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Tóm tắt: 
 

Trong lĩnh vực khoa học vật liệu, việc nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới có cấu trúc nano rất được 

quan tâm nghiên cứu. Vật liệu cấu trúc nano sẽ thể hiện nhiều đặc tính lý hóa mới mà cũng vật liệu 

đó ở kích thước lớn hơn không thể hiện được. Trong nghiên cứu này, hạt nano ZnO được tổng hợp 

bằng phương pháp sol-gel. Kết quả phân tích hình thái hạt bằng kỹ thuật SEM, TEM cho thấy hạt 

nano ZnO có kích thước từ 20nm đến 30nm. Bên cạnh đó, đặc tính cấu trúc của hạt nano ZnO 

được phân tích chi tiết bằng kỹ thuật nhiễu xạ tia X (XRD). Phổ nhiễu xạ tia X của hạt nano ZnO 

xuất hiện các đỉnh phổ rất rõ tương ứng với các mặt trong cấu trúc tinh thể wurtzit của ZnO. Đặc 

tính quang của các hạt nano ZnO được đo và khảo sát cho thấy khả năng hấp thụ tia cực tím rất tốt. 

Kết quả này cho thấy khả năng ứng dụng rất lớn hạt nano ZnO trong các sản phẩm chống tia cực 

tím hay xúc tác quang hóa.                               

           Từ khóa: ZnO; Hạt nano; Tổng hợp vật liệu; Đặc tính quang; Phổ nhiễu xạ tia X.           

Abstract: 
 

In the field of material science, researching into the synthesis of new nanostructured materials has 

attracted great attention. The nanostructured materials show a variety of new physical and 

chemical properties which are not found in the same materials in larger sizes. In this study, the 

ZnO nanoparticles were synthesized by means of the sol-gel method. The results from an analysis 

of the nanoparticle forms via SEM and TEM techniques showed that the synthesized nanoparticles 

had a diameter ranging from 20 nm to 40 nm. Furthermore, the structural properties of ZnO 

nanoparticles were meticulously analyzed via the X-ray diffraction technique. The XRD spectrum 

of ZnO nanoparticles displayed clear diffraction peaks corresponding to the internal wurtzite 

crystal structure of the ZnO material. Through measurement and investigation, optical properties of 

the ZnO nanoparticles demonstrated strong ultraviolet light absorption. These results suggest that 

the ZnO nanoparticles have great potential for applications in anti-UV or photocatalytic products.  
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