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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Titanium dioxide (TiO2) là một trong các vật liệu cơ bản, ñược ứng 

dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau…[8], [46]. TiO2 nano là 

chất xúc tác triển vọng vì có những tính chất vật lý và hóa học ñặc biệt 

[28]. Việc tạo ra TiO2 có kích thước nano phủ lên vật liệu khác là giải 

pháp làm tăng hiệu quả xúc tác và mở rộng lĩnh vực ứng dụng [9]. 

Việt Nam là nước có trữ lượng quặng titan và diatomite rất lớn, 

phân bố dọc ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Bình Thuận 

[3]. Hiện nay, cả hai loại quặng titan dạng ilmenite và diatomite chủ 

yếu ñược khai thác ñể xuất khẩu ở dạng thô hoặc mới qua sơ chế nên 

ñem lại giá trị kinh tế không cao. Vì vậy, việc nghiên cứu sản xuất, chế 

tạo quặng TiO2 và diatomite thành các sản phẩm có giá trị là cần thiết. 

Từ những nhận thức trên, chúng tôi thực hiện ñề tài tốt nghiệp: 

“Nghiên cứu vật liệu kết hợp titanium dioxide nano/diatomite”. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Nghiên cứu ñiều chế potasium titanate làm tiền chất tạo ra TiO2 

kích thước nano; Chế tạo vật liệu kết hợp TiO2 nano/diatomite; và 

Đánh giá hoạt tính quang hóa vật liệu kết hợp TiO2 nano/diatomite 

thông qua phân hủy methyl blue. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tổng hợp các muối potassium titanate dựa theo nghiên cứu 

của Liu Y. và cộng sự [29] với việc ứng dụng giản ñồ pha hệ KOH-

TiO2-H2O, trong ñó ba sản phẩm chính là K4Ti3O8, KTiO2OH và 

K2Ti2O5.H2O ñược hình thành tùy thuộc nồng ñộ KOH và nhiệt ñộ 

phản ứng của dung dịch KOH với TiO2,  và ñể tổng hợp K4Ti3O8 theo 
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quy trình của Nayl A.A. và Aly H.F. [33], chúng tôi sử dụng quặng 

ilmenite Thừa Thiên Huế. 

Nghiên cứu tạo TiO2 nano từ muối potassium titanate K4Ti3O8 

và sau ñó phủ lên diatomite có nguồn gốc từ Phú Yên. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Trong khuôn khổ ñề tài này, chúng tôi tập trung khảo sát một số 

ñiều kiện ảnh hưởng ñến quá trình ñiều chế potassium titanate, như:  

- Nghiên cứu ñiều chế potassium titanate dạng K4Ti3O8 và 

KTiO2(OH) từ nguyên liệu ban ñầu TiO2 (Merck) trong ñiều kiện áp 

suất khí quyển và trong ñiều kiện sử dụng lò Microwave. 

 - Thử nghiệm ñiều chế potassium titanate dạng K4Ti3O8 từ 

nguyên liệu ban ñầu quặng ilmenite của Huế trong ñiều kiện áp khí 

quyển và sử dụng lò Microwave. 

 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu kết hợp TiO2 nano/Diatomite từ 

tiền chất ban ñầu là potassium titanate. 

- Đánh giá hoạt tính quang hóa của vật liệu kết hợp TiO2 

nano/Diatomite thông qua phân hủy methyl blue. 

4.  Phương pháp nghiên cứu 

Trong ñề tài này, chúng tôi dùng phương pháp phân tích hóa lý 

như: Huỳnh quang tia X (XRF), Nhiễu xại tia X (XRD) và Soi cấu 

trúc bề mặt bằng kính hiển vi ñiện tử quét (SEM). 

5. Ý nghĩa khoa học 

5.1  Ý nghĩa khoa học 

Nghiên cứu ñể tìm ra các yếu tố ảnh hưởng như nhiệt ñộ, 

nồng ñộ của KOH trong quá trình ñiều chế potassium titanate bằng 

phương pháp SMS (Submolten Salt method). Mặt khác, xác ñịnh các 

ñiều kiện ñể tạo ra vật liệu kết hợp TiO2 nano/diatomite. 
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5.2  Ý nghĩa thực tiễn 

 Việc nghiên cứu tạo ra vật liệu kết hợp TiO2 nano/diatomite sẽ 

có ñóng góp nhất ñịnh về mặt thực tiễn, nâng cao giá trị các nguồn 

nguyên liệu ñang ñược khai thác trong nước, ñồng thời tạo ra sản 

phẩm xử lý nước thải và nước sinh hoạt hiệu quả, bảo vệ môi trường. 

6. Cấu trúc luận văn 

Nội dung của luận văn ñược trình bày theo các phần sau: 

 Mở ñầu 

 Chương 1: Tổng quan tài liệu 

 Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

 Chương 3: Kết quả và thảo luận 

 Kết luận và kiến nghị 

 Tài liệu tham khảo 

 Phụ lục 
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CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN  

1.1. Tổng quan về TiO2 

1.1.1.  Giới thiệu về TiO2 

Titanium là nguyên tố xếp hàng thứ 9, ñược phát hiện vào năm 

1791 ở Anh bởi Reverend William Gregor trong quặng ilmenite và 

nhà hóa học người Đức Heinrich Klaproth. 

Các khoáng chính chứa titan bao gồm rutile, ilmenite, và 

leucoxence (sản phẩm phong hóa của ilmenite) [12]. 

