gây phá hủy ống tạo thành dạng tấm phẳng của graphen [34, 

37, 42, 45, 47]. Chúng có hoạt tính đủ để tham gia mở các liên kết π của các liên kết 

cacbon lai hóa sp
2
 tạo thành C lai hóa sp

3
 hoặc cacbon trong cấu trúc sai hỏng dạng 

vòng 5 cạnh hoặc 4 cạnh, thường tập trung nhiều ở 2 đầu ống [34, 36, 37, 40]. Do 

vậy mà cấu trúc hình thái hình học của CNTs biến tính oxy hóa vẫn được giữ 

nguyên. 

 

Hình 3.4. Ảnh HR-TEM của CNTs (a1 và a2) và O-CNTs (b1 và b2) 

Bên cạnh đó hình ảnh HR-TEM trên Hình 3.4(a) cho thấy CNTs b n đầu có 

đường kính ống khoảng 30 nm, bên trong ống, trên bề mặt ống khá nhám và có 

những vết m u đen bám vào, có thể đ   l  các cấu trúc v  định hình của tạp chất 

(có thể là chất xúc tác muối kim loại, c cbon v  định hình) có trong cấu trúc của 

CNTs nguyên liệu b n đầu. Trong khi đó Hình 3.4(b) của sản phẩm biến tính O-



63 

 

CNTs cho thấy cấu trúc dạng ống của CNTs vẫn hầu như kh ng th   đổi so với 

CNTs b n đầu. Tuy nhiên có thể thấy đường kính ống giảm đáng kể (~ 22-25 nm) 

so với CNTs b n đầu (~ 30 nm). Ngoài ra trong lòng ống và bề mặt ống của O-

CNTs nhẵn hơn, phần biên sắc nét hơn và hầu như kh ng còn vết m u đen như của 

CNTs b n đầu. Điều này có thể do tác dụng của hỗn hợp cường toan có tính oxy 

hóa cực mạnh đã hòa tan các tạp chất dạng xúc tác kim loại nằm trong ống CNT và 

phân hủy phần c cbon v  định hình hình thành trên bề mặt thành ống CNTs sau khi 

tổng hợp. Việc loại bỏ chúng cũng l  ngu ên nh n l m cho đường kính ống của O-

CNTs giảm, bề mặt ống phẳng nhẵn hơn, trong lòng ống cho độ xuyên thấu đồng 

đều hơn so với CNTs b n đầu. Kết quả này cũng tương đồng với các kết quả đã 

được nghiên cứu và công bố trong các tài liệu [40, 41, 44, 45]. 

3.1.4. Nghiên cứu đánh giá sự cải thiện tính phân tán của CNTs trước và sau 

biến tính trong các m i trường  

Mục đích của việc khảo sát khả năng ph n tán v  ổn định phân tán là nhằm 

đánh giá sản phẩm biến tính O-CNTs có mức độ phân cực th   đổi, sự cải thiện tính 

phân tán của CNTs trong m i trường phân cực như thế nào. Do vậy, để đánh giá 

khả năng ph n tán v  trạng thái ổn định phân tán của CNTs trước và sau biến tính 

trong nghiên cứu này tiến hành phân tán bằng phương pháp siêu âm cho đến khi 

mẫu ph n tán đồng nhất trong m i trường n-butanol (n-CH3-(CH2)3OH) v  nước 

(H2O). Nghiên cứu chọn 2 m i trường này là vì có độ phân cực khác nh u (nước 

c o hơn n-but nol) v  đều l  m i trường phân tán của chất tạo màng Epoxy trong 

sản xuất sơn. Sau khi ph n tán đồng nhất để yên quan sát hiện tượng lắng tụ của 

mẫu trong các khoảng thời gian khác nhau: 1h và 24h. Kết quả khảo sát được thể 

hiện trong Hình 3.5.  

Kết quả cho thấy sau khi siêu âm cả 2 mẫu đều ph n tán đồng nhất trong môi 

trường nước và n-butanol. Quan sát sau 1h thì mẫu CNTs bắt đầu lắng tụ, trong khi 

đó mẫu O-CNTs vẫn ổn định phân tán. Sau 24h thì mẫu CNTs lắng tụ hoàn toàn 

trong m i trường n-butanol và lắng tụ gần ho n to n trong m i trường nước. Trong 

khi đó mẫu O-CNTs vẫn giữ trạng thái phân tán ổn định s u 24h. Như vậy chứng tỏ 

trạng thái ổn định phân tán của O-CNTs tốt hơn trong n-butanol là m i trường có độ 

phân cực yếu hơn so với trong nước.  

Điều này có thể do sự có mặt của các nhóm chức chứa oxy (-COOH, -C=O, -

OH) trong O-CNTs làm cho CNTs trở nên phân cực và có cực tính gần với cực tính 

củ  rượu v  nước. Điều n   l m tăng khả năng tương tác giữa chúng khi phân tán 

vào trong nhau nhờ các nhóm chức trong cấu trúc O-CNTs sẽ hình thành các liên 

kết hydro, liên kết phân cực, liên kết lưỡng cực với các nhóm chức của phân tử môi 
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trường. Do vậy mà O-CNTs có lực liên kết bền vững với m i trường nên giữ trạng 

thái phân tán ổn định trong m i trường phân cực tốt hơn so với CNTs.    

Phân tán trong môi trường n-butanol bằng thanh siêu âm 

Sau siêu âm Để yên sau 1h Để yên sau 24h 

      

Phân tán trong môi trường nước bằng thanh siêu âm 

Sau siêu âm Để yên sau 1h Để yên sau 24h 

      

Hình 3.5. K t quả khảo sát ổn định phân tán của CNTs và O-CNTs  
 

Ngoài ra, sự có mặt của các nhóm chức gắn trên bề mặt ống của CNTs đã l m 

tăng khoảng cách và giảm lực hấp dẫn do hiệu ứng bề mặt v  kích thước của cấu 

trúc nano giữa các ống sau khi siêu âm nên có  u hướng làm chậm hay giảm sự kết 

tụ [3]. Ngoài ra kết quả còn cho thấy O-CNTs ổn định ph n tán trong m i trường 

phân cực yếu hơn (n-butanol) c o hơn so với m i trường phân cực mạnh (H2O). 

Điều này cũng thể hiện rằng mức độ phân cực của O-CNTs đã được cải thiện nhưng 

ở mức độ tương đương với độ phân cực của n-butanol. Ở đ   việc biến tính CNTs 

nhằm cải thiện khả năng ph n tán trong nghiên cứu này là nhằm v o đối tượng phân 

tán là nhựa epoxy, một loại nhự  có độ phân cực ở mức độ tương đương với dung 

môi hòa tan nhựa epoxy là n-butanol. Do đó mục tiêu của quá trình biến tính CNTs 

nhằm đạt được mức độ phân cực đủ để cải thiện khả năng ph n tán v  ổn định phân 

tán trong m i trường có độ phân cực tương đương với độ phân cực của nhựa epoxy. 

Như vậy với kết quả khảo sát n   cũng chứng tỏ phương pháp biến tính trong 

CNTs O-CNTs CNTs O-CNTs CNTs O-CNTs 

CNTs O-CNTs CNTs O-CNTs CNTs O-CNTs 
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nghiên cứu n   đã thu được sản phẩm biến tính O-CNTs đạt được mục tiêu đã đề 

ra. 

TIỂU KẾT LUẬN 1 

Từ các kết quả nghiên cứu các đặc trưng của sản phẩm biến tính O-CNTs rút ra 

các kết luận như s u: 

- CNTs biến tính bằng phương pháp o   hó  với tác nhân là hỗn hợp cường 

toan HNO3/HCl đã hình th nh các nhóm chức chứa oxy trên cấu trúc tinh thể 

cacbon mạng tổ ong của CNTs. 

- CNTs biến tính vẫn giữ ổn định cấu trúc hình thái dạng ống so với CNTs ban 

đầu. Tuy nhiên bề mặt ống có phần nhẵn hơn v  kích thước đường kính của ống có 

phần giảm hơn so với CNTs b n đầu. 

- Khả năng ph n tán của CNTs biến tính oxy hóa trong m i trường phân cực 

được cải thiện tốt hơn v  ổn định hơn nhiều so với CNTs nguyên bản.   

3.2. Nghiên cứu các đặc trƣng của sản phẩm GO tổng hợp bằng phƣơng pháp 

oxy hóa graphit 

Nghiên cứu này nhằm khảo sát các đặc trưng của sản phẩm oxy hóa graphit 

theo phương pháp Tour biến đổi. Từ đó đánh giá hiệu quả củ  phương pháp tổng 

hợp tạo GO từ graphit đã chọn trong nghiên cứu này. 

Các đặc trưng về thành phần cấu tạo, cấu trúc tinh thể, hình thái hình học cấu 

trúc của sản phẩm được nghiên cứu này sử dụng các phương pháp ph n tích hó  lý 

gồm FTIR, XRD, XPS và SEM. Các kết quả khảo sát được trình bày trong các phần 

dưới đ  .  

3.2.1. Kết quả nghiên cứu bằng phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) 

Kết quả đặc trưng cấu tạo của vật liệu khảo sát bằng phổ FTIR được thể hiện 

trên Hình 3.6. Dữ liệu phân tích của phổ FTIR được tổng hợp trong Bảng 3.2. 

Như vậy với kết quả phân tích FTIR cho thấy quá trình tổng hợp GO đi từ 

graphit bằng phương pháp Tour biến đổi đã tạo ra sản phẩm cấu trúc graphit với sự 

hiện diện của các nhóm chức có chứa oxy thành công. Sản phẩm này là sản phẩm 

oxy hóa graphit có thể là graphit oxit (GTO) hoặc graphen oxit (GO). Kết quả này 

tương đồng với kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Jame. M.Tour và cộng sự [89, 

94], nhóm tác giả Leila Shahriary và cộng sự trong tài liệu [95], nhóm tác giả 

Jianchang Li và cộng sự [88], tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền và cộng sự [11]. Đồng 

qu n điểm với các báo cáo này tác giả luận án cũng cho rằng với các tác nhân oxy 

hóa mạnh là các hợp chất chứa oxy (KMnO4, H2SO4) đã tấn công mở liên kết π của 

C=C trong vòng 5 hoặc 6 cạnh hoặc C lai hóa sp
2
 ở phần cạnh của cấu trúc dạng tổ 
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ong của graphit. Do vậy mà hình thành các liên kết mới giữa C của graphit với 

nguyên tử oxy của tác nhân oxy hóa bằng các liên kết cộng hóa trị dạng –C=O; -

COO, -C-OH, C-O-C (được mô hình hóa trên Hình 1.11). 

 

Hình 3.6. Phổ FTIR của graphit và graphen oxit (GO) 

Bảng 3.2. Phân tích dữ liệu phổ FTIR của graphit và GO 

 

Số sóng (cm
-1

) 
 

Các liên kết đặc trƣng 
Graphit GO 

- 1053 C-O-C của nhóm epoxy 

- 1223 C-O của nhóm cacboxylic 

 1410 O-H của nhóm cacboxylic và ancol 

600-900 1623, 2340 C-C của cấu trúc mạng tinh thể cacbon 

- 1728 C=O của nhóm cacboxylic hoặc nhóm 

cacbonyl 

2360 2920 C=C của cấu trúc mạng tinh thể cacbon 

 3418 O-H của nhóm cacboxylic (-COOH) hoặc 

của H2O trong mẫu 

Kết quả nghiên cứu về thành phần cấu tạo, kiểu nhóm chức gắn trên bề mặt 

ống CNTs còn được phân tích bằng phổ XPS và kết quả được trình bày ở mục 3.3. 

Ngo i r  còn được chứng minh thông qua thực nghiệm khảo sát đặc tính phân tán 

trong các m i trường có mức độ phân cực khác nh u (nước và n-butanol) trình bày 

trong mục 3.2.4. 

3.2.2. Kết quả nghiên cứu bằng phổ nhiễu xạ tia X  

Giản đồ nhiễu xạ tia X của graphit v  GO được thể hiện trên Hình 3.7 đặc 

trưng cho cấu trúc tinh thể của vật liệu graphit trước và sau quá trình tổng hợp tạo 
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GO. Ngoài ra dựa vào khoảng cách d giữa các lớp trong tinh thể mà có thể định 

hướng cho việc  ác định vật liệu có dạng tinh thể đơn h   dạng v  định hình.   

Hình 3.7. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) của graphit và graphen oxit 
 

Kết quả trên Hình 3.7 của graphit nguyên liệu b n đầu cho thấ  đỉnh hấp thụ 

cực đại tại 2θ= 26,5
o
 là góc xuyên qua củ  ti  X đặc trưng của các nguyên tử 

cacbon sắp xếp dạng tổ ong của mạng tinh thể cacbon với khoảng cách giữa các lớp 

d= 0,34 nm, kết quả n   tương đồng với kết quả trong các tài liệu [11, 88, 89, 95]. 

Trong khi giản đồ XRD của sản phẩm GO thu được của nghiên cứu này không có 

pic nhiễu xạ cực đại dạng tinh thể. Tu  nhiên đáng chú ý l  pic nhiễu xạ cực đại tại 

2θ= 26,5
o
 giảm đáng kể chỉ còn lại 1 phần đỉnh nhọn với chiều cao khá nhỏ có thể 

l  lượng còn lại kh ng đáng kể của tinh thể graphit chư  phản ứng. Đồng thời xuất 

hiện pic nhiễu xạ mới tại 2θ= (10
o 
- 15

o
), pic n   tương ứng của tinh thể graphit oxit 

tương tự các kết quả nghiên cứu của các nhóm tác giả đã c ng bố trong các tài liệu 

[11, 89, 95, 96]. Ngoài ra hình dạng pic nhiễu xạ n   khá tương đồng với giản đồ 

nhiễu xạ tia X của graphen là dạng tinh thể đơn lớp hay ít lớp đã được báo cáo trong 

các tài liệu [91, 96, 97]. Do vậy kết hợp v  đối chiếu 2 đặc điểm quan trọng bao 

gồm: đỉnh hấp thụ tại 2θ= (10
o
 - 15

o
) của GTO và hình dạng pic nhiễu xạ cực đại 

đặc trưng của tinh thể graphen đơn hoặc ít lớp có thể cho rằng sản phẩm oxy hóa 

của nghiên cứu này là GO mà không phải GTO như của các nghiên cứu trong tài 

liệu [11, 89, 92, 95, 96]. 

Như vậy có thể thấy rằng sản phẩm thu được trong nghiên cứu này không 

những đã gắn các nhóm chức trên bề mặt graphit tạo graphit oxit mà còn gắn vào 

giữa các lớp graphen trong cấu trúc tinh thể graphit. Điều này dẫn đến khi có mặt 
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chất điện ly (axit HCl trong nước) kết hợp khuấy trộn mạnh, nhiệt độ cao sẽ dễ dàng 

bóc tách các lớp graphen ra khỏi nhau do vậy hình thành GO ít lớp mà không qua 

quá trình xử lý bóc tách bằng các phương pháp sử dụng năng lượng c o như vi 

sóng, siêu âm đã báo cáo trong các tài liệu [89, 95, 96, 97]. Kết quả sản phẩm thu 

được trong nghiên cứu này là GO mà không phải GTO. Như vậy có thể thấy rằng so 

với phương pháp Tour thì phương pháp tổng hợp trong nghiên cứu này đơn giản 

hơn với việc bỏ qua một số c ng đoạn như xử lý với H2O2 trong thời gian 30 phút 

với mục đích loại bỏ Mn2O7, s u đó  ử lý bằng vi sóng hoặc sóng siêu  m để bóc 

tách lớp GTO tạo GO th   v o đó chỉ xử lý với HCl, kết hợp gia nhiệt (90 
o
C), 

khuấy trộn mạnh trong thời gian 30 phút. 

3.2.3. Kết quả nghiên cứu bằng kính hiển vi điển tử quét (SEM)  

Cấu trúc hình thái bề mặt của vật liệu graphit v  GO được  ác định bằng kính 

hiển vi điện tử quét. Kết quả ph n tích SEM được thể hiện trong Hình 3.8.  

 

Hình 3.8. Ảnh SEM của graphit (a), graphen (b) và GO (c) 

Hình 3.8(a) cho thấy graphit nguyên liệu có cấu trúc tinh thể dạng khối, vo 

tròn, không có mép cạnh, không thấy sự phân lớp, bề mặt khá sần. Trong khi đó sản 

phẩm oxy hóa graphit bằng phương pháp Tour biến đổi có cấu trúc hình thái bề mặt 

được thể hiện trên Hình 3.8(c) có dạng tấm khá nhẵn phẳng, có mép cạnh với sự 

xếp lớp dạng vả  khá rõ r ng. Điều này cho thấy sản phẩm tổng hợp được so với 

nguyên liệu graphit đã có sự biến đổi rõ rệt về hình thái hình học. Để khẳng định 

thêm sản phẩm là GO có cấu trúc dạng xếp lớp của graphen, nghiên cứu này đã tiến 

hành phân tích bằng hình ảnh SEM đối với mẫu graphen sẵn có được chế tạo bởi 

công ty Amstrongmaterial của Hoa Kỳ để đối chứng. Kết quả được thể hiện trong 

Hình 3.8(b) cho thấy rằng hình thái bề mặt của graphen đối chứng và GO thu được 

trong nghiên cứu n   khá tương đồng. Do vậy có thể khẳng định sản phẩm tổng hợp 

đã hình th nh dạng các tấm graphen xếp lớp. Kết hợp các dữ liệu phân tích cấu trúc 

hóa học bằng phổ FTIR, cấu trúc tinh thể bằng phổ XRD, cấu trúc hình thái bề mặt 

bằng hình ảnh SEM có thể kết luận sản phẩm oxy hóa graphit trong nghiên cứu này 
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là GO. Kết quả nghiên cứu n   khá tương đồng với các nghiên cứu tương tự được 

báo cáo trong các tài liệu [89, 95, 96, 97]. 

3.2.4. Nghiên cứu khảo sát ổn định phân tán trong các môi trường của 

graphen và GO  

Tương tự như CNTs, để đánh giá sự cải thiện khả năng phân tán của sản phẩm 

GO thu được từ quá trình oxy hóa graphit so với graphen, nghiên cứu này tiến hành 

phân tán bằng phương pháp đánh siêu  m cho đến khi đạt ph n tán đồng nhất. 

