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dụng khác là một vấn ñề có ý nghĩa thực tiễn rất cao. Xuất phát từ

.

những lý do trên tôi ñã quyết ñịnh chọn ñề tài
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài
Hiện nay, hợp chất TiO2 nano ngày càng ñóng vai trò quan
trọng trong ñời sống và sản xuất. Vật liệu này ñược sử dụng rộng rãi
trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ việc tạo màu trong sơn, mỹ phẫm

“Nghiên cứu xử lí một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng
xúc tác quang hoá TiO2 có cấu trúc nano”
2. Mục ñích nghiên cứu
- Tổng hợp vật liệu TiO2 dạng nano bằng phương pháp thủy
nhiệt và nghiên cứu tính chất vật liệu xúc tác quang TiO2.

cho ñến ngành thực phẩm. Đặc biệt trong vài thập kỷ gần ñây, người

- Biến tính (pha tạp) TiO2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác

ta nghiên cứu mạnh mẽ về khả năng xúc tác quang của TiO2 ứng

của chúng trong các phản ứng phân hủy hợp chất hữu cơ. Các yếu tố

dụng trong lĩnh vực xử lý môi trường, xử lý chất màu…

khảo sát bao gồm: thời gian, hàm lượng xúc tác, loại ánh sáng kích

Sự nhiễm bẩn hữu cơ hiện nay ñang là vấn ñề ñược quan tâm

thích, nghiên cứu ñộng học phản ứng.

hàng ñầu của các nhà nghiên cứu. Chất thải phổ biến hiện thường

- Đánh giá khả năng xử lí nước thải công nghiệp, nước thải sinh

chứa các hợp chất hữu cơ khó phân hủy như các hợp chất vòng

hoạt, vi sinh vật trong nước nhờ quá trình sử dụng vật liệu nano TiO2

benzen, những chất có nguồn gốc từ các chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu,

dạng pha tạp dưới ánh sáng mặt trời.

thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc diệt cỏ, hóa chất công nghiệp…

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Các vi sinh vật ñộc hại (gồm các loài sinh vật có khả năng lây nhiễm

a. Đối tượng

ñược ñưa vào trong môi trường nước. Ví dụ như nước thải của các

Nghiên cứu các ñặc trưng cấu trúc cúa vật liệu chứa TiO2 ñược

bệnh viện khi chưa ñược xử lý hoặc xử lý không triệt ñể các mầm

ñiều chế dưới dạng bột, biến tính (pha tạp) nitơ vào vật liệu nano

bệnh). Hiện nay, ñể xử lí chúng không thể sử dụng chất oxi hóa

TiO2 và tính chất của vật liệu sau khi biến tính, hoạt tính quang xúc

thông thường, mà cần phải có một vật liệu mới có khả năng oxi hóa

tác của TiO2 biến tính trên thí nghiệm xử lí các chất hữu cơ.

cực mạnh. TiO2 ở kích thước nano là chất xúc tác quang có hiệu lực
mạnh, có khả năng phân hủy các chất hữu cơ bền vững này.

b. Phạm vi nghiên cứu
- Đối với nghiên cứu các ñặc trưng cấu trúc của vật liệu chứa

Việt Nam là một nước nhiệt ñới cận xích ñạo, thời lượng chiếu

thành phần TiO2 ở dạng bột, các thông số trong phạm vi nghiên cứu

sáng hằng năm của mặt trời rất cao, mặt khác trữ lượng TiO2 ở nước

bao gồm: diện tích bề mặt riêng, hình thái bề mặt, phân tích cấu trúc

ta rất phong phú cho nên tiềm năng ứng dụng của vật liệu xúc tác

tinh thể, xác ñịnh các kiểu liên kết trong vật liệu, khảo sát ñộ bền của

quang TiO2 ở nước ta là rất lớn. Do ñó, việc nghiên cứu ứng dụng vật

vật liệu.

liệu xúc tác quang TiO2 vào xử lý nước bị ô nhiễm và một số ứng

- Đối với quá trình biến tính TiO2 dạng nano bởi nitơ: khảo sát
tỉ lệ pha tạp.

6

5
- Đối với quá trình xử lí metyl da cam: Hiệu quả xử lí theo thời
gian, hàm lượng TiO2 pha tạp và nguồn chiếu sáng.
- Đối với quá trình xử lí chất thải, vi khuẩn: Hiệu quả xử lí

1.1.1.3. Brookite
1.1.2. Một số tính chất của TiO2
1.1.3. Tổng hợp

theo thời gian.

1.1.3.1. Phương pháp cổ ñiển

4. Phương pháp nghiên cứu

1.1.3.2. Phương pháp tổng hợp ngọn lửa

a. Phương pháp thí nghiệm

1.1.3.3. Phân huỷ quặng illmenit

Tổng hợp TiO2 nano bằng phương pháp thủy nhiệt và pha tạp

1.1.3.4. Phương pháp ngưng tụ hơi hoá học

nguyên tố nitơ vào TiO2 bằng phương pháp nghiền trộn, nung.