1.1.1.1. Tính chất vật lí của TiO2
 

Titannium dioxide (TiO2) thuộc họ các oxide kim loại chuyển 

tiếp, tồn tại trong tự nhiên dưới ba dạng cấu trúc là rutile, anatase và 

brookite [17], [58]. 

1.1.1.2. Tính chất quang hóa của TiO2 

Titanium dioxide ñược xem như là một quang xúc tác lí tưởng. 

Cấu trúc tinh thể anatase và rutile ñược sử dụng làm quang xúc tác 

nhưng anatase thể hiện tính quang xúc tác tốt hơn. Điều này ñược 

giải thích là do cấu trúc của anatase không chặt chẽ dù mức Fermi 

của anatase cao hơn rutile, khả năng hấp thụ oxy thấp hơn và hấp thụ 

hydoxyl cao hơn (nghĩa là số các nhóm hydroxyl trên bề mặt). Có 

báo cáo cho rằng mức hoạt tính quang hóa của anatase và rutile 

giống nhau hoặc rutile cao  

1.1.1.3 Ứng dụng của TiO2 

TiO2 gây ñược rất nhiều sự chú ý vì sự ổn ñịnh hóa học của 

nó, không ñộc hại, chi phí thấp và những tính chất có lợi khác. Nó 

ñược sử dụng làm lớp phủ chống lại sự phản xạ trong pin mặt trời 

silicon và trong các thiết bị quang học màng mỏng, trong thiết bị cảm 

biến khí. Ngoài ra,  TiO2 ñược sử dụng như vật liệu sinh học. 
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Trong những năm gần ñây, titanium dioxide ñược sử dụng ñể 

xử lý những vấn ñề ô nhiễm môi trường, ñặc biệt là ñể loại các hợp 

chất ñộc hại trong nước thải [12]. 

1.1.1.4. Các vật liệu kết hợp với TiO2 

Watanabe, Hashimoto và Fujishima là những người ñầu tiên 

phủ TiO2 nano trên gạch ceramic vào năm 1992, ñể phân hủy các 

chất hữu cơ dưới tác dụng của ánh sáng cực tím. Phát hiện này mở ra 

khả năng ứng dụng quang xúc tác TiO2 trong việc chế tạo các vật 

liệu tự làm sạch [43]. Vật liệu composite TiO2 – Cu có khả năng 

chống khuẩn [17]. Ngoài ra, vải ñược phủ lớp TiO2 có khả năng phân 

hủy chất hữu cơ bám dính, khử mùi [41], [43]. Khi phủ TiO2 lên thép 

không gỉ có hiệu quả chống ăn mòn cao hơn nhiều khi phủ sơn hay 

lớp kim loại “hi sinh”[17]. 

Với những ưu ñiểm của TiO2 và diatomite nêu trên, việc kết 

hợp hai vật liệu này sẽ mang lại tiềm năng trong lĩnh vực chế tạo vật 

liệu trợ lọc. Hsien tạo ra composite TiO2/Diatomite sử dụng phân 

hủy bisphenol A trong nước và nhận thấy hoạt tính xúc tác quang 

hóa trên cơ sở TiO2/Diatomite tốt hơn so với bột TiO2 tinh khiết [11]. 

1.2. Các nghiên cứu trong nước và ngoài nước về TiO2 

1.2.1. Các phương pháp ñiều chế titanium dioxide 

TiO2 ñược tổng hợp bằng cách sử dụng tiền chất TiCl3 hoặc 

TiCl4 tác dụng với NaOH, thu ñược kết tủa axit titaniumic, rửa kết 

tủa, sấy khô rồi nung.  

Phương pháp nhiệt phân trong dung môi ñể ñiều chế TiO2, tiền 

chất ñược sử dụng ñó là TiOSO4, H2TiO(C2O4)2, H2Ti4O9.0.25H2O, 

TiCl4 trong dung dịch mang tính axit và Ti dạng bột.  
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Trong phương pháp sol-gel thì tiền chất ñược sử dụng là các 

alkoxide M−O−R (trong ñó M là kim loại Ti, Si, Al, Zr..., R là nhóm 

alkyl) và không phải là alkoxide (non−alkoxide).  

Tổng hợp TiO2 theo phương pháp ñiện hóa, tiền chất ñược 

sử dụng là TiCl3 , TiO(SO4) , (NH4)2TiO(C2O4)2,... 

Phức tạp và chi phí cao không kém phương pháp sol-gel ñó 

là phương pháp tổng hợp bằng hệ vi nhũ tương.  

1.2.2. Các nghiên cứu tổng hợp potassium titanate  

1.2.2.1. Tổng hợp potassium dititanate K2Ti2O5 [55] 

Người ta thu ñược K2Ti2O5 cấu trúc lớp, không màu, kết tinh khi 

làm nóng chảy K2CO3 và TiO2 (anatase) trong nồi nấu bằng platin.  

Bằng phương pháp thủy nhiệt, người ta cũng tổng hợp ra 

K2Ti2O5 hydrate có tinh thể dạng ñĩa. 

1.2.2.2. Tổng hợp potassium tetratitanate K2Ti4O9 [55] 

Andersen và cộng sự ñã tổng hợp K2Ti4O9 bằng phản ứng ở 

trạng thái pha rắn khi K2CO3 và TiO2 (anatase) với tỉ lệ phân tử gam 

K2CO3/TiO2=1:4 ñược nghiền nhau thành vữa cùng với ethanol tinh 

khiết ñược bão hòa với K2CO3. Chất rắn ñược tách ra, sấy trong 

không khí, ép thành miếng hay vỉ, nung ñốt ở 900oC trong 48 giờ.  

