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Tóm tắt: 
 

Biến tử siêu âm gốm áp điện là nguồn phát sóng siêu âm có tần số cao, cường độ lớn. Tín hiệu siêu 

âm lan truyền năng lượng cơ học trong chất lỏng, tạo và vỡ bọt, gọi là hiệu ứng cavitation, sinh ra 

nhiệt với nhiệt độ xấp xỉ 5000 K, áp suất khoảng 1000 atm, thời gian tồn tại dứoi 1µs. Trong 

nghiên cứu này, tương tác cơ học của biến tử siêu âm được ứng dụng trong quy trình tổng hợp vật 

liệu TiO2 cấu trúc nano đã giúp cải thiện được điều kiện tổng hợp như: nhiệt độ thủy nhiệt thấp, 

chỉ 1400C; thời gian tổng hợp ngắn, khoảng 14 giờ; nhiệt độ sấy thấp, khoảng 800C trong khoảng 

12 giờ. Vật liệu TiO2 sau khi tổng hợp được khảo sát vi cấu trúc bằng kỹ thuật phân tích ảnh SEM, 

TEM; đặc tính vi cấu trúc của vật liệu được phân tích bằng kỹ thuật nhiễu xạ tia X. Đồng thời sự 

chuyển pha cấu trúc của vật liệu nano TiO2 từ cấu trúc hạt sang cấu trúc dây theo nhiệt độ cũng 

được trình bày và thảo luận.  
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Abstract:     
 

Piezoelectric ceramic ultrasonic variables operate as a source to emit ultrasound waves of high 

frequency and high intensity. These ultrasound signals spread mechanical energy in liquids, creating 

foam and bubble bursts, which is called cavitation effects, which generate heat with a temperature of 

approximately 5000 K, a pressure of about 1000 atm, and a living time just under 1 μs. In this 

research, mechanical interaction of piezoelectric ceramic ultrasonic variables  applied in the process of 

synthesizing nanostructured TiO2 helps to improve synthesized conditions: a low hydrothermal 

temperature of 1400C, a processing time of 14 hours, a low drying temperature of 800C in 12 hours. 

After being synthesized, TiO2 materials are examined in terms of their microstructures via SEM and 

TEM techniques; their microstructured properties are characterized by means of X-ray diffraction. 

The structure phase transition from TiO2 nanoparticles to TiO2 nanowires based on temperatures is 

also analyzed and discussed.         
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