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Tóm tắt luận án: 

Tiến hành tổng hợp vật liệu LSCF 6428 bằng quy trình sol-gel cải tiến có sự hỗ 

trợ của vi sóng với chất tạo phức được lựa chọn là EDTA. Kết quả của nghiên cứu cho 

thấy, EDTA có ưu thế trong quá trình tạo phức với các kim loại, sự hỗ trợ của vi sóng 

khi thực hiện quá trình sol-gel đã giúp cải tiến thành công và tiến tới làm chủ quy 

trình để tổng hợp vật liệu LSCF 6428. Các yếu tố ảnh hưởng đã được khảo sát và điều 

kiện phù hợp đã lựa chọn được như sau: Tỷ lệ mol EDTA/


3NO  = 1,5; pH = 8,0 ± 0,5; 

công suất vi sóng 400 W trong thời gian 5 phút, khuấy từ ở nhiệt độ 90 oC trong thời 

gian 1 giờ, quy trình này được lặp lại tổng cộng hai lần; sau đó, nung mẫu ở nhiệt độ 

900 oC trong thời gian 1 giờ. Sản phẩm LSCF 6428 đã được kiểm tra tính đơn pha tinh 

thể (theo kết quả XRD và AAS), kích thước hạt đạt nanômét trong khoảng 90 – 120 

nm (theo kết quả SEM và TEM) và có diện tích bề mặt riêng phù hợp với yêu cầu làm 

vật liệu catốt, đạt 13,384 m2/g (theo kết quả BET trong khí N2). Quy trình cải tiến 

giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng. 

Cải thiện các đặc tính của vật liệu bằng cách phối trộn LSCF 6428 với GDC ở 

các tỷ lệ khác nhau, lựa chọn một composit phù hợp. Điện cực catốt làm từ composit 

ở tỷ lệ phối trộn khối lượng 7:3 là phù hợp do có TEC tương thích với chất điện ly và 

có độ xốp của điện cực catốt cao (27,68 ± 0,22 %). Điện cực composit này còn có độ 

chuyển hóa CH4 thấp 20,4 – 24,8 % nên ít gây tiêu hao nhiên liệu phản ứng, có điện 

trở 0,17 – 0,20 Ω nên phù hợp với yêu cầu của điện cực catốt.  

Nghiên cứu tiếp tục phát triển theo một hướng mới là khảo sát ảnh hưởng của 

than hoạt tính đến độ xốp của điện cực. Từ kết quả thu được, đề tài lựa chọn phối trộn 

thêm 5,0 % về khối lượng than hoạt tính vào composit. Ở tỷ lệ này thì độ xốp của điện 

cực được gia tăng từ 27,68 lên 30,03 % nên khả năng vận chuyển O2 gia tăng sẽ giúp 

cải tiến công suất pin. Đồng thời, với composit này thì TEC của điện cực không thay 

đổi nên vẫn tương thích nhiệt với chất điện ly, độ chuyển hóa giảm giúp tiết kiệm 

nhiên liệu, nhưng điện trở cũng tăng nhẹ làm giảm khả năng dẫn điện. Do đó, không 

tiếp tục tăng tỷ lệ phối trộn than hoạt tính mà lựa chọn tỷ lệ phù hợp là 5,0 %.  

Hoạt động của điện cực catốt được khảo sát trong 72 giờ ở nhiệt độ phản ứng 

700 oC. Điện trở của catốt trong suốt thời gian này thay đổi không đáng kể. Điện cực 

sau khi hoạt động được kiểm tra XRD, SEM và độ xốp cho thấy sau thời gian khảo sát 

thì các đặc trưng của điện cực thay đổi không đáng kể.  

 
 
 



Những đóng góp của luận án: 
 
(1) Đã cải tiến quy trình tổng hợp vật liệu LSCF 6428 bằng phương pháp sol-gel kết 

hợp vi sóng nhằm tiết kiệm thời gian và năng lượng;  

(2) Đã khảo sát các đặc trưng của vật liệu để ứng dụng làm catốt ở nhiệt độ trung 

bình;  

(3) Đã cải tiến các đặc trưng trên để tạo ra một loại composit dùng làm catốt có triển 

vọng nâng cao công suất pin SC-SOFC. 

(4) Đã khảo sát và lựa chọn một số điều kiện phù hợp cho hoạt động của pin SC-

SOFC. 
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