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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. MỞ ĐẦU 

Việc nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ tiên tiến bao gồm công nghệ 

chế tạo hạt nano kim loại và vật liệu nanocomposite hiện nay là rất cần thiết để 

góp phần kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao chất lượng nguồn nước 

sạch cho người dân trước áp lực gia tăng nhanh dân số và biến đổi khí hậu. 

Dựa trên cơ sở hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm cao và phổ rộng kể cả kháng 

virus, các loài vi khuẩn kháng kháng sinh, nguyên sinh vật,  rêu, nấm  mốc  và 

độc tính tế bào của vật liệu bạc nano thấp hơn nhiều so với vật liệu bạc ion. Ở 

Việt Nam, dung dịch keo bạc nano đã được Bộ Y tế cho phép đăng ký sử dụng 

làm chất sát khuẩn trong lĩnh vực y tế và gia dụng. Có rất nhiều công trình 

nghiên cứu chế tạo vật liệu bạc nanobằng phương pháp chiếu xạ kháng khuẩn 

từ bạc nano trên nền vật liệu polyme được ứng dụng như: vải kháng khuẩn, 

nhựa nhiệt dẻo kháng khuẩn, màng lọc kháng khuẩn. Ngoài ra, trên nền các loại 

vật liệu vô cơ khác như silica, zeolite, titannia, zinc... bạc nanocomposit cũng 

đã được chế tạo sử dụng trong các lĩnh vực xúc tác, cảm biến, xử lý nước, xử lý 

khí.  

 Tính cấp thiết của luận án 

Ứng dụng công nghệ chiếu xạ Gamma chế tạo vật liệu hạt nano kim loại bạc 

cho lĩnh vực xử  lý nước nhằm  tránh lây lan dịch bệnh do nguồn nước bị ô 

nhiễm vi sinh, luận án tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu chế tạo Bạc 

nano gắn lên vật liệu sứ xốp bằng phương pháp chiếu xạ Gamma Co – 60 ứng 

dụng xử lý vi sinh vật E. coli trong môi trường nước”.  

 Mục tiêu nghiên cứu của luận án 

 + Dùng phương pháp chiếu xạ Gamma Co – 60 để chế tạo vật liệu bạc và 

vật liệu nanocomposit sứ xốp/bạc ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực xử lý 

nước.  
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+ Vật liệu lọc nước nanocomposit sứ xốp/bạc sau khi chế tạo cần có hàm 

lượng bạc ổn định cao và chỉ tiêu E.coli gây hại đạt mức chỉ tiêu chất lượng vi 

sinh của nước sinh hoạt và nước uống.  

 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Ý nghĩa khoa học: đề tài đã nghiên cứu chế tạo được vật liệu bạc nano ở 2 dạng 

dung dịch Ag nano/PVP và bột Ag nano/Z, đã chế tạo được cột lọc nước 

nanocomposit sứ xốp/bạc với hiệu lực diệt khuẩn E.coli cao theo TCVN và có 

độ ly giải bạc thấp theo tiêu chuẩn của WHO. 

Ý nghĩa thực tiễn: phương pháp chế tạo vật liệu cột lọc bạc nanocomposit đơn 

giản, dễ thực hiện, các sản phẫm  không sử dụng điện năng nên thuận tiện cho 

việc triển khai ứng dụng xử lý nước trực tiếp. Từ đó, hạn chế nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh do nguồn nước bị ô nhiễm vi sinh và bảo vệ tốt hơn cho sức 

khoẻ Y-tế cộng đồng. Vật liệu sứ xốp có nguồn gốc tro trấu tận thu từ phế phẩm 

nông nghiệp nên sản phẩm có khả năng tái sử dụng cao. 

 Nội dung của luận án 

Các hạt keo nano bạc được ổn định trong polyvinylpyrolion (AgNPs/PVP) 500 

mg / L và các hạt nano bạc kết hợp với zeolit 4A (AgNPs/Z) ~ 10.000 mg / kg 

được tổng hợp bằng công nghệ chiếu xạ gamma Co-60. Tử các vật liệu đầu,  

bạc nano được nghiên cứu  gắn trên silica của vật liệu gốm sứ xốp làm từ tro 

trấu.  Sản phẩm cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc chế tạo bằng hai phương pháp 

ngâm tẩm và thiêu kết ứng dụng xử lý nước vi sinh vật (E.coli) như sau: 

Bằng phương pháp ngâm tẩm: các cột lọc gốm sứ xốp được biến tính bền mặt 

bằng cách xử lý với dung dịch aminopropyltriethetysysilan 2%, sau đó ngâm 

tẩm vào dung dịch Ag nano/PVP đã được ổn định để gắn Ag nano lên trên 

nhóm Silica thông qua liên kết -NH2 của nhóm aminopropyltriethoxysilane và 

bạc nguyên tử. Sản phẩm cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc có hàm lượng bạc 

ổn định khoảng ~ 200-250 mg/kg và hiệu quả kháng khuẩn E.coli lớn hơn 90% 

đạt tiêu chuẩn cho E.coli trong nước uống đóng chai theo TCVN 6096- 2004. 
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Bằng phương pháp thiêu kết: nguyên vật liệu của Silica làm từ RHA và bột Ag 

nano/Z được trộn với nhau, sau đó thiêu kết ở 1000
o
C - 1100

o
C. Các sản phẩm 

cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc có hàm lượng bạc ổn định khoảng ~ 300-350 

mg / kg và hiệu quả kháng khuẩn E.coli ~ 100% đạt tiêu chuẩn cho E.coli trong 

nước uống đóng chai theo TCVN 6096- 2004. 200 sản phẩm cột lọc 

nanocomposit sứ xốp/bạc được sản xuất tại Công ty Ceramic, tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam.  

 Đóng góp mới của luận án 

1. Luận án đã nghiên cứu chế tạo được vật liệu bạc nano dạng dung dịch và 

dạng rắn ở qui mô công nghiệp bằng  phương pháp chiếu tia Gamma Co-60. 

2. Luận án đã nghiên cứu chế tạo được 2 loại cột lọc nước nanocomposit sứ 

xốp/bạc theo các phương pháp ngâm tẩm và thiêu kết. Thiết lập được qui trình 

ngâm tẩm sứ xốp với dung dịch bạc nano để chế tạo cột lọc nước nanocomposit 

sứ xốp/bạc. Và thiêu kết SiO2 có nguồn gốc từ tro trấu với bột bạc nano sản 

xuất cột lọc nước nanocomposit sứ xốp/bạc ở qui mô công nghiệp tại Việt Nam. 