1.1.3.5. Sản xuất TiO2 bằng phương pháp plasma

b. Các phương pháp phân tích

1.1.3.6. Phương pháp vi nhũ tương

Đặc trưng vật liệu và khảo sát phản ứng quang xúc tác.

1.1.3.7. Phương pháp sol-gel

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
- Góp phần làm phong phú thêm các phương pháp tổng hợp,
biến tính và khả năng ứng dụng của vật liệu nano TiO2.
- Đề tài theo hướng ñơn giản hoá quá trình ñiều chế vật liệu

1.1.3.8. Phương pháp thuỷ nhiệt
1.1.3.9. Phương pháp siêu âm
1.1.3.10. Phương pháp vi sóng
1.1.4. Biến tính vật liệu TiO2

nano TiO2. Kết qủa của ñề tài mở ra khả năng ứng dụng vật liệu nano

1.1.4.1. Pha tạp với các chất kim loại

TiO2 biến tính trong xử lí môi trường nước và một số ứng dụng khác

1.1.4.2. Pha tạp phi kim

(chống rêu mốc, diệt vi khuẩn).

1.1.4.3. Kết hợp TiO2 với một chất hấp thụ khác

6. Cấu trúc luận văn
Luận văn gồm các phần: Mở ñầu (4 trang), Chương 1 - Tổng quan
(27 trang), Chương 2 - Thực nghiệm (16 trang), Chương 3 - Kết quả và
thảo luận (32 trang), Kết luận và kiến nghị (2 trang).
Trong luận văn có 22 bảng biểu, 41 hình vẽ, 39 tài liệu tham khảo.

1.2. Ứng dụng quang xúc tác của vật liệu TiO2

Chương 1 - TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về vật liệu nano TiO2
1.1.1. Cấu trúc
1.1.1.1. Rutile
1.1.1.2. Anatase

1.2.1. Tính chất quang xúc tác của TiO2
1.2.2. Ứng dụng tính chất quang xúc tác của TiO2 trong xử lý nước
1.2.2.1. Cơ chế phân huỷ các hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm
1.2.2.2. Động học của quá trình quang xúc tác trên TiO2
1.3. Một số nghiên cứu và ứng dụng của vật liệu xúc tác quang
hóa TiO2
1.3.1. Xử lý không khí ô nhiễm
1.3.2. Ứng dụng trong xử lý nước
1.3.3. Diệt vi khuẩn, vi rút, nấm
1.3.4. Tiêu diệt các tế bào ung thư
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1.3.5. Ứng dụng tính chất siêu thấm ướt

Tiến hành khảo sát sự phân hủy 20 ml metyl da cam 6 mg/l

1.3.6. Sản xuất nguồn năng lượng sạch H2

bằng 10 mg TN1-3 trong những khoảng thời gian khác nhau trên cả 3

1.3.7. Sản xuất sơn, gạch men, kính tự làm sạch

nguồn sáng kích thích.

1.3.8. Pin mặt trời quang ñiện hoá (PQĐH)

2.4.3. Động học quang xúc tác của metyl da cam

1.3.9. Linh kiện ñiện tử

Lập phương phương trình biểu diễn sự phụ thuộc ln(C0/C) theo

1.4. Tình hình nghiên cứu ứng dụng xúc tác quang hóa TiO2 có

thời gian phản ứng phân huỷ metyl da cam trên xúc tác TN1-3.

cấu trúc nano trong và ngoài nước

2.4.4. Ảnh hưởng của hàm lượng xúc tác lên hoạt tính quang xúc
tác

Chương 2 - THỰC NGHIỆM

Tiến hành khảo sát sự phân hủy 20 ml metyl da cam 6 mg/l bằng

2.1. Hóa chất và dụng cụ

TN1-3 hàm lượng khác nhau trên cả 3 loại nguồn sáng.

2.1.1. Hóa chất

2.4.5. Ảnh hưởng của các loại kích thích

2.1.2. Dụng cụ

Khảo sát sự phân huỷ 20 ml metyl da cam 6 mg/l bằng 10 mg

2.1.3. Thiết bị

TN1-3 nhưng thay ñổi các nguồn chiếu xạ là ñèn halogen, ñèn huỳnh

2.2. Chế tạo vật liệu

quang và ánh sáng mặt trời.

2.2.1. Tổng hợp TiO2 nano

2.5. Một số ứng dụng quang xúc tác của vật liệu

2.2.2. Điều chế TiO2 pha tạp nitơ theo các tỉ lệ khác nhau

Những thí nghiệm ñược tiến hành trên bộ xử lý là khay xi măng

2.3. Các phương pháp ñặc trưng vật liệu

ñược phân tán ñều TN1-3 trên bề mặt với mật ñộ 0,5261 mg/cm2.

