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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu sử dụng trong nông nghiệp một 

cách không kiểm soát như ở nước hiện nay gây ra tồn dư một lượng 

lớn các chất hữu ñộc hại, khó phân hủy. Phương pháp xử lý vi sinh 

thường trở nên không hiệu quả ñối với loại chất trơ này [14].  

Khi các hạt bán dẫn TiO2 hấp thụ tia cực tím (UV)  

                  TiO2      hν > 3.2eV        e-CB   +  h+
VB 

Các cặp ñiện tử e-
CB và lỗ trống h+

VB di chuyển ra bề mặt của hạt 

xúc tác phản ứng với O2 và H2O của môi trường tạo ra gốc radical 
�OH, gốc này có tính oxi hóa mạnh có thể vô cơ hóa hoàn toàn chất 

hữu cơ thành CO2 và H2O [7], [10].  

Nguồn năng lượng mặt trời vô tận tạo ñiều kiện thuận lợi cho 

phản ứng quang xúc tác [36], ứng dụng chất quang xúc tác TiO2 

trong quá trình xử lý ô nhiễm nước thải rất phù hợp ở Việt Nam [7]. 

Vì vậy, tôi ñã chọn ñề tài  “Nghiên cứu quá trình phân hủy axit 

2,4-ñiclophenoxiaxetic (2,4-D) bằng hệ xúc tác quang dị thể 

TiO2/UV với TiO2 ñiều chế từ TiCl4” . 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

– Điều chế TiO2 từ TiCl4 bằng phương pháp sol–gel; 

– Đánh giá khả năng phân hủy 2,4-D sử dụng hệ TiO2/UV; 

– Nhận diện sản phẩm trung gian của quá trình chuyển hóa 2,4-D. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

– Nghiên cứu quá trình thủy phân TiCl4 tạo TiO2;  

– Nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang của TiO2 trong quá trình phân 

huỷ 2,4-D. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
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5. Đóng góp của ñề tài 

Kết quả nghiên cứu của ñề tài góp phần cung cấp tư liệu cho 

những nghiên cứu mở rộng trong lĩnh vực ứng dụng quang xúc tác ñể 

xử lý môi trường ở nước ta hiện nay. 

6. Kết cấu ñề tài 

 Luận văn này có 79 trang trong ñó phần mở ñầu có 4 trang, kết 

luận và kiến nghị có 2 trang, tài liệu tham khảo có 4 trang, luận văn 

có 23 bảng, 38 hình và ñồ thị. Nội dung luận văn chia làm 3 chương: 

 Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

  Tổng quan về xúc tác TiO2 

  Tổng quan về axit 2,4-ñiclophenoxiaxetic  

Chương 2: Nghiên cứu thực nghiệm 

 Chuẩn bị hoá chất thí nghiệm 

Trình bày các phương pháp thực nghiệm 

 Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

 

CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN VỀ TÀI LI ỆU NGHIÊN CỨU 

1.1. SƠ LƯỢC VỀ TÍNH CH ẤT CỦA VẬT LI ỆU NANO [6], 

[39], [40], [42] 

1.2. XÚC TÁC QUANG [1], [32], [37]  

1.2.1. Tổng quan vật liệu TiO2 

1.2.1.1. Tính chất vật lý 

1.2.1.2. Tính chất xúc tác quang của nano TiO2 [18], [19], [32]  

1.2.1.3. Ứng dụng [7], [10], [14], [33], [36]   

1.2.2. Giới thi ệu phương pháp ñiều chế TiO2 [1], [3], [4], [5], [34], 

[35]  

1.2.2.1. Tổng hợp TiO2 bằng phương pháp sol-gel  
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1.2.2.2. Phương pháp cổ ñiển  