3. Luận án đã khảo sát khả năng diệt khuẩn E.coli và hiệu ứng ly giải bạc vào 

trong nước sau khi lọc của hai loại cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc đáp ứng 

tiêu chuẩn nước uống đóng chai TCVN 6096-2004 và tiêu chuẩn WHO. 

4. Dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đạt được, cột lọc nước nanocomposit 

sứ xốp/bạc chế tạo bằng phương pháp thiêu kết đáp ứng được các tiêu chí của 

công nghệ xử lý nước uống dùng trực tiếp (POUt), ước tính khả năng lọc được 

50 m
3
 nước/cột, giá thành sản phẫm tăng < 5% so với sản phẩm cột lọc nước sứ 

xốp thông thường đáp, ứng rộng rãi cho nhu cầu cung cấp nước sạch và phòng 

tránh nguy cơ lây nhiễm do dịch bệnh phát sinh từ nguồn nước.   

 Bố cục của luận án   

Cấu trúc luận án gồm 4 chương, tổng cộng có 82 trang, gồm: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu, gồm 29 trang. 

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu, gồm 13 trang. 
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Chương 3: Kết quả và bàn luận, gồm 38 trang. 

Chương 4: Kết luận và kiến nghị, gồm 2 trang. 

Ngoài ra luận án còn có danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. 

1.2. BẠC NANOCOMPOSIT GỐM SỨ 

Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu vật liệu gốm sứ xốp và tổng quan vật 

liệu Bạc nanocomposite gốm sứ xốp xử lý nước. 

1.3.TỔNG QUAN HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN E.COLI CỦA VẬT 

LIỆU BẠC NANO XỬ LÝ NƢỚC  

Giới thiệu các nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn E.coli của bạc nano, các yếu 

tố ảnh hưởng đến hoạt tính kháng khuẩn và đánh giá độc tính của bạc nano. 

1.4. CHẾ TẠO VẬT LIỆU BẠC NANO  

Giới thiệu chung về các phương pháp chế tạo vật liệu nano và vật liệu 

nanocomposit. Ưu điểm và ứng dụng nguồn Gamma C0-60 để chế tạo vật liệu 

bạc nano.  

1.5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VẬT LIỆU BẠC 

NANOCOMPOSIT TRONG XỬ LÝ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI 

VIỆT NAM 

Tổng quan tình hình biến tính sứ xốp để chế tạo vật liệu Bạc nanocomposite 

gốm sứ trong lĩnh vực xử lý nước, cụ thể gắn bạc nano lên vật liệu sứ xốp 

thương mại để xử lý nước uống trực tiếp. Và một số nghiên cứu trong nước và 

trên thế giới trong việc ứng dụng công nghệ Gamma Co-60 trong việc chế tạo 

vật liệu nanocomposit sứ xốp/bạc trong lĩnh vực xử lý nước uống.  
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CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM  

2.1. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ 

Chế tạo vật liệu bạc nano dạng dung dịch và dạng bột bằng thiết bị:  

Nguồn Cobalt 60 trên thiết bị chiếu xạ Gamma Co-60 ở phòng 5000, BRIT (Ấn 

Độ) tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đo bằng hệ thống 

ethanol-chlorobenzene dosimetry. 

Nguồn Cobalt 60 (hình 2.1)  trên thiết bị chiếu xạ Gamma Co-60 tại Trung tâm 

Vinagamma TP HCM, đo bằng hệ thống ethanol-chlorobenzene dosimetry. 

 2.2. THỰC NGHIỆM  

Thực nghiệm các qui trình chế tạo dung dịch Ag nano/PVP và bột Ag nano/Z 

bằng công nghệ chiếu xạ tia gamma co-60. 

Thực nghiệm các qui trình chế tạo cột lọc nước nanocomposit sứ xốp/bạc bằng 

2 phương pháp ngâm tẩm và thiêu kết. 

Khảo sát hiệu ứng kháng khuẩn E.coli và hiệu ứng ly giải bạc trong nước sau 

khi lọc qua cột lọc nước nanocomposit sứ xốp/bạc.   

2.2.1.  Chế tạo bạc nano bằng phƣơng pháp chiếu xạ Gamma Co-60 

2.2.1. 1. Chế tạo dd keo bạc nano dùng Polyvinylpyrrolidone làm chất ổn 

định 

Qui trình chế tạo vật liệu dung dịch Ag nano/PVP bằng phương pháp chiếu xạ 

tia Gamma Co-60 (hình 2.2) 

Bước 1: hòa tan PVP bằng nước nóng ~80
o
C, để nguội đến nhiệt độ phòng, bổ 

sung EtOH và dung dịch AgNO3. Hòa trộn đều ba dung dịch trên theo tỉ lệ thể 

tích chính xác để tạo một dung dịch hỗn hợp có nồng độ 5mM Ag
+
/1% PVP 

trong dung dịch ethanol 5-10% vừa đủ 100 ml. 

Bước 2: khuấy đều hỗn hợp Ag
+
/PVP trong dung dịch EtOH khoảng10 phút ở 

nhiệt độ thường bằng thiết bị IKA-WERKE, Đức. Rót hỗn hợp dung dịch vào 

can nhựa 25 lít và vặn kín khí. 

Bước 3: chiếu xạ trên nguồn gamma Co-60, Nga, suất liều khoảng 1,2 kGy/giờ. 

Bước 4: đo các tính chất đặc trưng của mẫu dung dịch Ag nano/PVP. 
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2.2.1.2.  Chế tạo bột bạc nano trên nền Zeolit 

Qui trình chế tạo vật liệu bột Ag nano/Z bằng phương pháp chiếu xạ tia Gamma 

Co-60 (hình 2.3)  

Bước 1: pha dung dịch AgNO3 15, 20, 25 và 30 mM được khuấy trộn với bột 

zeolit 4A theo tỉ lệ 1g zeolit: 5ml dd Ag
+
 tạo thành hỗn hợp bạc ion/zeolit trong 

dung dịch EtOH (10%, v.v.)   

Bước 2: khuấy hỗn hợp bạc ion/zeolit trong 12 giờ, tốc độ 100 vòng/phút, với 

nhiệt độ 60
o
C và thời gian 1 giờ trên thiết bị điều nhiệt HBR 4 digital IKA-

WERKE, Đức để thực hiện phản ứng trao đổi ion Ag
+
 vào cấu trúc zeolite 4A.  

