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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

 Nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol là các sản phẩm hữu cơ trung 

gian tiêu biểu của ngành công nghiệp hoá chất có tính ñộc cao. Chúng 

ñược thải ra môi trường từ các hệ thống nước thải của các nhà máy sản 

xuất hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 

nhuộm, y học… và dịch rỉ từ các bãi rác tập trung. 

Chúng là các chất hữu cơ ñộc hại ñược cơ quan bảo vệ môi trường 

Mỹ (US EPA) xếp hàng ñầu, có ảnh hưỏng nghiêm trọng sự sống của các 

vi sinh vật trong nước, ñến ñộng thực vật, và quan trọng là sức khỏe của 

con người khi sinh sống trong môi trường ô nhiễm bởi các chất trên. Cụ 

thể, cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) ñã xác ñịnh Nitrobenzene 

là chất tiềm năng gây ung thư ở người. Đặc biệt, chúng lại là những chất 

hữu cơ tỏ ra rất khó phân huỷ bằng các phương pháp hoá học thông 

thường, vi sinh. 

Trong khi ñó, quá trình phân huỷ các chất hữu cơ ñộc hại bằng 

các phương pháp oxi hoá nâng cao như: quá trình Fenton, Fenton/UV… 

hiện nay ñang rất ñược quan tâm nghiên cứu do có chi phí xử lí tương ñối 

thấp, hoá chất lại dễ tìm, không ñộc hại và tỏ ra khá hiệu quả. Do ñó, 

chúng tôi quyết ñịnh chọn ñề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến 

quá trình phân huỷ Nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol bằng hệ xúc tác 

quang hóa ñồng thể Fe2+/H2O2/UV”  với mong muốn góp phần vào việc 

xử lí nước thải ô nhiễm nặng ở nước ta. 

2. Mục ñích nghiên cứu  

 Tìm các thông số tối ưu và nhận diện các sản phẩm trung gian 

chính của quá trình chuyển hoá ñể bước ñầu tìm hiểu cơ chế phản ứng 

phân huỷ Nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol ñạt hiệu quả cao nhất sử 

dụng hệ xúc tác ñồng thể fenton/UV. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
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 Đề tài ñược thực hiện tại phòng thí nghiệm của trường Đại học Sư 

phạm Đà Nẵng trên các mẫu giả chứa Nitrobenzene và 2,4-

dichlorophenol. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Độ chuyển hoá của quá trình phân huỷ Nitrobenzene và 2,4-

dichlorophenol ñược theo dõi bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng 

(HPLC). 

 Chỉ số COD của dung dịch ñược xác ñịnh bằng phương pháp 

Bicromat Cr2O7
2-/Cr3+. 

 Sản phẩm trung gian chính của quá trình phân huỷ Nitrobenzene 

và 2,4-dichlorophenol ñược xác ñịnh bằng phương pháp sắc kí ghép khối 

phổ GC – MS. 

5. Kết cấu của ñề tài 

 Nội dung của ñề tài ñược trình bày trong 3 chương: 

Chương 1: Trình bày khái quát về: 

  - Nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol. 

  - Hệ xúc tác fenton/UV. 

  - Hệ thống sắc kí lỏng HPLC. 

  - Phương pháp sắc kí khí ghép nối khối phổ GC – MS. 

  - Hệ thống máy ño quang UV/VIS. 

  - Phương pháp xác ñịnh chỉ số COD. 

  - Sơ lược về nước thải và một số biện pháp xử lí. 

Chương 2: Trình bày các phương pháp thực nghiệm: 

 - Chuẩn bị hoá chất thí nghiệm. 

 - Xác ñịnh cường ñộ chùm sáng trong bình phản ứng quang hóa 

bằng phương pháp Uranil Actinometer. 

 - Xác ñịnh ñộ chuyển hoá bằng sắc kí lỏng hiệu năng HPLC. 

 - Xác ñịnh sản phẩm trung gian bằng sắc kí ghép nối khối phổ GC 

– MS. 
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 - Xác ñịnh chỉ số COD. 

Chương 3: Trình bày các kết quả thu ñược và giải thích. 

 Cuối cùng là phần kết luận và các phụ lục như bảng biểu… 

6. Đóng góp của ñề tài 

 - Bước ñầu tìm hiểu cơ chế của phản ứng phân huỷ Nitrobenzene 

và 2,4-dichlorophenol. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở cho những nghiên 

cứu sâu hơn vê vấn ñề phân huỷ các chất hữu cơ ñộc hại bằng xúc tác 

quang fenton. 

 - Làm tài liệu cho sinh viên và học viên cao học các khoá sau. 