1.2.2.3. Phương pháp tổng hợp ngọn lửa  

1.2.2.4. Phân huỷ quặng tinh Ilmenite  

1.2.2.5. Điều chế TiO2 bằng pha hơi ở nhiệt ñộ thấp  

1.2.2.5. Điều chế TiO2 bằng pha hơi ở nhiệt ñộ thấp  

1.2.2.7. Phương pháp vi nhũ tương  

1.2.2.8. Phương pháp tẩm  

1.2.2.9. Một số ñặc tính của TiO2 kết hợp với các thành phần khác  

1.2.3. Các phương pháp vật lý xác ñịnh cấu trúc vật li ệu 

1.2.3.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (X Ray-Diffraction 

Spectroscopy, kí hiệu XRD) [12], [30]   

1.2.3.2. Xác ñịnh diện tích bề mặt riêng BET [28]  

1.2.4. Sử dụng chất xúc tác quang TiO2 vào xử lý nước và nước 

thải công nghiệp [1], [7], [36] 

1.2.5. Ảnh hưởng của các tác nhân trong nước ñến hoạt tính quang 

xúc tác của nano TiO2 [7] 

1.2.6. Sử dụng nguồn sáng trong phản ứng quang xúc tác TiO2 

nano [7], [34] 

1.2.6.1. Nguồn sáng tự nhiên-năng lượng mặt trời 

1.2.6.2. Nguồn sáng nhân tạo-ñèn UV 

1.3. TỔNG QUAN VỂ AXIT 2,4-ĐICLOPHENOXIAXETIC 

(2,4-D) VÀ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM 2,4-D [27], [31] 

1.3.1. Giới thi ệu về axit 2,4-ñiclophenoxiaxetic 

1.3.1.1. Cơ chế tác dụng thuốc diệt cỏ  

1.3.1.2. Độc tính 

1.3.1.3. Sản xuất  

1.3.2. Sơ lược về các nguồn bị nhiễm axit 2,4-ñiclophenoxiaxetic  

1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ 2,4-D  
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CHƯƠNG 2 

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

2.1. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT 

2.1.1. Thiết bị  

2.1.1.1. Máy sắc kí lỏng hiệu năng 

2.1.1.2. Máy quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS (máy V-530) 

2.1.1.3. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt ñộng của hệ thống phản ứng 

reactor 

2.1.1.4. Các máy khác 

2.1.2. Dụng cụ       

2.1.3. Hóa chất 

2.2. PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL ĐIỀU CHẾ NANO TiO 2 

Trong bài thực nghiệm này, tôi chọn ñiều kiện cho quy trình ñiều 

chế TiO2 nano với tỉ lệ [precursor]/[solvent] tương ứng với 

[Ti 4+]/[SO4
2-] là 1: 2, nhiệt ñộ chọn cho quá trình thủy phân là 950C, 

nhiệt ñộ nhiệt phân là 4000C với 30C/phút trong 2h [20]. 

2.2.1. Hiệu suất của quá trình ñiều chế 

2.2.2. Các phương pháp phân tích ñặc trưng nghiên cứu cấu trúc 

của TiO2.  

2.3. THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN H ỦY AXIT 2,4-

ĐICLOPHENOXIAXETIC  

2.3.1. Quy trình khảo sát 

Thí nghiệm ñược tiến hành theo các bước sau. Pha chế dung dịch 

chứa chất nghiên cứu theo yêu cầu nghiên cứu. Chỉnh pH của dung 

dịch bằng KOH hoặc H2SO4. Cho TiO2 vào cốc ñựng dung dịch phân 

tích. Khuấy trộn bằng máy khuấy từ dung dịch có chứa TiO2 trong 
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thời gian 1h ñể cân bằng hấp phụ. Đưa dung dịch khảo sát vào hệ 

thống reactor chiếu ñèn UV. 

Sau một khoảng thời gian 1h, dung dịch ñược lấy ra, li tâm, lọc 

bằng giấy lọc 0.45µm ñể loại bỏ TiO2, dung dịch sau khi lọc ñem 

phân tích trên máy sắc kí lỏng hiệu năng cao ñể xác ñịnh ñộ chuyển 

hóa, xác ñịnh COD theo phương pháp Bicromat Cr2O7
2-/Cr3+.  