Bước 3: chiếu xạ mẫu hỗn hợp bạc ion/zeolit trên tại nguồn Gamma Co-60 thí 

nghiệm với liều hấp thụ 50 kGy, suất liều 3.2 kGy/h ở nhiệt độ môi trường 

thường để chế tạo ra sản phẩm hạt Ag nano/Z. 

Bước 4: hỗn hợp Ag nano/Z sau khi chiếu xạ để lắng, lọc và sấy khô sản phẩm 

Ag nano/Z dạng sệt ở 110
o
C đến khối lượng không đổi để có sản phẩm bột Ag 

nano/Z như hình 2.5. 

Bước 5: đo các tính chất đặc trưng của mẫu hỗn hợp Ag nano/Z CX.  

2.2.2. Chế tạo cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc  

Trong các phương pháp nghiên cứu chế tạo cột lọc nước nanocomposite sứ 

xốp/bạc như: ngâm tẩm cột lọc sứ xốp đã biến tính Aminosilan trong dd Ag 

nano/PVP (cột lọc SX/Ag nano/PVP ngâm tẩm), chiếu xạ Gamma Co-60 gắn 

bạc nano trực tiếp lên cột lọc sứ xốp (cột lọc SX/Ag nano CX chiếu xạ), thiêu 

kết bột Ag nano/Z với silica của nguyên vật liệu tro trấu (cột lọc SX/Ag nano/Z 

ngâm tẩm) thì phương pháp chế tạo cột lọc nước nanocomposite sứ xốp/bạc 

bằng ngâm tẩm và thiêu kết được ưu tiên cho việc triển khai ứng dụng thực 

tiễn.  
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2.2.2.1. Ngâm tẩm gắn bạc nano lên cột lọc sứ xốp đã biến tính Aminosilan  

Qui trình ngâm tẩm chế tạo vật liệu cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc loại 

SX/Ag nano/PVP gồm 2 giai đoạn (hình 2.4) 

Giai đoạn 1: xử lý biến tính sứ xốp với dung dịch Aminosilan  

Bước 1: ngâm các mẫu sứ xốp có kích thước ~3,02,50,8 cm trong dung dịch 

H2SO4 10%, ở ~60
o
C, ~1 giờ.  

Bước 2: lấy mẫu, rửa sạch bằng nước và sấy khô ở ~110
o
C.  

Bước 3: sau đó ngâm các mẫu sứ xốp vào dung dịch AS (trong EtOH 5%) theo 

thời gian 30,60,90,120.180 phút và hàm lượng AS 0.5, 1, 2, 3, 5 % để tạo mẫu 

sứ xốp đã biến tính AS. 

 Bước 4: lấy các mẫu sứ xốp đã biến tính AS để khô ngoài không khí, sau đó 

gia nhiệt tại 110 
o
C, thời gian 2 giờ trong tủ sấy Memmert của Đức ở 110

o
C để 

tạo thành các mẫu SX/AS. 

Giai đoạn 2: ngâm tẩm để gắn Ag nano lên cột lọc sứ xốp đã xử lý AS 

Bước 1: ngâm các mẫu sứ xốp đã biến tính AS ~24 giờ trong dung dịch Ag 

nano/PVP theo thời gian 4, 8, 24, 32, 48 giờ và hàm lượng 100, 200, 300, 400, 

500 mM.  

Bước 2: lấy các mẫu SX/AS gắn bạc nano trên để khô ngoài không khí. 

Bước 3: rửa sạch phần Ag nano vào SX/AS không liên kết bằng cách rung siêu 

âm các mẫu trong bể nước ~3 lần, 15 phút/lần.  

Bước 4: sấy khô trong tủ sấy quạt gió DNP 410, Yamato, Nhật ở ~80
o
C để nhận 

được các mẫu sứ SX/Ag đã gắn bạc nano là SX/Ag nano/PVP.  

Bước 5: đo các tính chất đặc trưng của mẫu cột lọc SX/Ag nano/PVP. 

2.2.2.2. Chiếu xạ Gamma Co-60 gắn bạc nano trực tiếp lên cột lọc sứ xốp 

Quy trình chế tạo vật liệu cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc loại SX/Ag nano 

CX bằng phương pháp chiếu xạ tia Gamma Co-60 (hình 2.5)  
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Bước 1: dung dịch AgNO3 được hòa tan trong dung dịch PVP với nồng độ 2%  

và EtOH với nồng độ 5% -10% theo công thức: 5 mM Ag
+
/ 2% PVP / 5% 

EtOH.  

Bước 2: các cột lọc sứ xốp đã biến tính AS  được ngâm trong hỗn hợp dung 

dịch Ag
+
/ PVP trong 24 h. 

Bước 3: chiếu xạ mẫu trên nguồn Gamma Co – 60 trực tiếp với các liều hấp 

phụ khác nhau để tổng hợp các hạt bạc nano trên bề mặt SX. 

Bước 4: các sản phẩm cột lọc SX/AS/Ag nano tạo thành được rung siêu âm 

mẫu trong bể nước ~3 lần để rửa sạch phần Ag nano không liên kết, 15 

phút/lần.  

Bước 5: sấy khô trong tủ sấy quạt gió DNP 410, Yamato, Nhật ở ~80
o
C để nhận 

được sản phẩm cột lọc SX/Ag nano CX.  

Bước 6: đo các tính chất đặc trưng của mẫu cột lọc SX/Ag nano CX.  

2.2.2.3. Thiêu kết bạc nano/zeolite với SiO2 của nguyên vật liệu sứ xốp 

Qui  trình thiêu kết chế tạo vật liệu cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc loại 

SX/Ag nano/Z  tại phòng thí nghiệm  

Bước 1: Phối trộn bột Ag nano/Z với nguyên vật liệu SiO2 hình 2.6 (có nguồn 

gốc từ tro trấu) và các chất phụ gia theo tỉ lệ 1: 40. 

Bước 2: thêm nước vừa đủ tạo hỗn hợp dung dịch vật liệu lọc SX/Ag nano/Z.  

Bước 3:  tạo hình cột lọc SX/Ag nano/Z, để khô tự nhiên 48h. 

Bước 4: thiêu kết ở các nhiệt độ: 1000
o
C, 1050

o
C, 1100

o
C với  thời gian là 1h  

trong lò nung 1500
o
C của phòng thí nghiệm để tạo ra vật liệu lọc SX/Ag 

nano/Z. 

Bước 5: mài dũa thành các mẫu nhỏ, phân tích đặc trưng tính chất của mẫu cột 

lọc nanocomposit SX/Ag nano. 