1.2.2.3. Tổng hợp potassium hexatitanate K2Ti6O13 

Tổng hợp K2Ti6O13 sợi dài bằng phương pháp bay hơi chất 

trợ dung, sử dụng hệ Na2O−K2O−B2O3  [55]. 

Cũng thu ñược K2Ti6O13 dạng sợi nhưng Liu Y. và cộng sự 

lại ñi bằng cách thủy phân muối K4Ti3O8 với việc kiểm soát giá trị 

pH trong khoảng 10.9÷ 12, các sản phẩm trung gian thủy phân ñược 

nung ở 610oC trong 2 giờ [28]. 

1.2.2.4. Tổng hợp potassium octatitanate K2Ti8O17 
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He M. và cộng sự [55] tổng hợp titanate K2Ti8O17 dạng sợi 

bằng trao ñổi ion từ K2Ti4O9 dạng sợi. 

1.2.2.5. Tổng hợp potassium titanante dạng khác 

Endo T. và cộng sự [15] nghiên cứu trên hệ K2O−Fe2O3−TiO2 

ñể tìm ra các ñiều kiện hình thành tinh thể potassium titanate với các 

hình thái cấu trúc như ống, lồng, lớp, ñĩa, kim, sợi tóc. 

 Tóm lại, potassium titanate có thể ñược tạo ra bằng quá trình 

nung [10], phương pháp thủy nhiệt [50], phản ứng nấu chảy [18], 

phương pháp bay hơi chất trợ dung [23], hay phương pháp nung làm 

lạnh chậm [13]. Một ñặc ñiểm chung nhận thấy, các phương pháp 

tổng hợp nêu trên là tiến hành ở áp suất cao hoặc ở nhiệt ñộ cao dẫn 

ñến chi phí sản xuất lớn làm hạn chế ñi khả năng ứng dụng thực tế. 

 Do ñó, một phương pháp mới ñể tổng hợp potassium titanate 

ñược Liu, Y., Li J., Qi T., Aly H.F. tiến hành với ñiều kiện tổng hợp 

ít khắc nghiệt hơn, giảm ñược chi phí sản xuất [27], [29], [30]. 

Phương pháp ñó ñược gọi là Submolten Salt method (SMS).  

1.2.2.6. Tổng hợp potassium titanate K4Ti3O8 

Liu Y. và cộng sự [29] tổng hợp các muối potassium titanate 

bằng cách cho TiO2 tác dụng với dung dịch KOH dưới áp suất khí 

quyển. Tùy vào nồng ñộ KOH, nhiệt ñộ phản ứng mà sản phẩm thu 

ñược bao gồm K4Ti3O8, KTiO2(OH) và K2Ti2O5.xH2O. 

Naly A.A. và Aly H.F [33] ñã nghiên cứu sự hình thành 

K4Ti3O8 khi xử lý ilmenite với kiềm, nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng của quá trình chiết titanium từ sản phẩm xử lý kiềm với axit 

clohidric, axit sufuric và axit oxalic. 

1.2.2.7. Các nghiên cứu tổng hợp TiO2 nano 

Một số tác giả ñã tổng hợp thành công TiO2 nanotubes với 

ñường kính ngoài 9÷10 nm, dài hàng trăm nanomet bằng phương 
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pháp thủy nhiệt và quá trình xử lý sau (post-treatment) gồm trao ñổi 

ion và nung [44], [40]. Yu J.C. và cộng sự ñã áp dụng quá trình thủy 

phân titanium tetraisopropoxide (TTIP) trong nước hoặc hỗn hợp 

ethanol và nước dưới tác dụng của sóng siêu âm ñể tạo ra các hạt 

TiO2 pha anatase và brookite ở kích thước nano [58]. Ma G. và cộng 

sự tổng hợp TiO2 kích thước nano dạng que với hàm lượng rutile cao 

từ phương pháp thủy nhiệt vi sóng (Microwave hydrothermal 

method) [31]. Wu X. và các cộng sự thu ñược titania nanotubes từ 

TiO2 anatase hoặc rutile hoặc hỗn hợp 2 pha này trong dung dịch 

NaOH dưới tác ñộng của vi sóng [14], [48]. 

1.2.3. Nghiên cứu vật liệu kết hợp TiO2/Diatomite 

Nghiên cứu phủ lớp TiO2 nano trên vật liệu diatomite với tiền 

chất titanium (IV) isopropoxides ñể tạo ra TiO2 có kích thước hạt cỡ 

nano [20], [34], [55]. Xúc tác quang TiO2/Diatomite composite ñược 

tạo ta theo phương pháp sol-gel từ tiền chất ban ñầu là titanium 

tetrachoride [50]. Ngoài ra TiO2 degussa P25 ñược phủ lên diatomite 

bằng phương pháp phủ nhúng (Dip –coating) cho hoạt tính phân hủy 

RED-3BA thấp hơn TiO2 degussa P25 hai lần [52]. 

1.2.3 Các nghiên cứu trong nước  

Phạm Cẩm Nam và cộng sự [6] tổng hợp thành công TiO2 gồm pha 

anatase và rutile dạng cầu, kích thước bé hơn 50nm từ quặng ilmenite Huế.  

Nghiên cứu trên sa khoáng ilmenite Việt Nam, Đào Văn 

Lượng và cộng sự [1], [2] ñã tạo ra TiO2 kích thước nano khi thủy 

phân ilmenite trong ñiều kiện vi sóng. 

