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

+ ) Đã chế tạo thành công chấm lượng tử ZnO (kích thước 3-7 nm) bằng phương pháp sol-gel. 

+) Đã đưa thành công các hạt nano ZnO vào mạng nền SiO2  có pha các ion đất hiếm Eu3+. Khi kích 

thích ở bờ vùng của ZnO, cường độ huỳnh quang của các ion đất hiếm tăng đáng kể so với trường 

hợp không có hạt nano ZnO nhờ  sự  truyền  năng lượng từ các hạt nano ZnO sang ion Eu3+. 

+) Khảo sát khả năng tăng độ bền UV của màng sơn ZnO-PU nanocomposite. Kết quả cho thấy màng 

PU có chứa hạt nano ZnO có độ bền cao hơn màng PU thông thường. 

+) Khảo sát khả năng quang xúc tác của lá nano ZnO tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt. Quá 

trình quang xúc tác xảy ra gần như hoàn toàn trong khoảng 120 phút. 

+) Đưa ra cơ chế giải thích sự dịch đỉnh phát xạ do chuyển dời nội tại của ion Co, khi nồng độ tạp Co 

hay Cu thay đổi. 

+) Kết quả nghiên cứu của luận án chỉ ra rằng từ tính và các sai hỏng của vật liệu có mối liên hệ với 

nhau 



12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

+) Các kết quả nghiên cứu hiện tượng truyền năng lượng của hạt nano ZnO cho ion đất hiếm mở ra 

nhiều ứng dụng như đánh dấu sinh học, các linh kiện phát quang hay vật liệu cho đèn huỳnh quang … 

+) Các kết quả nghiên cứu của hạt nano ZnO trong màng sơn có thể ứng dụng trong công nghiệp sơn, 

cải thiện chất lượng sơn. 

+) Kết quả nghiên cứu khả năng quang xúc tác của vật liệu nano ZnO có thể ứng dụng để xử lý môi 

trường. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

+) Nghiên cứu khả năng truyền năng lượng của hạt nano ZnO cho ion Eu3+, với các nồng độ hạt nano 

ZnO và ion Eu3+ khác nhau. 

+) Nghiên cứu cải thiện khả năng phân tán của hạt nano ZnO trong màng sơn PU. 

+) Tiếp tục nghiên cứu tính chất của vật liệu bán dẫn từ pha loãng với các phép phân tích sâu hơn 

như: EPR, HRTEM … 
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