Qui  trình thiêu kết chế tạo vật liệu cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc tại nhà 

máy sản xuất (hình 2.7)  
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Bước 1: Phối trộn bột Ag nano/Z với nguyên vật liệu SiO2 (từ tro trấu) và các 

chất phụ gia theo tỉ lệ 1: 40. 

Bước 2: thêm nước vừa đủ, gia công tạo vật liệu cột lọc SX/Ag nano/Z dạng 

sệt.  

Bước 3:  tạo hình mẫu cột lọc SX/Ag nano/Z có kích thước ~3,02,50,8 cm 

trong khuôn, để khô tự nhiên trong thời gian 48h. 

Bước 4: thiêu kết ở nhiệt độ 1050
o
C với  thời gian là 1h  trong lò nung của nhà 

máy sản xuất để tạo ra sản phẩm cột lọc nanocomposit SX/Ag nano. 

Bước 5: gia công (mài, cắt) tạo thành phẩm đúng kích thước cột lọc 

nanocomposit SX/Ag nano theo TC đăng ký. 

Bước 6: đo các tính chất đặc trưng của mẫu cột lọc nanocomposit SX/Ag nano.  

2.2.3. Khảo sát hiệu ứng kháng khuẩn E.coli của cột lọc nanocomposit sứ 

xốp/bạc  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8. Mô hình thiết bị phích lọc nước gắn cột lọc xứ sốp 

2.2.3.1. Mô hình thiết bị của phích lọc gắn cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc 

Mô hình thiết bị của phích lọc có chứa cột  nanocomposit sứ xốp/bạc như hình 

2.8 được kết nối với vòi nước theo phương pháp dòng chảy: gắn cột lọc sứ xốp 

(đối chứng) và cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc kết nối với vòi nước máy với 

tốc độ lọc được điều chỉnh là 5 L/giờ sử dụng cho mô hình lọc nước để chạy 

thử nghiệm hiệu ứng kháng khuẩn E. coli và độ ly giải bạc cho cột lọc.  

2.2.3.2. Khảo sát hiệu ứng kháng khuẩn E. coli của bột bạc nano/zeolit 
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2.2.3.3. Khảo sát hiệu ứng kháng khuẩn E. coli của cột lọc nước SX/Ag 

nano/PVP 

2.2.3.4. Khảo sát hiệu ứng kháng khuẩn E.coli của cột lọc nước SX/Ag 

nano/Z 

Để đáp ứng cho việc chế tạo cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc xử lý E.coli trong 

môi trường nước, theo phương pháp dòng chảy  ta thu thập mẫu nước nhiễm 

E.coli dùng khảo sát hiệu ứng kháng khuẩn E.coli của bột bạc nano/zeolit và 

hai loại cột lọc nước nanocomposit sứ xốp/bạc: SX/Ag nano/PVP ngâm tẩm và 

SX/Ag nano/Z thiêu kết theo TCVN 6187 – 1: 2009.  

2.2.4. Khảo sát hiệu ứng ly giải bạc từ cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc  

2.2.4.1. Xác định thể tích nước lọc qua cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc 

2.2.4.2. Phân tích lượng vết Ag
+
 bằng phương pháp kích hoạt nơtron 

2.2.4.3. Khảo sát hiệu ứng ly giải bạc từ cột lọc nước SX/Ag nano/PVP 

2.2.4.4. Khảo sát hiệu ứng ly giải bạc từ cột lọc nước SX/Ag nano/Z 

Tương tự, theo phương pháp dòng chảy ta thu thập mẫu để khảo sát hiệu ứng ly 

giải bạc nano từ hai loại cột lọc nước nanocomposit sứ xốp/bạc: SX/Ag 

nano/PVP ngâm tẩm và SX/Ag nano/Z thiêu kết đáp ứng theo tiêu chuẩn WHO. 

CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐẶT TRƢNG VẬT LIỆU BẠC NANO BẰNG PHƢƠNG PHÁP 

CHIẾU XẠ GAMMA 

3.1.1. Đặc trƣng tính chất của dung dịch Ag nano/ PVP  

Theo lý thuyết Mie, đặc trưng hấp thụ quang phổ UV-Vis của các hạt kim loại 

có kích thước càng nhỏ được phân tán trong dung dịch huyền phù có giá trị mật 

độ quang càng lớn và bước sóng hấp thụ cực đại càng tiến về bước sóng ngắn 

hơn. Giá trị OD và max của keo bạc nano trong vùng ánh sáng khả kiến có mối 

liên hệ phụ thuộc đến hình dạng cấu trúc, kích thước hạt và thành phần các chất 

của hệ keo [69,70].  
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Giá trị OD và max
 
của các mẫu dd keo Ag nano/PVP như hình 3.3 và bảng 3.1 

cho thấy tại liều xạ chuyển hóa bão hòa đỉnh hấp thu ở bước sóng ~ 400 nm, 

dung dịch có nồng độ bạc ion thấp thì giá trị OD càng lớn và max càng dịch 

chuyển về vị trí bước sóng ngắn hơn. 

Bảng 1.1. Mật độ quang theo các liều xạ chuyển hóa bão hòa của các dung dịch 

PVP/EtOH/Ag
+ 

ở các nồng độ ban đầu khác nhau. 

Nồng độ Ag
+
 trong dung dịch 5 mM 10 mM 20 mM 

Mật độ quang 11,5 ± 0,51 0,95 ± 0,05 0,6 ± 0,03 

Liều xạ chuyển hóa, kGy ~ 15  ~ 24 ~36 

 

Bảng 1.2. Kích thước trung bình của hạt Ag nano/PVP ở các liều xạ chuyển hóa 

bão hòa. 

Mẫu Liều xạ, kGy Nồng độ, mM Kích thước hạt, nm 

Dung dịch 1 15 5 9,5 ± 0,81 

Dung dịch 2 24 10 17, ± 2,42 

Dung dịch 3 36 20 21,7 ± 1,76 

Kết quả chụp TEM ở hình 3.4 và bảng 3.2 cho thấy, bạc nano có hình cầu, kích 

thước trung bình của hạt Ag nano chế tạo được ~10; 17 và 22 nm tương ứng đối 

với các dung dịch keo Ag nano/PVP có hàm lượng Ag
+
 ban đầu là 5 mM; 10 

mM và 20 mM. Như vậy, đối với dung dịch keo Ag nano/PVP có hàm lượng 

Ag
+
 thấp thì kích thước trung bình của hạt Ag nano nhỏ, sự phân bố kích thước 

hạt hẹp hơn, giá trị OD lớn và max càng tiến về bước sóng ngắn hơn đúng theo 

lý thuyết Mie. 