Đinh Quang Khiếu và Nguyễn Lê Mỹ Linh [5] tổng hợp 

thành công ống nano titania hydrates bằng phương pháp thủy nhiệt 

kết hợp sóng siêu âm trong quá trình rửa sản phẩm thủy nhiệt trong 

dung dịch HCl [4]. 
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Chương 2 – VẬT LI ỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật li ệu nghiên cứu 

2.1.1. Nguyên liệu nghiên cứu 

Trong toàn bộ luận văn, các nguyên liệu sử dụng cho các thí 

nghiệm nghiên cứu bao gồm: TiO2 (Merck), Ilmenite ñược khai thác 

tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, diatomite Phú Yên và diatomite nhập 

khẩu từ USA 

2.1.2. Hóa chất 

Trong toàn bộ luận văn, các hóa chất nguyên liệu sử dụng 

cho các thí nghiệm nghiên cứu có xuất xứ rõ ràng. 

2.2. Phương tiện thí nghiệm (xem bản chính) 

2.3. Phương pháp phân tích mẫu trong luận văn 

2.3.1. Phương pháp phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) 

2.3.2. Phương pháp phân tích huỳnh quang tia X (XRF) 

2.3.3. Kính hiển vi ñiện tử quét (SEM) 
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Chương 3 – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khảo sát tính chất của TiO2 và ilmenite Thừa thiên Huế 

Kết quả phân tích thành phần hóa học, thành phần pha và 

hình thái học bề mặt của TiO2 Merck và ilmenite khai thác tại tỉnh 

Thừa Thiên - Huế (ilmenite Huế) ñược sử dụng làm nguyên liệu 

nghiên cứu trong ñề tài cho thấy: 

- Kết quả phân tích thành phần hóa học trên máy XRF (Bảng 

3.1) chỉ ra rằng, hàm lượng TiO2 Merck là 98.89% phù hợp với công 

bố của nhà sản xuất và thành phần pha chủ yếu là anatase. 

- Phổ ñồ XRD của ilmenite cho các peak ñặc trưng của 

FeTiO3 (FeO.TiO2) và có hàm lượng TiO2 là 53.22%.  

Với các phổ XRD của TiO2 và Ilmenite Huế ñược xác ñịnh ở 

trên sẽ là một trong những cơ sở ñể ñánh giá sự chuyển hóa của TiO2 

hay ilmenite trong quá trình tổng hợp potassium titanate ñược trình 

bày dưới ñây. 

3.2. Nghiên cứu ñiều chế potassium titanate 

3.2.1. Điều chế potassium titanate từ nguyên liệu ban ñầu TiO2 

trong ñiều kiện áp suất khí quyển 

3.2.1.1. Cở sở lý thuyết thực hiện thí nghiệm 

Theo Liu Y. và các cộng sự [29], tùy thuộc vào ñiều kiện của 

phản ứng khi cho TiO2 tác dụng với dung dịch KOH sẽ thu ñược các 

sản phẩm potassium titanate ở các dạng khác nhau bao gồm K4Ti3O8, 

K2Ti2O5·xH2O and KTiO2(OH). 

Trên cơ sở giản ñồ 3 cấu tử TiO2–KOH–H2O (Hình 3.3), 

chúng tôi thực hiện thí nghiệm tổng hợp K4Ti3O8 và KTiO2(OH).  

3.2.1.2. Phương tiện thực hiện thí nghiệm 

Tất cả các phản ứng trên ñược thực hiện trong bình cầu thủy 

tinh 2 cổ có lắp ñặt hệ thống khuấy từ gia nhiệt (Heat-stir | CB162 
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Stuart). Để ổn ñịnh chế ñộ nhiệt của hệ phản ứng, chúng tôi sử dụng 

việc ñốt nóng qua nồi chứa dầu nhớt. 

3.2.1.3. Tổng hợp potassium titanate dạng K4Ti3O8  

Sản phẩm của phản ứng ñược rửa bằng ethanol tuyệt ñối và 

sau ñó phân tích thành phần hóa học, cấu trúc tinh thể và hình thái học 

trên hệ thống XRF, XRD và SEM. 

   
Hình 3.5 Phổ XRD của K4Ti3O8, TiO2 Merck, KOH 75%, 200oC, 2 giờ. 

Do thư viện phổ XRD hiện nay của máy không có phổ ñồ 

XRD chuẩn của K4Ti3O8 nên chúng tôi phải sử dụng cách so sánh 

với các công trình nghiên cứu của các tác giả khác ñể ñịnh danh các 

peak ứng với các góc nhiễu xạ 2θ khác nhau. 

Phổ nhiễu xạ tia X của mẫu thí nghiệm Hình 3.5 không thấy xuất 

hiện bất cứ peak nào của TiO2 (Merck) chứng tỏ TiO2 ñã phản ứng hoàn 

toàn và các peak sản phẩm thu ñược ở các giá trị góc nhiễu xạ 2θ ở các vị 

trí là sự nhiễu xạ trên các mặt tinh thể (hkl) của K4Ti3O8, và phù hợp với 

công bố của một số tác giả như Liu Y. [29] và Aly H. F. [33].  

Phân tích hình thái học của sản phẩm thí nghiệm cho thấy, sản 

phẩm có dạng sợi và giống với hình ảnh của K4Ti3O8 của Liu Y. và 

cộng sự [29]. 
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Hình 3.6 a) Ảnh SEM của K4Ti3O8, KOH 75%, 200oC, 2 giờ và b) Ảnh 

SEM của K4Ti3O8, KOH 75%, 200oC [29]. 