Trạng thái ổn định ph n tán được đánh giá bằng cách quan sát thông qua hiện tượng 

lắng tụ của mẫu trong các khoảng thời gian khác nhau lần lượt: 1h và 24h. Kết quả 

thu được thể hiện trên hình ảnh trong Hình 3.9. 

Phân tán trong môi trường n-butanol bằng thanh siêu âm 

Sau siêu âm Để yên sau 1h Để yên sau 24h 

      

Phân tán trong môi trường nước bằng thanh siêu âm 

Sau siêu âm Để yên sau 1h Để yên sau 24h 

      
 

Hình 3.9. K t quả khảo sát ổn định phân tán của graphen và GO  

Kết quả ở Hình 3.9 cho thấy sau khi phân tán bằng th nh siêu  m cho đến khi 

mẫu ph n tán đồng nhất trong m i trường, s u đó để yên và quan sát trong các 

khoảng thời gian lần lượt 1h, 24h thì mẫu GO vẫn ổn định trạng thái phân tán. 

Trong khi đó mẫu graphen chỉ sau 1h xảy ra lắng tụ gần hoàn toàn, sau 24h lắng tụ 

ho n to n. Điều này chứng tỏ graphen không có mặt các nhóm chức nên có ái lực 

Graphen GO Graphen GO Graphen GO 

Graphen GO Graphen GO Graphen GO 
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với các phân tử m i trường phân cực rất kém, bên cạnh đó lực hấp dẫn Van der 

Waals giữa các lớp lớn nên dễ bị kết tụ khi ph n tán trong m i trường phân cực. Do 

vậy làm cho graphen có trạng thái ổn định phân tán kém trong m i trường phân cực. 

Trong khi đó GO với sự có mặt của các nhóm chức phân cực (-COO, -CO, -OH) và 

cấu trúc 2D dạng tấm nano ít lớp nên có thể hình thành các liên kết hydro với phân 

tử m i trường (nước, rượu) làm cho khả năng ph n tán v  ổn định phân tán trong 

m i trường phân cực tăng lên rõ rệt so với graphen. Kết quả khảo sát n   khá tương 

đồng với kết quả khảo sát đối với CNTs và O-CNTs do vậy các biện luận cũng 

tương tự trong mục 3.1.4. Như vậy với kết quả nghiên cứu này cũng nhằm khẳng 

định thêm rằng sản phẩm GO thu được từ phản ứng tổng hợp đi từ graphit của 

nghiên cứu n   đã thành công. 

TIỂU KẾT LUẬN 2 

Từ các kết quả nghiên cứu đặc trưng của sản phẩm GO thu được rút ra các kết 

luận như s u: 

- Sản phẩm được tạo ra bằng phương pháp o   hó  graphit theo phương pháp 

Tour biến đổi có cấu trúc ít lớp của graphen dạng GO mà không sử dụng các 

phương pháp  ử lý bóc tách lớp bằng phương pháp siêu  m như phiên bản gốc của 

phương pháp Tour. Do vậy phương pháp sử dụng trong nghiên cứu n   đã đơn giản 

hóa quy trình tổng hợp GO đi từ nguyên liệu graphit. 

- So với nguyên liệu graphit b n đầu sản phẩm thu được đã có mặt nhóm chức 

chứa oxy (-OH; -CO; -COO; -COC-). 

- So với graphen (nguyên liệu đối chứng) thì sản phẩm GO thu được có khả 

năng ph n tán v  ổn định ph n tán trong các m i trường phân cực tốt hơn nhiều.  

3.3. Nghiên cứu cấu trúc của hệ kết hợp NC biến tính (O-CNTs + GO) 

Mục đích của nội dung nghiên cứu này là nhằm khảo sát các đặc trưng cấu trúc 

của hệ kết hợp (O-CNTs + GO). Ở đ   đã sử dụng các phương pháp phổ XPS và 

SEM để phân tích, kết quả thu được cũng l  cơ sở để giải thích chứng minh cho các 

kết quả nghiên cứu tiếp theo. 

3.3.1. Kết quả nghiên cứu bằng phổ XPS 

Việc phân tích bằng phổ XPS được thực hiện trên 3 mẫu GO, O-CNTs và hệ 

kết hợp (O-CNTs + GO). Các mẫu n   được chuẩn bị cùng một phương pháp ph n 

tán các vật liệu nghiên cứu O-CNTs, GO và hệ kết hợp (O-CNTs + GO) (với tỷ lệ 

khối lượng 1:1) vào dung môi Toluen bằng siêu  m s u đó lọc hút chân không thu 

các mẫu rắn trên giấy lọc, sấy khô ở 120 
o
C và bảo quản mẫu trong các túi nilon. 
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Kết quả thu được trong dải năng lượng liên kết từ 0 – 1000 eV của các mẫu nghiên 

cứu được so sánh và trình bày trên Hình 3.10.  

 

Hình 3.10. K t quả phân tích XPS của các mẫu vật liệu NC 

Kết quả thu được trên Hình 3.10 cho thấy rằng h m lượng ôxy trên bề 

mặt tăng dần theo thứ tự các mẫu từ O-CNTs đến GO và (O-CNTs + GO) như 

thể hiện trên pic O1s, cùng với đó l  độ rộng của pic C1s cũng từ mẫu O-

CNTs đến các mẫu có chứ  GO. Điều này chứng tỏ rằng GO thu được từ 

nghiên cứu n   có h m lượng ô-xy trên bề mặt cao và tồn tại nhiều kiểu nhóm 

chức chứa C và O trên bề mặt mẫu. Vấn đề này sẽ được bàn luận chi tiết trong 

phần sau khi tiến hành tách các pic C1s v  O1s tương ứng. Kết quả đặc trưng 

của các mẫu NC bằng XPS ở Hình 3.10 cũng cho phép tính toán tỷ lệ nguyên 

tử của C/O trên các bề mặt của mẫu nghiên cứu và phân tích số liệu trong 

Bảng 3.3.  

Bảng 3.3. Định lượng tỷ lệ nguyên tử C và O trên bề mặt các mẫu 

Tên mẫu Diện tích pic O1s 
Diện tích pic 

C1s 

Tỷ lệ nguyên tử 

O/C 

CNTs 43006 326161 0,13 

O-CNTs 371411 88776 0,24 

GO 650581 408302 1,59 

O-CNTs+ GO 282851 350870 0,81 
  

Tỷ lệ nguyên tử O/C lên đến 1,59 chứng tỏ GO thu được từ phương pháp 

Tour biến đổi của nghiên cứu này đã được ôxy hóa tốt tạo điều kiện cho quá 

trình bóc tách tốt các lớp graphen của graphit nguyên liệu b n đầu. Phương pháp 

ôxy hóa CNTs bằng dung dịch axít mạnh cũng cho phép biến tính bề mặt vật 
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liệu CNTs tạo ra O-CNTs với các nhóm chức chứa ôxy khác nhau. Nồng độ 

nguyên tử của ôxy trên bề mặt O-CNTs đạt đến giá trị 19,2% tương đương với 

tỷ lệ nguyên tử O/C là 0,24. Tỷ lệ O/C thấp hơn so với trên bề mặt CNTs đạt giá 

trị 0,13 có thể đến từ sự ngưng tụ củ  hơi nước hoặc hấp phụ của oxy trong 

không khí lên bề mặt của CNTs trong quá trình bảo quản và ít có mối liên hệ với 

các nhóm chức chứa ôxy của bề mặt CNTs.ic C1s v  O1s tương ứng. 

Kết quả phân tách phổ XPS C1s của các mẫu CNTs, O-CNTs, GO, hệ kết 

hợp (O-CNTs + GO) và sử dụng phương trình G uss – Lorentz để mô tả các pic 

thành phần. Kết quả chi tiết của quá trình nghiên cứu tách pic củ  C1s được 

trình bày trên Hình 3.11. 

  

Hình 3.11. K t quả tách pic C1s của các mẫu vật liệu NC 
 

Các pic thành phần của phổ XPS C1s chứng minh rằng các nguyên tố cacbon 

trên bề mặt của vật liệu O-CNTs, GO và (O-CNTs + GO) tương ứng với 4 nhóm 

chức, đó l : cấu trúc vòng cacbon không chứa ôxy (C-C), nhóm chức C-O trong C-

OH, nhóm chức cacbonyl C=O và nhóm chức cacboxylic O=C-OH tương ứng với 

các giá trị năng lượng liên kết 284,6; 285,5 286,6 v  288,2 eV. Trong khi đó phổ 

XPS C1s của CNTs chứa chủ yếu các nguyên tố cacbon trong cấu trúc vòng không 

chứa ôxy (C-C) và rất ít nhóm chức cacbonyl có thể có từ quá trình chế tạo CNTs 

xuất hiện nhóm chức này trong cấu trúc sai hỏng vòng 5 cạnh của tinh thể mạng 

cacbon. 

Kết quả tính toán định lượng thành phần các nhóm chức có mặt trên bề mặt O-

CNTs, GO, và hệ kết hợp (O-CNTs + GO) từ kết quả XPS được trình bày trên bảng 

3.4.  

Với h m lượng các nhóm chức chứa ôxy cao trong cấu trúc các vật liệu O-

CNTs, GO và hệ kết hợp (O-CNTs + GO), cho phép dễ dàng phân tán các vật liệu 

này trong các loại nhựa hoặc dung môi thích hợp, khi các nhóm chức trên bề mặt 
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cấu trúc được ion hóa tạo ra lực đẩ  tĩnh điện lớn giữa các tấm và ống vật liệu ngăn 

cản sự kết tụ của chúng. Sự khác biệt lớn giữa nồng độ và thành phần của các nhóm 

chức trên bề mặt của GO và O-CNTs có thể tạo nên sự ion hóa khác nhau trên các 

bề mặt này dẫn đến quá trình tích điện bề mặt khác nh u. Điều này có thể dẫn đến 

sự xen lẫn ống O-CNTs vào giữa các tấm GO tạo nên một loại vật liệu nano tổ hợp 

thực sự giữa GO và O-CNTs (sẽ bàn luận phần phân tích SEM ở phần sau). 

Bảng 3.4. Hàm lượng các nhóm chức C-C, C-OH , C=O và O=C-OH trên bề mặt 

các mẫu xác định từ phố XPS C1s với các tính chất tương ứng 

Nồng độ (%mol) 

 

Vật liệu/Tính chất 

Kiểu nhóm chức 

C-C C-OH C=O O=C-OH 

CNTs 95,9 KPH 4,1 KPH 

O-CNTs 76,9 1,7 10,9 10,5 

GO 25,7 5,3 57,5 11,5 

(O-CNTs + GO) 61,9 4.3 30,1 3,7 

Năng lượng liên kết (eV) 284,6 285,5 286,6 288,2 

Tên nhóm chức tương ứng Cacbon Hydroxyl Cacbonyl Cacboxylic, Ester 
 

(KPH: Không phát hiện) 

Việc phân tích các nhóm chức bề mặt trên cơ sở phổ XPS O1s cũng được thực 

hiện để bổ trợ cho các phân tích phổ XPS C1s. Kết quả tách pic của phổ XPS O1s 

trên các vật liệu CNTs, O-CNTs, GO và hệ kết hợp (O-CNTs + GO) được trình bày 

trên Hình 3.12.  

  

Hình 3.12. K t quả tách pic O1s của các mẫu vật liệu NC 

H m lượng các nhóm chức chứ      như O=C-OH, C=O và OH-C cũng có thể 

tính toán trên cơ sở các pic thành phần của phổ XPS O1s trên các vật liệu nghiên 

cứu được trình bày trên Bảng 3.5. Kết quả phân tích phổ XPS O1s trên Hình 3.12 và 

tính toán chi tiết h m lượng các nhóm chức O=C-OH, O=C và OH-C trình bày 

trong Bảng 3.5 cho thấy một sự phù hợp cao của tỷ lệ nồng độ các nhóm chức O=C-

OH v  O=C thu được từ các pic thành phần của phổ XPS O1s và của phổ XPS C1s. 
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Kết quả cho phép khẳng định một sự tăng rõ rệt củ  h m lượng nguyên tố ôxy trên 

bề mặt của các vật liệu nghiên cứu đi từ CNTs, O-CNTs, GO và hệ kết hợp (O-

CNTs + GO). Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu định lượng tỷ lệ 

nguyên tử O/C trước đ  . 

Bảng 3.5. Hàm lượng các nhóm chức O=C-OH, O=C và OH-C tính trên các nhóm 

chức chứa oxy trên bề mặt các mẫu xác định từ phổ XPS C1s 

Nồng độ (%mol) 

 

Vật liệu/ Tính chất 

Kiểu nhóm chức 

O=C-OH O=C OH-C H2O Tỷ lệ O/C 

CNTs KPH KPH KPH 100 0,13 

O-CNTs 34,5 36,1 29,3  0,24 

GO 15,1 56,4 28,5  1,59 

(O-CNTs + GO) 17,5 58,5 24,5  0,81 

Năng lương liên kết (eV)
1,1

 531,7 532,7 534,2 533,6 533,6 
 

(KPH: Không phát hiện) 

Kết quả phân tích phổ XPS O1s cũng cho thấy rằng trên bề mặt vật liệu GO 

các nhóm chức chứa ô-xy chủ yếu l  nhóm C=O, trong khi đó sự phân bố các nhóm 

chức trên vật liệu O-CNTs l  tương đối đồng đều giữa các nhóm chức C=O và 

O=C-OH. Sự tăng mạnh của nhóm chức OH-C khi so sánh với kết quả thu được từ 

phổ XPS C1s có thể đến từ sự hấp phụ nước trong m i trường không khí khi bảo 

quản dẫn đến các sai số khi tiến hành tách pic của phổ XPS O1s. Kết quả này khá 

tương đồng với kết quả nghiên cứu tổng hợp GO đã báo cáo trong t i liệu [72]. 

3.3.2. Kết quả nghiên cứu bằng SEM 

Việc phối hợp GO và O-CNTs trong màng phủ nhựa là một điểm mới của luận 

án với hy vọng một sự ph n tán đồng nhất giữa hai loại vật liệu cấu trúc nano này. 

Do vậy mục đích của phần nghiên cứu này là nhằm nghiên cứu cấu trúc hình thái 

của hệ kết hợp của NC với sự có mặt các nhóm chức chứa ôxy (O-CNTs + GO) để 

khẳng định sự đ n  en v  liên kết giữa chúng cùng với các kết quả nghiên cứu bằng 

phổ XPS ở trên. Sự phân bố giữa GO và O-CNTs được nghiên cứu bằng kỹ thuật 

SEM trên hỗn hợp rắn của GO và O-CNTs thu được bằng phương pháp lọc trên 

giấy lọc sau khi phân tán chúng bằng siêu âm trong toluen. Các mẫu nghiên cứu 

thực hiện trên kính hiển vi điện tử JEOL F2600 được trang bị camera với thiết bị 

kết nối điện tích – CCD (Charge Coupled Device) tại Viện Hóa học, Năng lượng, 

M i trường và Sức khỏe (ICPEES – Cộng hòa Pháp). Các mẫu được phủ một lớp 
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vàng mỏng trước khi phân tích để tránh các vấn đề về hiệu ứng tích điện trên bề mặt 

mẫu. Các ảnh SEM trên các mẫu O-CNTs, GO và hệ kết hợp (O-CNTs + GO) được 

thể hiện trên Hình 3.13. 

  

 

Hình 3.13. Ảnh SEM của các mẫu: O-CNTs (a); GO (b) và (O-CNTs + GO) (c) 

Kết quả đánh giá các đặc trưng nhóm chức bề mặt của GO và O-CNTs bằng 

phổ XPS được trình bày ở phần trên đã cho thấy một sự khác biệt lớn các nhóm 

chức cũng như h m lượng của chúng trên bề mặt của GO và O-CNTs. Ảnh hưởng 

củ  h m lượng và các kiểu nhóm chức chứa ôxy trên bề mặt GO và O-CNTs đã l m 

cho các vật liệu n   được ion hó  theo các phương thức khác nhau trong cùng một 

m i trường. Điều này có thể dẫn đến sự tích điện trái dấu tạo điều kiện cho GO và 

O-CNTs phân tán hoàn toàn vào nhựa như kết quả thu được từ nghiên cứu hiển vi 

điện tử quét (SEM) của vật liệu kết hợp O-CNTs + GO (Hình 3.13). Như vậy hệ kết 

hợp ((O-CNTs + GO)) khi sử dụng làm chất tăng cường cho màng phủ nhựa epoxy 

có thể được như l  vật liệu nano tổ hợp, cho phép cải thiện đáng kể tính chất cơ lý 

cũng như tính chống ăn mòn của màng phủ nhựa nghiên cứu như đã trình b   trong 

các nội dung tiếp theo. 

(a) (b) 

(c) 



76 

 

 

TIỂU KẾT LUẬN 3 

- Kết quả phân tích đặc trưng các vật liệu O-CNTs, GO và hệ kết hợp (O-CNTs 

+ GO) nghiên cứu bằng phương pháp phổ XPS đã giúp  ác định được các kiểu 

nhóm chức được hình thành trong quá trình tổng hợp vật liệu cũng như tính toán tỷ 

lệ các nhóm chức này trên cấu trúc vật liệu.  

- Sản phẩm biến tính CNTs bằng phương pháp oxy hóa bởi hỗn hợp cường 

toan HNO3/HCl đã ghép được lên bề mặt ống khá nhiều kiểu nhóm chức O=C-OH, 

O=C, OH-C với tỷ lệ phân bố khá đồng đều.  

- Sản phẩm GO thu được từ phương pháp Tour biến đổi của nghiên cứu này 

cho phép thu được h m lượng nguyên tố ôxy trên bề mặt cao đạt tỷ lệ h m lượng 

nguyên tố O/C 1,59 và bao gồm khá nhiều kiểu nhóm chức như O=C-OH, O=C, 

OH-C, tuy nhiên tỷ lệ nhóm chức C=O chiếm khá lớn.  

