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Tóm tắt: 

Ống nano cacbon (CNTs) là loại vật liệu mới có nhiều đặc tính tuyệt vời như: độ cứng cao, tính 
dẫn điện tốt, khả năng phát xạ electron cao, các tính chất cơ học và độ bền hóa cao. Tuy nhiên, 
đặc trưng cấu tạo của CNTs là không phân cực, nên việc phân tán trong các môi trường phân cực 
của CNTs kém. Trong bài báo này chúng tôi trình bày kết quả khảo sát quá trình biến tính hóa 
học CNTs nhằm cải thiện khả năng phân tán của CNTs vào các môi trường phân cực như nước, 
dung môi hữu cơ phân cực, polyme phân cực… Kết quả biến tính hóa học CNTs được đặc trưng 
bằng các phương pháp phân tích như phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), phổ nhiễu xạ tia X 
(XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM). Kết quả thu được cho thấy CNTs đã biến tính hóa học 
có khả năng phân tán và ổn định phân tán trong môi trường phân cực tốt hơn so CNTs nguyên 
thủy. 
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Abstrac: 

Carbon nanotubes (CNTs) are new materials, which have many great properties such as high 
hardness, good electrical conductivity, high electron emission capability, high mechanical 
properties with chemical stability. However, structural characteristics of carbon nanotubes are 
not polar, so their dispersion in polar environments is poor. In this  paper we reported the 
investigated results of chemical modification for CNTs to support improvement of dispersal 
ability of CNTs into polar environments such as water, polar organic solvent, polar polymers, 
etc. The results of CNTs functionation have been measured by analysis methods such as Fourier 
transform infrared (FTIR), X-ray diffraction (XRD), Scanning electron microscope (SEM). The 
results have shown that dispersal ability and dispersal stability in the polar environment of 
chemical modified CNTs have been better than neat CNTs.  
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