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ TÀI LI ỆU  

NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan về Nitrobenzene và 2,4-Dichlorophenol 

1.1.1. Nitrobenzene [6], [7], [12]  

1.1.2. 2,4-Dichlorophenol [5], [8], [9]  

1.2. Cơ chế phản ứng Fenton [14], [15] 

1.2.1. Cơ chế tạo thành gốc hydroxyl HO� và ñộng học các phản ứng 

Fenton 

CHC (cao phân tử) + HO� → CHC (phân tử nhỏ) + CO2+ H2O
 

(1.1) 

* Phản ứng giữa H2O2 và chất xúc tác Fe2+ 

Fe2+ +  H2O2 → Fe3+ +  HO�  +  HO-    (1.3) 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO� + HO-  (k=63 M-1s-1)    (1.4) 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2
� + H+  (k=3.1×10-3 M-1s-1)  (1.5) 

HO� + Fe2+ → Fe3+  + HO- (k = 3.0 x 108 L mol-1 s-1)  (1.6) 

HO� + H2O2  → H2O  + HO2
�  (k = 3.3 × 107M−1 s−1)  (1.7) 

Fe2+  +  HO2
�   →  Fe3+  +  HO2

-     (1.8) 

Fe3+  +  HO2
� → Fe2+  +  O2  +  H+     (1.9) 
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Những phản ứng trên chứng tỏ tác dụng của sắt ñóng vai trò là chất xúc tác.  

HO�  +   Fe2+  →  HO-  +  Fe3+    (1.10)  

HO�  +  H2O2  →  H2O  +  HO2
�     (1.11) 

HO�  +  RH  →   R�   +  H2O    (1.12) 

Các gốc R� có thể oxi hóa Fe2+, khử Fe3+ hoặc dimer hóa. 

* Phản ứng giữa H2O2 và chất xúc tác Fe3+ 

1.2.2. Quá trình quang Fenton (Fenton/UV) 

H2O2 + hν → 2HO�                                               (1.13) 

H2O2 + Fe2+ + hν → Fe3+ + HO− + HO�              (1.14) 

Fe3+ + H2O  → [Fe3+(OH)-]2+ + H+    (1.15) 

[Fe3+(OH)-]2+ + hν  → Fe2+ + HO�       (1.16) 

Tổng hợp phản ứng (15), (16) trên ta ñược: 

Fe3+ + H2O  +   hν   → Fe2+ + H+ + HO�     (1.17) 

Phản ứng này là phản ứng ñặc trưng của quá trình quang Fenton. 

1.2.3. Sơ lược một số quá trình Fenton khác [14], [15] 

1.2.3.1. Quá trình Fenton dị thể trên Goethite 

1.2.3.2. Các quá trình Fenton cải tiến 

1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng ñến quá trình Fenton  

1.2.4.1. Ảnh hưởng của ñộ pH 

1.2.4.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ Fe2+/H2O2 và loại ion Fe (Fe2+ hay Fe3+)  

1.2.4.3. Ảnh hưởng của các anion vô cơ 

1.3. Ứng dụng của phản ứng Fenton [7], [13], [18] 

1.3.1. Ứng dụng của Fenton trong xử lý nước thải dệt nhuộm 

1.3.2. Phương pháp xử lý nước bề mặt nhiễm thuốc trừ sâu bằng 

Fenton 

1.3.3.Ứng dụng Fenton trong quá trình xử lý nước ric của bãi chôn lấp 

1.3.4. Ứng dụng công nghệ Fenton vào xử lý nước thải ở Việt Nam 

1.4. Một số phương pháp xử lí nước thải khác hiện nay [1] 

1.4.1. Các phương pháp hoá lí 
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1.4.1.1. Hấp phụ 

1.4.1.2. Kết tủa hóa học, keo tụ 

1.4.1.3. Phương pháp màng 

1.4.2. Phương pháp sinh học 

1.4.3. Các phương pháp hoá học 

1.4.3.1. Oxi  hoá 

1.4.3.2. Khử 

1.5. Các bộ phận chính của máy sắc kí lỏng hiệu năng ( HPLC ) [2], 

[3], [19] 

1.5.1. Bình chứa dung môi 

1.5.2. Bộ khử khí Degasse 

1.5.3. Bơm cao áp 

1.5.4. Bộ phận tiêm mẫu ( injection) 

1.5.5. Cột sắc ký 

1.5.6. Detector 

1.5.7. Bộ phận ghi kết quả 

1.5.8. Pha tĩnh trong sắc kí lỏng 

1.5.9. Pha ñộng trong sắc kí lỏng 

1.6. Sắc kí khí ghép khối phổ GC-MS [3] 

1.7. Phương pháp xác ñịnh chỉ số COD [1], [20], [21] 

1.7.1. Nguyên tắc 

Chất hữu cơ  +  Cr2O7
2-   +  H+  →  CO2  +  H2O  + Cr3+  

Cr2O7
2-   +  14H+  + 6e  →  2Cr3+  +  7H2O 

1.7.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình oxi hoá 

 - Cấu tạo của hợp chất hữu cơ.  