 Bảng 3.2. Thành phần hóa học của sản phẩm 

% khối lượng oxide trong sản phẩm 
Tên thí nghiệm 

TiO2 K2O SiO2 Na2O TPK 

KOH 75%, 200oC, 2 giờ 46.17 42.39 9.64 0.50 1.31 

KOH 80%, 200oC, 2 giờ 34.44 37.57 25.05 0.91 0.36 

Điều này còn ñược chứng minh bằng kết quả phân tích thành 

phần hóa của sản phẩm trên máy XRF, hàm lượng K2O = 42.39% và 

TiO2 = 46.17% (Bảng 3.2).  

Từ những ñánh giá trên có thể kết luận rằng với việc sử dụng 

KOH nồng ñộ 75% phản ứng với TiO2 ở nhiệt ñộ 200oC với tỉ lệ mol 

TiO2/KOH = 0.1 và khuấy liên tục thu ñược sản phẩm potassium 

titanate với công thức K4Ti3O8. 

Sản phẩm thí nghiệm TiO2 tác dụng với KOH 80% tại nhiệt 

ñộ 200oC phân tích XRD cho thấy, phổ ñồ thể hiện tinh thể ở dạng vô 

ñịnh hình và các peak ở các giá trị góc 2θ là 10.48, 28.77, 29.10, 

30.99, 31.81, 41.53, 44.80, 55.51 của K4Ti3O8 có cường ñộ thấp. Điều 

này ñược lý giải có thể do nồng ñộ KOH cao, thực hiện trong bình 

thủy tinh nên lượng SiO2 bị hòa tan rất lớn, ảnh hưởng ñến sự hình 

a 
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thành tinh thể của K4Ti3O8 và ñược chứng minh qua kết quả phân tích 

trên máy XRF Bảng 3.2 và ảnh SEM trên Hình 3.8. 

 

Hình 3.8 Ảnh SEM của K4Ti3O8, TiO2 Merck, KOH 80%, 200oC, 2 giờ. 

Trên cơ sở ñó chúng tôi ñi ñến kết luận rằng với nồng ñộ 

KOH 75% nhiệt ñộ 200oC, tỉ lệ mol TiO2/KOH = 0.1 và thời gian 2 

giờ ñã tổng hợp ñược K4Ti3O8. 

3.2.1.4. Tổng hợp KTiO2(OH) 

Để nhận ñược sản phẩm KTiO2(OH), chúng tôi tiến hành các 

thí nghiệm với các ñiều kiện như ñã mô tả trên mục 3.2.1.1.  

Kết quả phân tích phổ nhiễu xạ của mẫu sản phẩm các thí 

nghiệm (Hình 3.9 ñến Hình 3.12) cho thấy, sản phẩm tạo ra có phổ 

ñồ nhiễu xạ giống nhau cả về hình dạng, vị trí xuất hiện peak và 

ñược ñịnh danh là KTiO2(OH).  

 

Hình 3.9 Phổ XRD của KTiO2(OH) (TiO2 Merck, KOH 75%, 160oC, 2 giờ). 
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Hình 3.13 Ảnh SEM của sản phẩm a) KTiO2(OH), (TiO2 Merck, KOH 75%, 

160oC, 2 giờ) và b) KTiO2(OH) (TiO2 Merck, KOH 75%, 180oC, 2 giờ) 

 
Hình 3.14 Ảnh SEM của KTiO2(OH) của Zhang [29]. 

Kết quả phân tích hình thái học bề mặt của sản phẩm thí 

nghiệm TiO2 tác dụng với KOH 75% ở nhiệt ñộ 160oC trong 2 giờ và 

thí nghiệm TiO2 tác dụng với KOH 75% ở nhiệt ñộ 180oC trong 2 

giờ trên kính hiển vi ñiện tử quét cho thấy, các tinh thể thu ñược có 

dạng hình trụ lục giác với kích thước dài 8÷12µm và ñường kính trụ 

khoảng 2µm, hoàn toàn giống với hình ảnh chụp KTiO2(OH) của 

Zhang ñã công bố (Hình 3.14). 

Từ các phân tích ñó, ñi ñến các nhận xét sau ñây: Để tổng 

hợp ra KTiO2(OH) chúng ta cần sử dụng nồng ñộ KOH 75%, nhiệt 

ñộ phản ứng từ 160÷180oC và thời gian phản ứng trong vòng 2 giờ 

với tốc ñộ khuấy không ñổi. 
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3.2.1.5. Kết luận 

 - Với tốc ñộ khuấy không ñổi, sự hình thành các potassium 

titanate sẽ phụ thuộc nhiều vào hai yếu tố nhiệt ñộ và nồng ñộ KOH 

tham gia phản ứng. 

 - Với nồng ñộ KOH 75%, tỉ lệ mol TiO2:KOH = 0.1, ở nhiệt 

ñộ 2000C thì sản phẩm thu ñược là K4Ti3O8 và nhiệt ñộ từ 1600C ñến 

1800C, sản phẩm chính thu ñược là KTiO2(OH). 

 - Các kết quả trên hoàn toàn phù hợp với giản ñồ pha hệ KOH 

− TiO2 − H2O ñã công bố của Liu Y. [29]. 

3.2.1.6. Tổng hợp potassium titanate từ nguyên liệu ban ñầu quặng 

ilmenite của Huế ở ñiều kiện áp suất khí quyển 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.15 Ảnh phổ XRD của sản phẩm ilmenite, KOH 75%, 200oC, 3 giờ. 