Kết quả kích thước hạt bạc nano/PVP đạt được như trên là nhỏ hơn (< 15 nm) 

so với kết quả hạt bạc nano/PVP chế tạo theo phương pháp khử hóa học (> 50 

nm) đúng như mô tả của Zhang và cộng sự [18][72]. Và liều xạ chuyển hóa 

bão hòa của các dung dịch keo Ag nano/ PVP sản xuất ở qui mô thí nghiệm > 

15 kGy. 
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Dựa vào các kết quả trên,  dung dịch keo Ag nano/PVP 100 lít/mẻ (trong 4 

can nhựa chứa 25 lít/can) được chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ Gamma 

với quy mô công nghiệp. Dung dịch Ag
+
 có nồng độ bạc 5 mM (công thức 

1%PVP/5%EtOH/5 mM Ag
+
) như trên với mục tiêu ngâm tẩm gắn Ag 

nano/PVP lên sứ xốp để diệt E.coli trong nước bị ô nhiễm vi sinh vật.  

3.1.2. Đặt trƣng tính chất bột bạc nano/Zeolit  

Khi chiếu xạ mẫu bột Ag
+
/zeolite (hình 3.9) ở các nồng độ Ag

+
 tăng dần: 15, 

20, 25, 30 mM trong dãy liều xạ từ 20-60 kGy, phổ UV-vis (hình 3.9) sẽ xuất  

hiện các đỉnh hấp thu trong dãy bước sóng tương ứng 455-429 nm, hiện tượng  

này không xảy ra ở mẫu Ag
+
/Z chưa chiếu xạ. 

 

Hình 3.9. Phổ UV-vis của mẫu Ag+/zeolit được chiếu xạ tia Gamma ở các liều 

hấp thu khác nhau. 

Bảng 1.4. Kích thước hạt của Ag nano/Z CX khi thay đổi nồng độ Ag
+
 ban đầu 

Nồng độ Ag
+
, mM 15 20 40 50 

Kích thước, nm 
34.6 ± 

2.92 

30.9 ± 

2.86 
27.8 ± 2.03 

26.5 ± 

1.95 
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Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã chế tạo được sản phẩm Ag nano/PVP 

dạng rắn bằng công nghệ bức xạ qui mô 5 kg/mẻ tại Trung  Nghiên cứu và 

Triển khai Công nghệ Bức xạ TP HCM, đây cũng là một phương pháp mới để 

chế tạo Ag nano. Bột Ag nano/Z dễ bảo quản và sử dụng trong việc phối trộn 

với các nguyên vật liệu sản xuất khác nhau (như hạt nhựa, silic) dùng để chế tạo 

nhiều loại sản phẩm phân bón, hàng tiêu dùng... có chứa Ag nano diệt khuẩn.   

3.2. ĐẶC TRƢNG TÍNH CHẤT CỘT LỌC NANOCOMPOSIT SỨ XỐP/ 

BẠC 

3.2.1. Đặc trƣng cột lọc nƣớc sứ xốp/Ag nano/PVP ngâm tẩm 

Để gắn Ag nanolên vật liệu sứ xốp lọc nước có độ bền tốt thì cần phải xử lý 

biến tính sứ xốp với các chất mang nhóm chức có khả năng tạo cầu nối liên kết 

hóa học giữa sứ xốp với Ag nano. Vì Ag nano khi tiếp xúc với nước và oxi sẽ 

bị oxi hóa tạo thành dạng hạt nano ion hóa bề mặt trở nên ái lực với các nhóm 

chức hóa học như –NH2. aminosilan được đánh là phù hợp dùng để biến tính sứ 

xốp, do cấu trúc phân tử aminosilan có thể tạo liên kết silanol (Si-O-Si-RNH2) 

với sứ xốp và nhóm amin còn lại có thể kết nối với bạc nguyên tử (Ag
O
) của hạt 

Ag nano thông qua liên kết phối trí. Cơ chế gắn Ag nano lên sứ xốp biến tính 

aminosilan được mô tả bởi Lv và cộng sự [57]. 

Kết quả phân tích ICP cho thấy hàm lượng bạc trên sản phẩm cột lọc nước sứ 

xốp thương mại biến tính AS sau khi ngâm tẩm trong dung dịch Ag nano/PVP 

theo bảng 3.9, đạt được trung bình là 227,3 mg/kg. So sánh với phương pháp 

tẩm quét dung dịch Ag nano trên sản phẩm lọc nước thương mại là vạt sành 

trong mô hình lọc nước qui mô hộ gia đình sản xuất ở Campuchia như hình 

3.20 [37], thì phương pháp ngâm tẩm với sứ xốp biến tính AS  với Ag 

nano/PVP có tính khả thi và tính thực tiễn cao, đặc trưng cột lọc SX/Ag 

nano/PVP như bảng 3.10 
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Bảng 1.9. Hàm lượng bạc trên mẫu SX/Ag nano/PVP sau khi xử lý SX/AS 2% 

thời gian 120 phút và ngâm trong dd Ag nano/PVP 500 mg/L thời gian 24 giờ, 

ở điều kiện thường. 

Cột lọc SX/Ag nano/PVP Cột 1 Cột 2 Cột 3 

Hàm lượng bạc/sứ xốp, mg/kg 226 ± 4.56 234 ± 4.68     222 ± 8.03  

Bảng 1.10. Đặc trưng tính chất của cột lọc sứ xốp và cột lọc SX/Ag nano/PVP 

 Đặc trưng mẫu cột lọc Sứ xốp  SX/AS/Ag nano 

Diện tích bề mặt riêng, m
2
/g 1,83 1,51 

Tổng thể tích lỗ xốp, cm
3
/g 2,810

-3
 1,810

-3
 

Kích thước lỗ trung bình, A
o
 61,9 48,2 

Hàm lượng bạc, mg/kg Không có bạc 200-250 

3.2.2. Đặc trưng cột lọc sứ xốp/bạc nano chiếu xạ tia Gamma Co-60  

Hình chụp TEM cho thấy hạt bạc nano trên mẫu chiếu xạ của sứ xốp biến tính 

AS phân bố tương đối đồng đều và có dạng hình cầu. Kích thước hạt bạc nano 

gắn lên sứ xốp khi chiếu xạ cột lọc SX/Ag
+
 ở liều xạ 13,5 kGy đạt khoảng 8,1 

nm và hàm lượng bạc là 382 mg/kg. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành để 

chiếu xạ trực tiếp SX/Ag
+
 theo quy trình chiếu xạ Gamma Co-60 công nghiệp 

thì sản phẩm cột lọc SX/Ag nano CX dễ nứt mẻ vì có độ cứng kém, màu sắc 

không đồng đều, khi rung siêu âm thì có hàm lượng bạc nano rơi ra nhiều. Vì 

vậy sản phẩm khó đảm bảo được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng và ảnh 

hưởng đến tính cảm quan của sản phẩm. Đây chính là nhược điểm của phương 

pháp này. 