 - Khi có sự hiện diện của ion chlorua:  

 Cr2O7
2-   +   6Cl-  +  14H+   →   2Cr3+   + 3Cl2  +  7H2O 
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CHƯƠNG 2 

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

2.1. Nguyên vật li ệu, hoá chất, thiết bị, dụng cụ dùng cho thí nghiệm 

nghiên cứu ñộ chuyển hóa của mẫu Nitrobenzene và 2,4-

dichlorophenol 

2.1.1. Thiết bị 

2.1.1.1. Hệ thống khảo sát sự phân huỷ Nitrobenzene và 2,4-

dichlorophenol  

 a. Sơ ñồ hệ thống thí nghiệm 

1. Cốc ñựng dung dịch phân tích 

2. Ổ cắm ñiện 

3. Công tơ hút 

4. Ống dẫn dung dịch 

5. Đèn UV 

6. Khoá ñiều chỉnh lưu lượng  

7. Dây ñiện 

Hình 2.1: Sơ ñồ hệ thống thí nghiệm 

b. Nguyên tắc hoạt ñộng của hệ thống thí nghiệm 

2.1.1.2.Máy sắc kí lỏng hiệu năng 

2.1.2. Dụng cụ và trang thiết bị phụ trợ 

2.1.2.1. Dụng cụ 

2.1.2.2. Trang thiết bị phụ trợ 

2.1.3. Hoá chất 

2.2. Thí nghiệm xác ñịnh nhu cầu  hoá hoá học COD 

2.2.1. Hoá chất 

2.2.2. Dụng cụ - Thiết bị 

2.2.3. Qui trình phân tích mẫu 

21

6
7

3 4

5 
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2.2.4. Tính toán kết quả 

 Hiệu suất COD ñược tính theo công thức sau: 

H% = ((COD)o – (COD)t) ×100%/(COD)o 

COD0: giá trị COD của mẫu ban ñầu chưa phản ứng fenton. 

CODt: giá trị COD của mẫu sau khi ñã phản ứng tại các thời ñiểm t. 

2.3. Đo cường ñộ chùm sáng trong bình phản ứng quang hoá bằng 

phương pháp Uranil actinometer [23] 

2.3.1.  Hóa chất và dụng cụ  

2.3.2. Tiến hành 

2.4. Xác ñịnh ñộ chuyển hoá của Nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol 

bằng săc kí lỏng hiệu năng (HPLC) 

 Độ chuyển hoá a (%) ñược tính thêo công thức sau: 

a% = (So – St) ×100%/So 

  S0: diện tích pic mẫu phân tích ở 0 phút. 

  St: diện tích pic mẫu phân tích ở thời gian t. 

2.5. Xác ñịnh sản phẩm trung gian bằng sắc kí khí ghép nối khối phổ 

GC – MS 

2ml mẫu ñã  hoá 
bằng Fenton/UV 

1,5ml dung dịch 
K2Cr2O7 0,1N 

3,5ml H2SO4 ññ (ñã 
thêm Ag2SO4) 

Ống nghiệm có  
nút vặn 

Đun trên bếp cách cát ở 
150oC trong 2h 

lắc ñều 

Để nguội và ño mật ñộ 
quang → nồng ñộ Cr2O7

2- dư 



10 

2.6. Các bước tiến hành thực nghiệm 

2.7. Các thí nghiệm khảo sát 

2.7.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ H2O2 ban ñầu 

2.7.1.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ H2O2 tới sự phân huỷ 

Nitrobenzene 

2.7.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ H2O2 tới sự phân huỷ 2,4-

dichlorophenol  

2.7.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ Fe2+  

2.7.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ Fe2+ tới sự phân huỷ 

Nitrobenzene 

2.7.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ Fe2+ tới sự phân huỷ 2,4-

dichlorophenol 

2.7.3. Khảo sát ảnh hưởng của pH 

2.7.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của pH tới sự phân huỷ Nitrobenzene 

2.7.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của pH tới sự phân huỷ 2,4-dichlorophenol  

2.7.4. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt ñộ 

2.7.4.1. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt ñộ tới sự phân huỷ Nitrobenzene 

2.7.4.2.Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt ñộ tới sự phân huỷ 2,4-

dichlorophenol  

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu suất chuyển hoá và hiệu suất tách COD 

của dung dịch chứa Nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol bằng hệ xúc tác 

ñồng thể fenton/UV ñược khảo sát trên mẫu giả. 

  Trước khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng khác nhau, phải tiến 

hành một loạt các thí nghiệm kiểm tra, ñó là: Đo chỉ số COD của một mẫu 

giả ñịnh biết trước ñể kiểm tra ñộ tin cậy của phương pháp xác ñịnh COD 

trong ñiều kiện phòng thí nghiệm, khảo sát thành phần pha ñộng ñể tìm 

ñiều kiện rửa giải thích hợp. 
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Hình 3.1. Dung dịch mẫu trước        Hình 3.2. Dung dịch mẫu sau 

  khi chạy Fenton/UV         khi  chạy Fenton/UV 

3.1. Kết quả xác ñịnh cường ñộ chùm sáng trong bình phản ứng bằng 

phương pháp Uranil Actinometer 
Đồ thị ñường chuẩn ño quang của phức sắt (III) 

oxalat

y = 0.0477x + 0.0039

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 5 10 15

C.10^5 (M)

D
 ở

 5
10

nm D

Linear
(D)