- Hệ kết hợp đã đ n  en liên kết cấu trúc với nhau thể hiện qua các giá trị hàm 

lượng các nhóm chức, tỷ lệ h m lượng nguyên tố O/C đạt giá trị trung gian giữa 2 

cấu trúc riêng lẻ GO và O-CNTs. Do vậy khi phân tán vào màng phủ nhựa epoxy 

dự báo ảnh hưởng gi  cường của hệ kết hợp sẽ là sự cộng hợp các tính chất ưu việt 

của cấu trúc riêng lẻ, điều này sẽ được chứng minh trong các kết quả nghiên cứu 

tiếp theo được trình bày trong các mục sau. 

3.4. Nghiên cứu xác định chế độ phân tán NC vào nhựa epoxy bằng siêu âm  

Tiến hành các thực nghiệm khảo sát  ác định chế độ siêu âm nhằm đạt được 

trạng thái phân tán tốt nhất tương ứng trạng thái phân tán đồng nhất không còn cấu 

trúc kết tụ. Bằng phương pháp qu n sát hình ảnh dưới kính hiển vi quang học với độ 

phóng đại 1.000 lần, hình ảnh được tổng hợp trong các Bảng 3.6, Bảng 3.7 và Bảng 

3.8. Tuy nhiên kết quả thực nghiệm khảo sát tại biên độ tần số siêu âm 60% đã xảy 

ra hiện tượng độ nhớt tăng đột ngột sau khoảng thời gian siêu âm ngắn (khoảng 15 

phút), sự phân tán trở nên khó khăn do trở lực quá lớn, nhựa bắt đầu có hiện tượng 

bị gel hóa, nhiệt độ hệ thống phân tán tăng (biểu hiện cốc phân tán mẫu nóng lên 

nhiều). Điều này có thể do năng lượng của sóng siêu âm tác động lên hệ thống phân 

tán lớn dẫn đến hiện tượng nhiệt nội năng tăng mạnh l m tăng nhiệt độ của hệ phân 

tán nhiều dẫn đến nhựa bị gel hó . Do đó trong bảng kết quả chỉ trình bày 2 giá trị 

khảo sát biên độ tần số sóng siêu âm lần lượt l  40% v  50%,  em như kết quả tại 

giá trị biên độ t60% kh ng đạt. Kết quả khảo sát đối với các hệ phân tán bao gồm 

đơn cấu trúc NC (CNTs và graphen) và hệ kết hợp cấu trúc của NC tương ứng tại 

biên độ tần số 40% v  50% được trình b   dưới đ  .  
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3.4.1. CNTs và O-CNTs  

Tiến hành phân tán CNTs/O-CNTs với h m lượng 0,1% so với khối lượng 

nhựa epoxy bằng siêu âm. Các mẫu ph n tán được phết lên lam kính chụp dưới kính 

hiển vi quang học, kết quả được thể hiện trong Bảng 3.6. 

Bảng 3.6. K t quả khảo sát ch  độ siêu âm đối với CNTs và O-CNTs 

Mẫu 

NC/epoxy 

40% biên độ tần số 

sóng siêu âm 

50% biên độ tần số 

sóng siêu âm 

15’ 75’ 105’ 120’ 15’ 75’ 105’ 

CNTs/epoxy 

       

O-CNTs/epoxy 

   

 

  

 

 

Từ bảng 3.6 cho thấy mẫu ph n tán đạt được tốt nhất tương ứng mẫu không có 

hạt kết tụ m u đen như s u: 

- Đối với mẫu CNTs: 40% + 120 phút; 50% + 105 phút. Như vậy chọn chế độ 

phân tán là 50% + 105 phút. 

- Đối với mẫu O-CNTs: 40% + 105 phút; 50% + 75 phút. Như vậy chọn chế độ 

phân tán là 50% + 75 phút. 

Kết quả cho thấy rằng cường độ sóng siêu âm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng 

phân tán cấu trúc nano, do vậy với biên độ tần số siêu âm lớn hơn 10% l m giảm 

thời gi n ph n tán. Trong đó với CNTs chư  biến tính thời gian phân tán ở biên độ 

tần số 50% so với biên độ tần số 40% giảm ~ 15 phút, còn đối với mẫu O-CNTs thì 

thời gian giảm khá nhiều ~30 phút. Điều n   cũng chứng tỏ khả năng ph n tán của 

CNTs biến tính được cải thiện tốt hơn đáng kể.   

3.4.2. Graphen và GO 

Tiến hành phân tán graphen/GO với h m lượng 0,1% so với khối lượng nhựa 

epoxy bằng siêu âm. Các mẫu ph n tán được phết lên lam kính chụp dưới kính hiển 

vi quang học, kết quả trình b   tóm lược trong Bảng 3.7.  

Từ bảng 3.7 cho thấy mẫu ph n tán đạt được tốt nhất tương ứng mẫu không có 

hạt kết tụ m u đen như s u: 

- Đối với mẫu graphen: 40% + 120 phút; 50% + 105 phút. Như vậy chọn chế 

độ phân tán là 50% + 105 phút. 
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- Đối với mẫu GO: 40% + 105 phút; 50% + 75 phút. Như vậy chọn chế độ 

phân tán là 50% + 75 phút. 

Kết quả cho thấy rằng cường độ sóng siêu âm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng 

phân tán cấu trúc nano, do vậy với biên độ tần số siêu âm lớn hơn 10% l m giảm 

thời gi n ph n tán. Trong đó với graphen thời gian phân tán ở biên độ tần số 50% so 

với biên độ tần số 40% giảm ~ 15 phút, còn đối với mẫu GO thì thời gian giảm khá 

nhiều ~30 phút. Điều n   cũng chứng tỏ khả năng ph n tán củ  GO được cải thiện 

tốt hơn đáng kể.   

Bảng 3.7. K t quả khảo sát ch  độ siêu âm đối với graphen và GO 

Mẫu NC/epoxy 

40% biên độ tần số 

sóng siêu âm 

50% biên độ tần số 

sóng siêu âm 

15’ 75’ 105’ 120’ 15’ 75’ 105’ 

Graphen/Epoxy 

   
 

   

GO/Epoxy 

   

 

  

 

 

3.4.3. Hệ kết hợp của (CNTs + graphen) và ((O-CNTs + GO)) 

Tiến hành phân tán hệ kết hợp cấu trúc NC với tỷ lệ khối lượng là 1:1. Lần lượt 

siêu âm với biên độ tần số sóng siêu âm là 40% và 50% lấy mẫu quan sát mức độ 

kết tụ bằng kính hiển vi quang học với chu kỳ 15 phút/lần. Kết quả thể hiện tóm 

lược trên Bảng 3.8. 

Nhận xét chung: Từ kết quả ở các Bảng 3.6, 3.7 v  3.8 đều cho thấy rằng: 

- Cường độ sóng siêu âm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng ph n tán cấu trúc 

nano, với biên độ tần số siêu âm lớn hơn 10% l m giảm thời gian phân tán xuống 

thấp đáng kể (~30 phút).   

- Mức độ kết tụ giảm dần theo thời gian siêu âm và trong khoảng thời gian siêu 

 m như nh u (15 phút) với biên độ tần số sóng lớn hơn (50%) thì mức độ kết tụ ít 

hơn, tu  nhiên với biên độ tần số sóng tăng lớn hơn 50% (60%) thì  uất hiện hiện 

tượng gel hóa nhựa. Do vậy kết quả cũng cho thấy thời gi n để mẫu phân tán không 

còn kết tụ với biên độ tần số siêu âm lớn hơn (~50%) bé hơn so với biên độ tần số 

sóng thấp hơn (~40%).  

- NC đã chức hó  thì cùng biên độ tần số sóng siêu âm thì thời gian phân tán bé 

hơn khá nhiều so với NC nguyên bản: với biên độ tần số sóng l  50% đối với NC 
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chức hóa thì thời gi n siêu  m đạt là 75 phút, còn NC nguyên bản thời gian siêu âm 

đạt là 120 phút. 

- Với cùng biên độ tần số sóng siêu âm và thời gian siêu âm thì mức độ kết tụ 

củ  NC đã biến tính cũng ít hơn nhiều so với NC nguyên bản.  

- Như vậy có thể thấy rằng đối với NC sau biến tính đã cải thiện đáng kể khả 

năng ph n tán v  dễ ph n tán hơn so với NC nguyên bản. 

- Tiếp tục tăng biên độ tần số sóng siêu âm lên 60% thì sau khi phân tán 15 

phút thấy nhựa bắt đầu có hiện tượng gel hóa và tỏa nhiệt khá mạnh (bề mặt cốc 

chứa mẫu nóng lên rõ rệt). Vì vậy chế độ phân tán sẽ được chọn tương ứng với thời 

gi n bé v  biên độ tần số sóng siêu  m đủ lớn để đảm bảo sự phân tán tốt đồng thời 

không ảnh hưởng đến trạng thái của nhựa. 

Bảng 3.8. K t quả khảo sát ch  độ siêu âm đối với hệ k t hợp  

Mẫu NC/epoxy 

40% biên độ tần số  

sóng siêu âm 

50% biên độ tần số  

sóng siêu âm 

15’ 75’ 90’ 120’ 15’ 75’ 90’ 

(CNTs + 

graphen)/ 

epoxy  
 

     

(O-CNTs + 

GO)/ 

epoxy    

 

  

 

 

Có thể giải thích rằng dưới tác dụng củ  năng lượng tạo ra do sóng siêu âm sẽ 

hình thành các bọt khí lớn bé đ n  en  khuếch tán vào giữa các cấu trúc dạng ống 

(của CNTs) hoặc lớp (của graphen) với áp suất đủ lớn để bóc tách cấu trúc ra khỏi 

nhau, do vậy mà làm cho chúng phân tán tách rời nhau dẫn đến làm mất đi sự kết tụ. 

Với trạng thái ph n tán n   được xem là trạng thái phân tán phân tách hay xen lớp 

đồng đều trong m i trường phân tán, làm cho hệ ph n tán đạt được cấu trúc phân 

tán n no được mô hình hóa ở Hình 2.5 (II) v  (III). Trong khi đó trạng thái phân tán 

dạng kết tụ của cấu trúc nano sẽ tạo ra cấu trúc phân tán micro thể hiện ở Hình 2.5 

(I). Đối với NC đã biến tính sự có mặt của các nhóm chức trên bề mặt cấu trúc NC 

sẽ l m tăng khoảng cách giữa các cấu trúc nên khi phân tán các phân tử m i trường 

dễ dàng len lõi vào giữa các lớp cấu trúc nano, dẫn đến lực hấp dẫn Van der Waals 

giữa các lớp cấu trúc giảm. Do vậy quá trình phân tán tách rời các cấu trúc nano ra 

khỏi nh u đòi hỏi năng lượng bé hơn v  dễ d ng hơn, điều này giải thích rằng với 

cùng biên độ tần số sóng siêu âm thì thời gian siêu âm ngắn hơn hoặc cùng chế độ 
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ph n tán (biên độ tần số và thời gian siêu âm) thì mức độ kết tụ của NC biến tính ít 

hơn so với NC nguyên bản. Tu  nhiên biên độ tần số sóng siêu âm quá lớn không 

những tác dụng phân tách các lớp cấu trúc nano có khoảng cách vô cùng bé (nm) và 

lực tương tác v  cùng lớn mà còn có thể g   tác động lên mạch phân tử nhựa gây 

phân hủy bẻ gãy mạch phân tử hoặc hoạt hóa các nhóm chức có thể gây ra phản ứng 

tự đóng rắn hoặc phản ứng xảy ra giữa các nhóm chức có trong cấu trúc của O-

CNTs và GO với cấu trúc nhựa nên làm cho hệ phân tán tỏa nhiệt mạnh v  độ nhớt 

tăng đột ngột (thường gọi là gel hóa). 

TIỂU KẾT LUẬN 4  

Kết quả khảo sát chế độ phân tán NC trong nhựa epoxy dùng làm màng phủ 

 ác định được như s u: 

- Đối với NC nguyên bản riêng lẻ và kết hợp:  iên độ tần số sóng siêu âm 50% 

và thời gian 105 phút.  

- Đối với NC đã biến tính riêng lẻ và kết hợp:  iên độ tần số sóng siêu âm 50% 

và thời gian 75 phút.  

- Đặc trưng phân tán của NC trong chất tạo màng Epoxy còn được đánh giá 

trong phần nghiên cứu cấu trúc của màng phủ nhựa nanocomposite bằng các 

phương pháp ph n tích hóa lý hiện đại gồm FTIR và SEM trong phần 3.6.  

3.5. Nghiên cứu ảnh hƣởng của NC đến điều kiện đóng rắn màng phủ epoxy 

3.5.1. Nghiên cứu xác định điều kiện đóng rắn đối với màng phủ epoxy  

Để khảo sát ảnh hưởng củ  NC đến quá trình đóng rắn màng Epoxy, trước hết 

tiến hành  ác định điều kiện đóng rắn màng Epoxy trắng (không có chất phân tán 

NC). Các mẫu khảo sát với h m lượng chất đóng rắn  ác định kh ng đổi cho các 

mẫu. Tiến hành khảo sát ảnh hưởng củ  các điều kiện đóng rắn khác nh u đến mức 

độ đóng rắn.  

Chất đóng rắn sử dụng trong nghiên cứu này là loại polyamide nên thuộc nhóm 

chất đóng rắn nguội ở nhiệt độ phòng. Tu  nhiên để đạt được đóng rắn hoàn toàn 

sau thời gi n đóng rắn ở nhiệt độ phòng tiến hành gia nhiệt để hoạt hóa tiếp cho quá 

trình đóng rắn xảy ra hoàn toàn trong màng phủ. Điều này có thể do sự cản trở của 

mạng lưới không gi n đã hình thành trong cấu trúc nhựa nên làm hoạt tính đóng rắn 

của hệ nhựa/chất đóng rắn giảm nên ở nhiệt độ phòng kh ng đủ để đóng rắn xảy ra 

hoàn toàn. Điều kiện đóng rắn khảo sát được chọn lần lượt: (1) Nhiệt độ phòng 

trong 4 ngày; (2) Nhiệt độ phòng trong 4 ngày và sấy ở 80 
o
C trong 2h; (3) Nhiệt độ 

phòng trong 4 ngày và sấy ở 80 
o
C trong 4h; (4) Nhiệt độ phòng trong 7 ngày; (5) 
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Nhiệt độ phòng trong 7 ngày và sấy ở 80 
o
C trong 1h và (6) Nhiệt độ phòng trong 7 

ngày và sấy ở 80 
o
C trong 2h.  

Ở đ   sử dụng phương pháp ph n tích nhiệt vi s i (DSC) để đánh giá mức độ 

đóng rắn. Kết quả khảo sát DSC được thể hiện ở Hình 3.14 tương ứng lần gia nhiệt 

thứ nhất và các dữ liệu ph n tích được tổng hợp trong Bảng 3.9. 

 

Hình 3.14. Giản đồ DSC của mẫu Epoxy đóng rắn ở các điều kiện khác nhau: (1) 

Nhiệt độ phòng/4 ngày; (2) Nhiệt độ phòng/4 ngày và sấy 80 
o
C/2h; (3) Nhiệt độ 

phòng/4 ngày và sấy 80 
o
C/4h; (4) Nhiệt độ phòng/7 ngày; (5) Nhiệt độ phòng/ 7 

ngày và sấy 80 
o
C/2h và (6) Nhiệt độ phòng/7 ngày và sấy 80 

o
C/2h 

Dựa vào các dữ liệu DSC biểu thị bởi đường đặc trưng biến đổi trạng thái pha 

theo nhiệt độ và sự biến thiên entanpi (∆H) của các thành phần trong cấu trúc màng 

nhựa epoxy. Sự th   đổi thành phần cấu trúc có thể do phản ứng giữa các thành 

phần trong hệ nhựa epoxy/chất đóng rắn còn lại chư  th m gi  phản ứng đóng rắn 

khi ở nhiệt độ phòng. Vì vậy khi gia nhiệt lần thứ nhất trong phân tích DSC thì phản 
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ứng đóng rắn có thể tiếp tục xảy ra, dẫn đến l m th   đổi entanpi của hệ thống [101, 

102].  

Dựa vào giá trị của entanpi mà có thể nhận biết sự th   đổi trong cấu trúc 

màng Epoxy là phản ứng xảy ra giữa các thành phần trong hệ hay chỉ đơn thuần là 

quá trình làm nóng chảy hay phân hủy của vật liệu. Trong phân tích DSC thì thông 

thường ∆H<0 là do có phản ứng tỏa nhiệt xảy ra trong hệ v  đối với màng Epoxy 

chính là phản ứng đóng rắn tiếp tục xảy ra giữa các thành phần trong nhựa. Còn 

∆H>0 thì quá trình biến đổi trạng thái từ thủy tinh sang kết tinh ở trạng thái nóng 

chảy hoặc do quá trình phân hủ , b   hơi các chất bốc, chất ẩm trong mẫu [102]. 