Xác ñịnh sản phẩm trung gian bằng phương pháp sắc ký khí nối 

khối phổ GC–MS. 

2.3.2. Nội dung nghiên cứu 

2.3.2.1.  Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng ban ñầu 2,4-D trong 

dung dịch 

Dung dịch axit 2,4-ñiclophenoxiaxetic ñược pha theo các nồng ñộ 

20; 30; 40; 50; 60; 70ppm, hàm lượng của TiO2 là 0.4 g/lít. Chạy 

trong hệ thống reactor 7h.  

2.3.2.2. Khảo sát thời gian phản ứng và hàm lượng của TiO2 

Thí nghiệm ñược tiến hành ở nhiệt ñộ phòng thí nghiệm, nồng ñộ 

của 2,4-D ñược giữ không ñổi 50ppm, pH = 7, hàm lượng TiO2 ñược 

thay ñổi lần lượt 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6g/lít. Chạy trong 7h. 

2.3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng môi trường ñến quá trình phân hủy 

2,4-D 

Quá trình phân hủy 2,4-D ñược khảo sát trong môi trường chứa 

các ion khác nhau SO4
2–400ppm, Cl–400ppm, NO3

–400ppm, Ca2+ 

400ppm, Fe3+ 400ppm. Hàm lượng các mẫu 2,4–D 50ppm. Hàm 

lượng 0.5g/lit TiO2. Thời gian phản ứng là 3h. pH = 7.  

2.3.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của khí oxi hòa tan 

Thí nghiệm ñược làm ở ñiều kiện sau các mẫu 50ppm 2,4–D, 

0.5g/lit TiO2 thời gian phản ứng là 7h, pH = 7, tiến hành song song 

trong ñiều kiện có sục khí và không sục khí oxi. 
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2.3.2.5. Khảo sát sự ảnh hưởng của pH 

Để khảo sát ảnh hưởng của pH, ta tiến hành các thí nghiệm ở 

nhiệt ñộ phòng thí nghiệm trên các mẫu 50ppm 2,4–D hàm lượng 

0.5g/lit TiO2 với thời gian phản ứng là 5h. pH ñược chọn khảo sát lần 

lượt là 4; 7; 10 ñược ñiều chỉnh bằng dung dịch KOH và H2SO4. 

2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

2.4.1. Xác ñịnh COD bằng phương pháp bicromat [23] 

Chỉ số COD ñược tính theo công thức sau 

 

 

Với             m[O] = nK2Cr2O7phản ứng x 3 x 16 

Hiệu suất xử lí COD ñược tính theo công thức sau 

    
%100

)(

)()(
%

0

0 ×
−

=
COD

CODCOD
H t

 

2.4.2. Nguyên tắc xác ñịnh ñộ chuyển hóa của 2,4-D bằng máy 

sắc kí lỏng HPLC  

Độ chuyển hóa của 2,4-D ñược xác ñịnh bằng máy sắc kí lỏng 

hiệu năng (HPLC) của Agilent Technologies có bước sóng dò tìm là 

283 nm; cột pha ñảo C18; tốc ñộ pha ñộng 1ml/phút; thành phần pha 

ñộng là 40% H2O : 60% acetonitril. 

Độ chuyển hóa ñược tính theo công thức sau 

0

0

(%) 100%tS S
a

S

−=  

S0: Diện tích của pic mẫu 0h 

St: Diện tích pic của mẫu ở thời gian t. 

2.4.3. Xác ñịnh sản phẩm trung gian bằng sắc kí khí ghép nối 

khối phổ GC-MS. 