Trên cơ sở công bố của các tác giả [30], [33] và kết quả nghiên 

cứu ñiều chế K4Ti3O8 từ TiO2 (Merck) tác dụng với KOH trình bày ở 

phần trên, chúng tôi ñã tiến hành thí nghiệm cho Ilmenite Huế. 

Kết quả phân tích XRD Hình 3.15 cho thấy, trên phổ ñồ 

nhiễu xạ tia X không còn xuất hiện các peak của FeTiO3, chứng tỏ 

phản ứng ñã xảy ra hoàn toàn. Phổ ñồ xuất hiện các peak với góc 2θ 

của K4Ti3O8 phù hợp với kết quả ñã công bố các tác giả Liu Y. [29] 
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và Aly H. F. [33]. Chúng tôi phân tích mẫu máy XRF ñể xác ñịnh thành 

phần của sản phẩm tạo ra và kết quả tính toán là phù hợp với K4Ti3O8. 

3.2.2. Tổng hợp potassium titanate từ TiO2 Merk bằng 

Microwave 

3.2.2.1. Cơ sở lý thuyết 

 Trên cơ sở nghiên cứu mục 3.2.1, chúng tôi tiến hành thí 

nghiệm tổng hợp potassium titanate theo phương pháp SMS bằng 

microwave. Tương tự như mục 3.2.1, chúng tôi tính toán lượng 

nguyên liệu và hóa chất ñể tiến hành thí nghiệm như sau:  

Cân 10 gam KOH (Merck) và 1.43 gam TiO2 (Merck) cho vào 

bình teflon, sau ñó thêm chính xác 2.5ml H2O ñề ion và mỗi thí nghiệm 

tiến hành trên 10 bình teflon/1 lần; lượng này tương ứng với tỷ lệ mol 

TiO2/KOH = 0.1 và nồng ñộ KOH là 80%. Đưa các bình teflon vào hệ 

thống Microwave và tiến hành cài ñặt thông số nhiệt ñộ và thời gian. 

3.2.2.2. Phương tiện thí nghiệm 

Chúng tôi tiến hành các thí nghiệm trên hệ thống Microwave 

của hãng Aurora, Ý. 

3.2.2.3. Kết quả tổng hợp potasium titanate trong microwave và biện luận 

Để khảo sát sự ảnh hưởng của quá trình tổng hợp potassium 

titanate dưới tác ñộng của microwave, chúng tôi tiến hành trên 4 thí 

nghiệm. Kết quả phân tích XRF, XRD và SEM của mẫu cho thấy: 

- Phổ nhiễu xạ XRD của các thí nghiệm có phổ ñồ giống 

nhau và có cường ñộ yếu với giá trị 2θ của K4Ti3O8 và phù hợp với 

công bố của Aly H. F. [33]. 
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Hình 3.17 Phổ XRD thí nghiệm TiO2 Merck, KOH 80%, 1700C, 80 phút. 

- Kết quả phân tích hình thái học của các mẫu trên kính hiển 

vi ñiện tử quét cho thấy, các mẫu sản phẩm có tinh thể dạng sợi và 

giống với hình dạng tinh thể K4Ti3O8 ñược công bố bởi Liu Y. [29].  

3.2.2.4. Kết luận 

 Trong ñiều kiện phản ứng bằng microwave, khi tỷ lệ mol 

TiO2:KOH=0.1 và nhiệt ñộ 170oC ñến 180oC với ñộ KOH 80% và 

thời gian 80 phút, sản phẩm tạo ra là K4Ti3O8. 

 Tuy nhiên nhấn mạnh ở ñây, cần có những nghiên cứu chi tiết 

hơn ñể khẳng ñịnh lại các công bố về phản ứng tổng hợp potassium 

titanate dưới tác ñộng của microwave và trong nội dung này chúng tôi 

mới chỉ ñưa ra các nhận xét ban ñầu dựa trên các thí nghiệm sơ bộ. 

3.2.2.5. Tổng hợp potassium titanate từ quặng ilmenite của Huế 

trong ñiều kiện áp suất cao trong lò microwave 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ñiều chế K4Ti3O8 trong 

microwave ở phần trên, chúng tôi tiến hành thí nghiệm tổng hợp K4Ti3O8 

từ ilmenite Huế và kết quả phân tích XRF, XRD, SEM cho thấy. 
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Hình 3.20 Phổ XRD ilmenite, KOH 80%, nhiệt 170oC trong 80 phút. 

Kết quả phân tích phổ XRD (Hình 3.20) của sản phẩm tổng 

hợp không còn thấy xuất hiện các peak giá trị 2θ ñặc trưng của 

ilmenite và phổ ñồ có các peak giống với phổ ñồ thí nghiệm TiO2 

phản ứng với KOH 75% theo tỷ lệ mol TiO2/KOH =0.1 ở nhiệt 

200oC trong 2 giờ (Hình 3.5). Điều này chứng tỏ phản ứng xảy ra 

hoàn toàn và sản phẩm tạo ra là K4Ti3O8. 

Kết quả phân tích hình thái học bằng SEM và thành phần 

hóa học một lần nữa cho thấy, phản ứng ñã xảy ra hoàn toàn và sản 

phẩm bị thủy phân do dùng nước ñể rửa KOH dư. 

