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

- Đã tổng hợp được các nano ferit: CoFe2O4 và NiFe2O4, cấu trúc tinh thể đơn pha spinen, 

kích thước hạt trung bình 13-18 nm, có từ tính tốt đặc trưng của các hạt từ đơn đômen. Các nano 

ferit này có khả năng ứng dụng để chế tạo chất lỏng từ và một số sản phẩm khác dùng trong các 

kỹ thuật hiện đại. 

- Đã khảo sát một cách hệ thống các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thực nghiệm và kích 

thước hạt nano ferit như: pH, nồng độ cation kim loại, nhiệt độ và thời gian khuấy, lượng dung môi 

sử dụng, nhiệt độ nung, thời gian nung… Tìm được các điều kiện tối ưu để xây dựng qui trình tổng 

hợp vật liệu. 



- Đã tổng hợp được các nanocomposite CoFe2O4/SiO2 và NiFe2O4/SiO2 với các hạt nano 

CoFe2O4 và NiFe2O4 (10-13 nm) phân tán trong nền SiO2 vô định hình, khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng tới quá trình thực nghiệm và đặc trưng các nanocomposite: pH, nhiệt độ nung, thời gian 

nung, tỷ lệ pha tinh thể trong nanocomposite, từ đó xây dựng qui trình tổng hợp vật liệu. 

- Đã  xác định được mối quan hệ giữa cấu trúc tinh thể, kích thước hạt các nano ferit 

CoFe2O4 và NiFe2O4 và đặc trưng từ tính của chúng, cũng như mối quan hệ giữa kích thước tinh 

thể, hàm lượng pha tinh thể nano ferit với đặc trưng từ tính của các nanocomposite: CoFe2O4/SiO2 

và NiFe2O4/SiO2. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Ứng dụng qui trình tổng hợp bột nano ferit CoFe2O4, NiFe2O4 và nanocomposite 

CoFe2O4/SiO2, NiFe2O4/SiO2 trong thực tiễn. 

 - Sử dụng các nano ferit để chế tạo chất lỏng từ, chất xúc tác... 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

 - Nghiên cứu điều chế các chất lỏng từ, vật liệu xúc tác xử lý môi trường, sensor khí... 
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