Bảng 3.9. Phân tích dữ liệu giản đồ DSC  

Điều kiện đóng rắn 
Dấu hiệu sự biến đổi  

do nhiệt độ của Epoxy 

Nhiệt độ tại 

đỉnh cực trị 

Tp (
o
C) 

∆H 

(mJ/mg) 

(1) Nhiệt độ phòng /4 ngày 

Có đỉnh cực trị âm nhọn, diện 

tích vùng biến đổi này lớn, có 

phản ứng tỏa nhiệt 

 

91.49 

 

-545.41 

(2) Nhiệt độ phòng/4 ngày 

và sấy 80 
o
C/2h 

Có đỉnh cực trị âm nhọn, diện 

tích vùng biến đổi này nhỏ 

hơn nhiều so với điều kiện 

(1), có phản ứng tỏa nhiệt 

 

70.37 

 

-53.3 

(3) Nhiệt độ phòng/4 ngày 

và sấy 80 
o
C/4h 

Có đỉnh cực trị âm nhọn, diện 

tích vùng biến đổi này nhỏ 

hơn điều kiện (2), có phản 

ứng tỏa nhiệt 

 

85.52 

 

-25.95 

(4) Nhiệt độ phòng/7 ngày 

Đường nhiệt có phần cong 

xuống phía cực trị  m, nhưng 

không thể hiện rõ sự chuyển 

pha  

 

120 

 

- 

(5) Nhiệt độ phòng/7 ngày 

và sấy 80 
o
C/1h 

Đường nhiệt có phần cong 

xuống nhưng rất nhẹ, không 

có đỉnh cực trị, không có sự 

tỏa nhiệt do phản ứng hay 

chuyển pha 

 

- 

 

- 

(6) Nhiệt độ phòng/7 ngày 

và sấy 80 
o
C/2h 

Đường nhiệt gần như thẳng, 

không có sự tỏa nhiệt do phản 

ứng hay chuyển pha 

 

- 

 

- 
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Từ Bảng 3.9 cho thấ  quá trình đóng rắn của màng Epoxy trong các điều kiện 

khác nh u như s u: Các điều kiện tương ứng từ (1) đến (4) đều có điểm cực trị âm 

với chiều cao phần đỉnh nhọn khá lớn, điều này chúng tỏ đã có sự biến đổi entanpi 

của hệ thống với giá trị ∆H khá lớn. Có thể đ   chính l  khoảng biến thiên entanpi 

do phản ứng đóng rắn tiếp tục xảy ra trong lần gia nhiệt thứ nhất, bên cạnh đó 

∆H<0 còn chứng tỏ đ   l  phản ứng tỏa nhiệt, điều n   cũng phù hợp với hiệu ứng 

của phản ứng đóng rắn nhựa epoxy [22, 28]. Đáng chú ý l  các đỉnh tỏa nhiệt mạnh 

tại các nhiệt độ tương đương nh u (~ 70 ÷ 90 
o
C), diện tích phần có sự biến đổi này 

được  ác định trên giản đồ cũng cho thấy có sự khác nh u, tương ứng nhiệt tỏa ra 

và quá trình phản ứng xảy ra với mức độ khác nh u. Do đó có thể căn cứ vào giá trị 

∆H, chiều cao và hình dạng củ  đỉnh cực trị để đánh giá mức độ đóng rắn của mẫu 

ở các điều kiện khác nhau. Đối với mẫu có mức độ đóng rắn lớn thì đường cong gia 

nhiệt lần thứ nhất sẽ không xuất hiện đỉnh nhiệt tỏa ra mạnh hoặc khoảng biến đổi 

kh ng có đỉnh cực trị rõ ràng tương ứng với điều kiện đóng rắn (5) và (6). Đối với 

mẫu có mức độ đóng rắn còn thấp (chư  đóng rắn ho n to n) thì đường cong gia 

nhiệt lần thứ nhất sẽ xuất hiện khoảng biến đổi với đỉnh cực trị rõ ràng v  đồng thời 

phần diện tích của vùng biến đổi cấu trúc do phản ứng đóng rắn lớn tương ứng nhiệt 

tỏa ra lớn tương ứng với điều kiện đóng rắn (1), (2), (3) và (4).  

Như vậy kết quả trên Hình 3.14 cho thấy phần diện tích và giá trị nhiệt tỏa ra 

∆H lần lượt giảm dần là -545.41 mJ/mg; -53.3 mJ/mg và -25.95 mJ/mg tương ứng 

với mức độ đóng rắn của màng Epoxy tăng dần theo các điều kiện đóng rắn là 

(1)<(2)<(3). Trong khi đó điều kiện (4) và (5) thì có xuất hiện điểm biến đổi tỏa 

nhiệt nhưng đỉnh cực trị của quá trình biến đổi do phản ứng đóng rắn không rõ ràng, 

kh ng đo được ∆H có nghĩ  l  mức độ đóng rắn đã tăng lên v  đạt gần như ho n 

to n, còn điều kiện (6) thì đường gia nhiệt (I) gần như kh ng có sự biến đổi nào 

khác biệt do phản ứng đóng rắn nên không xuất hiện pic nhiệt tỏa ra trong khoảng 

nhiệt độ từ 70-90 
o
C như các điều kiện (1), (2), (3), (4) v  (5). Như vậy có thể thấy 

rằng mức độ đóng rắn tăng dần theo các điều kiện đóng rắn như s u: (1) < (2) < (3) 

< (4) < (5) < (6). Có thể lý giải cho điều này là ở điều kiện đóng rắn (6) màng 

Epoxy có mức độ đóng rắn cao nhất, gần như ho n to n so với các điều kiện còn lại, 

do vậy khi gia nhiệt lần thứ nhất thì không xả  r  quá trình đóng rắn tiếp tục nên 

không xuất hiện vùng tỏa nhiệt mạnh do phản ứng đóng rắn gây ra.  

Vậ  điều kiện đóng rắn được chọn tương ứng điều kiện (6) là: Nhiệt độ phòng 

trong 7 ngày và sấy 80 
o
C trong 2h. Kết quả khảo sát cũng cho thấy mức độ đóng 

rắn tỷ lệ với thời gian và nhiệt độ đóng rắn, có nghĩ  l  để đạt được mức độ đóng 

rắn hoàn toàn thì phải tiến h nh trong điều kiện nhiệt độ thường trong thời gian dài 
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(7 ngày) và kết hợp gia nhiệt ở nhiệt độ trong khoảng thời gian thích hợp (80 
o
C/2h).  

3.5.2. Nghiên cứu ảnh hưởng NC đến quá trình đóng rắn màng phủ epoxy 

Để khảo sát ảnh hưởng củ  NC đến quá trình đóng rắn màng epoxy, các mẫu 

sau khi phủ lên bề thép được đóng rắn trong cùng điều kiện đã được  ác định ở trên 

là nhiệt độ phòng/7 ngày và sấy ở 80 
o
C trong 2h. S u đó mẫu được đem đi đo nhiệt 

vi s i quét (DSC). Cũng tương tự như thực nghiệm  ác định điều kiện đóng rắn ở 

trên, ở đ   th ng tin để ph n tích cũng l  lần gia nhiệt thứ nhất. Kết quả đo DSC 

được thể hiện trên Hình 3.15 và các dữ liệu ph n tích được trình bày trong Bảng 

3.10.  

Bảng 3.10. Phân tích giản đồ DSC các mẫu màng nanocomposite trên Hình 3.15 

Mẫu 
Sự biến đổi do nhiệt trong 

màng Epoxy 

Nhiệt độ  

pic cực trị 

Tp (
o
C) 

Entanpi 

∆H 

(mJ/mg) 

(a) Epoxy Đường nhiệt gần như thẳng, 

không có sự tỏa nhiệt do 

phản ứng hay chuyển pha 

 

- 

 

- 

(b) CNTs/epoxy 
Có đỉnh cực trị âm nhọn, có 

phản ứng tỏa nhiệt 

 

69,05 

 

-45,66 

(c) O-CNTs/epoxy Có đỉnh cực trị âm nhọn, có 

phản ứng tỏa nhiệt 

 

64,68 

 

-143,08 

(d) Graphen/epoxy Có đỉnh cực trị âm nhọn, có 

phản ứng tỏa nhiệt 

 

71,72 

 

-47,08 

(e) GO/Epoxy Có đỉnh cực trị âm nhọn, có 

phản ứng tỏa nhiệt 

65,88 -60,79 

(f) (CNTs + graphen)/epoxy Có đỉnh cực trị âm nhọn, có 

phản ứng tỏa nhiệt 

 

71,55 

 

-45,36 

(g) (O-CNTs + GO)/epoxy Có đỉnh cực trị âm nhọn tại 

2 nhiệt độ, có phản ứng tỏa 

nhiệt 

71,06; 86,07 -64,92; -

24,15 

Theo dữ liệu phân tích trong Bảng 3.10 cho thấy rằng, khi đóng rắn ở điều kiện 

đã  ác định tương ứng đối với mẫu Epo   đạt mức độ đóng rắn hoàn toàn, thì sự có 

mặt của NC trong các mẫu tương ứng với giản đồ DSC trên Hình 3.15 (b-g) đều 

xuất hiện các đỉnh pic cực trị âm của quá trình biến đổi trạng thái pha của vật liệu 

kèm theo hiện tượng tỏa nhiệt do sự th   đổi entanpi của các thành phần trong hệ 
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thống [102, 121]. Ở đ   quá trình biến đổi này là do phản ứng đóng rắn xảy ra giữa 

các thành phần trong màng n nocomposite, điều n   cũng được báo cáo trong tài 

liệu [102, 121]. Như vậy có thể thấy rằng sự có mặt củ  NC đều làm cho màng 

Epo   đóng rắn kh ng ho n to n trong điều kiện đóng rắn đối với màng phủ epoxy 

trắng. Trong đó đối với mẫu kết hợp của (O-CNTs + GO)/Epoxy giản đồ DSC 

(Hình 3.15 (g)) xuất hiện 2 đỉnh pic cực trị âm tại 2 giá trị nhiệt độ pic khác nhau 

(71,06 và 86,07), cho thấy rằng 2 cấu trúc n   đã có sự đ n  en ph n tán nên quá 

trình phản ứng khâu mạch có thể đã  ảy ra giữa các cấu trúc NC với cấu trúc nhựa 

epoxy ở 2 điều kiện nhiệt độ khác nhau. 

 

Hình 3.15. Giản đồ DSC của các mẫu NC/epoxy đóng rắn ở điều kiện nhiệt độ 

phòng/7 ngày và sấy ở 80 
o
C/ 2h: (a) epoxy; NC/epoxy (b, c, d, e, f, g) 

Kết quả này có thể do trong điều kiện đóng rắn 7 ngày ở nhiệt độ phòng và sấy 

ở 80 
o
C trong 2h đối với Epoxy trắng thì quá trình hình thành mạng lưới ngang do 

phản ứng đóng rắn xảy ra hoàn toàn. Tuy nhiên khi có mặt của cấu trúc kích thước 
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nano NC  khuếch tán vào giữa mạch đại phân tử polymer nên có thể làm cản trở và 

che chắn các nhóm chức tham gia phản ứng đóng rắn của nhựa epoxy. Vì vậy với 

điều kiện đóng rắn này có thể chư  đủ để quá trình đóng rắn xả  r  ho n to n. Điều 

này dẫn đến khi tiếp tục gia nhiệt thì phản ứng đóng rắn sẽ tiếp tục xảy ra giữa các 

thành phần trong hệ thống vật liệu NC/epo  . Trong đó đối với của các mẫu tương 

ứng NC có mặt nhóm chức chứa oxy (O-CNTs và GO) thì nhiệt tỏ  r  (∆H) lớn hơn 

so với các mẫu NC nguyên bản. Điều này có thể khi ở điều kiện nhiệt độ cao trong 

lần gia nhiệt thứ nhất củ  phép đo DSC các nhóm chức dạng –COOH có trong O-

CNTs và GO mới được hoạt hóa và có khả năng phản ứng với các nhóm chức (-OH, 

-COC, -NH, -NH2) có trong hệ thống epoxy/chất đóng rắn  min tương tự như chất 

đóng rắn dạng axit cacboxylic thuộc nhóm chất đóng rắn nóng [22, 28]. Do vậy các 

cấu trúc NC có thể tham gia trong cấu trúc mạng lưới ngang bằng các liên kết cộng 

hóa trị được m  hình hó  trong Hình 3.17, 3.18 v  3.19 tương tự như trong t i liệu 

[50, 58, 122]. Đ   có thể là nguyên nhân xảy ra sự chuyển pha nhiệt v  l m tăng giá 

trị biến thiên ent npi ∆H của hệ thống vật liệu khi gia nhiệt lần thứ nhất.  

Để  ác định điều kiện đóng rắn cho màng phủ nanocomposite NC/epoxy tiếp 

tục khảo sát các mẫu kết hợp ở điều kiện đóng rắn là 7 ngày ở nhiệt độ phòng và 

sấy ở 80 
o
C trong 4h, phân tích DSC lấy số liệu tương ứng lần gia nhiệt thứ nhất để 

đánh giá mức độ đóng rắn của mẫu, thu được kết quả trên Hình 3.16. 

 

Hình 3.16. Giản đồ DSC của các mẫu NC/epoxy đóng rắn ở điều kiện nhiệt độ 

phòng/7 ngày và sấy ở 80 
o
C trong 4h 

 

Kết quả khảo sát DSC trên Hình 3.16 cho thấy, ở điều kiện đóng rắn khảo sát 7 

ngày ở nhiệt độ phòng và sấy ở 80 
o
C trong 4h đối với các mẫu có mặt NC thì lần 

gia nhiệt lần thứ nhất đều kh ng có đỉnh pic cực trị  m như ở điều kiện khảo sát 7 



87 

 

ngày ở nhiệt độ phòng và sấy ở 80 
o
C trong 2h. Điều này có thể màng phủ 

NC/epoxy đã đóng rắn hoàn toàn ở điều kiện khảo sát, nên không có sự chuyển pha 

do phản ứng đóng rắn tiếp tục xảy ra khi gia nhiệt. 

 

Hình 3.17. Sự tương tác liên k t của O-CNTs với nhựa epoxy [50] 

  

 

Hình 3.18. Sự tương tác liên k t của GO với nhựa epoxy [58] 
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Hình 3.19. Sự tương tác của hệ k t hợp O-CNTs và GO với nhựa epoxy [122] 

Do vậy chọn điều kiện đóng rắn màng phủ NC/epoxy là nhiệt độ phòng trong 7 

ngày và sấy ở 80 
o
C trong 4h cho tất cả các thực nghiệm gia công tạo mẫu để xác 

định các tính chất đặc trưng của màng phủ trong nghiên cứu này. 

TIỂU KẾT LUẬN 5 

Từ kết quả nghiên cứu ảnh hưởng NC trước và sau biến tính đến quá trình 

đóng rắn màng Epoxy có thể rút ra kết luận như s u: 

- Điều kiện đóng rắn màng phủ nhựa epoxy khi không có mặt NC để đạt mức 

độ đóng rắn hoàn toàn là sau gia công tạo m ng để ở nhiệt độ phòng trong 7 ngày 

và sau đó sấy ở 80 
o
C trong 2 giờ. 

- Điều kiện đóng rắn màng phủ nhựa epoxy khi có mặt NC để đạt mức độ đóng 

rắn hoàn toàn là sau khi gia công tạo m ng để ở nhiệt độ phòng trong 7 ngày và sau 

đó sấy ở 80 
o
C trong 4 giờ. 

3.6. Nghiên cứu cấu trúc của màng phủ nhựa nanocomposite NC/epoxy 

Nghiên cứu cấu trúc màng phủ nanocomposite NC/epoxy nhằm đánh giá khả 

năng gi  cường của NC và sự kết hợp cấu trúc NC kích thước nano 1D của CNTs 

và 2D của graphen. Ở đ   tiến hành khảo sát các mẫu màng phủ nhựa epoxy với sự 

phân tán của NC gồm:  

+ Hệ phân tán riêng lẻ cấu trúc NC ký hiệu lần lượt là CNTs/Epoxy, O-

CNTs/Epoxy, graphen/Epoxy và GO/Epoxy. 
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+ Hệ phân tán kết hợp cấu trúc NC ký hiệu lần lượt là (CNTs + graphen)/epoxy 

và ((O-CNTs + GO))/Epoxy. 

Bằng phương thức phân tán thích hợp mà sự phân tán của cấu trúc NC riêng lẻ 

và sự kết hợp cấu trúc NC (1D+2D) trong màng phủ epoxy mà chúng gắn kết và 

hình thành dạng cấu trúc 3 chiều (3D) được mô hình hóa trong Hình 3.20 [122].  

 

Hình 3.20. Mô hình phân tán của NC trong màng phủ nhựa epoxy [122]  

Theo mô hình phân tán này thì sự phân tán cấu trúc dạng 3D hứa hẹn sẽ làm 

tăng khả năng gi  cường theo 3 chiều trong không gian màng phủ nhựa. Do vậy sẽ 

l m tăng hiệu quả ảnh hưởng gi  cường so với ảnh hưởng của riêng lẻ cấu trúc NC. 

Đ   chính l  ý tưởng mới của nghiên cứu này khi chọn đối tượng nghiên cứu là cấu 

trúc 1D và 2D của vật liệu NC dùng làm chất gi  cường cho màng phủ nhựa epoxy. 

Điều này sẽ được chứng minh bằng các kết quả khảo sát các tính năng cơ lý hó  của 

màng phủ n nocomposite NC/epo   thu được ở các nội dung nghiên cứu tiếp theo. 

Nghiên cứu này đã sử dụng các phương pháp đặc trưng cấu trúc vật liệu gồm phổ 

hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), kính hiển vi điện tử quét (SEM), kính hiển vi 

điện tử truyền qu  độ phân giải cao (HR-TEM). Kết quả được trình bày và phân tích 

ở các phần dưới đ  . 

3.6.1. Kết quả nghiên cứu bằng phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) 

Kết quả phân tích cấu tạo của màng phủ nhựa epoxy và màng phủ NC/epoxy 

bằng phổ FTIR được thể hiện trên Hình 3.21, Hình 3.22 và Hình 3.23).  

Kết quả cho thấy rằng các pic hấp thụ của các nhóm nguyên tử và nhóm chức 

tiêu biểu của nhựa epoxy đóng rắn với hợp chất amin gồm: -OH (~3391 - 3395 cm
-1

 

), -C=O và C-C (~1600-1680 cm
-1

), -CN (1200 – 1360 cm
-1

), -COC (~1033 - 1040 

cm
-1

), -NH (~700 - 900 cm-
1
) đều xuất hiện với các mẫu nanocomposite NC/epoxy. 

Trong đó các mẫu NC đã biến tính (O-CNTs/Epoxy; GO/Epoxy và (O-CNTs + 

GO)/Epoxy) sự hiện các pic hấp thụ củ  các d o động liên kết tại các số sóng ~1600 
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- 1680 cm
-1

 của nhóm C-C và số sóng ~1033 - 1040 cm
-1 

của liên kết –COC với 

cường độ mạnh hơn so với các mẫu Epoxy và các mẫu NC/epoxy nguyên bản. Như 

vậy có thể NC đã biến tính với sự có mặt của các nhóm chức chứ  o   đã tham gia 

vào cấu trúc mạng lưới cùng với nhựa epoxy, hình thành các liên kết hóa học (-CN; 

-COC; -NH) giữa các nhóm chức của NC biến tính, chất đóng rắn và nhựa epoxy. 