2.3.1. Phương pháp kính hiển vi ñiện tử quét-truyền qua

2.4.1. Xử lý nước thải

2.3.2. Phương pháp phân tích nhiệt

Xác ñịnh chỉ số COD của 2 mẫu nước thải sau khi xử lí bằng

2.3.3. Phương pháp ñẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ N2

khay xi măng phủ bột TN1-3.

2.3.4. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)

2.4.2. Chống rêu mốc

2.3.5. Phép ño diện tích bề mặt hấp phụ khí Brunauer – Emmett –

2.4.3. Diệt vi khuẩn

Teller (BET)
2.3.6. Phương pháp phổ hấp thụ UV-Vis rắn

Xác ñịnh tổng lượng vi khuẩn hiếu khí và coliforms của mẫu
nước thải sau khi xử lí bằng khay xi măng phủ TN1-3.

2.4. Khảo sát hoạt tính quang xúc tác
2.4.1. Phương pháp phổ hấp thụ UV-Vis
2.4.2. Ảnh hưởng của thời gian lên khả năng quang xúc tác của
bột TN1-3 tổng hợp ñược

Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc trưng, tính chất của vật liệu
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Trong phần này chúng tôi chỉ khảo sát ñặc trưng, tính chất của

Từ bảng 3.1 ta thấy rằng bột TiO2 chế tạo ñược có diện tích bề

vật liệu TiO2 tổng hợp ñược nung ở 450 C kí hiệu là T450 và TiO2

mặt là 330,1 m2/g. Kết quả này cũng xấp xỉ với một số nghiên cứu ñã

pha tạp Nitơ ứng với mẫu TN1-3.

công bố như của A.Grimes là 295 m2/g [18], Kasuga là 399 m2/g

3.1.1. Vi cấu trúc

[32], và lớn hơn rất nhiều so với vật liệu chuẩn P25 là 50 m2/g. Như

0

Kết quả từ ảnh SEM (Hình 3.1) cho thấy, mẫu T4500C có dạng
ống nano ñường kính cỡ 10 nm, chiều dài ống cỡ 500 nm.

vậy, bột TiO2 tổng hợp ñược rất thích hợp ñể ứng dụng vào các mục
ñích xử lý nước và không khí bằng các phản ứng quang xúc tác.

Kết quả từ ảnh TEM (Hình 3.2), có thể thấy rằng ở 450 C cấu
0

trúc ống vẫn tồn tại với ñường kính ngoài cỡ 10 nm và ñường kính

3.1.3. Phân tích nhiệt TGA
3.1.3.1. Bột TiO2 nano nung ở 4500C
Từ ñường cong TGA (Hình 3.3) cho thấy có một giai ñoạn giảm

trong 6 nm.

khối lượng nhanh ñến 1200C, sau ñó thì khối lượng mẫu gần như
không ñổi. Quá trình giảm khối lượng này theo chúng tôi dự ñoán là
quá trình mất nước theo nhiệt ñộ của mẫu.
3.1.3.2. Bột TN1-3
Từ ñường cong TGA ở hình 3.4 cho thấy ñối với mẫu TN1-3
nhiệt ñộ càng tăng thì khối lượng càng giảm nhưng ñộ giảm là không
nhiều. Quá trình giảm khối lượng này chúng tôi cũng dự ñoán là sự
Hình 3.1. Ảnh SEM của bột

Hình 3.2. Ảnh TEM của bột

TiO2 nano tổng hợp ñược

TiO2 nano tổng hợp ñược

nung ở 4500C

nung ở 4500C

mất nước theo nhiệt ñộ tương ứng với hiệu ứng thu nhiệt quan sát
ñược trên ñường DTG.

3.1.2. Diện tích bề mặt của mẫu bột TiO2 tổng hợp ñược
Bảng 3.1 trình bày kết quả ño BET của bột TiO2
Bảng 3.1. Kết quả ño BET của bột TiO2 nano
Hình 3.3. Giản ñồ

Hình 3.4. Giản ñồ

TGA của mẫu T450

TGA của TN1-3

3.1.4. Tính chất xốp của vật liệu
Đường ñẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ của mẫu T450 (Hình
3.5) thuộc loại IV (theo phân loại của IUPAC) [39]. Ở áp suất tương
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ñối cao, ñường ñẳng nhiệt có một vòng trễ kiểu H3 [39], ñiều này

90

chứng tỏ vật liệu thu ñược có mao quản trung bình (2-50 nm). Với

75
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C−êng §é

vòng trễ trải dài từ áp suất tương ñối 0,4 ñến 1,0, theo Be Boer vật
liệu này có thể có mao quản hình khe hoặc dạng chai.

