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Tóm tắt luận án: 

Trong nghiên cứu này, sản phẩm cột lọc nước gốm sứ xốp thương mại và vật 

liệu lọc bạc nano được nghiên cứu chế tạo thành vật liệu nanocomposit sứ xốp/Ag để 

xử lý nước ô nhiễm vi sinh, nâng cao chất lượng nguồn nước nhằm mang lại lợi ích 

kinh tế và sức khoẻ cho người dân Việt Nam. 

Đầu tiên, công nghệ bức xạ Gamma Co-60 được sử dụng để chế tạo bạc nano 

ổn định trong dung dịch Polyvinyl pyrolion và bạc nano chứa trong chất mang Zeolit 

4A. Sau đó, bạc nano được gắn lên silica của cột lọc nước gốm sứ xốp làm từ nguồn 

vật liệu tro trấu với hai phương pháp ngâm tẩm và thiêu kết.  

Dung dịch bạc nano ổn định trong dung dịch Polyvinyl pyrolion được chế tạo 

bằng công nghệ bức xạ Gamma Co-60 được sử dụng để ngâm tẩm lên cột lọc nước sứ 

xốp. Sứ xốp được biến tính bề mặt bằng dung dịch aminopropyltriethoxysilane 2%, 

sau đó ngâm trong dung dịch bạc nano ổn định với dung dịch Polyvinyl pyrolion có 

hàm lượng 500 mg/L để gắn Ag nano lên Silica thông qua cầu nối -NH2 của AS. Bằng 

phương pháp ngâm tẩm, sản phẩm cột lọc nước nanocomposit SX/Ag chế tạo được có 
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hàm lượng bạc ổn định là ~200-250 mg/kg, với hiệu lực diệt khuẩn E.coli lớn hơn 

90% có độ nhiễm E.coli đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai theo TCVN 6096-2004. 

Bột bạc nano chứa trong chất mang Zeolit 4A được chế tạo bằng công nghệ bức 

xạ Gamma Co-60 được thiêu kết với nguyên vật liệu Silica để chế tạo thành cột lọc 

nước nanocomposit SX/Ag với tỉ lệ phối trộn Ag nano/Z~10.000 mg/kg và nhiệt độ từ 

1000oC - 1100oC. Bằng phương pháp thiêu kết, sản phẩm cột lọc nước nanocomposit 

SX/Ag có hàm lượng bạc ổn định là ~300-350 mg/kg, với hiệu lực diệt khuẩn E.coli 

~100% có độ nhiễm E.coli đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai theo TCVN 6096-

2004.  

Mẻ sản phẩm 200 cột lọc nước thương mại nanocomposit SX/Ag được sản 

xuất bằng phương pháp thiêu kết tại công ty sản xuất sứ Thịnh Việt, tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam. Thiêu kết vật liệu là phương pháp thuận lợi để phát triển sản xuất sản phẫm 

cột lọc nước nanocomposit SX/Ag ở quy mô công nghiệp. Với hoạt tính kháng khuẩn 

E.coli lớn hơn 90% và độ ly giải thấp, cột lọc nước nanocomposit SX/Ag thương mại 

được ứng dụng để xử lý nước ô nhiễm vi sinh vật nhằm mục đích hạn chế nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh do nguồn nước. Sản phẩm rất có tiềm năng phát triển để đáp ứng cho 

nhu cầu xử lý nước uống trực tiếp (POUt) trên các vùng miền của Việt Nam. 

Những đóng góp của luận án 

Luận án này có một số đóng góp khoa học chính sau đây: 

- Điều chế vật liệu dung dịch bạc nano ổn định trong polyvinyl pyrolion và bột 

bạc nano gắn trên zeolit với quy mô công nghiệp bằng phương pháp chiếu xạ Gamma 

Co-60 

- Xây dựng được hai quy trình chế tạo cột lọc nước nanocomposit sứ xốp/bạc 

bằng phương pháp ngâm tẩm và phương pháp thiêu kết cho phép lọc vi khuẩn E.coli 

đạt tiêu chuẩn TCVN 6096-2004 đối với nước uống đóng chai và hàm lượng bạc ly 

giải trong thấp nước lọc đạt tiêu chuẩn cho phép của WHO (< 100 µg/L ). 

Giải pháp nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposit sứ xốp/bạc bằng phương 

pháp thiêu kết bạc nano/zeolit với silica thực hiện đơn giản, chi phí thấp nên có thể sản 



xuất ở qui mô công nghiệp và ứng dụng thực tiễn rộng rãi.  
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