 

Hình 3.21. Phổ FTIR của màng phủ: epoxy; CNTs/epoxy và O-CNTs/epoxy 

 

Hình 3.22. Phổ FTIR của màng phủ: epoxy; graphen/epoxy và GO/epoxy 
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Hình 3.23. Phổ FTIR của màng phủ: epoxy; (CNTs + graphen)/epoxy và (O-

CNTs + GO)/epoxy 
 

3.6.2. Kết quả nghiên cứu bằng SEM 

Việc nghiên cứu cấu trúc hình thái của màng phủ nhựa nanocomposite bằng 

SEM sẽ cung cấp các th ng tin để đánh giá các đặc trưng ph n tán của các cấu trúc 

NC trong chất tạo màng Epoxy từ đó có thể đánh giá ảnh hưởng đến các tính chất 

cơ lý hó  của màng phủ nhựa  nanocomposite. Các mẫu được gia công tạo màng 

bằng các phương pháp như nh u đã trình b   trong chương 2 v  đem đi ph n tích. 

Kết quả khảo sát SEM được biểu diễn trong Hình 3.24 (a, b, c, d, e).  

Hình 3.24 (a) là hình ảnh cấu trúc hình thái của màng phủ nhựa epoxy trắng 

(không có chất phân tán NC) cho thấy khá nhẵn màu sắc đồng nhất thể hiện màng 

phủ trống không có cấu trúc khác nào trong nhựa. Trong khi đó Hình 3.24 (b, c, d, 

e, g) là ảnh SEM của màng phủ nhựa với sự phân tán của NC cho thấy có sự hiện 

diện của các cấu trúc lạ khác với cấu trúc của nhự  epo  . Trong đó với chất phân 

tán khác nhau thể hiện hình thái cấu trúc tương ứng khác nh u. Đối với mẫu 

CNTs/epoxy và O-CNTs/epoxy (Hình 3.24 (b, c)) cho thấy cấu trúc hình ống của 

CNTs đã ph n tán trong màng phủ epoxy. Trong khi Hình 3.24 (d, e) cho thấy phần 

mép tấm graphen và GO xếp lớp dạng vảy với trạng thái phân tán khác nhau. Có thể 

thấ  đối với màng phủ CNTs/epoxy và graphen/epoxy (Hình 3.24(b, d) ) còn tồn tại 

nhiều cấu trúc tụ đám, kết tụ thành cụm của chất phân tán NC. Điều này cho thấy 

NC nguyên bản có sự phân bố kh ng đồng đều trong màng phủ, sự phân tách cấu 
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trúc rời rạc kém, đ   l  kiểu trạng thái ph n tán tương ứng với cấu trúc 

microcomposite theo phân loại trên được mô hình ở Hình 2.4 (a). 

 

 

 

Hình 3.24. Ảnh SEM của các mẫu: Epoxy (a); CNTs/Epoxy (b); O-CNTs/epoxy (c); 

graphen/epoxy (d);GO/epoxy (e) 

Trong khi đó Hình 3.24 (c, e) là ảnh SEM của mẫu O-CNTs/Epoxy và 

GO/Epoxy cho thấy sự phân tách rời rạc khỏi nhau khá nhiều nên hầu như kh ng có 

hiện tượng kết tụ, co cụm của chất phân tán NC trong màng phủ epoxy. Điều này 

thể hiện sự phân tán và phân bố ở trạng thái tốt hơn tương ứng kiểu phân tán 

(a) 

(b) (c) 

(d) (e) 
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nanocomposite theo phân loại trên được mô hình ở Hình 2.4 (b, c) khi cấu trúc NC 

có mặt các nhóm chức chứa oxy của O-CNTs và GO. 

 

Hình 3.25. Ảnh SEM của các mẫu: (CNTs + graphen)/epoxy (a1, a2) và (O-CNTs 

+ GO)/epoxy (b1, b2) 
 

Hình 3.25 (b1, b2) là hình ảnh SEM của mẫu màng phủ nanocomposite hệ kết 

hợp (O-CNTs + GO)/Epoxy cho thấy sự phân bố giữa các cấu trúc của O-CNTs và 

GO khá đồng đều, đã có sự đ n  en v   en kẽ giữa 2 loại cấu trúc trong màng 

Epoxy. Như vậy có thể thấy rằng NC với sự có mặt các nhóm chức chứa oxy đã l m 

cho màng phủ NC/epoxy có hình thái bề mặt phẳng nhẵn hơn, đạt trạng thái phân 

tán phân tách cấu trúc nano trong màng phủ tốt hơn nhiều so với NC nguyên bản, 

tương ứng với trạng thái phân tán của cấu trúc nanocomposite theo mô hình phân 

loại trên Hình 2.4 (c). Như vậy chứng tỏ NC với sự có mặt nhóm chức chứa oxy đã 

cải thiện khả năng ph n tán v  tương tác trong nhựa epoxy đáng kể. Dự báo chúng 

sẽ l m tăng khả năng gi  cường tính chất cho màng phủ nhựa epoxy được thể hiện 

v  được chứng minh bằng các khảo sát tính chất của màng phủ trong các nghiên 

cứu tiếp theo. Điều này có thể giải thích rằng với sự có mặt của các nhóm chức (-

Graphen 

CNTs 

O-CNTs 

GO 

GO 
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OH, -COOH, -CO) trên cấu trúc của O-CNTs và GO dễ dàng hình thành các tương 

tác có năng lượng liên kết lớn với cấu trúc của nhựa epoxy như liên kết π-π, liên kết 

hydro, liên kết cộng hóa trị trong quá trình đóng rắn tạo mạng lưới không gian của 

hệ nhựa epoxy/chất đóng rắn được mô hình hóa trong Hình (3.17, 3.18, 3.19) [80, 

81, 82, 112, 115]. Ngoài ra sự có mặt của nhóm chức trên bề mặt cấu trúc NC còn 

có thể hình thành lực đẩy giữa các cấu trúc NC ra xa khỏi nhau và làm giảm lực hấp 

dẫn Van der Waals vốn rất lớn giữa chúng, dẫn đến giảm sự tụ đám, kết tụ của NC 

trong màng phủ epoxy [81, 84, 88].  

Như vậy kết quả phân tích cấu trúc hình thái màng phủ NC/epoxy n   cũng 

chứng tỏ sự biến tính NC đã cải thiện đáng kể khả năng phân tán và đạt được trạng 

thái phân tách, xen kẽ của cấu trúc nanocomposite. 

TIỂU KẾT LUẬN 6 

Từ các kết quả phân tích trạng thái cấu trúc của màng phủ nhựa nanocomposite 

với sự phân tán của NC có thể rút ra kết luận như s u: 

- NC nguyên bản (CNTs và graphen) vẫn còn tụ đám, kết tụ khá nhiều khi 

phân tán trong màng phủ epoxy, làm cho mức độ đồng nhất của màng phủ kém và 

cấu trúc màng phủ chư  đạt được trạng thái phân tán của cấu trúc nanocomposite.  

- NC với sự có mặt của các nhóm chức (O-CNTs và GO) có khả năng ph n tán 

phân tách xen kẽ cấu trúc nano khá tốt v  tương tác với nhựa epoxy trong màng phủ 

tốt hơn. Do vậy làm cho cấu trúc của màng phủ đạt trạng thái phân tán 

nanocomposite khá đồng đều, đồng nhất về cấu trúc và hình thái bề mặt khá phẳng 

nhẵn. 

3.7. Nghiên cứu ảnh hƣởng NC đến tính chất nhiệt của màng phủ epoxy 

3.7.1. Kết quả khảo sát bằng phân tích nhiệt vi sai (DSC) 

Sử dụng phương pháp ph n tích nhiệt vi s i (DSC) để khảo sát ảnh hưởng của 

chất gi  cường NC đến tính chất chuyển pha nhiệt của nhựa epoxy. Các dữ liệu của 

giản đồ DSC đặc trưng tính chất chuyển pha nhiệt trong nghiên cứu này l  đường 

gia nhiệt và làm lạnh lần thứ 2. Trong đó đại lượng đặc trưng l  nhiệt độ hóa thủy 

tinh cực đại được chọn để đánh giá ảnh hưởng tính chất nhiệt màng phủ của NC.    

Ở đ   sử dụng lượng h m lượng NC so với nhựa epoxy là 0,1% và tỷ lệ khối 

lượng của hệ kết hợp CNTs/Graphen là 1:1. Các thực nghiệm phân tán và gia công 

tạo mẫu màng phủ thực hiện cùng phương pháp v  điều kiện như nh u cho tất cả 

các mẫu. Các thông số đặc trưng của kết quả phân tích bằng DSC được tổng hợp 

trong Bảng 3.11. 

Nhận xét kết quả phân tích trong Bảng 3.11 như s u: 
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- Nhiệt độ hóa thủy tinh (Tg) trung bình của màng phủ epoxy tăng lên khi có 

mặt chất gi  cường NC, trong đó mẫu O-CNTs (103,72 
o
C) tăng nhiều hơn so với 

mẫu CNTs (102,45 
o
C). Tương tự như CNTs, cấu trúc nano dạng tấm của graphen 

khi phân tán trong nhựa epoxy cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ hóa thủy tinh của 

nhự . Trong đó cả graphen v  GO đều làm Tg của Epoxy (97,95 
o
C) tăng lần lượt  

103,02 
o
C và 108,06 

o
C.  

- Màng phủ epoxy với hệ kết hợp cấu trúc NC (1D + 2D) đều l m tăng nhiệt độ 

hóa thủy tinh của màng phủ epoxy. Bên cạnh đó so với màng phủ với hệ riêng lẻ 

cấu trúc NC/epoxy thì hệ kết hợp cấu trúc NC đều l m tăng nhiệt độ hóa thủy tinh 

của màng lên nhiều hơn. Trong đó nhiệt độ hóa thủy tinh của mẫu màng phủ hệ kết 

hợp NC với sự có mặt nhóm chức chứa oxy (O-CNTs + GO) lớn hơn so với mẫu 

kết hợp NC nguyên bản (CNTs + Graphen). Điều n   cũng tương đồng với sự ảnh 

hưởng của riêng lẻ cấu trúc của cả CNTs và graphen đã khảo sát và trình bày trong 

mục 3.5.1 và 3.5.2 của báo cáo này. Do vậy các giải thích cho kết quả khảo sát này 

cũng tương tự như đã trình b   ở mục 3.5.1 và 3.5.2. Ngoài ra nhiệt độ hóa thủy 

tinh của mẫu màng phủ hệ kết hợp (O-CNTs + GO)/Epoxy lớn nhất trong tất cả các 

mẫu màng phủ nanocomposite NC/epoxy v  c o hơn so với mẫu màng phủ epoxy 

trắng rất nhiều (~ 30 
o
C). 

Bảng 3.11. Các thông số phân tích từ giản đồ DSC của các mẫu   

Mẫu 
Nhiệt độ bắt đầu hóa 

thủy tinh Tg onset (
o
C) 

Nhiệt độ hóa thủy tinh 

cực đại Tg mid (
o
C) 

Epoxy 

CNTs/Epoxy 

O -CNTs/Epoxy 

Graphen/Epoxy 

GO/Epoxy 

(CNTs + 

Graphen)/Epoxy 

(O-CNTs + 

GO)/Epoxy 

90,86 

98,06 

94,38 

96,05 

98,28 

103,21 

106,75 

97,95 

102,45 

103,72 

103,02 

108,06 

123,30 

126,89 

Điều này có thể trong điều kiện gia nhiệt ở nhiệt độ cao lần thứ nhất của phép 

đo DSC quá trình đóng rắn đã tiếp tục xảy ra không những với chất đóng rắn nhựa 

epoxy mà có thể đã có phản ứng giữa cấu trúc chất gi  cường NC với cấu trúc của 

nhựa epoxy/chất đóng rắn và hình thành liên kết cộng hóa trị bền vững trong cấu 

trúc mạng lưới không gian của nhựa epoxy (được mô hình hóa trong Hình 3.26) 

[102]. Vì vậ  đối với mẫu NC có mặt nhóm chức chứ  o   l m tăng nhiệt độ hóa 
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thủy tinh lớn hơn so với NC nguyên bản có thể là do khả năng phản ứng xảy ra giữa 

các nhóm chức có trong cấu trúc nhựa (-OH, nhóm epoxy), nhóm chức có trong 

chất đóng rắn (-NH2, -OH) với các nhóm chức chứa oxy hình thành trên bề mặt cấu 

trúc của NC. Ngoài ra còn hình thành các liên kết hydro, liên kết lưỡng cực, liên kết 

phân tán giữa cấu trúc NC với cấu trúc nhựa và chất đóng rắn. Điều này dẫn đến sự 

hình thành các liên kết năng lượng cao và tăng mật độ cầu nối ngang trong màng 

phủ epoxy lớn hơn so với NC nguyên bản. Hơn nữa sự tham gia của các cấu trúc 

nano của NC trong cấu trúc mạng lưới đóng rắn của nhựa epoxy cũng l m tăng sự 

cản trở dịch chuyển của cấu trúc nhựa làm cho nhự  đóng rắn trở nên kém linh 

động. Vì vậy nhiệt độ hóa thủy tinh của màng phủ epoxy tăng lên, điều n   cũng 

được báo cáo trong các tài liệu [67, 69, 80, 98, 116, 117]. Sự tăng Tg lớn nhất đối 

với hệ kết hợp của CNTs và graphen khi có mặt nhóm chức chứa oxy có thể do tác 

dụng kiểu cộng hợp của từng cấu trúc riêng lẻ. Do vậy ảnh hưởng của riêng lẻ cấu 

trúc NC thấp hơn so với hệ kết hợp 2 loại cấu trúc 1D và 2D. 

 

Hình 3.26. Cấu trúc liên k t hệ k t hợp (O-CNTs + GO) với nhựa epoxy [122] 

3.7.2. Kết quả khảo sát bằng phân tích nhiệt trọng  ượng (TGA-DTA) 

Sử dụng phương pháp ph n tích nhiệt trọng lượng (TGA-DTA) để khảo sát 

nhiệt độ phân hủy của mẫu màng phủ epoxy và các mẫu màng phủ NC/epoxy. Từ 

đó có thể đánh giá ảnh hưởng của chất gi  cường NC đến khả năng chịu nhiệt v  độ 

bền nhiệt của màng phủ nhựa epoxy. Đối với vật liệu polyme nói chung, sản phẩm 

màng phủ nhựa nói riêng tính chất này ảnh hưởng đến tính năng v  phạm vi ứng 
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dụng của chúng. Kết quả phân tích được thể hiện trên giản đồ Hình 3.27, 3.28, 3.29 

và dữ liệu ph n tích được tổng hợp trong Bảng 3.12. 

Bảng 3.12. Các thông số phân tích trên giản đồ TGA của các mẫu 

Nhận xét các kết quả phân tích TGA-DTA như s u:  

- Nhiệt độ phân hủy cực đại (Tdmax) của các mẫu màng phủ CNTs/Epoxy 

(~418,46 
o
C) và màng phủ O-CNTs/Epoxy (~421,13 

o
C) đều tăng lên đáng kể so 

với mẫu màng phủ epoxy trắng (~398,3 
o
C). Trong đó mẫu màng phủ O-

CNTs/Epoxy có nhiệt độ phân hủy mạnh c o hơn so với mẫu CNTs nguyên bản.  

- Ảnh hưởng của dạng cấu trúc lớp củ  gr phen cũng tương tự dạng cấu trúc 

ống củ  CNTs. Trong đó m ng phủ GO/Epoxy với cấu trúc chứa nhóm chức trên bề 

mặt tấm graphen có nhiệt độ bắt đầu phân hủ  tăng lên đáng kể (~5 
o
C) so với màng 

Epoxy, trong khi đó m ng phủ gr phen/Epo   thì tăng rất ít (<1 
o
C). 

- Nhiệt độ phân hủy cực đại của cả màng phủ graphen/Epoxy và GO/Epoxy 

đều tăng lên đáng kể, trong đó m ng GO/Epo   tăng khá nhiều (~30 
o
C) so với 

m ng Epo  . Như vậy sự ảnh hưởng của cấu trúc dạng lớp (2D) của vật liệu NC 

cũng l m tăng độ bền nhiệt cho màng phủ epoxy. graphen có mặt nhóm chức chứa 

oxy (GO) thì ảnh hưởng tốt hơn so với graphen nguyên bản.  

- Cấu trúc ống của CNTs (CNTs và O-CNTs) l m tăng đáng kể nhiệt phân hủy 

của màng phủ epoxy (lần lượt là 418,46 
o
C và 421,13 

o
C), c o hơn m ng phủ epoxy 

trắng rất nhiều (lần lượt CNTs ~ 83 
o
C và O-CNTs ~86 

o
C). Bên cạnh đó cấu trúc 

nano dạng lớp củ  gr phen v  GO l m tăng nhiệt độ phân hủy so màng phủ epoxy ít 

hơn so với cấu trúc ống của CNTs (lần lượt graphen ~ 23 
o
C và GO ~40 

o
C).  

- Kết quả còn cho thấy sự ảnh hưởng độ bền nhiệt của hệ kết hợp NC thấp hơn 

khá nhiều (~ 40 
o
C đối với CNTs và ~ 50 

o
C đối với O-CNTs) so với ảnh hưởng của 

đơn cấu trúc dạng ống củ  CNTs v  c o hơn kh ng nhiều so với ảnh hưởng củ  đơn 

cấu trúc dạng lớp của graphen (~5 
o
C - 10 

o
C). Với kết quả n   cũng cho thấy cấu 

trúc NC có mặt các nhóm chức chứa ôxy (O-CNTs và GO) có ảnh hưởng l m tăng 

độ bền nhiệt cho màng phủ epoxy tốt hơn so với NC nguyên bản.   

Mẫu 
Nhiệt độ bắt đầu 

phân hủy Td (
o
C) 

Nhiệt độ phân hủy 

cực đại Tdmax (
o
C) 

Epoxy 

CNTs/Epoxy 

O-CNTs/Epoxy 

Graphen/Epoxy 

GO/Epoxy 

(CNTs + graphen)/Epoxy 

(O-CNTs + GO)/Epoxy 

328,98 

330,01 

333,86 

329,12 

332,24 

329,93 

329,00 

334,60 

418,46 

421,13 

341,92 

364,11 

368,34 

378,62 
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Hình 3.27. Giản đồ TGA-DTA của: epoxy; CNTs/epoxy; O-CNTs/epoxy 
 

 

Hình 3.28. Giản đồ TGA-DTA của: epoxy; graphen/epoxy; GO/epoxy 

 

Hình 3.29. Giản đồ TGA-DTA của: epoxy; (CNTs + graphen)/epoxy và (O-CNTs + 

GO)/epoxy 
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Có thể giải thích cho các k t quả khảo sát ảnh hưởng của NC đ n tính chất 

nhiệt của màng phủ nhựa epoxy như sau:  

- Vật liệu NC với đặc tính có cấu trúc bền vững chịu nhiệt cao và tính dẫn 

nhiệt tốt nên sẽ góp phần hấp thụ nhiệt và phân bố nhiệt đồng đều trong cấu trúc 

màng phủ nhựa. Điều này có thể làm giảm tác động nhiệt độ lên cấu trúc nhựa và 

hạn chế hiện tượng nhiệt cục bộ do sự phân bố và truyền nhiệt kém của cấu trúc của 

nhựa. Vì vậy sự phân tán của NC trong màng phủ nhựa epoxy đều l m tăng nhiệt độ 

bắt đầu hủy và phân hủy cực đại lên đáng kể so với màng phủ epoxy trắng. 