 
Hình 3.3. Đồ thị ñường chuẩn ño quang của phức sắt (III) oxalate 

Kết quả xác ñịnh hệ số lượng tử sản ra trên một tế bào trong một 

giây sau khi ño mật ñộ quang bằng phương pháp Uranil Actinometer:  

 
tV

AVV

t

n
n abs

abs ε1
10023.6

2

31
20

Φ
×

==∑  

t

A

t

A
nabs

19
4

320

10362.0
1011.11252.1

21010023.6 ×=
×××××

××××=  
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Bảng 3.1. Kết quả xác ñịnh số lượng tử sản ra trong một giây (photon/s) 
Thời gian chiếu xạ 2 phút 5 phút  10 phút  15 phút  
Mật ñộ quang 0.346 0.446 0.486 0.542 
Số lượng tử/giây 1.04×1016 5.38×1015 2.93×1015 2.18×1015 

  Từ bảng trên suy ra giá trị trung bình số lượng tử sản ra trong một 

giây (photon.s-1) cho các lần ño là:  

   15
_

1072.4
4

×==∑ sab
sab

n
n  (photon/s) 

3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ H2O2 ban ñầu ñến sự 

phân huỷ Nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol  

3.2.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ H2O2 ban ñầu ñến sự 

phân huỷ Nitrobenzene 

Bảng 3.1. Ảnh hưởng của nồng ñộ [H2O2]o ñến hiệu suất chuyển hoá 

Nitrobenzene (%) 
[H 2O2]o/[NB] 10’ 30’ 50’ 70’ 90’ 

1 42.2 57.6 60.7 70.4 83.5 
3 82.6 96.8 97.3 97.7 98.0 
5 82.3 99.3 99.7 99.7 99.7 
7 86.9 99.5 99.7 99.8 99.8 
10 91.9 99.9 99.94 100.0 100.0 
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Hình 3.4. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của [H2O2]o ñến ñộ chuyển hóa 

nitrobenzene (NB) 
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Bảng 3.2. Ảnh hưởng của nồng ñộ H2O2 ban ñầu ñến hiệu suất COD 

(%) 
[H 2O2]o/[NB] 10’ 30’ 50’ 70’ 90’ 

1 23.9 30.6 36.4 36.4 37.3 
3 34.4 47.4 48.9 50.2 50.2 
5 27.8 47.9 53.1 55.0 57.4 
7 47.4 59.8 61.7 63.6 67.9 
10 37.8 52.2 54.1 57.4 60.3 

 
Ảnh hưởng của nồng ñộ H2O2 ñến hiệu suất COD Hcod(%) 
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Hình 3.5. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của [H2O2]o ñến hiệu suất COD 

  Kết quả từ hình 3.4 và 3.5 cho thấy việc tăng [H2O2]o làm hiệu 

suất phân hủy NB tăng lên. Ở ñây khi tăng tỉ lệ [H2O2]o/[mẫu NB]o từ 1 

lên 3 thì ñộ chuyển hóa NB và ñộ giảm COD tăng nhanh, còn khi tỉ lệ 

[H2O2]/[mẫu NB] ≥ 3 thì khả năng phân hủy NB tăng chậm lại nhưng hiệu 

suất chuyển hóa rất cao ñạt 82% với tỉ lệ = 3 và 92% ở tỉ lệ = 10 sau 10 

phút xử lí. Sau 30 phút, NB phân hủy hầu như hoàn toàn nhưng chưa 

khoáng hóa hết (ñộ giảm COD 48% với tỉ lệ = 3 và 60% ở tỉ lệ = 10). Giải 

thích: do khi tăng nồng ñộ H2O2 sẽ làm tạo nhiều gốc HO• hơn do phản 

ứng (1.13) và (1.14). Nhưng khi lượng dư nhiều sẽ có phản ứng giữa H2O2 

với gốc HO• vừa mới sinh ra theo phản ứng (1.7). 

  Ngoài ra việc dư H2O2 nhiều vừa không kinh tế vừa ảnh hưởng 

ñến môi trường sống các vi sinh nếu sử dụng phương pháp này trước 

phương pháp xử lí bằng vi sinh. Vì vậy [H2O2]o phù hợp trong nghiên cứu 

này là 12 mM tức tỉ lệ [H2O2]o/[mẫu NB]o = 3.   
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3.2.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ H2O2 ban ñầu ñến sự 

phân huỷ 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) 

Bảng 3.3. Ảnh hưởng của nồng ñộ [H2O2]o ñến hiệu suất chuyển hoá 

2,4-dichlorophenol 
[H 2O2]o/[mẫu] 2’  4’ 6’ 8’ 10’ 12’ 

1 35.7 41.1 48.0 53.5 58.5 63.5 
3 77.0 78.9 90.6 95.7 97.8 98.8 
5 49.0 65.2 80.5 90.4 95.2 97.6 
7 53.2 67.0 86.7 97.0 98.6 99.2 
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Hình 3.6. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của [H2O2]o ñến ñộ chuyển hóa 