3.2.3. Đặc trƣng vật liệu sứ xốp thiêu kết với Ag nano/Z 

Gốm sứ có cấu trúc xốp cao khi dạng hình thù của Silica chuyển sang dạng 

cristobalite. Dựa trên nhiệt độ nóng chảy của bạc nano và dạng cristobalit của 
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SiO2 ta chọn khảo sát ở các nhiệt độ thiêu kết ở 1000
o
C, 1050

o
C, 1100

o
C. Khi ở 

1100
o
C lượng pha lỏng sinh ra là lớn nhất nên độ xốp là thấp nhất dẫn đến độ 

hút nước giảm do đó ta không cần thiết nung quá 1100
o
C sẽ không có lợi về 

hiệu quả kinh tế (vì khi ở nhiệt độ cao, cứ tăng 1
o
C từ mức nhiệt độ 1000

o
C trở 

lên thì ta cần phải cung cấp một nhiệt lượng rất lớn). Mặt khác, zeolit trong bột 

Ag nano/Z còn có khả năng gia nhiệt nên dự đoán nhiệt độ thiêu kết ở 1050
o
C 

sẽ là nhiệt độ thiêu kết phù hợp. Mặt khác, zeolit trong bột Ag nano/Z còn có 

khả năng gia nhiệt nên dự đoán nhiệt độ thiêu kết ở 1050
o
C sẽ là nhiệt độ thiêu 

kết phù hợp. Sự phân bố kích thước hạt của SiO2 sản xuất từ tro trấu của tỉnh 

Hải Dương nằm trong khoảng 800 đến 1400 nm như hình 3.30. Nguyên vật liệu 

này được phối trộn với bột Ag nano/Z theo quy trình sản xuất của nhà máy 

Ceramic Thịnh Việt, tỉnh Hải Dương, Việt Nam để thiêu kết sản xuất ra cột lọc 

nanocomposit sứ xốp/bạc có đặc trưng tính chất như bảng 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.30. Sự phân bố kích thước hạt của SiO2 theo quy trình sản xuất của nhà 

máy gốm sứ Thịnh Việt, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. 

Bảng 1.14. Đặc trưng tính chất cột lọc SX/Ag nano/Z thiêu kết ở nhiệt 

độ1050
o
C 
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Đặc trưng tính chất của cột lọc nước sứ xốp gắn bạc nano thiêu kết 

Chiều dài, mm  200 – 202 

Đường kính trong, mm  30,4 – 30,6 

Đường kính ngoài, mm 50,6 – 50,8 

Khối lượng, g  320 – 340  

Hàm lượng Bạc, mg/kg  300 – 350 

Kích thướt lỗ xốp, µm 0,005 – 0,007 

Độ nén cực đại theo phương ngang, N/mm 9,05 – 14,06 

3.3. HIỆU ỨNG KHÁNG KHUẨN E.COLI CỦA CỘT LỌC 

NANOCOMPOSIT SỨ XỐP/ BẠC 

3.3.1. Hiệu ứng kháng khuẩn E. coli của bột bạc nano/zeolit chiếu xạ 

Kết quả tính hiệu suất diệt khuẩn của Ag nano/Z cho thấy rằng Ag nano/Z có 

khả năng diệt khuẩn cao và khi gia tăng hàm lượng Ag nano/Z tiếp xúc với 

huyền phù E. coli  từ 0,34 - 0,68 g thì hiệu suất diệt khuẩn cũng tăng từ ~ 71,08 

lên ~ 99,93 %. Ngoài ra, khi lắc zeolite với huyền phù E. coli, mật độ vi khuẩn 

sau khi lắc cũng giảm xuống đáng kể (38,43 %), nguyên nhân là do zeolite có 

khả năng hấp phụ mạnh, trong quá trình lắc, các tế bào E. coli có thể bám dính 

trên zeolite, do đó số lượng tế bào E. coli pha lỏng của huyền phù sẽ giảm 

xuống. Hiện tượng này cũng đã xảy ra khi lắc PE vải không dệt với huyền phù 

E. coli trong công trình nghiên cứu của nhóm tác giả Phú và cộng sự [80]. 

3.3.2. Hiệu ứng kháng khuẩn E.coli của cột lọc SX/Ag nano/PVP ngâm tẩm 

Bảng 1.15. Mật độ E. coli trong nước lọc qua cột SX và SX/AS/Ag nano theo 

thể tích 

Thể tích nước lọc, L 10 20 40 160 260 300 400 500 

Mật độ E. Coli qua cột lọc 

SX/AS/Ag nano 

(CFU/100ml) 

< 

1
* <1

*
 <1

*
 <1

*
 <1

*
 <1

*
 <1

*
 <1

*
 

Mật độ E. Coli qua cột lọc 

SX (CFU/100ml) 

4 

10
4
 

2,5 

10
4
 

-- -- -- -- -- -- 



17 

Kết quả trong bảng 3.15 cho thấy các mẫu nước có độ nhiễm E. coli trong nước 

không phát hiện tế bào E. coli. Điều này chứng tỏ cột lọc SX/Ag nano/PVP có 

khả năng diệt khuẩn rất hiệu quả, trong khi đó nước lọc qua cột SX có độ nhiễm 

E.coli là 2,510
4
 CFU/100 ml (chỉ lọc đến 40 L). Như vật sứ xốp SX cũng có 

khả năng lọc vi khuẩn nhưng hiệu quả không cao và không tiêu diệt được vi 

khuẩn. Mwabi và cộng sự (2012) cũng đã ghi nhận hiệu quả lọc khuẩn E. coli 

và coliform đạt từ 80 đến 99% của cột sứ xốp lọc nước nhưng nhanh chóng 

xuất hiện hiện tượng tắc nghẽn sinh học do sứ xốp không có tính năng diệt 

khuẩn [64].  Kết quả nhận được về độ nhiễm E.coli đạt tiêu chuẩn TCVN 6096-

2004 đối với nước uống đóng chai [5]. 