Số mg Oxi  x 1000 

ml mẫu phân tích (2ml) 
COD = (mg/l) (

(
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. KẾT QUẢ ĐIỀU CHẾ TiO2  

3.1.1. Quy trình ñiều chế TiO2 [15], [20], [25]  

 

     

                                 

 

                                   

 

  

  

  

 

 

 

                 Sấy trong tủ sấy ở to < 60oC 

                 Nung 4000C trong 2h với 3oC/phút 

 

  

 

 

    

3.1.2. Thuyết minh quy trình  

Tất cả dụng cụ trước khi ñiều chế ñều phải ñược rửa sạch và sấy 

khô. Thực hiện toàn bộ quá trình thí nghiệm trong tủ hút. Trước khi 

tiến hành, ngâm bình TiCl4 (98%) vào trong chậu nước lạnh. 

TiCl4 làm 
lạnh 

Dung dịch  
TiCl4 3M 

Dung dịch nhớt 
trong suốt 

Dung dịch sến sệt màu trắng 

Bột trắng Bột TiO2 

(NH4)2SO4 hòa tan 
trong nước cất có 

SDS, EDTA 

Phân huỷ 
axit 2,4-diclophenoxiaxetic 

Khuấy 1h 

to =25 
÷95oC 

-Thêm NH4OH 2.5M ñến pH=7 
- Khuấy từ trong 1h, to = 95oC 
  

- Rửa bằng nước cất 
- Rửa bằng dung dịch NH4OH loãng 
- lọc 

Đo X-ray, ño BET 
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Cân 6.7 g (NH4)2SO4, 0.15 g SDS, 0.5 g EDTA cho vào cốc thủy 

tinh sau ñó thêm 3.33 ml nước cất vào khuấy tan. Lấy 5ml TiCl4 (d = 

1.76 g/ml) cho vào buret. Sau ñó cho TiCl4 trong buret nhỏ từ từ từng 

giọt xuống cốc thủy tinh chứa dung dịch (NH4)2SO4. Cốc ñặt trên 

máy khuấy từ ñiều nhiệt ñược khuấy ở tốc ñộ cao ñược cài ñặt nhiệt 

ñộ tăng dần ñến 95oC trong vòng 1h. Thu ñược dung dịch nhớt trong 

suốt. 

Tiếp tục nhỏ từ từ dung dịch NH4OH 2.5M cho ñến pH=7, cốc ñặt 

trên máy khuấy từ và duy trì tốc ñộ khuấy cao trong 1h, nhiệt ñộ 

ñược duy trì ở 95oC. Dung dịch trong cốc dần chuyển sang dạng gel 

sệt dần, cuối cùng ta thu ñược dung dịch sệt màu trắng.  

Sau ñó kết tủa TiO2.nH2O và Ti(OH)4 ñược tách ra từ dung dịch 

bằng cách lọc và rửa lại với nước cất và NH4OH nhiều lần ñể loại ion 

tự do Cl-, phức, gốc ankyl của SDS và EDTA. 

Đem bột trên giấy lọc ñặt vào tủ sấy ở t0 < 600C trong 24h. Sau ñó 

bột ñược chuyển vào cốc sứ ñem nung ở 4000C trong 2h với tốc ñộ 

tăng 30C/phút. Đồng thời, cũng tại nhiệt ñộ này thành phần hữu cơ 

trong SDS và EDTA chưa tách hết sẽ bị vô cơ hóa thành CO2 và 

H2O. Sau khi nung xong, lấy chén sứ ra, ñể nguội ñến nhiệt ñộ 

phòng, ñem cân trên cân phân tích ñể xác ñịnh hiệu suất ñiều chế. 

Nghiền mịn bột trong chén sứ, ta ñược bột nano TiO2. 