- NC có mặt nhóm chức chứa oxy (O-CNTs và GO) khi phân tán trong màng 

Epoxy có thể hình thành các liên kết hóa học với cấu trúc nhựa epoxy và chất đóng 

rắn (được mô hình hóa trong Hình 3.18). Điều n   l m cho tăng năng lượng liên kết 

của cấu trúc màng phủ nhựa epoxy đóng rắn nên l m tăng khả năng chịu các tác 

động của nhiệt độ. Do vậy NC biến tính l m tăng tính bền chịu nhiệt độ cho màng 

phủ epoxy nhiều hơn so với NC nguyên bản. 

- Kết quả khảo sát thu được cho thấy rằng so với hệ đơn cấu trúc thì ảnh hưởng 

của hệ kết hợp đến độ bền nhiệt của màng phủ epoxy tăng lớn hơn so với của hệ 

đơn cấu trúc và có giá trị trung gian giữa hệ đơn cấu trúc. Điều n   cũng chứng tỏ 

sự ảnh hưởng qua lại giữa các cấu trúc khác nhau trong màng phủ epoxy và ảnh 

hưởng của hệ kết hợp tạo ra bởi tác động của từng cấu trúc riêng lẻ tương ứng với tỷ 

lệ thành phần cấu trúc của hệ kết hợp. Hệ kết hợp của NC biến tính làm cho màng 

phủ nhự  n nocomposite có độ bền nhiệt trung gian giữa 2 hệ đơn cấu trúc, do đó 

có thể điều chỉnh độ bền nhiệt bằng cách điều chỉnh tỷ lệ của 2 loại cấu trúc này 

trong hệ kết hợp cấu trúc. Ở đ   với tỷ lệ thành phần kết hợp là 1:1, thì kết quả đặc 

trưng độ bền nhiệt là nhiệt độ phân hủy cực đại cho thấy ảnh hưởng của hệ kết hợp 

NC có giá trị trung gian củ  tác động đơn lẻ cấu trúc là khá phù hợp.  

Như vậy có thể thấy rằng với cấu trúc NC có mặt các nhóm chức chứa ôxy đã 

l m tăng hiệu quả gi  cường tính chịu nhiệt cho màng phủ epoxy so với vật liệu NC 

nguyên bản đáng kể. Đ   cũng l  một minh chứng nữa cho việc lựa chọn cấu trúc 

thích hợp khi sử dụng vật liệu NC làm chất gi  cường cho vật liệu nanocomposite 

trên cơ sở Epoxy dùng làm màng phủ.     

3.7.3. Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp đo hệ số dẫn nhiệt  

Tính chất siêu dẫn nhiệt đặc biệt của vật liệu NC là một trong những tính chất 

đáng chú ý trong các nghiên cứu ứng dụng của chúng. Do vậy ở đ   tiến hành 

nghiên cứu ảnh hưởng củ  NC đến hệ số dẫn nhiệt của màng phủ nhựa  Epoxy cho 
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định hướng ứng dụng lớp phủ chịu nhiệt. Kết quả khảo sát được trình bày trong 

Bảng 3.13 và biểu diễn trên Hình 3.30.  

 
Hình 3.30. Ảnh hưởng của NC đ n hệ số dẫn nhiệt của màng phủ epoxy 

 Bảng 3.13. Hệ số dẫn nhiệt của các mẫu nanocomposite  

Mẫu 
Hệ số dẫn nhiệt 

(W/m.K) 

Epoxy 

CNTs/Epoxy 

O-CNTs/Epoxy 

Graphit/Epoxy 

Graphen/Epoxy 

GO/Epoxy 

(CNTs + graphen) 

(1:1)/Epoxy 

(O-CNTs + GO) (1:1)/Epoxy 

0,292 

0,347 

0,389 

0,286 

0,384 

0,434 

0,475 

0,587 

 

  

Hình 3.31. Ảnh hưởng của cấu trúc NC nguyên bản (a) và NC có mặt nhóm chức 

( ) đ n hệ số dẫn nhiệt của màng phủ epoxy 
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Từ kết quả ở Hình 3.30 và Bảng 3.13 và có thể nhận  ét như s u: 

- Sự có mặt của NC trong màng phủ epoxy đã l m tăng hệ số dẫn nhiệt của 

màng phủ epoxy lên đáng kể so với màng phủ epoxy trắng. Trong đó đáng chú ý sự 

phân tán của graphit làm giảm hệ số dẫn nhiệt của màng phủ epoxy (~0,286 so với 

0,292 của màng phủ epoxy). Điều này có thể giải thích rằng: Độ dẫn nhiệt của 

graphit (hệ số dẫn nhiệt ~ 2,8 W/m.K) rất nhỏ nên chúng được xem là vật liệu cách 

nhiệt vì vậy khi phân tán trong màng phủ epoxy sẽ l m tăng tính cách nhiệt dẫn đến 

hệ số dẫn nhiệt của màng phủ graphit/Epoxy giảm so với màng phủ epoxy trắng. 

Trong khi đó cấu trúc nano củ  NC có độ dẫn nhiệt rất lớn (hệ số dẫn nhiệt ~ 3000 

W/m.K đối với CNTs v  ~ 5000 W/m.K đối với graphen), vì vậy khi phân tán trong 

màng phủ epoxy chúng đều l m tăng hệ số dẫn nhiệt của màng phủ epoxy.  

- Đối với O-CNTs và GO so với NC nguyên bản thì ảnh hưởng l m tăng tính 

dẫn nhiệt cho màng Epoxy cao hơn, điều n   khá tương đồng với các ảnh hưởng 

đến các tính chất nhiệt đã trình b   ở các phần khảo sát ở trên. Có thể giải thích 

rằng: NC là loại vật liệu có tính chất dẫn nhiệt cực lớn (lớn hơn nhiều so với kim 

loại) do vậy sự có mặt của chúng trong màng phủ epoxy vốn có tính dẫn nhiệt thấp, 

sẽ l m tăng tính dẫn nhiệt cho màng phủ nanocomposite đáng kể. Đ   cũng chính l  

đặc trưng của sự kết hợp các loại vật liệu để nhằm tạo ra vật liệu có tính năng của 

từng vật liệu riêng lẻ đồng thời có thể làm xuất hiện tính chất mới ưu việt hơn vật 

liệu riêng lẻ [1,2]. Do vậy khi kết hợp vật liệu NC vào trong màng phủ epoxy có thể 

sẽ cải thiện một số tính chất cho màng phủ nhựa epoxy nguyên thủy như tính dẫn 

nhiệt, bền nhiệt, bền cơ học, hạn chế sự nứt gã , tăng khả năng che chắn bảo vệ bề 

mặt nền bên dưới lớp phủ… Mức độ cải thiện gi  cường của NC phụ thuộc vào khả 

năng ph n tán v o nhựa nền s o cho đạt được trạng thái cấu trúc bền vững, liên kết 

chặt chẽ v  đồng đều. Điều này quyết định bởi nhiều yếu tố trong đó qu n trọng 

nhất l  đặc trưng cấu tạo và hình thái cấu trúc của NC. Vì vậ  đối với O-CNTs và 

GO với sự có mặt của các nhóm chức phân cực chứa oxy có khả năng hình th nh 

các tương tác hó  học với hệ thống nhựa epoxy và chất đóng rắn. Điều này làm cho 

cấu trúc nanocomposite đóng rắn hình thành các cầu nối ngang bền vững, phân bố 

đồng đều vì vậy làm cho cấu m ng đóng rắn có kết cấu liên tục, độ chặt chẽ cao nên 

l m tăng khả năng tru ền nhiệt, phân bố và lan tỏa nhiệt đồng đều mọi hướng trong 

không gian. Vì vậy hệ số dẫn nhiệt của màng phủ nhựa epoxy với sự phân tán của 

O-CNTs v  GO đạt cao nhất v  c o hơn NC ngu ên bản.  

- So sánh giữa 2 loại cấu trúc thì ảnh hưởng của cấu trúc nano lớp của graphen 

(GO) so với cấu trúc ống nano của CNTs (O-CNTs) l m tăng hệ số dẫn nhiệt cho 

m ng n nocomposite c o hơn (thể hiện trên Hình 3.30). Điều này có thể giải thích 
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rằng do hệ số dẫn nhiệt của graphen ở nhiệt độ phòng (~ 5000 W/m.K) trong khi 

của CNTs thấp hơn (~3000 W/m.K) nên khi ph n tán graphen (GO) trong nhựa 

epoxy l m tăng hệ số dẫn nhiệt c o hơn so với CNTs (O-CNTs). 

- So với hệ cấu trúc NC đơn lẻ thì hệ kết hợp ảnh hưởng l m tăng hệ số dẫn 

nhiệt lên nhiều vượt trội. Trong đó hệ kết hợp NC ((O-CNTs + GO)) l m tăng hệ số 

dẫn nhiệt lên gấp ~ 2 lần so với màng phủ epoxy trắng, c o hơn hệ kết hợp của NC 

nguyên bản l m tăng ~1,6 lần so với màng Epoxy trắng (thể hiện trên Hình 3.31). 

Điều này có thể giải thích rằng khi kết hợp 2 cấu trúc NC thì sẽ có tác dụng cộng 

hưởng và hiệp đồng củ  đơn lẻ cấu trúc nên tác dụng của sự kết hợp  do vậy mà 

tăng lên so với tác dụng đơn lẻ. Ngoài ra, hệ kết hợp NC biến tính với sự có mặt của 

các nhóm chức nên đạt được trạng thái phân tán tốt - trạng thái ph n tách v  đ n 

xen 2 loại cấu trúc khá đồng nhất trong hơn so với trạng thái phân tán co cụm, kết tụ 

v  đ n  en kém hơn của hệ kết hợp NC nguyên bản (đã được chứng minh ở kết quả 

mục 3.6.2). Do vậy mà hệ kết hợp NC ((O-CNTs + GO)) l m tăng khả năng tru ền 

nhiệt và phân bố nhiệt đồng đều hơn, nên có hệ số dẫn nhiệt màng phủ NC/epoxy 

c o hơn. Tỷ lệ khối lượng của hệ kết hợp NC phân tán trong màng phủ epoxy cũng 

ảnh hưởng đến tính chất dẫn nhiệt của màng phủ epoxy. Vì vậy ở đ   đã tiến hành 

khảo sát hệ kết hợp với các tỷ lệ khối lượng của (CNTs: graphen) và (O-CNTs:GO) 

khác nhau lần lượt: 1:1; 1:1,5; 1:2; 1,5:1 và 2:1. Kết quả được trình bày trong bảng 

3.14 và biểu diễn trên Hình 3.32. 

Từ Bảng 3.14 và Hình 3.32 có thể nhận  ét như s u: 

- Khi tăng tỷ lệ khối lượng của CNTs (hoặc O-CNTS) so với graphen (hoặc 

GO) từ 1:2, 1:1,5 và 1:1 thì hệ số dẫn nhiệt của màng phủ nanocomposite NC/epoxy 

tăng lên đạt giá trị cao nhất tương ứng tỷ lệ 1:1 s u đó tiếp tục tăng lên 1,5:1 v  2:1 

thì hệ số dẫn nhiệt lại giảm xuống.  

- Hệ kết hợp cấu trúc NC với tỷ lệ khối lượng của cấu trúc 2D/1D là 1:1 làm 

tăng tính dẫn nhiệt cho màng phủ nanocomposite NC/epoxy đạt cao nhất.  

Điều này có thể do tính chất siêu dẫn nhiệt của NC nên khi liên kết trong cấu 

trúc nhự  thì năng lượng nhiệt sẽ được truyền sang cấu trúc NC. Điều n   l m tăng 

khả năng dẫn nhiệt cho màng phủ epoxy. Bên cạnh đó khi tăng lượng cấu trúc 2D 

của graphen trong hệ kết hợp NC l m tăng hệ số dẫn nhiệt lớn hơn so với CNTs có 

thể do graphen có độ dẫn nhiệt c o hơn CNTs [30, 32].  

Tiếp tục tăng lượng CNTs lớn hơn lượng graphen (tương ứng tỷ lệ >1) thì hệ 

số nhiệt bắt đầu giảm có thể do 2 nguyên nhân:  

(1) Hệ số dẫn nhiệt củ  CNTs bé hơn của graphen;  
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(2) Với tỷ lệ (>1 hoặc <1) thì lượng mỗi loại cấu trúc CNTs và graphen không 

cân bằng để đạt sự ph n tán đ n  en đồng nhất trong hệ thống màng phủ 

nanocomposite NC/epoxy. Điều này làm cho màng phủ có cấu trúc NC đ n  en 

phân bố v o nh u kém đồng nhất hơn, dẫn đến làm giảm khả năng tru ền nhiệt và 

phân bố nhiệt đồng đều trong màng phủ. Vì vậy màng phủ hệ kết hợp NC/epoxy có 

độ dẫn nhiệt giảm khi tỷ lệ khối lượng 2 cấu trúc trong hệ kết hợp ≠ 1.  

Bảng 3.14. Hệ số dẫn nhiệt của màng phủ hệ k t hợp NC/epoxy với các tỷ lệ khối 

lượng khác nhau 

Mẫu 
Hệ số dẫn nhiệt 

(W/m.K) 

Epoxy trắng 

(CNTs + graphen) (1:2)/Epoxy 

(CNTs + graphen) (1:1,5)/Epoxy 

(CNTs + graphen) (1:1)/Epoxy 

(CNTs + graphen) (1,5:1)/Epoxy 

(CNTs + graphen) (2:1)/Epoxy 

(O-CNTs + GO) (1:2)/Epoxy 

(O-CNTs + GO) (1:1,5)/Epoxy 

(O-CNTs + GO) (1:1)/Epoxy 

(O-CNTs + GO) (1,5:1)/Epoxy 

(O-CNTs + GO) (2:1)/Epoxy 

0,292 

0,403 

0,416 

0,475 

0,388 

0,371 

0,438 
0,503 

0,587 

0,492 

0,397 
 

 

Hình 3.32. Hệ số dẫn nhiệt của màng phủ hệ k t hợp NC/epoxy với các tỷ lệ khối 

lượng khác nhau 

TIỂU KẾT LUẬN 7 

Từ các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng củ  NC đến tính chất nhiệt của màng 

phủ nhựa epoxy có thể rút ra các kết luận như s u: 
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- Sự có mặt củ  NC đều l m tăng nhiệt độ hóa thủy tinh (Tg), nhiệt độ phân 

hủy (Td) và hệ số dẫn nhiệt của màng phủ epoxy. Cả hệ cấu trúc riêng lẻ và hệ kết 

hợp của O-CNTs và GO đều l m tăng nhiệt độ hóa thủy tinh, nhiệt độ phân hủy và 

hệ số dẫn nhiệt của màng phủ epoxy c o hơn so với NC nguyên bản tương ứng 

(CNTs và graphen). 

- Hệ số dẫn nhiệt của màng phủ epoxy với sự phân tán của cấu trúc dạng nano 

lớp của graphen c o hơn màng phủ với sự phân tán của cấu trúc dạng ống CNTs. 

- Hệ số dẫn nhiệt của màng phủ epoxy với sự phân tán hệ kết hợp c o hơn của 

hệ đơn cấu trúc và đạt giá trị cao nhất tương ứng tỷ lệ khối lượng 2 cấu trúc NC 

2D/1D là 1:1.  

3.8. Nghiên cứu ảnh hƣởng NC đến tính chất cơ lý của màng phủ epoxy 

Ở đ   đã sử dụng các phương pháp kiểm tr  đặc trưng tính năng cơ lý của 

màng phủ trên bề mặt thép bao gồm: độ cứng, độ bám dính, độ bền uốn v  độ bền 

chịu va đập. Các mẫu phân tán NC/epoxy dùng để khảo sát tính năng của màng phủ 

đều đồng nhất về h m lượng chất phân tán so với nhựa epoxy, chế độ phân tán, điều 

kiện đóng rắn tạo màng, phương pháp gia công tạo mẫu, phương pháp kiểm tr  độ 

nhớt của mẫu phân tán NC/epoxy, kiểm tr  độ khô của màng phủ đều được thực 

hiện như nh u theo các phương pháp đã trình b   trong chương 2. Kết quả kiểm tra 

tính chất cơ lý của các mẫu màng phủ được tổng hợp trong Bảng 3.15.  

 

Mẫu 

Tính chất cơ lý 

Chiều d   

m ng phủ 

nhự  (μm) 

Độ cứng 

(bút chì) 

Độ bám 

dính (điểm) 

Độ bền uốn 

(mm) 

Độ bền va 

đập (kG.cm) 

Epoxy 24±1 F 2 3 50 

CNTs/Epoxy 25±1 1H 1 2 70 

O-CNTs/Epoxy 25±1 1H 1 1 95 

Graphen/Epoxy 24±1 1H 1 2 90 

GO/Epoxy 25±1 1H 1 1 100 

(CNTs + graphen)/Epoxy 24±1 1H 1 2 105 

(O-CNTs + GO)/Epoxy 25±1 1H 1 1 110 
 

Bảng 3.15. Tính chất cơ lý của các mẫu màng phủ nanocomposite NC/epoxy 
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Từ kết quả trong Bảng 3.15 cho thấy so với mẫu màng phủ epoxy trắng sự 

thêm vào cấu trúc nanocacbon đều l m tăng cường tính chất cơ lý của màng phủ 

epoxy. Bên cạnh đó kết quả trong Bảng 3.15 cũng cho thấy các mẫu màng phủ 

n nocomposite được gi  cường bởi NC với sự có mặt của các nhóm chức chứa oxy 

của O-CNTs và GO đều l m tăng tính chất cơ lý cho màng phủ nhựa epoxy lớn hơn 

đáng kể so với sự gi  cường bởi NC nguyên bản. Dưới đ   trình b   ảnh hưởng của 

NC đến các đặc trưng tính năng kỹ thuật được khảo sát trong nghiên cứu này bao 

gồm: Độ bám dính; độ cứng, độ bền uốn, độ bền v  đập v  các đặc trưng khả năng 

bảo vệ ăn mòn của màng phủ epoxy. 