3.3.3.Hiệu ứng kháng khuẩn E.coli của cột lọc SX/Ag nano/zeolite  

Bảng 3.16 cho thấy kết quả của các mẫu nước có độ nhiễm E. coli trong nước 

đầu vào là ~10
6
 CFU/100 ml sau khi lọc qua cột SX/Ag nano/Z thiêu kết (từ 10- 

500 lít) đều không phát hiện tế bào E. coli, điều này chứng tỏ cột lọc SX/Ag 

nano/Z thiêu kết có khả năng diệt khuẩn rất hiệu quả. Kết quả nhận được về độ 

nhiễm E.coli đạt tiêu chuẩn TCVN 6096-2004 với nước uống đóng chai [5]. 

Bảng 1.16. Mật độ E. coli trong nước lọc qua cột SX/Ag nano/Z theo thể tích 

Thể tích nước lọc, L 25 50 100 200 300 400 500 

Mật độ E. Coli qua cột SX/Ag 

nano/Z (CFU/100ml) 
< 1

* 
<1

*
 <1

*
 <1

*
 <1

*
 <1

*
 <1

*
 

3.4. HIỆU ỨNG LY GIẢI BẠC TỪ CỘT LỌC NANOCOMPOSIT SỨ 

XỐP/ BẠC 

3.4.1. Hiệu ứng ly giải bạc từ cột lọc SX/Ag nano/PVP ngâm tẩm 

Bảng 1.17. Hàm lượng bạc ly giải trong nước lọc khi qua cột SX/AS/Ag nano 

theo thể tích 

Thể tích nước lọc, L 20 40 80 100 200 300 400 500 

Hàm lượng Ag, g/L  9,04 7,49 4,12 2,66 0,64 0,66 0,34 0,92 
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Kết quả ở bảng 3.17 cho thấy chỉ số phân tích hàm lượng bạc <10 g/L trong 

nước lọc qua cột SX/Ag nano/PVP khi thể tích lên đến 500 L, chỉ số này nhỏ 

hơn so với tiêu chuẩn cho phép của WHO (<100 g/L) đối với nước uống . 

Nhận xét cột lọc nanocomposit SX/Ag chế tạo bằng phương pháp ngâm tẩm: 

dung dịch Ag nano/PVP có Ag nano kích thước ~10-15 nm chế tạo bằng 

phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 ngâm tẩm trong SX/AS để chế tạo cột lọc 

SX/Ag nano/PVP có hàm lượng bạc ~200-250 mg/kg, diện tích bề mặt riêng 

1,51 m
2
/g và kích thước lỗ xốp trung bình ~0,00482 µm. Mức độ ly giải bạc và 

hiệu lực diệt khuẩn trong nước của cột lọc SX/Ag nano/PVP đã được khảo sát 

qua mô hình lọc nước cho đến 500 L với tốc độ lọc ~5 L/giờ. Kết quả hàm 

lượng bạc ly giải <10 g/L, đạt tiêu chuẩn cho phép của WHO (<100 g/L) đối 

với nước uống. Mật độ E.coli <1 CFU/100 ml, đạt tiêu chuẩn TCVN 6069-2004 

của Việt Nam đối với nước uống đóng chai [5] và tiêu chuẩn của WHO (0 

CFU/100 ml) đối với nước uống [22, 11]. Vì cột lọc SX/AS/Ag nano có hiệu 

lực diệt khuẩn cao và mức độ ly giải bạc thấp nên rất triển vọng áp dụng cho 

công nghệ xử lý nước dùng trực tiếp [81, 82]. 

3.4.2. Hiệu ứng ly giải bạc từ cột lọc SX/Ag nano/Z 

Kết quả ở bảng 3.18 cho thấy chỉ số phân tích hàm lượng bạc <10 g/L trong 

nước lọc qua cột SX/Ag nano/Z thiêu kết khi thể tích lên đến 500 L, chỉ số này 

<10 g/L so với tiêu chuẩn cho phép của WHO đối với nước uống [91, 43].  

Bảng 1.18. Hàm lượng bạc ly giải trong nước lọc khi qua cột SX/Ag nano/Z 

thiêu kết theo thể tích 

Thể tích nước lọc, 

L 

0 20 50 100 200 300 400 500 

Hàm lượng 

Ag,g/L  

ICP-

MS 
0,012 0,013 0,016 0,015 0,045 0,019 0,016 0,018 

NAA -- 0,011 0,027 0,020 0,028 0,067 0,053 0,082 

Nhận xét cột lọc sứ xốp gắn bạc nano được tạo ra từ quá trình thiêu kết: silica 

của vỏ trấu với bột Ag nano/Z ở nhiệt độ 1050
o
C có kích thước lỗ xốp trung 
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bình từ 50-70 A
o
, hàm lượng bạc khoảng 300-350 mg/ kg, có độ bền cao và tác 

dụng diệt khuẩn để khử trùng nước. Cột lọc SX/Ag nano/Z chế tạo bằng 

phương pháp thiêu kết còn có triển vọng cao cho công nghệ xử lý nước uống 

trực tiếp (POUt) vì hàm lượng bạc ly giải vào nước rất thấp so với tiêu chuẩn 

của WHO (<100 mg/l) đối với nước uống.  

Sản phẩm nanocomposit SX/Ag chế tạo từ Ag nano và sứ xốp hình 3.40 là một 

loại hình sản phẩm công nghệ cao, xanh, sạch, bền vững và thân thiện với môi 

trường. So sánh hiệu quả kháng khuẩn và hàm lượng bạc ly giải trong nước sau 

khi lọc qua hai loại cột lọc nước nanocomposit SX/Ag chế tạo bằng phương 

pháp ngâm tẩm và phương pháp thiêu kết ở hình 3.39, ta thấy hiệu quả kháng 

khuẩn E.coli đều đáp ứng được TCVN 6069-2004 và tiêu chuẩn WHO. Tuy 

nhiên, theo như hình 3.39 sản phẩm cột lọc nước nanocomposit XS/Ag thực 

hiện bằng phương pháp thiêu kết có độ ly giải bạc ít hơn trong quá trình lọc 

nước và có tính ổn định cao. Đây chính là phương pháp định hướng cho việc 

sản xuất cột lọc nước nanocomposit SX/Ag trên qui mô công nghiệp.  

 
 

Hình 1.39. Giản đồ hàm lượng bạc ly giải trong nước sau khi lọc qua các cột 

lọc nước  XS/Ag nano/PVP và cột lọc nước XS/Ag nano/Z.   