3.1.3. Hiệu suất ñiều chế 

 Bột TiO2 sau khi ñược nung xong ta lấy ra và ñể nguội ñến 

nhiệt ñộ phòng, ñem cân trên cân phân tích, ta tính ñược hiệu suất 

ñiều chế thể hiện trong bảng 3.1. 
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Bảng 3.1. Hiệu suất ñiều chế TiO2 

TT m tt mlt H (%) 

Lần 1 4.73 6.00 78.83 

Lần 2 4.78 6.00 79.67 

Lần 3 4.75 6.00 79.17 

Lần 4 4.85 6.00 80.83 

Lần 5 4.94 6.00 82.33 

   H tb = 80.17 

Nhận xét Từ bảng 3.1 ta thấy hiệu suất ñiều chế TiO2 trung bình 

là 80.17%. 
3.1.4. Phổ nhiễu xạ tia X của TiO2 

F a cu lty  o f C h e m is tr y , H U S , V N U ,  D 8  A D V A N C E - B ru ke r -  M a u  T iO 2

01 -0 72 -1 1 48  (D ) -  R ut il e  - T i O2  -  Y :  7 .2 6 %  - d  x  b y :  1 .  - W L :  1 .5 40 6 -  T e t ra go n a l -  a  4 .5 9 40 0 -  b  4 .5 9 40 0 -  c  2 .95 9 00  - a l ph a 9 0 .0 0 0 - b et a  90 .00 0  -  ga m m a 9 0.0 00  -  P rim it iv e  - P 42 /m n m  ( 13 6)  - 2  -  62 .44 92  - 

01 -0 78 -2 4 86  (C ) -  An ata s e , s y n  - T iO 2  - Y : 7 5.1 3  %  -  d  x  by :  1 . -  W L :  1 .5 40 6  -  T et r ag on a l - a  3 .78 4 50  - b  3 . 78 45 0  - c  9 .5 14 3 0 - a lp ha  90 .00 0 -  be ta  9 0.0 00  -  g am m a  90 .00 0 -  B o dy - cen t er ed  - I41 /am d  ( 14 1)  - 
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Bảng 3.2. Kết quả tính kích thước hạt TiO 2 

λ  β  2θθθθ Kích thước hạt (nm) 

0.154 0.3 25.3 27 

0.154 0.4 27.3 20 

Đường kính hạt khoảng 20–27 nm 

Hình 3.2. Phổ nhiễu xạ tia X của TiO2 ñiều chế 
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3.1.5. Kết quả xác ñịnh diện tích bề mặt riêng theo BET của TiO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Đồ thị phương trình BET của mẫu TiO2 ñiều chế 

Kết quả từ bảng 3.1; 3.2 phổ nhiễu xạ 3.2 và ñồ thị hình 3.3 cho 

kết quả diện tích bề mặt riêng của TiO2 là 53 m2/g. Tỉ lệ phần trăm 

thành phần hai pha anatase/rutile là 75.13/24.87. Đường kính hạt 

khoảng 20–27 nm. Hiệu suất của quá trình ñiều chế là 80.17% là kết 

quả của phản ứng thủy phân dung dịch TiCl4 98% theo phương trình 

phản ứng sau 

            TiC4 + 2H2O → TiO2 + 4H+  + 4Cl−                      (3.1) 

Nồng ñộ H+ tăng dần gây ức chế làm chậm quá trình thủy phân 

của TiCl4, quá trình thủy phân tiếp theo có thể xảy ra theo các bước 

như sau 

          TiCl4 + H2O   ↔ TiOH 3+ + H+ + 4Cl−                              (3.2) 

                      TiOH3+ ↔ TiO2+ + H+                                                      (3.3) 

            TiO2+ + H2O   ↔ TiO2(hydrous) + 2H+                          (3.4) 
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Quá trình thủy phân tạo ra môi trường axit mạnh với nhiệt ñộ 

