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Tóm tắt: 

Quá trình tổng hợp cacbon nano ống (CNTs) được thực hiện bằng phương pháp kết tụ hóa học 

trong pha hơi (CVD) trên bề mặt xúc tác Fe/γ-Al₂O₃ với nồng độ LPG là 31%, H₂ là 69%, vận 
tốc dòng khí là 3,2 cm/phút và nhiệt độ là 710°C. CNTs tạo ra được đánh giá bằng phương pháp 

kính hiển vi điện tử quét (SEM) và truyền qua (TEM) cho thấy tính ổn định cao, không thấy xuất 

hiện cacbon vô định hình và có đường kính ngoài ổn định ở 16,5 nm. Bề mặt riêng theo BET là 

190 m²/g. Khả năng hấp thụ xăng, dầu trung bình từ 8 – 10 lần so với khối lượng của CNTs. Khả 

năng hấp thụ xăng dầu của vật liệu CNTs còn phụ thuộc vào độ cứng tổng, độ mặn của nguồn 

nước. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, khả năng hấp phụ xăng, dầu trong môi trường nước biển 

và nươc sông đạt đến 5,5 – 7 lần so với khối lượng CNTs. 

         Từ khóa : Cacbon nano; Hấp phụ; Ô nhiễm xăng dầu; Tái sử dụng; Sự cố tràn dầu. 

Abstract: 

The synthesis of carbon nanotubes (CNTs) is carried out by the chemical vapor deposition 

method (CVD) on the Fe/γ-Al₂O₃ catalyst surface with the LPG concentration, flow velocity and 

temperature of 31%, 3.2 cm/min and 710°C, respectively. Under these conditions, the 

characterizations by SEM, TEM show that the obtained CNTs have high stability in the absence 

of amorphous carbon and out diameter of 16.5 nm. The surface area of BET is 190 m²/g. The 

gasoline and oil absorption capacity are 8 - 10 times compared with the mass of CNTs. The 

absorption capacity of CNTs depends on the total hardness and salinity of water. The results 

show that the gasoline and oil absorption capacity of CNTs from seawater and river water is 

from 5.5 to 7 times. 
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