3.3. Nghiên cứu tạo ra TiO2 nano từ potassium titanate 

3.3.1. Cơ sở lý thuyết 

Theo kết quả nghiên cứu của Aly H. F. [33], Qi T. và ñồng 

sự [37] và Yury V. và cộng sự [53], chúng tôi tiến hành thí nghiệm 

potassium titanate dạng K4Ti3O8 tổng hợp ở trên ñể phản ứng với 

axit oxalic 80% ở nhiệt ñộ 1500C trong 3 giờ nhằm mục ñích tạo ra 

titanium oxalate (các tiền chất tạo TiO2 nano). 
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3.3.2. Kết quả và biện luận 

3.3.2.1 Tạo tiền chất titanium oxalate  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.24 Ảnh XRD của sản phẩm K4Ti3O8 (Ilmenite Huế, KOH 75%, 

200oC) khi tác dụng với axit oxalic ở nhiệt ñộ 1500C trong 3 giờ. 

Kết quả phân tích nhiễu xạ tia X của sản phẩm thí nghiệm 

potassium titanate phản ứng với axit oxalic ở nhiệt ñộ 1500C theo tỷ 

lệ khối lượng potassium titanate/oxalic = 1:5 trong 3 giờ cho thấy, 

phổ nhiễu xạ XRD của sản phẩm trong hai thí nghiệm là giống nhau 

và xuất hiện các peak của hợp chất titanium oxide oxalate hydrat với 

công thức phân tử Ti2O3(C2O4).3H2O. Và kết quả này cho thấy quá 

trình oxalate hóa ñược diễn tả theo phương trình phản ứng sau: 

2K4Ti3O8 + 7H2C2O4 + 2H2O → 3Ti2O3(C2O4).3H2O + 4K2C2O4  

3.2.2.2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu kết hợp TiO2 nano/Diatomite 

● Khảo sát vật liệu nền Diatomite 

Kết quả phân tích XRF và XRD vật liệu nền cho thấy, hàm 

lượng chính trong diatomite Phú Yên và Diatomite Mỹ phần lớn là 

silicon dioxide. Trong ñó, lượng SiO2 tồn tại trong diatomite Phú 

Yên chủ yếu ở trạng thái vô ñịnh hình, chỉ lẫn ít tinh thể cristobalite 
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xuất hiện nhiễu xạ ñơn lẻ. Trong khi ñó diatomite Mỹ xuất hiện 

nhiều các nhiễu xạ của tinh thể cristobalite. 

Thành phần hóa của diatomite thương mại nhập khẩu từ Mỹ 

có hàm lượng SiO2 cao hơn vì chúng là sản phẩm thương mại dùng 

trong ngành thực phẩm ñã qua tinh chế, còn diatomite Phú Yên là 

sản phẩm quặng thô. 

Hình thái bề mặt của diatomite Mỹ ở dạng ñĩa với ñường 

kính của ñĩa vào khoảng 14÷20µm, kích thước lỗ mao quản khoảng 

1.5µm và diatomite Phú yên hình ống rỗng với chiều dài 30÷40µm, 

ñường kính vào khoảng 15µm. Trong ñề tài này chúng tôi tập trung 

vào phân tích diatomite Phú Yên nhằm ñịnh hướng khả năng sử dụng 

nguyên liệu này ngay tại Việt Nam. 

● Khảo sát vật liệu TiO2 nano/Diatomite 

Tiến hành khảo sát phủ TiO2 (Merck) lên diatomite thương 

mại của Mỹ và diatomite Phú Yên nhằm làm cơ sở so sánh với sản 

phẩm TiO2 tổng hợp ñược phủ trên diatomite Phú Yên. 

 

Hình 3.28 Ảnh SEM a) TiO2 (Merck)/Diatomite Mỹ, b) TiO2 

(Merck)/Diatomite Phú Yên; c) và d) TiO2 nano/Diatomite Phú Yên. 
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Sau khi oxalat hóa, tiến hành cô cạn, dung dịch chứa các 

titanium oxalate ñược hòa trộn cùng với diatomite Phú Yên theo tỉ lệ 

ñịnh trước, thực hiện quy trình phủ với ñiều kiện như trên. Cuối cùng 

sản phẩm ñược nung ở 550oC trong 3 giờ. Kết quả phân tích XRD, 

XRF thể hiện trên Hình 3.30 và Bảng 3.8. 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.30 Ảnh XRD của TiO2 nano (tổng hợp)/ Diatomite Phú Yên. 

- Kết quả phân tích cho thấy, trong vật liệu kết hợp hàm lượng 

TiO2 chiếm 4% và gồm pha anatase, rutil. 

- Kết quả phân tích hình ảnh SEM cũng nhận thấy, TiO2 

(Merck) khả năng bám trên bề mặt vật liệu nền rất kém, rời rạc, bề 

mặt rất thô và không ñồng nhất. Ngược lại, mẫu TiO2 tổng hợp với 

kích thước nano ñược phủ trên diatomite Phú Yên, bám từng lớp trên 

bề mặt vật liệu nền khá nhẵn và mịn.  

3.3.3 Kết luận 

- Với nồng ñộ axit oxalic 80%, nhiệt ñộ 150oC, trong 3 giờ 

phản ứng sẽ hình thành tiền chất Ti2O3(C2O4).3H2O cho vô số các 

nhiễu xạ từ 2θ ở các vị trí từ 10 ÷50. 