2,4-dichlorophenol 

Bảng 3.4. Ảnh hưởng của nồng ñộ [H2O2]o ñến hiệu suất COD 
[H 2O2]o/[mẫu] 2’ 4’ 6’ 8’ 10’ 

1 33.0 35.4 35.5 41.2 45.3 
3 39.5 44.7 49.0 56.5 61.7 
5 36.0 44.1 49.7 57.7 61.5 
7 42.7 42.7 46.1 53.1 59.6 

Ảnh hưởng của nồng ñộ H2O2 ban ñầu tới hiệu suất 
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Hình 3.7. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của [H2O2]o ñến hiệu suất COD 

  Kết quả từ hình 3.6 và 3.7 cho thấy việc tăng [H2O2]o làm hiệu 

suất phân hủy 2,4-DCP tăng lên. Ở ñây khi tăng tỉ lệ [H2O2]o/[mẫu NB]o = 
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1 thì ñộ chuyển hóa 2,4-DCP và ñộ giảm COD tăng khá ñồng ñều nhưng 

hiệu suất không cao lắm sau 12 phút xử lí (hiệu suất chuyển hoá ñạt 

63.5%, hiệu suất COD ñạt 45.3%), còn khi tỉ lệ [H2O2]/[mẫu NB] ≥ 3 thì 

khả năng phân hủy 2,4-DCP tăng nhanh trong khoảng thời gian 2 ñến 6 

phút và tăng chậm ở sau phút thứ 6 tuy nhiên hiệu suất chuyển hoá ñạt khá 

cao (từ 98.8% ở tỉ lệ = 3 ñến 99.2% ở tỉ lệ = 7) nhưng hiệu suất COD biến 

thiên gần như nhau và ñạt giá trị khoảng 60 – 62% ở các mẫu sau 12 phút 

xử lí, nitrobenzene phân hủy hầu như hoàn toàn nhưng chưa khoáng hóa 

hết (ñộ giảm COD 48% với tỉ lệ = 3 và 60% ở tỉ lệ = 10). Điều này có 

tương tự như ñối với sự phân huỷ NB. Vì vậy [H2O2]o phù hợp trong 

nghiên cứu này là 9 mM tức tỉ lệ nồng ñộ [H2O2]o/[mẫu NB]o = 3. 

3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ Fe2+ ban ñầu ñến sự 

phân huỷ Nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol  

3.3.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ Fe2+ ban ñầu ñến sự 

phân huỷ Nitrobenzene 

Bảng 3.5. Ảnh hưởng của nồng ñộ [Fe2+]o ñến hiệu suất chuyển hoá 

Nitrobenzene (%) 
[H 2O2]o/[Fe2+]

o 10’ 30’ 50’ 70’ 90’ 
60 32.0 76.2 95.7 97.2 97.7 
20 82.6 96.8 97.3 97.7 98.0 
12 94.7 97.6 97.8 98.0 98.2 
6 97.8 98.3 98.7 98.8 99.0 

Ảnh hưởng của nồng ñộ Fe2+ ñến hiệu suất chuyển hóa nitrobenzen 
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Hình 3.8. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của [Fe2+]o ñến ñộ chuyển hóa 

nitrobenzene 
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Bảng 3.6. Ảnh hưởng của nồng ñộ [Fe2+]o  ñến hiệu suất COD (%) 

[H 2O2]o/[Fe2+]
o 10’ 30’ 50’ 70’ 90’ 

60 17.2 34.4 54.5 57.9 57.9 
20 34.4 47.4 48.9 50.2 50.2 
12 53.1 53.6 54.5 54.6 55.0 
6 54.3 55.5 56.9 56.5 57.9 
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Hình 3.9. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của [Fe2+]o ñến hiệu suất COD 

  Các kết quả trong hình 3.8 và 3.9cho thấy hiệu suất chuyển hóa 

NB có xu hướng tăng khi tăng [Fe2+], nhưng khi tăng hơn 0.6 mM thì tăng 

không ñáng kể nữa. Đó là do việc tăng [Fe2+] làm tăng số lượng gốc HO• 

ñược tạo thành theo phương trình (1.4), nhưng khi [Fe2+] tăng lên ñủ lớn 

thì có một lượng gốc tự do HO• ñược hình thành sẽ phản ứng với Fe2+ ở 

phản ứng (1.6). 