3.8.1. Độ bám dính 

Đối với màng phủ nhựa việc  ác định độ bám dính là một trong các tính chất 

quan trọng quyết định tính năng sử dụng của màng phủ nhựa đặc biệt là khả năng 

bảo vệ của màng phủ nhựa đối với bề mặt nền. Độ bám dính của màng phủ nhựa  

được  ác định theo tiêu chuẩn ASTM D 6677. Độ bám dính được đánh giá dựa vào 

mức độ bong tróc màng phủ sau khi rạch bằng bộ dao tiêu chuẩn v  dùng băng dính 

bóc tách, th ng đo gồm độ bám dính giảm dần từ  điểm 1 đến 5.  

 

Hình 3.33. Ảnh hưởng của NC đ n độ bám dính của màng phủ nhựa epoxy 

Từ kết quả thu được trong Bảng 3.15 và biểu diễn trên Hình 3.33 cho thấ  độ 

bám dính của màng phủ epoxy đạt điểm 2 tương ứng mức độ bong tróc trong 

khoảng từ 5 ÷ 15%, thấp hơn m ng có mặt NC đạt điểm 1 tức là sự bóc tách màng 

kh ng đáng kể < 5% [20]. Như vậy mẫu màng phủ epoxy có mặt NC đã l m tăng 

khả năng bám dính của màng phủ. Sự có mặt của NC và NC biến tính đóng v i trò 

như một loại chất độn gi  cường nên nó giúp cho sự che phủ củ  m ng đồng đều 
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hơn, sự tương tác giữa chúng với bề mặt nền và nhựa epoxy tăng lên nhờ các tương 

tác cơ học, tĩnh điện, lưỡng cực, Van der Waals và diện tích bề mặt cực lớn của 

CNTs và O-CNTs [34, 47, 49] nên l m tăng lực bám dính của màng phủ epoxy lên 

bề mặt nền. Với sự hình thành hệ phân tán CNTs/Epoxy có sự liên kết chặt chẽ, bền 

vững sẽ làm cho màng phủ bám chắc và kết dính chặt chẽ vào bề mặt nền hơn. 

3.8.2. Độ cứng 

Kết quả từ Bảng 3.15 và biểu diễn trên đồ thị Hình 3.34 cho thấ  độ cứng của 

màng phủ khi có mặt NC đều l m tăng độ cứng của màng phủ nhựa epoxy từ độ 

cứng HB lần lượt tăng lên 1H đối với CNTs, O-CNTs, graphen v  GO v  2H đối 

với hệ kết hợp ((CNTs + graphen)) và (O-CNTs + GO)). 

 

Hình 3.34. Ảnh hưởng của NC đ n độ cứng của màng phủ nhựa epoxy 

 Như vậy có thể thấy rằng ảnh hưởng l m tăng độ cứng cho màng phủ nhựa 

epoxy của NC khá nhiều. Sự ảnh hưởng đến độ cứng của màng phủ epoxy của NC 

chức hóa không có sự khác nh u như đối với các tính chất khác. So với ảnh hưởng 

của NC riêng lẻ thì hệ kết hợp ảnh hưởng l m tăng độ cứng cho màng phủ nhựa 

epoxy tăng tăng 2 bậc từ HB lên 2H (), trong khi đó ảnh hưởng của cấu trúc riêng lẻ 

l m tăng độ cứng cho màng Epoxy chỉ 1 bậc từ HB lên 1H.  

Điều này có thể là do tính chất đặc biệt của vật liệu NC trong đó độ cứng vô 

cùng lớn của chúng [30, 32], nên sự có mặt của chúng trong màng phủ epoxy sẽ làm 

tăng khả năng chống lại các tác động của vật cứng hơn g    ước cho màng phủ 

epoxy. Ở đ   phương pháp sử dụng vật liệu graphit của bút chì làm vật liệu gây tác 

động lên bề mặt tạo ra vết trầ   ước để kiểm tra độ cứng của bề mặt. Theo phương 

pháp này thì nếu bề mặt có độ cứng bé hơn độ cứng của bút chì sử dụng để kiểm tra 



107 

 

thì sẽ tạo ra vết  ước do tác động củ  đầu bút chì gây phá hủy vật liệu trên bề mặt. 

Do vậy với bề mặt của màng phủ epoxy khi không có chất phân tán là NC thì khả 

năng chống lại do sự tác động củ  độ cứng bút chì gây ra sẽ bé. Điều này có thể là 

do cấu trúc của màng Epoxy đóng rắn với các liên kết cộng hóa trị và liên kết Van 

der Waals kh ng đủ lớn để chống lại độ cứng của bút cao. Vì vậy với độ cứng bút 

chì ở mức trung bình (HB) thì đã g    ước cho màng phủ nhựa epoxy. Trong khi đó 

sự có mặt của NC với cấu trúc tinh thể cacbon dạng tổ ong khá bền vững, năng 

lượng liên kết cao có khả năng chống lại tác động gây phá hủy tạo vết  ước với đầu 

bút chì có độ cứng c o hơn (1H so với HB của màng phủ nhựa epoxy). Đối với hệ 

kết hợp NC thì tác dụng n   tăng lớn hơn có thể do sự phân bố của cấu trúc 1D và 

2D nên gia cố cho m ng theo 3 hướng trong không gian và tác dụng hiệp đồng của 

hệ kết hợp dẫn đến l m tăng độ cứng c o hơn so với hệ đơn cấu trúc.  

3.8.3. Độ bền uốn 

Độ bền uốn được  ác định theo đường kính trục uốn gấp mẫu tức l  đặc trưng 

cho khả năng chịu uốn gấp của màng phủ. Khả năng chịu uốn gấp càng cao thì 

đường kính trục uốn gấp càng bé, phép đo  ác định cho đến khi màng phủ xuất hiện 

vết nứt. 

 

Hình 3.35. Ảnh hưởng của NC đ n độ bền uốn của màng phủ nhựa epoxy 

Từ kết quả khảo sát ở Bảng 3.15 và biểu diễn trên Hình 3.35 cho thấ  độ bền 

uốn của các mẫu màng phủ có mặt NC đều tăng lên so với mẫu màng phủ epoxy 

trắng, tương ứng đường kính trục uốn giảm từ 30 mm xuống 20 mm. Điều này có 

thể giải thích rằng sự phân tán của NC trong màng Epoxy đã l m tăng năng lượng 
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liên kết giữa các mạch đại phân tử trong cấu trúc Epoxy đóng rắn. Vì vậy khi tác 

động lực uốn thì khả năng giãn mạch theo chiều uốn sẽ tăng lên so với cấu trúc 

Epoxy đóng rắn không có mặt chất phân tán NC. 

3.8.4. Độ bền va đập 

Kết quả khảo sát thu được ở Bảng 3.15 và biểu diễn trên Hình 3.36 cho thấ  độ 

bền v  đập của mẫu màng phủ epoxy khi có mặt NC đều tăng lên đáng kể ~40%, 

90%, 80%, 120%, 110%, 120% lần lượt đối với CNTs, O-CNTs, graphen, GO, 

(CNTs + graphen), (O-CNTs + GO). Ngoài ra kết quả còn cho thấy rằng so với NC 

nguyên bản thì ảnh hưởng của NC với sự có mặt của nhóm chức chứa oxy trong cấu 

trúc O-CNTs v  GO đều l m tăng độ bền v  đập của màng phủ epoxy c o hơn. Đối 

với hệ kết hợp ảnh hưởng n   cũng c o hơn so với cấu trúc riêng lẻ.  

 

Hình 3.36. Ảnh hưởng của NC đ n độ bền va đập của màng phủ nhựa epoxy 

Kết quả này có thể l  do tác động v  đập l  tác động g   r  đột ngột tại một 

điểm, với ứng suất lực quá lớn sẽ gây phá hủy vật liệu tại điểm đó, đối với màng 

phủ sự phá hủy sẽ gây bóc tách hoặc tạo vết nứt trên m ng. Do đó với cấu trúc kích 

thước nano vô cùng bé của NC khi phân tán trong màng phủ epoxy sẽ làm cho 

chúng dễ d ng len lõi v  điền vào phần khiếm khuyết của màng phủ như lỗ xốp, bọt 

khí. Vì vậ  l m tăng độ sít chặt, tính đồng nhất và liên tục cho màng phủ dẫn đến sự 

truyền và phân tán lực tác động nhanh và tốt hơn. Điều này sẽ làm giảm cường lực 

tác dụng quá lớn tại một điểm nên giảm tổn hại cho màng phủ nhựa.  Tuy nhiên so 

với mẫu gi  cường NC nguyên bản thì đối với mẫu gi  cường O-CNTs và GO với 
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sự có mặt nhóm chức chứa oxy (-CO, -COO, -OH) có thể hình thành các liên kết 

mạnh là các liên kết cộng hóa trị, liên kết hydro với cấu trúc mạch đại phân tử của 

nhựa epoxy. Do vậy làm cho cấu trúc đóng rắn tạo màng phủ giữa NC và nhựa 

epo   có năng lượng liên kết lớn và bền vững hơn, dẫn đến l m tăng tính chất cơ lý 

v  độ bền chịu ăn mòn cho màng phủ epoxy tốt hơn so với NC nguyên bản. Bên 

cạnh đó sự phân bố cấu trúc NC có mặt các nhóm chức chứa oxy của O-CNTs và 

GO đ n  en đồng đều hơn trong m ng epoxy so với NC nguyên bản còn góp phần 

l m tăng khả năng tru ền ứng suất và phân bố ứng suất đồng đều hơn, tránh được 

hiện tượng ứng suất cục bộ gây phá hủy màng phủ nhự . Điều n   cũng được báo 

cáo trong các tài liệu [98, 100, 102, 104 - 122]. 

3.9. Nghiên cứu ảnh hƣởng NC đến độ bền ăn mòn của màng phủ epoxy 

Bên cạnh v i trò tr ng trí, l m tăng tính thẩm mỹ của màng phủ sơn thì v i trò 

bảo vệ, che chắn chống lại sự xâm nhập m i trường vào trong cấu trúc vật liệu nền 

gây ra hiện tượng ăn mòn, l m biến đổi cấu trúc của vật liệu dẫn đến suy giảm tính 

chất của vật liệu là một vai trò quan trọng của màng phủ. Do vậy trong công nghệ 

vật liệu nói chung, kim loại nói riêng vấn đề bảo vệ rất được chú trọng. Một trong 

các phương pháp bảo vệ được xem là hiệu quả, đơn giản và rẻ tiền nhất để bảo vệ 

kim loại đó l  sử dụng màng phủ nhựa. Tuy nhiên tuổi thọ củ  phương pháp n   

được xem là không cao so với các phương pháp khác như phương pháp thụ động bề 

mặt, mạ kim loại bền chịu ăn mòn… Vì vậy nghiên cứu n   đã khảo sát ảnh hưởng 

củ  NC trước và sau biến tính đến khả năng bảo vệ ăn mòn của màng phủ epo   đối 

với bề mặt thép. Ở đ   đã sử dụng 2 phương pháp để đánh giá khả năng bền chịu 

m i trường và che chắn bảo vệ của màng phủ nhựa bao gồm:  ác định sự th   đổi 

khối lượng của màng phủ khi ng m trong các m i trường và khảo sát đánh giá độ 

bền sương muối của màng phủ nhựa. 

3.9.1. Khảo sát độ bền trong các m i trường dựa vào sự thay đổi khối  ượng 

Mẫu màng phủ sau khi phân tán NC vào Epoxy và phối trộn chất đóng rắn với 

tỷ lệ 1:9 và gia công màng phủ nhựa trên bề mặt kính kích thước 2 cm × 2 cm, để 

đóng rắn ở nhiệt độ phòng trong 7 ngày và sấy 80 
o
C trong 4h.  

S u đó mẫu đem ng m trong các m i trường gồm: nước máy, nước biển, HCl 

5%, NaOH 5%. Các mẫu được c n trước khi ng m tương ứng khối lượng là mo, 

mẫu sau khi ngâm trong các khoảng thời gian khảo sát đem lau khô rồi c n tương 

ứng khối lượng m1. Tính toán % th   đổi khối lượng của mẫu, với chu kỳ khảo sát 

là 2 ngày và kết thúc là thời điểm khối lượng mẫu không thay đổi. Kết quả khảo sát 

và tính toán biểu diễn trên Hình 3.37. 
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Hình 3.37. Sự thay đổi khối lượng của các mẫu màng phủ trong các môi trường 

Nhận xét kết quả khảo sát độ bền trong các m i trường trên Hình 3.36 như s u: 

- Các đường biểu diễn sự biến đổi khối lượng theo thời gi n đều cho thấy sự 

th   đổi chỉ xảy ra chủ yếu trong khoảng 4 ng   đầu ngâm mẫu và các ngày tiếp 

theo hầu như khối lượng gần như kh ng th   đổi, kể từ ngày thứ 10 thì mẫu hoàn 

to n kh ng th   đổi với tất cả các mẫu. Trong đó đáng chú ý đường biểu diễn của 

mẫu kết hợp NC biến tính (O-CNTs + GO)/epoxy) sự th   đổi kh ng đáng kể (~ 

0,2-0,3%) ngay từ 2 ng   đầu ngâm mẫu và từ ngày thứ 4 trở về sau khối lượng 

mẫu kh ng th   đổi đạt giá trị thấp nhất (~ 0,1%).   

- Trong cả 4 m i trường khảo sát (nước má , nước biển, axit HCl 5% và NaOH 

5%) các mẫu đều có sự th   đổi khối lượng ở mức độ tương đương đối với mỗi 

mẫu. Lần lượt sự th   đổi khối lượng tính theo phần trăm so với khối lượng b n đầu 

giảm dần theo thứ tự: epoxy; CNTs/epoxy; graphen/epoxy; (CNTs + 

graphen)/epoxy; O-CNTs/epoxy; GO/epoxy; O -CNTs+GO/epo  . Trong đó khối 

lượng mẫu m ng epo   trong 2 ng   đầu th   đổi tăng (~1,4% -1,5%) v  đạt giá trị 

bé nhất kh ng đổi (~ 1,2-1,3%), trong khi mẫu có sự biến đổi bé nhất chỉ (~ 0,2 -

0,3%) v  đạt giá trị bé nhất kh ng đổi (~ 0,1%). Như vậy có thể thấy rằng so với 

màng Epoxy trắng thì các màng nanocomposite với sự có mặt củ  NC đều có độ 

bền và ổn định trong các m i trường c o hơn.  
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- Trong đó các mẫu có mặt NC đã biến tính kể cả hệ riêng lẻ và hệ kết hợp thì 

sự th   đổi khối lượng đều bé hơn so với các mẫu màng phủ với sự phân tán của 

NC nguyên bản. Mẫu màng phủ với kết hợp của 2 loại cấu trúc NC với sự có mặt 

các nhóm chức của O-CNTs và GO có độ bền và ổn định trong các m i trường cao 

nhất. Như vậy có thể thấy rằng NC đã chức hóa có khả năng l m tăng độ bền và ổn 

định cho màng phủ nhựa epoxy trong các m i trường c o hơn so với NC nguyên 

bản. 

Điều này có thể do trong khoảng thời gi n ng m b n đầu đã  ảy ra sự xâm 

nhập của các thành phần (ion, phân tử) củ  m i trường vào trong cấu trúc rỗng 

khuyết, bọt xốp của màng phủ hoặc do liên kết giữa các thành phần trong màng phủ 

với phân tử m i trường, dẫn đến l m tăng khối lượng của màng phủ lớn. Sau 

khoảng thời gian (4 ngày) sự  khuếch tán, xâm nhập này giảm dần vì đã điền đầy 

vào phần rỗng khuyết và đạt được mức độ bão hòa nên sau thời gian này thì khối 

lượng mẫu tăng lên kh ng đáng kể hoặc kh ng th   đổi nữa. Sự có mặt của NC 

phân bố trong cấu trúc nhựa sẽ góp phần làm giảm cấu trúc rỗng khuyết, bọt khí, lỗ 

xốp trong màng nhựa. Vì vậy làm giảm mức độ khuếch tán củ  m i trường vào 

trong cấu trúc của màng phủ epoxy nên sự th   đổi khối lượng của màng phủ 

NC/epo   bé hơn so với màng phủ epoxy trống (không có NC phân tán). Bên cạnh 

đó NC trong m ng phủ đóng v i trò như vật cản trở sự khuếch tán của tác nh n ăn 

mòn môi trong cấu trúc màng phủ NC/epo   được mô hình hóa trên Hình 3.38 

[122]. Do vậy mà làm chậm quá trình khuếch tán của các thành phần m i trường 

vào cấu trúc màng phủ NC/epoxy so với mẫu màng phủ epoxy trắng.  

 

Hình 3.38. Mô hình khu ch chất ăn mòn trong màng phủ NC/epoxy [122] 

Ngoài ra NC với sự có mặt của các nhóm chức chứa oxy của O-CNTs và GO 

có thể hình thành liên kết cộng hóa trị với các nhóm chức trong cấu trúc nhựa epoxy 
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và chất đóng rắn. Điều này làm cho cấu trúc màng phủ nhự  đóng rắn có năng 

lượng liên kết c o, tăng độ bền vững, tăng mức độ cản trở, che chắn và bảo vệ với 

các thành phần g   ăn mòn từ m i trường khuếch tán vào trong cấu trúc màng phủ. 

Vì vậy sự th   đổi khối lượng của màng phủ NC/epoxy của NC chức hó  bé hơn v  

ổn định hơn so với màng phủ NC/epoxy của NC nguyên bản (CNTs và GO). 