45
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dài gồm một peak nhọn và một peak tù (ñại diện hơn) cho phép dự
nhất ứng với ñường kính mao quản trung bình 3 nm, peak cực ñại thứ

TiO 2(450)

0

Từ Hình 3.6 nhận thấy ñường phân bố kích thước mao quản trải
ñoán vật liệu thu ñược gồm nhiều loại mao quản. Peak cực ñại thứ

TiO 2 :N (450)

15

30

40
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50

Hình 3.7. Giản ñồ nhiễu xạ tia X của TN1-3 và T450
3.1.6. Phổ UV-Vis rắn

2 (peak tù) ứng với ñường kính mao quản trung bình 20 nm. Do vậy

Từ phổ (Hình 3.8) thấy rằng mẫu vật liệu nano TiO2 chưa pha tạp

T450 chứa chủ yếu là mao quản trung bình với ñường kính khoảng

hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng 392,75 nm tức là có năng

20 nm.

lượng vùng cấm 3,16 eV. Còn TN1-3 hấp thụ ở bước sóng 525,32
nm, mức năng lượng vùng cấm tương ứng là 2,36 eV. Như vậy sự
pha tạp ñã làm giảm năng lượng vùng cấm của TiO2, nghĩa là quá
trình quang xúc tác có thể xảy ra trong vùng ánh sáng khả kiến.
TiO2
1.0

TiO2 pha tap N

Hình 3.5. Đường ñẳng

Hình 3.6. Đường phân bố

nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ

kích thước mao quản của

N2 ở -1960C của mẫu T450

mẫu TiO2 nano tổng hợp

do hap thu

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

300

392,75 nm
400

525,32 nm
500

600

Hình 3.8. Phổ UV-Vis rắn của TiO2 và TiO2 tạp nitơ

chúng ñều ở dạng anatase và không có các vạch ứng với các pha khác

3.2. Khảo sát hoạt tính quang xúc tác

như TiN. Như vậy, việc pha tạp nitơ không ảnh hưởng gì tới cấu trúc

3.2.1 Ảnh hưởng của tỉ lệ pha tạp nitơ với TiO2

pha của tinh thể TiO2.

700

buoc song (nm)

3.1.5. Cấu trúc của TN1-3
Hình 3.7 cho thấy, với nhiệt ñộ nung 4500C, cấu trúc tinh thể của

Kết quả phân tích cho thấy, mẫu TN1-3 xử lí metyl da cam tốt
nhất sau 30 phút ñặt dưới ánh sáng mặt trời ñược trình bày ở hình
hình 3.10.
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Hình 3.10. Độ chuyển hóa metyl da cam theo tỉ lệ pha tạp TiO2 với N
dưới ánh sáng mặt trời
Từ kết quả trên cho thấy ñộ chuyển hoá metyl da cam ñược xử lí
bằng mẫu vật liệu TN1-3 tốt nhất. Vì vậy, chúng tôi tập trung khảo
sát hoạt tính quang xúc tác của mẫu TN1-3.

Hình 3.12. Độ chuyển hóa của metyl da cam theo thời gian trên xúc
tác TN1-3 dưới ánh sáng ñèn halogen
Từ kết quả nhận thời gian chiếu xạ càng dài thì metyl da cam càng
bị xử lý triệt ñể hơn. Điều này chứng tỏ hoạt tính quang xúc tác của vật
liệu TiO2 pha tạp với nitơ thể hiện tốt trong vùng ánh sáng khả kiến.
3.2.2.2. Dưới ánh sáng ñèn huỳnh quang

3.2.2. Ảnh hưởng của thời gian
Cố ñịnh hàm lượng xúc tác là 10 mg, sử dụng 20 ml dung dịch

Kết quả thực nghiệm ñược trình bày ở các hình 3.13, 3.14.

metyl da cam 6 mg/l. Khảo sát ở những khoảng thời gian lần lượt là:

0 .7

30, 60, 90 và 120 phút với 3 loại nguồn sáng.

0 .5

30 phut

mat do quang

3.2.2.1. Dưới ánh sáng ñèn halogen
Kết quả thực nghiệm ñược trình bày ở các hình 3.11, 3.12.
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Hình 3.13. Phổ UV-Vis của dung dịch metyl da cam theo thời gian
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Hình 3.11. Phổ UV-Vis của dung dịch metyl da cam theo thời gian
trên xúc tác TN1-3 dưới ánh sáng ñèn halogen

ñộ chuyển hóa

4 0 0

30
20

y = -0.0026x2 + 0.5254x + 0.9503

10

R2 = 0.9812

0
0

20

40

60

80

100

120

140

thời gian (phút)

Hình 3.14. Độ chuyển hóa của dung dịch metyl da cam theo thời
gian trên xúc tác TN1-3 dưới ánh sáng ñèn huỳnh quang
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Các kết quả cho thấy rằng ñối với ánh sáng ñèn huỳnh quang, thời

Tiến hành ño mật ñộ quang của các dung dịch chuẩn 1mg/l,

gian chiếu xạ càng dài thì metyl da cam càng bị xử lý triệt ñể vì các

2mg/l, 3 mg/l, 4mg/l, 6mg/l tại bước sóng 460 nm. Từ các giá trị ño

gốc oxi hóa HO ñược sinh ra thêm theo thời gian.