thủy phân 950C trong 1h các mầm tinh thể rutil bắt ñầu hình thành rất 

chậm tại nhiệt ñộ này. Khi trung hòa ñến pH = 7 bằng dung dịch 

NH4OH nhỏ giọt, pH tăng dần mầm tinh thể anatase dần phát triển 

dưới ảnh hưởng của ion sulfate với vai trò làm tăng tốc ñộ hình thành 

pha anatase. Trong quy trình tạo mầm tinh thể, chất hoạt ñộng bề 

mặt SDS gây ra một số hiệu ứng bề mặt ngăn sự kết tụ tinh thể làm 

giảm kích thước hạt và tăng diện tích bề mặt [15]. Tiền chất TiCl4 

98% luôn chứa một lượng tạp chất Fe2+, Fe3+ nên quá trình kết tủa 

TiO2 ngậm nước luôn kéo theo sự kết tủa của ion Fe2+, Fe3+ chính vì 

vậy vô cùng khó khăn khi tách Fe2+ hoặc Fe3+ ra khỏi TiO2.nH2O. Do 

ñó, EDTA ñược biết ñến là một chất tạo phức bền với Fe3+  

                Fe3+    +   H2Y
2-   →→→→   FeY-    +   2H+                           (3.5) 

 Phức tan FeY- bị tách khi rửa kết tủa bằng nước cất và dung 

dịch NH4OH, làm tăng ñộ tinh khiết TiO2 [25]. 

 
3.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CỦA 

QUÁ TRÌNH PHÂN H ỦY AXIT 2,4-ĐICLOPHENOXIAXETIC  

    3.2.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng ban ñầu của 

2,4-D  

Bảng 3.3.  Diện tích peak S (mAU*s) của 2,4–D với các nồng ñộ 

ban ñầu khác nhau sau 7h phân hủy  

2,4-D (ppm) 

S 
20 30 40 50 60 70 

S (0h) 116.7 102.5 121.7 148.1 158.1 185.2 

S (7h) 3.5 4.1 7.3 10.3 25.3 42.6 
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Bảng 3.4.  Ảnh hưởng của nồng ñộ ban ñầu ñến a (%) của 2,4-D 

2,4-D (ppm) 20 30 40 50 60 70 

a (%) 97.0 96.1 94.0 93.2 83.9 76.9 

 

Hình 3.5.  Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của nồng ñộ ban ñầu ñến 

ñộ chuyển hóa a (%) của 2,4-D 

Từ bảng 3.3; 3.4 và hình 3.5 nhìn chung khả năng phân hủy 2,4-D 

giảm khi nồng ñộ ban ñầu 2,4-D tăng từ 20–70ppm cho kết quả phần 

trăm ñộ chuyển hóa giảm dần từ 97–77%. Trong khoảng nồng ñầu 

của 2,4-D từ 50–70 ppm phần trăm chuyển hóa giảm mạnh từ  93–

77%. Tuy nhiên, ñộ giảm này biến ñộng rất nhỏ giữa các nồng ñộ 

ban ñầu trong khoảng 20–50 ppm với giá trị phần trăm chuyển hóa 

dao ñộng trong khoảng 97–93%. Do ñó, trong quá trình khảo sát này 

khoảng nồng ñộ tối ưu của 2,4-D là 20–50 ppm và nồng ñộ 2,4-D 

ñược chọn cho quy trình khảo sát các yếu tố ñược chọn là 50 ppm 

ảnh hưởng của nồng ñộ ñầu ñến a% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

20ppm 30ppm 40ppm 50ppm 60ppm 70ppm 
C (ppm) 

a% 
a% 

97% 96% 94% 

77% 84% 
93% 
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với hiệu suất chuyển hóa trong 7h với hàm lượng TiO2 0.4g/lit là 

93%.  