Hình 3.40. Hai loại sản phẩm cột lọc nước SX/Ag nano/PVP ngâm tẩm và cột 

lọc nước SX/Ag nano/Z thiêu kết. 
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CHƢƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1 Kết luận 

Các kết quả chính của luận án: 

1. Xây dựng quy trình chế tạo dung dịch keo bạc nano và bột bạc nano bằng 

phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 trên nguồn xạ quy mô công nghiệp tại 

Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ Bức xạ Tp HCM. 

 - Quy trình chế tạo Ag nano/PVP dạng dung dịch bằng phương pháp chiếu 

xạ gamma Co-60 qui mô sản xuất 100 L/mẻ. Hạt Ag nano có kích thước từ 10 

nm đến 15 nm và nồng độ Ag nano 500 mg/L ổn định trong dung dịch1% PVP.  

 - Quy trình chế tạo Ag nano/Z dạng bột bằng phương pháp chiếu xạ tia 

gamma Co-60 qui mô sản xuất 5 kg/mẻ. Hạt Ag nano có kích thước ~30 nm và 

hàm lượng bạc ổn định trong zeolit là 1-1,2%. 

2. Xây dựng quy trình chế tạo được cột lọc nước nanocomposit sứ xốp/bạc 

kháng khuẩn theo các phương pháp sau : 

- Chế tạo cột lọc nước SX/Ag nano/PVP theo phương pháp ngâm tẩm: ngâm 

tẩm gắn Ag nano/PVP lên cột lọc sứ xốp thông qua cầu nối aminosilan. Hàm 

lượng bạc trong cột SX/Ag nano/PVP ngâm tẩm khoảng 200 – 250 mg/kg, kích 

thước trung bình lỗ xốp ~0,0048 µm. 

- Chế tạo cột lọc nước SX/Ag nano CX theo phương pháp chiếu xạ trực tiếp: 

chiếu xạ trực tiếp lên cột lọc Ag
+
/SX gắn Ag nano trực tiếp lên sứ xốp. Tuy 

nhiên, sản phẩm còn hạn chế cho việc triển khai ứng dụng sản xuất.  

- Chế tạo cột lọc nước SX/Ag nano/Z theo phương pháp thiêu kết: thiêu kết gắn 

Ag nano/Z với silica làm từ vỏ trấu. Hàm lượng bạc trong cột SX/Ag nano/Z 

thiêu kết khoảng 300 – 350 mg/kg, kích thước trung bình lỗ xốp ~ 0,005-0,007 

µm. 

3. Khảo sát hiệu ứng kháng khuẩn E.coli và hiệu ứng ly giải bạc vào trong nước 

sau khi lọc qua hai loại cột lọc nanocomposit sứ xốp/bạc (SX/Ag nano/PVP và 

SX/Ag nano/Z). Với tốc độ lọc ~5 L/giờ, có độ nhiễm E.coli trong nước sau khi 
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lọc <1 CFU/ml đáp ứng các tiêu chuẩn nước uống đóng chai TCVN 6096-2004 

và tiêu chuẩn nước uống của WHO. Và hàm lượng bạc ly giải đạt khoảng từ 0,3 

– 10 g/L, đáp ứng tiêu chuẩn nước uống < 100 g/L.theo khuyến cáo của Tổ 

chức sức khỏe y tế thế giới. 

 Trên cơ sở các kết quả đạt đƣợc, chúng tôi kết luận:  

Đề tài luận án đã thành công trong việc chế tạo dung dịch keo bạc nano ổn định 

trong chất mang Polyvinyl pyrolidon có kích thước từ 5 đến 10 nm, hàm lượng 

500 mM và bột bạc nano trên nền chất mang zeolit có kích thước trong khoản 

30 nm, hàm lượng từ 1,0% đến 1,2% với quy mô sản xuất bằng phương pháp 

chiếu xạ Gamma Co-60. 

Đề tài luận án đã thành công trong việc thiết lập hai quy trình chế tạo cột lọc 

nước nanocomposit sứ xốp/bạc kháng khuẩn bằng phương pháp ngâm tẩm và 

thiêu kết, cải thiện được khả năng ổn định hàm lượng bạc ly giải trong nước sau 

khi lọc và đảm bảo tiêu chuẩn diệt E.coli trong nước uống đạt TCVN 6096-

2004. Các sản phẩm của phương pháp thiêu kết bạc nano trên nền chất mang 

zeolit với silica đảm bảo được độ bền cơ lý, tính cảm quan, tính diệt khuẩn 

E.coli trong môi trường nước nên rất khả thi cho việc ứng dụng và định hướng 

sản xuất theo quy mô công nghiệp tại Việt Nam. Đây là nội dung mới và tiêu 

biểu của Luận án được hội đồng khoa học công nhận giải thưởng Sáng tạo kỹ 

thuật toàn quốc. 

Cột lọc nước nanocomposit sứ xốp/bạc kháng khuẩn chế tạo bằng phương pháp 

thiêu kết đáp ứng được các tiêu chí của công nghệ xử lý nước uống dùng trực 

tiếp nên tiết kiệm năng lượng và có giá thành phù hợp. Ước tính khả năng lọc 

của cột lọc này ~50 m
3
 nước/cột, giá thành sản phẩm tăng < 5% so với sản 

phẩm cột lọc nước sứ xốp ban đầu. Vì vậy, sản phẩm mới sẽ đáp ứng rộng rãi 

cho nhu cầu cung cấp nước sạch, nâng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng và góp phần phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh phát sinh từ nguồn 

nước. 



22 

4.2 Kiến nghị 

Để tiếp tục phát triển đề tài dựa trên các kết quả đã đạt được của luận án, chúng 

tôi đề nghị các hướng nghiên cứu tiếp theo như sau: 

1. Nghiên cứu về tính chất bản chất và cơ chế của quá trình diệt các loại vi sinh 

vật bằng vật liệu nanocomposite SX/Ag trong môi trường nước 

2. Chế tạo các loại vật liệu Bạc nanocomposite bằng phương pháp chiếu xạ trực 

tiếp. 

3. Thiết kế, đa dạng hoá bộ sản phẩm lọc nước nanocomposit sứ xốp/bạc để 

thương mại hoá và triển khai ứng dụng cho các huyện miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, vùng bị thiên tai bão lũ, vùng nông thôn thiếu nước sạch.  

4. Đồng thời, hợp tác phát triển sản xuất hoặc chuyển giao khoa học công nghệ 

cho bộ sản phẩm cột lọc nước nanocomposit sứ xốp/bạc thương mại để sản xuất 

quy mô công nghiệp.  
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