3.3.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng ñộ Fe2+ ban ñầu ñến sự 

phân huỷ 2,4-dichlorophenol  

Bảng 3.7. Ảnh hưởng của nồng ñộ [Fe2+]o ñến hiệu suất chuyển hoá 

2,4-dichlorophenol 
[H 2O2]o/[Fe2+]o 2’  4’ 6’ 8’ 10’ 12’ 

60 41.6 42.0 49.4 55.3 61.4 64.9 
20 77.0 78.9 90.6 95.7 97.8 98.8 
12 75.1 93.6 98.1 99.3 99.7 100 
6 99.5 99.6 99.7 99.7 99.7 99.8 
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Ảnh hưởng của nồng ñộ Fe2+ ban ñầu ñến hiệu suất 
chuyển hoá 2,4-DCP
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Hình 3.10. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của [Fe2+]o ñến ñộ chuyển hóa 

2,4-dichlorophenol 

Bảng 3.8. Ảnh hưởng của nồng ñộ [Fe2+]o  ñến hiệu suất COD 
[H 2O2]o/[Fe2+]o 2’  4’ 6’ 8’ 10’ 

60 37.0 46.2 46.7 49.5 53.3 
20 39.5 44.7 49.0 56.5 61.7 
12 35.5 44.8 47.9 53.8 58.0 
6 55.7 56.1 58.7 59.4 60.0 

 
Ảnh hưởng của nồng ñộ Fe2+ ban ñầu tới hiệu 
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Hình 3.11. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của [Fe2+]o ñến hiệu suất COD 

  Các kết quả trong hình 3.10 cho thấy hiệu suất chuyển hóa 2,4-

DCP có xu hướng tăng khi tăng [Fe2+], nhưng khi tăng hơn 0.45 mM thì 

ñộ tăng không ñáng kể nữa. Khi tỉ lệ [H2O2]o/[Fe2+]o = 6 thì hiệu suất 

chuyển hoá và hiệu suất COD gần như không thay ñổi và ñạt giá trị tương 

ñối cao ngay ở phút thứ 2 (hiệu suất chuyển hoá là 99.5% và hiệu suất 

COD là 55.7%). Giải thích tương tự Nitrobenzene. 

3.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH ñến sự phân huỷ 

Nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol  

3.4.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH ñến sự phân huỷ 

Nitrobenzene  
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Bảng 3.9. Ảnh hưởng của pH ñến hiệu suất chuyển hoá NB (%) 
pH 1 2 3 4 5 

10 phút 50.3 56.2 82.6 76.6 56.8 
30 phút 90.1 97.9 96.8 96.4 92.6 
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Hình 3.12. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của pH ñến ñộ chuyển hóa 

nitrobenzene 

Bảng 3.10. Ảnh hưởng của pH ban ñầu ñến hiệu suất COD (%) 
pH 1 2 3 4 5 

10 phút 14.8 24.9 34.4 45.0 39.7 
30 phút 46.9 53.6 47.4 47.4 45.0 
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Hình 3.13. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của pH ñến hiệu suất COD 

  Từ hình 3.12 và 3.13 cho thấy, khuynh hướng chung là sự phân 

hủy của NB tăng dần khi pH tăng từ 1 ñến 3 và sau ñó giảm xuống. Điều 

này có thể ñược giải thích như sau: Tại pH thấp hơn 2.5 sự tạo thành của 

phức giữa Fe2+ với nước (Fe (H2O))2+ làm phản ứng của chúng với H2O2 

chậm hơn và vì vậy sản sinh ít hơn gốc HO•, làm giảm tốc ñộ phân hủy. 

Hơn nữa, khi ở pH thấp sự bắt lấy gốc HO• bởi H2O2 trở nên dễ dàng hơn 

và phản ứng giữa Fe3+ với H2O2 bị ngăn cản. Ở pH hoạt ñộng > 4 tốc ñộ 
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phân hủy bị giảm vì các ion sắt tự do bị giảm trong dung dịch do sự tạo 

thành kết tủa Fe(OH)3 làm ngăn cản sự tái sinh ion Fe2+.  

3.4.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH ñến sự phân huỷ 2,4-

dichlorophenol  

Bảng 3.11. Ảnh hưởng của pH  ñến hiệu suất chuyển hoá 2,4-

dichlorophenol 
pH 1 2 3 4 5 

2 phút  49.2 79.3 77.0 72.2 47.2 
6 phút 84.9 97.5 90.6 94.5 70.6 
12 phút 98.4 99.3 98.8 98.6 88.9 
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Hình 3.14. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của pH ñến ñộ chuyển hóa 2,4-

dichlorophenol 

Bảng 3.12. Ảnh hưởng của  pH ban ñầu ñến hiệu suất COD 
pH 1 2 3 4 5 

2 phút 29.1 40.3 39.5 44.1 28.8 
6 phút 34.7 55.0 49.0 56.5 39.2 
12 phút 40.4 66.1 61.7 62.7 44.3 

 
Ảnh hưởng của pH tới hiệu suất COD

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5

pH

hi
ệu

 s
u
ất

 (
%

)

2 phút

6 phút

12 phút

 
Hình 3.15. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của pH ñến hiệu suất COD 
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  Từ hình 3.14 và 3.15 cho thấy, khuynh hướng chung là sự phân 

hủy của 2,4-DCP tăng dần khi pH tăng từ 1 ñến 3 và sau ñó giảm xuống. 

Điều này có thể ñược giải thích tương tự như với Nitrobenzene. 

