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Hình 2.1. Mô hình thí nghiệm: 1. điện cực vàng; 2. điện cực platin; 3. cốc đựng 

dung dịch; 4.bể siêu âm. 



So với các phương pháp điện hóa siêu âm thông thường, phương pháp điện 

hóa siêu âm của chúng tôi sử dụng có một số điểm mới sau: 

1. Dùng máy siêu âm công suất nhỏ thay cho máy siêu âm chuyên dụng 

công suất lớn. Cải tiến này làm giảm đáng kể giá thành hệ điện hoá siêu 

âm.  

2. Không dùng thiết bị phát siêu âm làm điện cực mà dùng bản Pt làm điện 

cực. Cải tiến này làm cho diện tích của điện cực có thể thay đổi tuỳ ý dẫn 

đến hiệu suất tạo hạt nano vàng cao hơn so với phương pháp điện hoá 

siêu âm thông thường. Ngoài ra, việc linh động trong vị trí đặt đầu phát 

siêu âm làm cho quá trình điện hoá dễ dàng hơn.  

3. Dùng anôt tan bằng vàng thay cho muối vàng. Cải tiến này giúp giảm giá 

thành dung dịch keo vàng vì vật liệu tiền chất là kim loại rẻ hơn nhiều 

tiền chất ở dạng muối và việc vận chuyển vật liệu tiền chất là kim loại 

cũng thuận lợi hơn.  

4. Cấu hình điện cực đảm bảo vàng tan tốt vào dung dịch điện hoá đồng thời 

không để các tạp chất khác tan vào dung dịch điện hoá. 

Sử dụng phương pháp này chúng tôi đã tiến hành chế tạo vật liệu nano vàng 

từ vàng kim loại và đạt được một số kết quả. 

Chúng tôi đã xây dựng thành công phương pháp điện hóa siêu âm, đây là 

phương pháp mới, đơn giản, hiệu quả. Đã đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích tại 

cục sở hữu trí tuệ việt nam. 

Cả hạt nano và thanh nano vàng đều được chế tạo bằng phương pháp điện 

hóa siêu âm trên, cả hai đều có cấu trúc lập phương tâm mặt. Phổ hấp thu hồng 

ngoại của hạt nano vàng cho thấy đỉnh hấp thụ công hưởng tại 526 nm trong khi 

phổ hấp thụ hồng ngoại của thanh nano vàng cho thấy hai đỉnh hấp thụ đặc trưng: 

một đỉnh tại 520 nm tương ứng với dao động ngang của các điện tử và một tại  680 

– 800 nm tương ứng với dao động dọc của điện tử. Ảnh TEM cho thấy các hạt nano 

có kích thước là 6 – 9 nm trong khi các thanh nano  khá thống nhất về hình dạng và 

kích thước, tỷ số hình dạng của các thanh nano vào khoảng 3 -4. Ảnh hưởng của các 

điều kiện nhiệt độ và thời gian điên phân đã được khảo sát, nhiệt độ và thời gian 

thích hợp để tạo các thanh nano vàng tương ứng là 44
o
C và 75 phút. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) 

Sử dụng phương pháp này có thể điều chế dung dịch keo nano vàng số lượng 

lớn, giá thành rẻ và đơn giản, có thể áp dụng phương pháp để chế tạo dung dịch keo 

nano bạc dùng để khử khuẩn. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có): 

           Khảo sát vai trò của dung môi CTAB tới sự thay đổi kích thước của hạt nano 

và thay đổi tỷ số hình dạng của thanh nano 

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano vàng vào y sinh học. 
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Hình 2. (a) ảnh TEM của hạt nano vàng và thanh nano vàng (b). 
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Fig. 1. The set-up for preparation of gold nanoparticles by 

sonoelectrochemical method. 1. Anode (Au), 2. Cathode (Pt), 3.Glass vessel 

containing electrolyte, 4. Ultrasonic bath.  

 



Sonnoelectrochemical method is quite popular over the world. However we 

made improment in following points:  

1. Ultrasound power is replaced with an ultrasound bath. This improvement 

reduces the cost of sonoelectrochemical generation. 

2. In convensional method, ultrasonic horn is used as an electrode. In 

improvement, we uses electrode made of Pt. This improvement makes the area 

of the electrode can be changed freely to create gold yields of nanoparticles 

higher than conventional sonoelectrochemical methods. Beside, the flexibility of 

the ultrasonic horn makes electrochemical process easier. 

3. Gold salt is replaced with gold electrode. This improvement reduces the cost of 

colloidal gold, because bulk metallic gold is cheaper gold salts. Moreover, the 

end product does not contain ions of solution original, so no processing step 

these ions 

4. Configuration of gold electrode ensure gold dissolves in electrochemical 

solution easily and it is not to other impurities dissolved in the electrochemical 

solution 

 

We have built successful sonoelectrochemical method, this is new method, 

simple and effective. We have registered for utility solutions at national office of 

intellectual property of Vietnam. 

The gold nanospheres and nanorods were synthesized from bulk metallic gold 

by sonoelectrochemical method. Both the gold nanospheres and nanorods possessed 

the face-centered cubic crystal structure. The UV-vis spectra of the synthesized gold 

nanospheres exhibited the only surface plasmon resonance absorption band centered 

at 526 nm. While the UV-vis spectra of the gold nanorods exhibited two peaks due 

to the surface plasmon resonance absorption: one at 520 nm corresponding to the 

transverse electronic oscillation and the second located in the wavelength interval of 

680 - 800 nm corresponding to the longitudinal electronic oscillation. The TEM 

images showed that the sizes of the gold nanospheres were 6-9 nm, meanwhile the 

gold nanorods were fairly uniform in shape and size, the aspect ratio of the 



nanorods was found to be from 3 to 4. The effect of the reaction temperature and 

electrochemical duration on the formation of the gold nanorods was studied. In 

order to obtain the gold nanorods, the sonoelectrochemical temperature and time 

were 44
o
C and 75 min, respectively (fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Practical applicability: 

   prepared solution of  gold nanocolloidal and silver nanocolloidal by 

sonoelectrochemical method, simple, low cost and effective 

13. Further research directions: 

Investigation of the role of CTAB 

Application of gold nanomaterials in biomedical. 
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Fig. 2. (a) Typical TEM image of the gold nanoparticles and gold nanorods (b). 
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