ñược xây dựng ñồ thị và phương trình biểu diễn sự phụ thuộc giữa

3.2.2.3. Dưới ánh sáng mặt trời

mật ñộ quang A và nồng ñộ metyl da cam (mg/l).

•

Khảo sát cùng ñiều kiện. Kết quả thực nghiệm ñược trình bày ở

Phương trình ñường chuẩn: A = 0,1105C - 0,0057.
Mật ñộ quang

các hình 3.16, 3.17.
Từ ñồ thị có thể nhận thấy dưới ánh sáng mặt trời, mẫu TN1-3 có
khả năng xử lý triệt ñể metyl da cam chỉ sau một thời gian ngắn. Điều
này chứng tỏ chất xúc tác TN1-3 tổng hợp ñược có hoạt tính quang

y = 0.1105x - 0.0057
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xúc tác rất tốt. Những kết quả này mở ra nhiều triển vọng cho việc
ứng dụng TN1-3 ñể xử lý ô nhiễm môi trường trong thực tiễn.

Hình 3.18. Đường chuẩn metyl da cam
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Hình 3.16. Phổ UV-Vis của dung dịch metyl da cam theo thời gian
trên xúc tác TN1-3 dưới ánh sáng mặt trời

Bảng 3.7. Mật ñộ quang dung dịch metyl da cam sau các thời gian
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Mật ñộ quang (ABS)
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Hình 3.17. Độ chuyển hóa của dung dịch metyl da cam theo thời
gian trên xúc tác TN1-3 dưới ánh sáng mặt trời
3.2.3. Động học quang xúc tác của metyl da cam
* Lập ñường chuẩn metyl da cam:

Vẽ ñồ thị sự phụ thuộc của ln(C0/C) theo thời gian ta thu ñược ñồ
thị ở hình 3.19.
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metyl da cam trên xúc tác TN1-3
Đồ thị phụ thuộc ln(C0/C) theo thời gian t có dạng tuyến tính.
Điều ñó cho thấy tốc ñộ phản ứng phân hủy metyl da cam dưới ánh
sáng mặt trời sử dụng xúc tác TN1-3 tuân theo phương trình ñộng
= 0,0223t - 0,0326

Căn cứ vào phương trình ñộng học có thể tính ñược thời gian bán
phản ứng t1/ 2

⇔

ln2 = 0,0223 t1/ 2 - 0,0326
t1/ 2 = 32,54 phút.

3.2.4. Ảnh hưởng của hàm lượng chất xúc tác lên hoạt tính quang
xúc tác của TN1-3
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Hình 3.21. Độ chuyển hóa metyl da cam theo hàm lượng xúc tác
TN1-3 dưới ánh sáng ñèn halogen
Các kết quả từ ñồ thị cho thấy rằng: khả năng xử lý metyl da cam
tăng nhanh khi hàm lượng tăng từ 0,5 mg ñến 1mg. Nguyên nhân là
khi tăng hàm lượng xúc tác sẽ làm tăng diện tích bề mặt; các lỗ trống
quang sinh và electron quang sinh ñược tạo ra nhiều hơn dẫn ñến các
gốc tự do HO·, O2·- tăng nhanh nhiều sẽ làm sự oxi hóa metyl da cam

3.2.4.1.Dưới ánh sáng ñèn halogen
Cố ñịnh thời gian chiếu sáng là 60 phút, sử dụng 20 ml dung dịch
metyl da cam 6 mg/l. Tiến hành khảo sát ở các hàm lượng xúc tác lần
lượt là: 0,5 mg, 1 mg, 6 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg. Các kết quả thực
nghiệm ñược trình bày ở hình 3.20, 3.21.

diễn ra mạnh hơn. Nhưng khi tăng hàm lượng xúc tác 0,6 mg ñến 30
mg ñộ chuyển hóa không những không tăng mà còn giảm. Kết quả
trên ñược giải thích bằng sự tái kết hợp của lỗ trống và electron
quang sinh làm giảm hoạt tính xúc tác. Mặt khác, việc tăng hàm
lượng xúc tác sẽ gây hiện tượng chắn sáng, làm che phủ một phần

m au ban dau 20m g
10m g
6m g
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học bậc nhất với phương trình ñường:
Ln(CO/C)

ñộ chuyển hóa

Hình 3.19. Sự phụ thuộc ln(C0/C) theo thời gian phản ứng phân huỷ

tổng bề mặt nhạy quang của chất xúc tác.