- Việc phủ TiO2 nano từ tiền chất Ti2O3(C2O4).3H2O lên 

diatomite và nung ở 5500C trong 4 giờ, TiO2 phủ lên diatomite là hỗn 

hợp 2 pha là anatase (chiếm phần lớn) và rutile. 
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3.4. Đánh giá hoạt tính quang hóa của vật liệu kết hợp TiO2 

nano/Diatomite 

3.4.1. Cơ sở lý thuyết 

Hoạt tính xúc tác quang hóa của vật liệu kết hợp TiO2 

nano/Diatomite ñược ñánh giá dựa trên khả năng phân hủy các hợp 

chất hữu cơ thông qua methylene blue dưới tác dụng của ánh sáng 

mặt trời. 

3.4.2. Phương pháp nghiên cứu 

3.4.2.1. Hóa chất và thiết bị 

Ống hình trụ bằng thủy tinh có ñường kính 2cm, có van khóa 

chứa diatomite ñã phủ TiO2 nano; Bình tam giác ñựng dung dịch 

mẫu. Chúng tôi sử dụng nguồn ánh sáng tự nhiên từ 10 giờ ñến 14 

giờ ñể tiến hành khảo sát. 

3.4.2.2. Cách tiến hành 

Cho dung dịch MB 50 mg/l vào trong ống chứa vật liệu kết 

hợp TiO2/Diatomite và ñể ngoài nắng. Bắt ñầu quan sát và tính thời 

gian, sau 1 giờ và sau 4 giờ lấy mẫu ra quan sát; thời gian thực hiện từ 

9 giờ ñến 14 giờ. 

3.4.3 Kết quả thí nghiệm 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, sau 1 giờ ta quan sát thấy mẫu 

chuyển từ màu xanh ñậm sang màu xanh nhạt và sau 04 giờ mẫu 

trong suốt. 

3.4.4. Kết luận 

Qua thí nghiệm trên ta thấy, sau một khoảng thời gian màu của 

MB thay ñổi từ màu xanh ñạm ñậm ñến trong trong suốt. Điều này 

chứng tỏ rằng vật liệu TiO2 nano/diatomite có thể xử lý ñược chất 

thải có chứa các chất màu hữu cơ. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu trên chúng tôi ñi ñến một số kết luận sau: 

1. Trong ñiều kiện áp suất khí quyển và với tốc ñộ khuấy không 

ñổi, sự hình thành potassium titanate ở dạng khác nhau phụ thuộc nhiều 

vào hai yếu tố nhiệt ñộ và nồng ñộ KOH tham gia phản ứng.  

2. TiO2 phản ứng với KOH nồng ñộ 75% ñến 80% ở nhiệt ñộ 

2000C và thời gian phản ứng 2 giờ, sản phẩm thu ñược là K4Ti3O8. 

3. TiO2 phản ứng với KOH 75%, nhiệt ñộ 1600C ñến 1800C và 

thời gian phản ứng 2 giờ, sản phẩm sau phản ứng là KTiO2(OH). 

4. Ilmenite Huế phản ứng với KOH 75% theo tỷ lệ khối lượng 

Ilmenite:KOH = 1:5, nhiệt ñộ 200oC và thời gian phản ứng 3 giờ, sản 

phẩm tạo ra là K4Ti3O8 

5. Trong ñiều kiện phản ứng bằng Microwave, TiO2 phản ứng với 

KOH 80% với tỷ lệ mol TiO2:KOH = 0.1, nhiệt ñộ từ 170oC ñến 180oC 

và thời gian phản ứng 80 phút, sản phẩm tạo ra là K4Ti3O8. 

6. Trong ñiều kiện phản ứng bằng Microwave, Ilmenite Huế 

phản ứng với KOH 80% với tỷ lệ mol Ilmenite:KOH = 1:5, nhiệt ñộ từ 

1700C và thời gian phản ứng 80 phút, sản phẩm thu ñược là K4Ti3O8. 

7. Sản phẩm K4Ti3O8 của thí nghiệm (TiO2, KOH 75%, 2000C 

và 2 giờ) và thí nghiệm (Ilmenite Huế, KOH 75%, 2000C, 3 giờ) 

phản ứng với axit oxalic 80% ở nhiệt ñộ 1500C trong 3 giờ tạo ra hợp 

chất titanium oxide oxalate hydrat với công thức phân tử 

Ti2O3(C2O4).3H2O dùng làm tiền chất. 
8. Việc phủ TiO2 nano từ tiền chất Ti2O3(C2O4).3H2O lên 

diatomite Phú yên và nung ở 5500C trong 4 giờ, TiO2 bám phủ lên 

diatomite gồm hỗn hợp 2 pha là anatase (chiếm phần lớn) và rutile.  
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9. Vật liệu kết hợp TiO2 nano/diatomite Phú Yên phân hủy 

ñược Methyl Blue dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời. 

2. Kiến nghị 

 Với thời gian nghiên cứu có hạn nên kết quả nghiên cứu một 

số vấn ñề chưa sâu và ñể ứng dụng kết quả nghiên cứu này vào thực 

tiễn sản xuất hiệu quả hơn, tôi xin ñề xuất phát triển ñề tài như sau: 

 1. Cần tiến hành nghiên cứu sâu hơn việc ñiều chế potassium 

titanate dạng K4Ti3O8 trong ñiều kiện sử dụng lò vi sóng 

(Microwave), ñặc biệt là ñi từ nguyên liệu ban ñầu là Ilmenite Huế. 

 2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình tái kết tinh 

TiO2 (từ phản ứng của potassium titanate với axide oxalic) trên 

diatomite ñể khi nung thu ñược TiO2 có kích thước nano. 


