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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

(1).  Đã chế tạo được các vật liệu lai hữu cơ - vô cơ cấu trúc nano: POSS-PF, MEH-PPV+TiO2 (cấu 

trúc nanô dạng hạt và dạng que), PVK+nc-MoO3, MEH-PPV+CNTs. Nghiên cứu cấu trúc, hình 

thái học và các tính chất phát quang, quang điện và điện hóa của các chuyển tiếp dị chất trong 

vật liệu lai. Khảo sát các yếu tố thực nghiệm ảnh hưởng lên tính chất vật liệu.  

(2).  Đã chế tạo được điốt điện huỳnh quang trên cơ sở vật liệu lai POSS-PF và khảo sát các đặc 

trưng của linh kiện. Các nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang phổ chỉ ra rằng các chuỗi 

polymer được sắp xếp trật tự hơn khi được kết hợp với POSS. Do đó khả năng tiêm hạt tải 

điện từ điện cực sẽ được cải thiện vì tiếp xúc tốt hơn giữa giao diện điện cực/vật liệu lai và 

khả năng truyền hạt tải trong vật liệu lai POSS-PF cũng tốt hơn do đó làm tăng hiệu suất phát 

quang của linh kiện lai (0,36 cd/A) lên so với linh kiện polyme PF thuần (0,26 cd/A). 

(3).  Đã chế tạo được pin mặt trời trên cơ sở vật liệu lai MEH-PPV+nc-TiO2. Khi được chiếu sáng 

linh kiện sử dụng màng TiO2 sợi nano cho mật độ dòng ngắn mạch lớn hơn nhiều (0.5 

µA/cm2) so với linh kiện sử dụng màng TiO2 hạt nano (0.15 µA/cm2) (hơn 3 lần). Từ kết quả đo 



 

đặc trưng I-V cho thấy màng TiO2 sợi nano rất phù hợp với vai trò chất donor và vì vậy hiệu 

suất của linh kiện được cải thiện đáng kể. 

(4).  Vật liệu điện cực dương spinel LiNi0.5Mn1.5O4 đã được chế tạo bằng các phương pháp tổng 

hợp khác nhau (tổng hợp pha rắn, tổng hợp đốt cháy, tổng hợp hóa ướt, tổng hợp sol-gel). 

Ngoài ra, các tính chất điện hóa và cấu trúc của vật liệu còn phụ thuộc rất mạnh vào các 

nguyên liệu tổng hợp ban đầu (các loại muối acetate, nitrate và oxit), tỉ lệ thành phần Li+, nhiệt 

độ ủ. Vật liệu tổ hợp lai hữu cơ - vô cơ làm điện cực dương cho pin ion liti đã được chế tạo 

với thành phần LiNi0.5Mn1.5O4/carbon/PVdF. 

(5).  Đã khảo sát các tính chất điện hóa của các mẫu pin Li/EC:DMC 1:1, LiPF6 1M/LiNi0.5Mn1.5O4. 

Trong số các mẫu chế tạo theo các phương pháp tổng hợp khác nhau, mẫu chế tạo bằng 

phương pháp tổng hợp hóa ướt WeC-800 thể hiện các tính chất điện hóa tốt nhất đạt dung 

lượng riêng hơn 100 mAhg-1 trên 400 vòng phóng - nạp ở tốc độ dòng cao 1C = 146 mAg-1. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các kết quả của luận án có tính định hướng ứng dụng trong việc 

chế tạo các loại linh kiện mới như điốt phát quang hữu cơ, pin mặt trời hữu cơ và pin ion liti.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Luận án đã góp phần mở ra hướng nghiên cứu mới mẻ trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu và linh kiện lai hữu cơ - vô cơ cấu trúc nanô. Nghiên cứu 

sinh sẽ cùng với nhóm nghiên cứu tiếp tục thúc đẩy các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này 

nhằm thiết kế, chế tạo ra các loại linh kiện mới như điốt phát quang lai, pin mặt trời lai, pin ion Liti.  
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