3.5. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phân huỷ 

Nitrobenzene và 2,4-dichlorophenol  

3.5.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phân huỷ 

Nitrobenzene  

Bảng 3.13. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ  ñến hiệu suất chuyển hoá 

Nitrobenzene (%) 
Nhiệt ñộ 10’ 30’ 50’ 70’ 90’ 

30oC 82.6 96.8 97.3 97.7 98 
50oC 95.3 96.9 97 98 98.1 
70oC 95.7 96.8 97.9 98.3 99 
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Hình 3.16. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến ñộ chuyển hóa 

nitrobenzene 

Bảng 3.14. Ảnh hưởng của  nhiệt ñộ ban ñầu ñến hiệu suất COD 
Nhiệt ñộ 10’ 30’ 50’ 70’ 90’ 

300C 34.4 47.4 48.9 50.2 50.2 
500C 43.5 47.4 49.3 51.1 51.5 
700C 48.3 49.8 51.7 52.2 52.2 
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Hình 3.17. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng nhiệt ñộ ñến hiệu suất COD 
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 Hình 3.16 và 3.17 cho thấy khi tăng nhiệt ñộ thì ñộ phân hủy NB cũng 

tăng theo, tuy nhiên sau thời gian 30 phút thì khả năng phân hủy tăng 

thêm không ñáng kể khi tăng nhiệt ñộ lên trên nhiệt ñộ phòng. Điều này là 

do nhiệt ñộ tăng cao làm sự phân hủy của H2O2 tạo  và nước tăng lên nên 

khả năng phân hủy NB thay ñổi không ñáng kể. 

3.5.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phân huỷ 2,4-

dichlorophenol  

Bảng 3.15. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ  ñến hiệu suất chuyển hoá 2,4-

dichlorophenol 
Nhiệt ñộ 2’  4’ 6’ 8’ 10’ 12’  

300C 77.0 78.9 90.6 95.7 97.8 98.8 
500C 96.4 96.5 96.6 96.6 96.8 96.9 
700C 94.3 94.6 94.7 95.0 95.2 95.7 
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Hình 3.18. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến ñộ chuyển hóa 

2,4-dichlorophenol 

Bảng 3.16. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ban ñầu ñến hiệu suất COD 
Nhiệt ñộ 2’  4’ 6’ 8’ 10’ 

300C 39.5 44.7 49.0 56.5 61.7 
500C 36.3 45.5 52.8 55.7 56.1 
700C 53.8 54.7 55.7 56.0 56.2 
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Ảnh hưởng c ủa nhiệt ñộ ñến hiệu su ất chuy ển 
hoá COD
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Hình3.19. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến hiệu suất COD 

  Hình 3.18 cho thấy khi tăng nhiệt ñộ thì ñộ phân hủy 2,4-DCP 

cũng tăng theo ngay sau 2 phút phân huỷ, tuy nhiên ở nhiệt ñộ 50 – 700C, 

tốc ñộ phân huỷ của 2,4-DCP gần như không thay ñổi kể từ sau 2 phút xử 

lí. 

  Tuy nhiên hiệu suất COD lại biến thiên ñều ở khoảng nhiệt ñộ 30 

– 500C và gần như không thay ñổi khi nhiệt ñộ ñạt 700C (hình 3.16). 

  Điều này là do nhiệt ñộ tăng cao làm sự phân hủy của H2O2 tạo  

và nước tăng lên dẫn ñến khả năng phân hủy 2,4-DCP và khoáng hoá thay 

ñổi không ñáng kể nữa. 

3.6. Kết quả xác ñịnh sản phẩm trung gian bằng sắc kí ghép khối phổ 

GC – MS 

3.6.1. Kết quả xác ñịnh sản phẩm trung gian của Nitrobenzene  

Dung dịch chứa mẫu [NB]o = 500 ppm, [Fe2+]o = 0.6 mM, [H2O2]o = 12 

mM, pH = 3, sau phản ứng ở nhiệt ñộ phòng 10 phút ñược chiết bằng 

CH2Cl2 (Merck) và ño GC-MS.  
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Hình 3.20.  Một số sản phẩm trung gian chính ñược nhận diện bằng 

GC-MS của Nitrobenzene 

Hình 3.20 cho thấy một số sản phẩm trung gian chính trong quá 

trình phân hủy của nitrobenzene bằng Fenton/UV ñược nhận diện: p-

benzoquinone (3.46%), phenol (0.33%), hydroquinone (3.6%), o-

nitrophenol (8.1%), p-nitrophenol (1.1%), m-nitrophenol (0.3%). Từ ñó, 

có thể dự ñoán quá trình chuyển hóa diễn ra qua một số giai ñoạn như sau: 

 

        

 

                     

 

 

 

 

Hình 3.21. Sơ ñồ dự ñoán quá trình chuyển hóa của nitrobenzene 
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3.6.2. Kết quả xác ñịnh sản phẩm trung gian của 2,4-dichlorophenol  

 
 

Hình 3.22.  Một số sản phẩm trung gian chính ñược nhận diện bằng 

GC-MS của 2,4-dichlorophenol 

 Hình 3.22 cho thấy một số sản phẩm trung gian chính trong quá 

trình phân hủy của 2,4-dichlorophenol bằng Fenton/UV ñược nhận diện: 