3.9.2. Khảo sát độ bền bảo vệ chống ăn mòn bằng phương pháp mù muối 

Một phương pháp khảo sát độ bền bảo vệ chống ăn mòn của màng phủ nhựa 

nữa được sử dụng trong luận án này l  phương pháp khảo sát độ bền mù muối. 

Phương pháp n   được tiến hành theo tiêu chuẩn ASTM-G85 Part A 5 và ASTM B 

117-94 với dung dịch muối có nồng độ 3,5%; nhiệt độ khoảng 35 
o
C; tỷ trọng d= 

1,025 - 1,040; pH = 6,5-7,2 với chu kỳ 1 giờ khô - không khí và 1 giờ mù muối, áp 

suất phun từ 1,5 -2 bar. Kết quả đánh giá dựa vào thời gian xuất hiện dấu hiệu của 

sự ăn mòn v  phá hủy màng phủ nhựa, theo tiến trình ăn mòn dấu hiệu thường xuất 

hiện lần lượt là đốm trắng, gỉ sét, phồng rộp và bong màng phủ nhựa. Hiện tượng 

đốm trắng là hiện tượng phá hủy màng do các yếu tố sương muối có thể tiếp xúc và 

tương tác với màng phủ g   tác động từ lớp bề mặt làm biến đổi cấu trúc màng phủ 

nên làm biến màu tạo đốm trắng. Theo thời gian các tác nh n ăn mòn khuếch tán 

xuyên qua cấu trúc màng phủ gây phá hủy các liên kết kết dính ngoại hình thành 

giữa màng phủ nhựa và bề mặt nền. Điều này dẫn đến hiện tượng phồng rộp và bóc 

tróc màng phủ nhựa. Tiến trình tiếp theo tác nh n ăn mòn sẽ tiếp cận với bề mặt nền 

bên dưới lớp phủ g   ăn mòn tạo hiện tượng gỉ sét. Do vậy trong nghiên cứu này 

đánh giá độ bền chống ăn mòn của màng phủ nhựa  bằng 2 thông số đặc trưng gồm: 

thời gian xuất hiện đốm trắng và mức độ ăn mòn của màng sau khoảng thời gian 

phun mù muối 500 giờ. Các mẫu khảo sát được lấy ra quan sát theo chu kỳ 24h/lần 

và kết quả kiểm tr  được trình bày trong Bảng 3.16 và biểu diễn trên Hình 3.38. 

 Bảng 3.16. K t quả khảo sát độ bền phun sương muối của màng phủ nhựa  

Mẫu 

Độ bền phun sƣơng muối 

Hình ảnh 

mẫu kiểm tra 

Thời 

gian bắt 

xuất 

hiện vết 

ăn mòn 

(giờ) 

Sau 500 giờ 
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Epoxy 96 

- Xuất hiện đốm trắng, gỉ 

nhiều ở mép cắt. 

- Bề mặt màng phủ đã bị 

rổ, phồng rộp v  gỉ khá 

nhiều 
 

CNTs/epoxy 288 

- Đốm trắng khá nhiều tại 

mép cắt v  trên bề mặt 

sơn, gỉ  uất hiện rải rác. 

-Bề mặt m ng phủ nhự  đã 

bị rổ, đốm trắng khá nhiều 

v  bắt đầu phồng rộp. 

 

O-CNTs/epoxy 360 

- Đốm trắng đã phủ kín hết 

phần vết cắt, nhưng vẫn 

chư   uất hiện vết gỉ. 

- Phần bề mặt m ng phủ 

nhự  vẫn bóng nhẵn, vẫn 

chư   uất hiện đốm trắng, 

rổ.  

Graphen/Epoxy 336 

- Đốm trắng rải rác, gỉ khá 

nhiều ở vết cắt. 

- Bề mặt m ng phủ nhự  

đã có dấu hiệu phồng rộp 

nhiều qu nh vết cắt. 

 
 

GO/Epoxy 480 

- Đốm trắng v  gỉ  uất 

hiện rải rác ở mép cắt. 

- Bề mặt m ng phủ nhự  

vẫn bóng, chư  có dấu 

hiệu bị rổ, phồng rộp. 

 

 

(CNTs + graphen) 

/Epoxy 
432 

- Đốm trắng  uất hiện trên 

bề mặt m ng phủ nhự , gỉ 

 uất hiện chủ  ếu ở vết 

cắt. 

- Bề mặt m ng phủ nhự  

đã có dấu hiệu bị rổ, mất 

độ bóng v  bắt đầu phồng 

rộp. 
 

(O-CNTs + GO) 

/Epoxy 
552 

Chư  có dấu hiệu ăn mòn 

ng   cả ở vết cắt 
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Hình 3.39. Thời gian xuất hiện ăn mòn mù muối của các mẫu màng phủ  

Từ kết quả trong Bảng 3.16 và biểu diễn trên Hình 3.39 có thể nhận xét rằng: 

- Đối với các mẫu có mặt chất gi  cường NC đều l m tăng đáng kể thời gian 

xuất hiện dấu hiệu ăn mòn v  phá hủy màng (đốm trắng, gỉ, phồng rộp) cho màng 

phủ epoxy, sự xuất hiện n   thường xuất hiện sớm ở xung quanh vết cắt. Điều này 

cho thấy NC khi phân tán trong nền đều l m tăng độ bền với các tác động của môi 

trường, do vậy làm chậm sự phá hủy gây biến đổi cấu trúc và màu sắc của màng 

(đốm trắng).  

- Sự ảnh hưởng này ở mức độ khác nhau với các NC khác nhau: Trong đó với 

NC cùng loại sau biến tính đều l m tăng thời gian xuất hiện dấu hiệu ăn mòn lớn 

hơn so với NC nguyên bản. Có thể thấ  đối với màng phủ nanocomposite O-

CNTs/epoxy tăng lớn hơn so với CNTs/epoxy khá nhiều ~72 giờ; GO/Epoxy tăng 

lớn hơn graphen/Epoxy ~144 giờ. Kết quả n   cũng tương đồng với kết quả khảo 

sát độ bền trong các m i trường đã trình b   ở mục 3.9.1 và báo cáo trong các tài 

liệu [103 - 108]. Đối với NC có mặt các nhóm chức chứa oxy sẽ hình các liên kết 

mạnh trong cấu trúc mạng lưới đóng rắn của nhự  được m  hình hó  như trong 

Hình 3.16; 3.17 và 3.18 v  được báo cáo trong các tài liệu [50, 58, 111, 114, 115, 

116, 118, 119, 120]. Do vậ  cũng được giải thích tương tự như ở mục 3.9.1 đó l  

màng phủ nhựa của NC có mặt nhóm chức chứa oxy có thể hình thành cấu trúc có 

liên kết năng lượng c o. Điều này dẫn đến khả năng che chắn, cản trở sự  khuếch 

tán chất ăn mòn tăng lên nên tăng thời gian gây phá hủy màng (thời gian xuất hiện 

đốm trắng). Trong cùng thời gian khảo sát ăn mòn thì m ng phủ có cấu trúc bền 
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vững khi phân tán NC có mặt nhóm chức chứa oxy sẽ có mức độ tổn hại do ăn mòn 

thấp. 

- So với cấu trúc dạng ống nano của CNTs thì cấu trúc dạng tấm của graphen 

có khả năng l m tăng khả năng che chắn, bảo vệ tác động g   ăn mòn mù muối tốt 

hơn. Điều này có thể do cấu trúc hình thái hình học của chất phân tán trong nhựa 

nền cũng có ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc hình thái phân tán và liên kết trong 

mạng lưới đóng rắn của màng nhựa nên làm ảnh hưởng đến khả năng cản trở đường  

khuếch tán của các thành phần chất g   ăn mòn (được mô hình hóa trong Hình 

3.38).  

- So với hệ đơn cấu trúc NC thì hệ kết hợp cấu trúc NC l m tăng khả năng 

chống ăn mòn cho bề mặt nền kim loại của màng phủ epoxy tốt hơn. Trong đó hệ 

kết hợp NC (O-CNTs + GO) so với NC nguyên bản thì l m tăng thời gian xuất hiện 

vết ăn mòn (đốm trắng) lên khá nhiều so với màng Epoxy trắng khoảng (gấp gần 6 

lần). Điều này có thể do sự phân tán của cấu trúc 1D dạng ống của O-CNTs và cấu 

2D dạng bản phẳng của GO với sự có mặt các nhóm chức phân cực trên bề mặt cấu 

trúc có thể tạo nên sự ion hóa trên các bề mặt này. Dẫn đến sự tích điện trái dấu tạo 

điều kiện cho GO và O-CNTs phân tán hoàn toàn vào nhau và hình thành tổ hợp 

cấu trúc khác loại. Tổ hợp này cũng có thể hình thành cấu trúc dạng 3D nên sự tác 

động ảnh hưởng đến tính chất của màng phủ epoxy có thể tăng lên do hiệu ứng định 

hướng và hiệp đồng, tương tự đã được báo cáo trong tài liệu [121, 122]. Do vậy hệ 

kết hợp của NC (O-CNTs + GO) đã cải thiện đáng kể khả năng chống ăn mòn của 

màng phủ nhựa epoxy.  

 

 

 

TIỂU KẾT LUẬN 8 

Từ các kết quả khảo sát ảnh hưởng củ  NC đến tính chất của màng phủ nhựa 

epoxy bao gồm tính năng cơ lý, độ bền hóa học và khả năng bảo vệ chống ăn mòn 

có thể rút ra các kết luận như s u: 

- Sự có mặt của NC trong màng phủ nhựa epoxy đều l m tăng cường các tính 

chất cơ lý v  so với NC nguyên bản thì NC có mặt nhóm chức chứa oxy của O-

CNTs v  GO đều  ảnh hưởng l m tăng tính chất cơ lý cho màng phủ epoxy c o hơn. 

- Mức tăng các tính chất được lượng hóa bằng sự so sánh các tính chất đặc 

trưng của màng phủ NC/epoxy so với màng phủ epoxy trắng được tổng hợp trong 

bảng dưới đ  . 
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Bảng so sánh mức tăng các t nh chất đặc trưng của màng phủ NC/epoxy so với 

màng phủ epoxy trắng 

Tính chất 

đặc trƣng 
CNTs O-CNTs Graphen GO 

CNTs 

+Graphen 

O-CNTs 

+GO 

Tg 4.5 
o
C 6 

o
C 5 

o
C 10 

o
C 25 

o
C 30 

o
C 

Tdmax 84
 o
C 86,5 

o
C 7,3 

o
C 29,5 

o
C 33,5

 o
C 45 

o
C 

Độ dẫn nhiệt 19 % 33,2 % 31,5 % 48,6 % 62,7 % 101 % 

Độ cứng 1 bậc 1 bậc 1 bậc 1 bậc 2 bậc 2 bậc 

Độ bám dính 1 bậc 1 bậc 1 bậc 1 bậc 1 bậc 1 bậc 

Độ bền uốn 33,33 % 66,66 % 33,33 % 66,66 % 33,33 % 66,66 % 

Độ bền v  đập 40 % 90 % 80 % 100 % 110 % 120 % 

Độ bền ăn mòn 3 lần 3,75 lần 3,5 lần 5 lần 4,5 lần 5,75 lần 
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KẾT LUẬN CHUNG VÀ ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 

Từ các kết quả nghiên cứu thực nghiệm của luận án rút r  được các kết luận và 

đóng khoa học mới như s u: 

1. Đã chức hóa thành công CNTs bằng phương pháp o   hó  mới với hỗn hợp 

nước cường toan HCl/HNO3. Trong điều kiện phản ứng đã chọn, cấu trúc của CNTs 

sau biến tính đã  uất hiện các nhóm chức chứa oxy (-CO, -COO, -OH) mà vẫn giữ 

ổn định hình thái cấu trúc tinh thể dạng ống, đồng thời l m tăng độ tinh khiết của 

CNTs b n đầu. 

2. Đã tổng hợp thành công GO đi từ nguyên liệu b n đầu graphit bằng phương 

pháp Tour biến đổi. Kết quả thu được sản phẩm là dạng GO ít lớp mà không phải là 

GTO như phương pháp Tour. Ưu điểm củ  phương pháp n   l  bỏ qu  c ng đoạn 

xử lý với H2O2, chỉ sử dụng HCl kết hợp nước cất, khuấy trộn mạnh và nhiệt độ cao 

để thực hiện c ng đoạn bóc tách GTO tạo GO ngay sau quá trình tổng hợp mà 

không cần qu  các bước xử lý tiếp theo. Do vậy so với phương pháp Tour thì 

phương pháp của nghiên cứu n   đơn giản hơn. Đ   cũng chính l  điểm mới và là 

ưu điểm của nghiên cứu này so với phương pháp Tour nguyên bản v  các phương 

pháp tổng hợp GO khác.  

3. So với NC nguyên bản thì NC có mặt các nhóm chức chứa oxy (O-CNTs và 

GO) có khả năng ổn định ph n tán trong m i trường phân cực (nước, rượu) trong 

thời gi n d i hơn. Điều n   cũng chứng tỏ sự cải thiện khả năng ph n tán của NC 

khi chức hóa oxy hóa vật liệu NC đạt được trong nghiên cứu này là khả quan.  

4. Chế độ phân tán siêu âm NC vào nhựa epoxy nhằm đảm bảo sự phân tán đ n 

xen cấu trúc, phân tách cấu trúc và phân bố đồng đều trong màng phủ nhựa là: Biên 

độ tần số siêu âm là 50% (tương đương tần số sóng siêu âm là 100 KHz) và thời 

gian siêu âm lần lượt là 75 phút đối với O-CNTs và GO, 105 phút đối với NC 

nguyên bản (CNTs và graphen). Như vậy với cùng tần số sóng siêu âm thì thời gian 

siêu  m đối với cấu trúc NC có mặt nhóm chức phân cực (O-CNTs và GO) giảm 

đáng kể (~30 phút) so với NC nguyên bản. Điều n   cũng chứng tỏ khả năng ph n 

tán của CNTs biến tính v  GO đã được cải thiện. 

5. Nhằm đạt được mức độ đóng rắn với các tính năng kỹ thuật đạt cao nhất thì 

chế độ đóng rắn cho màng phủ nanocomposite NC/epoxy đã được  ác định trong 

nghiên cứu này là: nhiệt độ phòng/7 ngày và sấy 80 
o
C trong 4h. 

6. Hệ kết hợp cấu trúc NC có mặt nhóm chức chứa oxy (O-CNTs + GO) so với 

hệ kết hợp NC nguyên bản (CNTs + graphen) và hệ đơn cấu trúc NC thì mức độ 
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tăng các tính chất đặc trưng của màng phủ nhựa đều lớn hơn, ngoại trừ độ bám dính 

mức độ tăng như nh u v  đều tăng 1 bậc. Trong đó tính chất có mức tăng vượt bậc 

là nhiệt độ hóa thủy tinh (Tg), độ dẫn nhiệt, độ cứng, độ bền v  đập v  độ bền ăn 

mòn.  

7. So với NC nguyên bản thì NC có mặt các nhóm chức chứa oxy thì mức độ 

gi  cường các đặc trưng tính chất của màng phủ nhựa epoxy c o hơn khá nhiều. 

Điều này cho thấy rằng sử dụng NC có mặt nhóm chức chứa oxy thì khả năng gi  

cường cho màng phủ nhựa epoxy được cải thiện tốt hơn.  

8. Sử dụng hệ đơn cấu trúc NC chức hóa của CNTs biến tính và GO có tính 

khả thi và tiềm năng để chế tạo màng phủ nano với tính năng tru ền thống vượt trội 

so với màng phủ th ng thường. Bên cạnh đó hệ kết hợp cấu trúc NC chức hóa cho 

mức độ gi  cường tính chất màng phủ epoxy vượt bậc và khả năng ứng dụng để chế 

tạo loại màng phủ nano chức năng chu ên biệt về tính chất cơ học, chịu nhiệt và 

bảo vệ chống ăn mòn c o cho kim loại là rất khả thi. Việc sử dụng vật liệu CNTs 

biến tính oxy hóa và GO tổng hợp từ graphit và hệ kết hợp cấu trúc nanocabon 

(1D+2D) dùng làm chất gi  cường cho ứng dụng chế tạo màng phủ nhựa là một 

đóng góp mới trong công nghệ màng phủ nano chức năng. Đ   l  một lĩnh vực ứng 

dụng công nghệ nano trong chế tạo sơn phủ chức năng đ ng được quan tâm phát 

triển trong thập niên gần đ  . Vì vậy nghiên cứu này của luận án sẽ góp phần quan 

trọng và có tiềm năng lớn trong ứng dụng lĩnh vực này. 
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KIẾN NGHỊ 

 

Đ   l  một luận án khá mới về ý tưởng khi kết hợp cấu trúc khác nhau của vật 

liệu nanocacbon dùng làm chất gi  cường cho màng phủ nhựa epoxy. Tuy nhiên vì 

hạn chế về thời gi n v  phương tiện nghiên cứu nên vẫn còn một số vấn đề chư  

được nghiên cứu trong luận án này. Với các nội dung và các kết quả nghiên cứu đã 

thực hiện tác giả đư  r  một số kiến nghị để hoàn thiện và mở rộng cho luận án như 

sau: 

 - Nghiên cứu khảo sát phương pháp tạo hệ kết hợp bằng phương pháp v  chế 

độ phân tán siêu âm khác nh u: ph n tán đồng thời hoặc phân tán riêng lẻ cấu trúc 

rồi phối trộn;  

- Nghiên cứu khảo sát phương pháp tạo màng phủ hệ kết hợp khác nh u như 

tạo hệ kết hợp trong quá trình phân tán, tạo hệ kết hợp bằng phương pháp gi  c ng 

màng phủ của hệ riêng lẻ cấu trúc ví dụ quét lần lượt từng lớp xen kẽ nhau… 

- Nghiên cứu khảo sát tính năng chống cháy của màng phủ nanocomposite trên 

cơ sở NC/epoxy để đánh giá khả năng chế tạo sơn n no chức năng cản nhiệt và 

chống cháy. 

- Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng củ  phương pháp  ử lý bề mặt nền kim loại 

và gia công màng phủ đến tính chất đặc trưng của màng phủ nanocomposite 

NC/epoxy. 

- Nghiên cứu khảo sát kết hợp NC với các cấu trúc n no khác như TiO2, Clay, 

SiO2… 
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