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

- Đã tìm được điều kiện thích hợp để điều chế sét hữu cơ từ hai nguồn bentonit: Prolabo, Pháp và 

Bình Thuận, Việt Nam với đimetylđioctađecylamoni clorua (DMDOA) trong môi trường nước. 

- Khảo sát trong môi trường rượu nước đã tìm được điều kiện thích hợp để điều chế sét hữu cơ từ 

hai nguồn bentonit với DMDOA. 

- Đã so sánh tính chất của các sản phẩm sét hữu cơ điều chế trong các môi trường ở cùng điều kiện. 

Kết quả cho thấy, sét hữu cơ điều chế từ bentonit Bình Thuận, Việt Nam có các giá trị khá tương 

đương với bentonit Prolabo, Pháp. 

- Đã tìm được điều kiện thích hợp điều chế sét hữu cơ lượng lớn đưa vào gia cường cho polyme. 

- Với hàm lượng nhỏ sét hữu cơ sử dụng đã làm gia tăng tính chất cơ lý, độ bền nhiệt của màng phủ 

epoxy, polyeste và cao su thiên nhiên. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

Luận án đã nghiên cứu khả năng gia cường của sét hữu cơ đến tính chất cơ lý, độ bền nhiệt của các vật 

liệu polyme: màng phủ epoxy, polyeste và cao su thiên nhiên. Kết quả nghiên cứu của luận án đã cho thấy 

với hàm lượng nhỏ sét hữu cơ đã làm gia tăng tính chất cơ lý và độ bền nhiệt của vật liệu so với vật liệu 
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không được gia cường, điều này đã mở ra khả năng ứng dụng mới cho vật liệu polyme. Đây là một hướng 

đi nhằm đưa các nghiên cứu cơ bản vào ứng dụng thực tiễn. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo. 

- Tiếp tục nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ một số nguồn bentonit tại Việt Nam. 

- Tiếp tục nghiên các cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme khi sử dụng sét hữu cơ gia cường.  
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