0 ,5 m g

Như vậy, ñối với nguồn sáng là ñèn halogen, xúc tác TN1-3 xử lý

mat do quang
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20 ml dung dịch metyl da cam nồng ñộ 6 mg/l thì giá trị tới hạn tại ñó
quá trình quang xúc tác diễn ra hiệu quả nhất là 1 mg.
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Hình 3.20. Phổ UV-Vis của dung dịch metyl da cam theo hàm lượng
xúc tác TN1-3 dưới ánh sáng ñèn halogen

Tiến hành khảo sát với ñiều kiện phản ứng như phần 3.2.3.1. Kết
quả thực nghiệm ñược trình bày ở hình 3.22, 3.23.
Các ñồ thị và bảng số liệu cho thấy ñộ chuyển hóa metyl da cam
theo hàm lượng TN1-3 cũng tăng từ 0,5 mg ñến 1mg rồi giảm dần từ
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6 mg ñến 30mg. Nguyên nhân của hiện tượng này cũng ñược giải

lượt là: 0,5 mg, 1 mg, 6 mg, 10 mg, 20 mg, 60 mg. Các kết quả thực

thích là do sự tái kết hợp các lỗ trống quang sinh với electron quang

nghiệm ñược trình bày ở hình 3.24, 3.25.

sinh và hiện tượng chắn quang lẫn nhau của các hạt xúc tác.
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Hình 3.24. Phổ UV-Vis của dung dịch metyl da cam theo hàm lượng

xúc tác TN1-3 dưới ánh sáng ñèn huỳnh quang

xúc tác TN1-3 dưới ánh sáng mặt trời

ñộ chuyển hóa

Hình 3.22. Phổ UV-Vis của dung dịch metyl da cam theo hàm lượng
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Hình 3.25. Độ chuyển hóa metyl da cam theo hàm lượng xúc tác
Hình 3.23. Độ chuyển hóa metyl da cam theo hàm lượng xúc tác
TN1-3 dưới ánh sáng ñèn huỳnh quang
Việc giá trị tới hạn của hàm lượng xúc tác TN1-3 chỉ khoảng 1
mg sử dụng cho 20 ml dung dịch metyl da cam 6 mg/l ở ánh sáng
halogen và huỳnh quang hứa hẹn việc tiết kiệm hóa chất khi ứng
dụng vào trong thực tiễn.
3.2.4.3. Dưới ánh sáng mặt trời
Cố ñịnh thời gian chiếu sáng là 60 phút, sử dụng 20 ml dung dịch
metyl da cam 6 mg/l. Tiến hành khảo sát ở các hàm lượng xúc tác lần

TN1-3 dưới ánh sáng mặt trời
Các kết quả thực nghiệm cho thấy ñối với ánh sáng mặt trời, khi
tăng hàm lượng xúc tác thì ñộ chuyển hóa tăng, ngay cả khi sử dụng
một hàm lượng xúc tác lớn là 60 mg. Nguyên nhân là do nguồn ánh
sáng mặt trời sử dụng khoảng từ 10 giờ sáng trở ñi có cường ñộ mạnh,
trong thành phần có tia tử ngoại (khoảng 5-10%) nên hiện tượng chắn
quang và sự kết hợp của các electron quang sinh với lỗ trống quang
sinh là không có ý nghĩa. Khi hàm lượng xúc tác tăng càng cao thì ñộ
chuyển hóa tăng nhưng chậm dần vì ở những hàm lượng xúc tác quá
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cao như 60 mg hiệu ứng chắn quang và hiệu ứng kết hợp electron
3.2.5. Ảnh hưởng của bản chất nguồn sáng
Cố ñịnh thời gian chiếu sáng là 60 phút, sử dụng 20 ml dung dịch
metyl da cam 6 mg/l, 10 mg xúc tác. So sánh ñộ chuyển hóa ở các
loại ánh sáng khác nhau: ánh sáng ñèn halogen, ánh sáng ñèn huỳnh
quang, ánh sáng mặt trời. Các kết quả thực nghiệm ñược trình bày ở

ñộ chuyển hóa

quang sinh, lỗ trống quang sinh bắt ñầu phát huy một phần tác dụng.

:Ánh sáng
mặt trời
♦ :Đèn huỳnh
quang
 :Đèn
halogen
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hình 3.26, 3.27.
Kết quả cho thấy hiệu quả xử lý trong ánh sáng mặt trời cao

Hình 3.27. Độ chuyển hóa của dung dịch metyl da cam theo thời

gấp từ 3,16-3,37 lần so với ánh sáng ñèn huỳnh quang và gấp từ

gian trên xúc tác TN1-3 ở các loại nguồn sáng kích thích khác nhau

4,75-5,27 lần so với ñèn halogen. Nguyên nhân theo chúng tôi là

3.3. Thử nghiệm một số ứng dụng của TN1-3
3.3.1. Xử lý nước thải

do cường ñộ mạnh của ánh sáng mặt trời ở những thời ñiểm khảo
sát cũng như sự có mặt của tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời

Tiến hành ño mật ñộ quang của có nồng ñộ 20-1000 mg O2 /l.

