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

- Đã khảo sát một cách có hệ thống ảnh hưởng của các yếu tố: chất bảo vệ, lượng chất khử, nồng độ 

kiềm và thời gian phản ứng đến quá trình tổng hợp Cu2O nano dạng bột từ dung dịch muối Cu2+ và 

chất khử hidrazin, từ đó đưa ra qui trình tổng hợp Cu2O nano tối ưu. 

- Đã khảo sát một cách có hệ thống ảnh hưởng của các yếu tố: thời gian, nhiệt độ phản ứng, tốc độ 

dòng khí axetilen tới khả năng xúc tác của Cu2O nano trong phản ứng tổng hợp sợi cacbon nano, từ 

đó đưa ra qui trình tối ưu tổng hợp sợi cacbon dạng xoắn. 

- Đã chế tạo thành công màng mỏng Cu2O nano bằng phương pháp CVD với hệ thiết bị đơn giản, 

phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm trong nước: nhiệt độ tạo màng 220-3400C, áp suất ~ 160 

mmHg từ tiền chất Cu(acac)2 với các tác nhân phản ứng khác nhau là hơi rượu-nước, hơi nước và 

hơi nước-hidropeoxit. Trong số đó, hai tác nhân là hơi rượu-nước và hơi nước-hidropeoxit chưa có 

tác giả nào đề cập đến. Màng mỏng Cu2O nano chế tạo được có khả năng hấp thụ ánh sáng trong 

vùng trông thấy với Eg ~ 2.2 – 2.6 eV. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn.  

Đã tìm được điều kiện thích hợp để tổng hợp Cu2O nano dạng bột. Cu2O nano thu được có hoạt tính 
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xúc tác cao cho phản ứng polime hóa axetilen để tổng hợp sợi cacbon nano. Đã chế tạo thành công 

màng mỏng Cu2O bằng phương pháp CVD từ tiền chất đồng(II) axetylaxetonat. Kết quả nghiên cứu 

mở ra một triển vọng có thể ứng dụng màng mỏng Cu2O trong lĩnh vực chế tạo pin mặt trời. 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 hoạt tính xúc tác của Cu2O nano dạng bột nhằm hướng tới ứng dụng trong xử lí môi 

trường. 

- Tiếp tục nghiên các cứu tính chất của các màng mỏng chế tạo được để có những định hướng ứng dụng 

trong các ngành kỹ thuật công nghệ cao. 
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