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11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Do các dung dịch hạt nano đang được quan tâm vì nhiều ứng dụng khác nhau
trong công nghệ và y học ứng dụng nên trong luận văn này chúng tôi đặt vấn đề
nghiên cứu về tính chất quang của các chất lỏng nano được chế tạo từ các hệ gốm từ
mà cụ thể là thử nghiệm khảo sát trên hai hệ gốm perovskite gốc CaMnO3, nhưng
một hệ là pha tạp đơn sắt Ca(FeMn)O3 (tổ hợp sắt từ - phản sắt từ) và một hệ là pha
tạp kép ruthenium và praseodym (CaPr)(MnRu)O3 (chủ yếu là hệ sắt từ).
Mục đích của luận văn này là đi sâu nghiên cứu các tính chất quang của các
hạt gốm từ chứa Mn, điển hình là hệ manganite CaMnO3 pha tạp đơn Fe vào vị trí
của Mn và pha tạp kép Pr vào Ca, Ru vào Mn . Trên cơ cơ đó có cái nhìn toàn diện
về tính chất quang, nhiệt, điện, từ của hai hệ vật liệu trên.
Trong phạm vi thời lượng hạn chế của luận văn chúng tôi đã chế tạo được 14
mẫu, theo 4 chế độ công nghệ và khảo sát được 33 kết quả. Các kết quả chính của
luận văn bao gồm:

Chế tạo thành công các mẫu CaMnO3 và CaMnO3 pha tạp Fe, CaPrMnO3
pha tạp Ru bằng phương pháp phản ứng pha rắn có độ kết tinh tương đối tốt và đơn
pha.
Dựa vào các phép đo đường cong từ nhiệt cho thấy các mẫu chế tạo ở trạng
thái rắn đều có từ tính tốt.
Đã có những kết quả nghiên cứu ban đầu về các đặc tính quang học của các
dung dịch keo chứa hạt nano Ca(FeMn)O3 và (CaPr)MnO3 pha Ru phát tán trong
môi trường hữu cơ aceton và span-80. Các kết quả nghiên cứu cho thấy việc khuếch
tán các hạt nano này trong dung môi trên đã làm gia tăng đáng kể diện tích bề mặt
và mang lại khả năng hấp thụ quang học cũng như phát xạ cao.
Như vậy luận văn đề cập đến một vấn đề chưa được nghiên cứu nhiều cả
trong nước và trên thế giới là tính chất quang (hấp thụ, huỳnh quang) của các dung
dịch nano chứa hạt gốm từ nền Mn. Trong trạng thái rắn các tính chất quang của các
hệ này thể hiện không đáng kể và trong dung dịch nano, ở nhiệt độ phòng, các dung
dịch này là trong suốt. Thông thường chúng có tính kháng khuẩn, có huỳnh quang
thay đổi từ yếu đến mạnh và rất mạnh. Chúng cũng thể hiện khả năng hấp thụ từ
yếu đến 100%. Đây là các đóng góp chính của luận văn.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Cho các linh kiện spintronics và các cảm
biến từ siêu nhạy.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sự phát xạ huỳnh quang của các
dung dịch hạt gốm từ chứa Mn khi đặt trong từ trường theo thời gian để khảo sát
hiện tượng suy giảm cường độ bão hoà.
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