(5%-10%) làm tăng hiệu quả quang xúc tác. Sở dĩ ñèn huỳnh

Thu ñược ñồ thị và phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của nồng ñộ

quang có khả năng xử lý tốt hơn halogen vì ñèn huỳnh quang

COD và mật ñộ quang. Hình 3.28 biểu diễn phương trình ñường

gồm 3 tia ñỏ, xanh lục, xanh dương nên vùng bước sóng trải dài

chuẩn COD.

từ 400-800 nm còn ñèn halogen chỉ là ánh sáng ñơn sắc vàng.
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Hình 3.26. Phổ UV-Vis của dung dịch metyl da cam theo hàm lượng
xúc tác TN1-3 ở các loại nguồn sáng kích thích khác nhau

Hình 3.28. Đường chuẩn COD
* Nước thải lò giết mổ gia súc:
Kết quả xác ñịnh COD ban ñầu (sau khi pha loãng 100 lần) là
497 mg/l, cho thấy mẫu nước thải lò giết mổ thuộc loại rất ô nhiễm.
Sau khi xử lý, kết quả thực nghiệm thu ñược ở hình 3.29.
Các kết quả thu ñược cho thấy giá trị COD của mẫu nước thải
giảm dần theo thời gian. Lúc ñầu giá trị COD giảm nhanh sau ñó
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chậm dần. Nguyên nhân theo chúng tôi dự ñoán là ở giai ñoạn ñầu
về sau trong nước thải còn lại các hợp chất hữu cơ khó phân huỷ do

COD (mg/l)

ñó làm hiệu quả xử lý chậm dần.
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Hình 3.30. Đồ thị sự phụ thuộc của giá trị COD nước thải nhà

thời gian (phút)

máy bia theo thời gian xử lý
Kết quả cho thấy, sau 4 giờ trong bộ xử lý dưới ánh sáng mặt trời

Hình 3.29. Đồ thị sự phụ thuộc của giá trị COD nước thải lò giết

ñã giảm lượng COD từ 217 mg/l xuống 85 mg/l, tức là ñã xử lý nước

mổ gia súc theo thời gian xử lý

thải nhà máy bia từ tiêu chuẩn nước thải loại C sang loại B (theo tiêu

Có thể thấy rằng chỉ sau 1 giờ qua bộ xử lý dưới ánh sáng mặt
trời giá trị COD ñã giảm từ 497 mg/l xuống 351 mg/l tức là ñã xử lý
nước thải rất ô nhiễm từ lò giết mổ về nước thải loại C (theo tiêu
chuẩn nước thải công nghiệp-TCVN 5945:2005).
* Nước thải nhà máy bia:
COD của mẫu ban ñầu (sau khi pha loãng 2 lần) là 217 mg/l. Kết
quả COD ban ñầu cho thấy mẫu nước thải này thuộc loại nước thải
loại C. Mẫu ban ñầu sau khi ñưa vào bộ xử lý, ñặt dưới ánh sáng mặt
trời khoảng từ 10 giờ trở ñi. Sau mỗi 60 phút lấy 2,5 ml mẫu vào xác
ñịnh COD. Kết quả thực nghiệm thu ñược như hình 3.30.

chuẩn nước thải công nghiệp-TCVN 5945:2005).
3.3.2. Chống rêu mốc
Trong cùng ñiều kiện thí nghiệm, khay xi măng thường có rong,
rêu mọc xanh trong khi ñó khay xi măng phủ TN1-3 thì không có
hiện tượng gì. Kết quả trên chứng tỏ xi măng phủ TN1-3 có khả năng
sát khuẩn, chống rêu mốc. Đây là một kết quả rất thú vị, trên cơ sở
này hy vọng có thể mở rộng ứng dụng của TN1-3 trong chế tạo xi
măng chống ñóng rêu sử dụng cho những khu vực ẩm ướt hoặc
thường xuyên tiếp xúc với nước.
3.3.3. Diệt vi khuẩn:
Cho 20 ml dung dịch nước thải vào 2 khay xi măng như trên.
Sau khi ñặt 2 khay ngoài ánh sáng mặt trời trong 40 phút tiến hành
cấy mẫu và nuôi ủ trong ñiều kiện hiếu khí ở 300C trong 72 giờ và
cấy mẫu và nuôi dưỡng trong môi trường lactose ở 37oC trong 30
giờ. Chúng tôi thu ñược kết quả như sau bảng 3.19.
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Bảng 3.19. Khả năng xử lí vi khuẩn hiếu khí và coliforms
Tổng vi khuẩn hiếu
khí
Số
lượng
Mẫu không TN1-3
Mẫu xi măng phủ
TN1-3

% xử lí

3. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng TN1-3 lên khả năng phân
hủy metyl da cam ở cả 3 loại nguồn sáng kích thích. Kết quả thu

Coliforms

ñược:
- Đối với ánh sáng ñèn halogen, ñèn huỳnh quang: Khả năng xử lý

Số

% xử

lượng

lí

cao nhất ở hàm lượng xúc tác TN1-3 là 1 mg xử lý 20 ml dung dịch
metyl da cam 6 mg/l.