3.2.2. Kết quả khảo sát thời gian phản ứng và hàm lượng TiO2 

Bảng 3.5.  Diện tích peak S (mAU*s) của 2,4–D thay ñổi theo thời 

gian phản ứng và hàm lượng TiO2 

t (h) 

TiO 2(g/l) 
0 1 2 3 4 5 6 7 

0.2 85.2 79.6 64.3 49.5 30.2 22.0 14.4 11.2 

0.3 86.8 74.1 56.0 35.7 22.2 19.1 9.2 6.0 

0.4 90.1 70.4 48.5 30.2 21.3 15.1 7.0 5.3 

0.5 89.3 68.1 42.9 25.4 18.8 7.6 5.5 3.4 

0.6 87.0 77.2 51.1 39.1 35.2 25.3 16.2 15.1 

 

 

Bảng 3.6.  Ảnh hưởng của thời gian phản ứng và hàm lượng 

TiO 2 ñến ñộ chuyển hóa a (%) của 2,4–D 

t(h) 

TiO 2(g/l)
0 1 2 3 4 5 6 7 

0.2 0.0 6.6 24.5 41.9 64.6 74.2 83.1 86.9 

0.3 0.0 14.6 35.5 58.8 74.4 78.0 89.4 93.1 

0.4 0.0 21.8 46.2 66.8 76.3 83.2 92.2 94.1 

0.5 0.0 23.7 51.9 71.5 80.0 92.1 93.8 96.2 

0.6 0.0 11.2 41.3 55.0 59.5 70.9 81.3 82.6 
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Hình 3.6. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của thời gian và hàm lượng 

TiO 2 ñến ñộ chuyển hóa a (%) của 2,4–D 

Từ bảng 3.5; 3.6 và hình 3.6 ta thấy trong thời gian 1h ñến 5h tốc 

ñộ chuyển hóa tăng nhanh, nhưng sau 5h ñộ chuyển hóa vẫn tăng 

nhưng không ñáng kể. Kết quả ñộ chuyển hóa mẫu có hàm lượng 

TiO2 0.5g/lit phân hủy axit 2,4-ñiclophenoxiaxetic tốt hơn các trường 

hợp còn lại, vì vậy các ñiều kiện tối ưu với thời gian phân hủy ñược 

chọn là 5h và hàm lượng TiO2 là 0.5g/l. 

Bảng 3.7. Chỉ số COD (ppm) của mẫu 2,4–D thay ñổi theo thời 

gian và hàm lượng phản ứng TiO2 

t (h) 

TiO 2 

(g/l) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

0.2 89.1 69.2 58.4 46.0 39.2 36.3 29.2 18.0 
0.3 95.2 60.4 52.7 46.2 40.4 33.5 26.1 16.6 
0.4 92.0 45.3 36.4 34.8 30.1 29.6 25.7 11.1 
0.5 90.1 42.4 40.7 34.3 21.5 12.7 10.4 9.2 
0.6 98.0 51.1 33.6 32.4 30.5 25.2 23.1 20.3 

t (h) 

a % 
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Bảng 3.8. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng và hàm lượng TiO2  

ñến hiệu suất chuyển hóa COD (%) của 2,4–D 

t (h) 

TiO 2 (g/l) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

0.2 0.0 22.3 34.4 48.3 56.0 59.3 67.2 79.8 

0.3 0.0 36.5 44.6 51.5 57.5 64.8 72.5 82.6 

0.4 0.0 50.7 60.4 62.1 67.3 69.0 72.1 88.0 

0.5 0.0 52.9 56.1 62.0 76.1 87.1 88.5 90.1 

0.6 0.0 47.8 65.7 66.9 68.8 74.3 76.4 80.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Đồ thị thể hiện sự ảnh hưởng của thời gian phản 

ứng và hàm lượng TiO2 ñến ñộ chuyển hóa COD (%) của 2,4-D 

Từ bảng 3.7; 3.8 và hình 3.7 ta thấy tại thời ñiểm 5h và hàm 

lượng TiO2 0.5g/l thì ñộ giảm COD của axit 2,4-ñiclophenoxiaxetic 

là tốt hơn so với các ñiều kiện khác. 

