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Tóm tắt: 
 

Vật liệu nanocomposite TiO2 nano ống lưu trữ BTA (BTA/TNT) được tổng hợp từ nguồn TiO2 

công nghiệp (TiO2,Co) rẻ tiền và chất ức chế ăn mòn Benzotriazole (BTA) bằng phương pháp biến 

đổi thủy nhiệt kết hợp với quá trình tẩm ở áp suất chân không. Bằng các phương pháp hóa lý hiện 

đại cho thấy, cấu trúc chủ yếu của TiO2 nano có dạng ống tức nanotubes (TNT), có bề mặt riêng 

lớn hơn nhiều so với TiO2,Co. Nghiên cứu đã thành công trong việc sử dụng TNT như một 

nanocontainer để lưu trữ và phát tán chất ức chế ăn mòn BTA. Khả năng chống ăn mòn cao của 

các lớp phủ chứa vật liệu nanocomposite BTA/TNT được đánh giá bằng phương pháp ngoại suy 

Tafel và phơi tự nhiên ngoài trời. Đây là tiền đề cho việc chế tạo lớp phủ có khả năng chống ăn 

mòn thông minh, hiệu quả và chủ động.        
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Abstract:    
 

Nanocomposite material BTA containing TiO2 nanotubes (BTA/TNT) are synthesized from 

inexpensive industrial TiO2 precursor (TiO2,Co) and corrosion inhibitor of Benzotriazole (BTA) by 

the combination of hydrothermal treatment with vacuum impregnation process. Using modern 

characterization methods show that the structure of TiO2 nanotubes (TNT) is primarily tubular with 

large specific surface than TiO2,Co. This study is successful in using TNT as a nanocontainer to store 

and distribute BTA corrosion inhibitor. The high anti-corrosion activity of coating added BTA/TNT is 

tested by Tafel extrapolation method and natural outdoor exposure. This is a prerequisite for 

processing the intelligent, efficient and proactive anti-corrosion coating.    
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