284

0

4

0

83

70,77

0

100

Mẫu xi măng phủ bột TN1-3 có khả năng diệt khuẩn rất tốt, sau
thời gian 40 phút mẫu này có thể xử lí ñược 70,77% tổng lượng vi
khuẩn hiếu khí và 100% tổng lượng coliforms.

- Đối với ánh sáng mặt trời: Độ chuyển hóa tăng khi hàm lượng xúc
tác tăng.
4. Khảo sát ảnh hưởng của các loại nguồn sáng kích thích lên
hoạt tính quang xúc tác của vật liệu. Hoạt tính quang xúc tác của mẫu
TN1-3 tăng dần theo thứ tự nguồn sáng kích thích: ñèn halogen < ñèn

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
* KẾT LUẬN

huỳnh quang << ánh sáng mặt trời.
5. Nghiên cứu ñộng học cho thấy quá trình phân hủy metyl da

1. Đã tổng hợp và pha tạp thành công nitơ vào vật liệu nano

cam trên TN1-3 tuân theo phương trình ñộng học bậc nhất Langmuir-

TiO2. Sau khi pha tạp nitơ ñã làm dịch chuyển phổ hấp thụ ánh sáng

Hinshelwood. Thời gian nửa phản ứng theo mô hình ñộng học bậc

của vật liệu sang vùng ánh sáng khả kiến, vật liệu TiO2-N thu ñược

nhất là 32,54 phút.

có hoạt tính quang xúc tác rất tốt dưới ánh sáng mặt trời. Đã xác ñịnh

6. Ứng dụng khả năng quang xúc tác của TN1-3 vào xử lý một số

ñược lượng pha tạp nitơ vào TiO2 tối ưu theo khối lượng

mẫu nước thải nhà máy bia và lò giết mổ gia súc. Xúc tác TN1-3 ñã

mTiO2 : m urê là 1:3 (mẫu TN1-3).

xử lý và chuyển nước thải lò mổ gia súc rất ô nhiễm về tiêu chuẩn

2. Đã khảo sát hoạt tính quang xúc tác của TN1-3 theo thời gian
dưới cả 3 nguồn sáng kích thích: ñèn halogen, ñèn huỳnh quang và

nước thải loại C, nước thải nhà máy bia từ loại C về tiêu chuẩn nước
thải loại B.

ánh sáng mặt trời trong phản ứng phân hủy metyl da cam. Kết quả

7. Đã ứng dụng TN1-3 vào diệt khuẩn, chống mọc rêu và kết quả

cho thấy thời gian xử lý càng dài thì hiệu quả xử lý càng cao. Riêng

cho thấy khay xi măng phủ TN1-3 có khả năng sát khuẩn, chống rêu

ñối với ánh sáng mặt trời, chỉ sau 90 phút, 20ml metyl da cam 6 mg/l

mốc rất tốt ngay cả trong ñiều kiện ẩm ướt, có bào tử rêu mốc.

ñã bị xử lý hoàn toàn với 10 mg xúc tác.

* KIẾN NGHỊ

27
Để có thể tiếp tục phát triển các kết quả nghiên cứu ñã ñạt
ñược trong luận văn này, chúng tôi ñề xuất các hướng nghiên cứu
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CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN
ĐẾN LUẬN VĂN

tiếp theo như sau:
1. Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của TN1-3 ở từng bước sóng
ánh sáng kích thích cụ thể ñể tìm ra bước sóng tối ưu.
2. Nghiên cứu hàm lượng và phương pháp ñể phủ lớp TN1-3 lên

[1] Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Nghĩa, Hồ Thị Nguyệt,
Phan Thị Quí Thuận, Trần Thị Thu Thủy (2110), “Chế tạo,
ñặc trưng và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu TiO2 pha

vật mang và khảo sát trên các vật mang khác nhau (tấm kính, gạch

tạp nitơ”, Tạp chí hóa học, T.48 (4C), Tr.278 – 282.
[2] Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khoa

men,…) ñể có thể ứng dụng trong các công trình xử lý khác nhau.

Trường, Trần Minh Tuấn, Phan Thị Quí Thuận (2011), “Phản ứng

3. Nghiên cứu sâu hơn và mở rộng mô hình xử lý nước thải ñể có
thể áp dụng ñược vào thực tế.

quang xúc tác phân huỷ metyl da cam trên TiO2 nano pha tạp nitơ” ,
Tạp chí hoá học, T.49 (2ABC), Tr.890 – 894