2,5-cyclohexandiene-1,4-dione-2-chloro, hydroperoxide-1-methylpentyl, 

hydroperoxide-1-ethylbutyl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.23. Sơ ñồ dự ñoán quá trình chuyển hóa của 2,4-dichlorophenol  
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

  1. KẾT LUẬN 

  Nhìn chung công tác quản lí môi trường ở Việt Nam còn nhiều 

hạn chế, ñặc biệt là trong xử lí nước thải trong các cơ sở sản xuất, ñiều 

này ảnh hưỏng rất lớn ñến sức khoẻ con người, các loại ñộng thực vật 

thuỷ sinh và gây ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Do ñó việc 

tìm ra giải pháp ñể khắc phục và giảm thiểu tác ñộng của nó là rất cần 

thiết. Fenton có thể coi là một công cụ hữu hiệu trong việc xử lí các chất 

hữu cơ ñộc và khó phân huỷ. Và qua quá trình nghiên cứu ñề tài “Nghiên 

cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình phân huỷ Nitrobenzene và 2,4-

dichlorophenol bằng hệ xúc tác ñồng thể Fenton/UV” tôi rút ra ñược 

một số kết luận sau: 

  1. Nitrobenzene  

Các yếu tố ảnh hưởng ñến sự phân hủy nitrobenzene trong nước bằng hệ 

phản ứng Fenton có chiếu xạ UV bước sóng 254 nm (H2O2/Fe2+/UV) ñã 

ñược khảo sát. Độ chuyển hóa nitrobenzene và ñộ giảm COD tăng lên khi 

tăng nồng ñộ ban ñầu của H2O2 và Fe2+ cũng như khi tăng nhiệt ñộ dung 

dịch xử lí ñến 70oC. Sự phân hủy ñạt hiệu suất cao trong khoảng pH từ 2-

4. Ở nhiệt ñộ phòng, ñiều kiện tối ưu khi phân hủy dung dịch 500 ppm 

nitrobenzene bằng chiếu xạ UV 254 nm là [H2O2]o = 12 mM, [Fe2+]o = 0.6 

mM, pH = 3. Ở ñiều kiện này sự chuyển hóa nitrobenzene gần như hoàn 

toàn và ñộ giảm COD khoảng 60% sau 30 phút xử lí. Các sản phẩm trung 

gian trong quá trình  hóa phân hủy nitrobenzene bằng Fenton/UV ñược 

xác ñịnh là hydroquinone, phenol và p-benzoquinone, o-nitrophenol, m-

nitrophenol, p-nitrophenol. 

  2. 2,4-dichlorophenol  

Các yếu tố ảnh hưởng ñến sự phân hủy 2,4-dichlorophenol trong 

nước bằng hệ phản ứng Fenton có chiếu xạ UV bước sóng 254 nm 

(H2O2/Fe2+/UV) ñã ñược khảo sát. Độ chuyển hóa 2,4-dichlorophenol và 
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ñộ giảm COD tăng lên khi tăng nồng ñộ ban ñầu của H2O2 và Fe2+ cũng 

như khi tăng nhiệt ñộ dung dịch xử lí ñến 70oC. Sự phân hủy ñạt hiệu suất 

cao trong khoảng pH từ 2 - 4. Ở nhiệt ñộ phòng, ñiều kiện tối ưu khi phân 

hủy dung dịch 500 ppm 2,4-dichlorophenol bằng chiếu xạ UV 254 nm là 

[H2O2]o = 9mM, [Fe2+]o = 0.45 mM, pH = 2 - 3. Ở ñiều kiện này sự chuyển 

hóa 2,4-dichlorophenol gần như hoàn toàn và ñộ giảm COD khoảng 61 - 

66% sau 12 phút xử lí. Các sản phẩm trung gian trong quá trình  hóa phân 

hủy 2,4-dichlorophenol bằng Fenton/UV ñược xác ñịnh là 2,5-

cyclohexandiene-1,4-dione-2-chloro, hydroperoxide-1-methylpentyl, 

hydroperoxide-1-ethylbutyl. 

  2. KIẾN NGHỊ 

  Nghiên cứu này ñã khẳng ñịnh ưu thế của quang xúc tác ñồng thể 

Fenton/UV trong quá trình xử lí nước ô nhiễm. Ở nước ta, phương pháp 

xử lí này hiện mới ñược ít người nghiên cứu. Qua ñề tài này, tôi có một số 

kiến nghị như sau: 

  - Chất xúc tác Fenton/UV có chi phí thấp, rất dễ tìm mà hiệu quả 

xử lí các chất hữu cơ ñộc hại khá cao do vậy nên ñược triển khai ñưa vào 

xử lí nước thải. 

  - Chất xúc tác sau khi tiến hành xử lí tồn tại dưới dạng hidroxit sắt 

cần có phương pháp lắng và loại bỏ khỏi dòng thải. 

  - Ngoài ra cần quan tâm ñến các yếu tố như cường ñộ chiếu sáng, 

pH của môi trường thải… 
 