t (h) 

b % 
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Kết quả thu ñược ở hình 3.6 và 3.7 cho thấy khi tăng hàm lượng 

chất xúc tác TiO2 ở mẫu 0.2; 0.3; 0.4; 0.5g/l thì phần trăm ñộ chuyển 

hóa và hiệu suất tách COD của các mẫu 2,4-D ñều tăng dần. Tuy 

nhiên, trong một ñơn vị thể tích nếu hàm lượng TiO2 tăng lên thì 

huyền phù này gây che chắn chùm tia UV chiếu ñến các hạt kề sau 

nó làm giảm số lượng gốc tự do •OH radical, do ñó tốc ñộ phân hủy 

2,4-D giảm mạnh. Vì vậy ở trường hợp 0.5g/lit là ñạt hiệu suất phân 

hủy tốt nhất nhưng lại giảm trong trường hợp 0.6g/lit. 

3.2.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng môi trường ñến quá trình 

phân hủy 2,4-D 

Bảng 3.9.  Diện tích peak (mAU*s) của 2,4–D thay ñổi theo môi 

trường 

Môi 

trường 

S 

Nước 

cất 
SO4

2–

400ppm 
Cl–

400ppm 
NO3

–

400ppm 
Ca2+ 

400ppm 
Fe3+ 

400ppm 

S (0h) 124.1 124.1 186.3 193.2 154.0 147.1 
S (3h) 45.6 45.6 82.9 126.4 92.2 47.2 

Bảng 3.10. Ảnh hưởng của môi trường ñến ñộ chuyển hóa 2,4-D 

(%) 

Môi 

trường 

Nước 

cất 

SO4
2- 

400 

ppm 

Cl- 

400 

ppm 

NO3
- 

400 

ppm 

Ca2+ 

400 

ppm 

Fe3+ 

400 

ppm 

a % 63.2 55.4 34.5 40.1 67.9 72.7 

 



19 
 

 

 

Hình 3.8. Đồ thị thể hiện sự ảnh hưởng của môi trường 

phản ứng 

Kết quả tính toán thu ñược ở bảng 3.9; 3.10 và ñồ thị 3.8 cho thấy 

rằng khi không có mặt của các ion nào trong dung dịch thì ñộ chuyển 

hóa của 2,4-D trong nước là 63.2%. Khi thêm các cation Ca2+ và Fe3+ 

phần trăm chuyển hóa tăng 4.7–9.7%. 

Mặt khác, sự có mặt của các ion  SO4
2-, Cl-, NO3

– phần trăm 

chuyển hóa giảm 7.8–28.7%, nguyên nhân của sự kìm hãm quá trình 

phân hủy 2,4-D làm giảm hiệu suất chuyển hóa là do các ion này có 

khả năng kết hợp với một gốc tự do radical •OH làm giảm số lượng 

gốc này do phản ứng quang tạo ra.  

3.2.4. Kết quả khảo sát khí oxi hòa tan 

Bảng 3.11.  Diện tích peak của 2,4-D thay ñổi theo ñiều kiện 

không sục và có sục khí oxi 

t (h) 0 1 2 3 4 5 6 7 
S (không sục khí 

oxi) 
(mAU*s) 

89.1 68.5 42.3 25.0 18.1 7.4 5.9 3.2 

S (có sục khí oxi) 
(mAU*min)  15.0 3.9 3.5 2.4 1.9 1.6 1.2 1.1 

ảnh hưởng của môi trường ñến ñộ chuyển hóa 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

SO4
2-  

55.4% 

Môi tr ường 

a% a %
Cl -  

   34.5% 

NO3
-  

40.1% 

Ca2+ 
67.9% 

Fe3+ 

72.7% 
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Bảng 3.12. Ảnh hưởng của khí oxi hòa tan ñến ñộ chuyển hóa 

của 2,4–D (%) 

t (h) 0 1 2 3 4 5 6 7 

% chuyển hóa 
không sục khí oxi 0.0 23.1 52.5 71.9 79.6 92.0 93.4 97.1 

% chuyển hóa có 
sục khí oxi 0.0 74.0 76.7 84.0 87.3 90.1 92.0 98.1 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Đồ thị thể hiện sự ảnh hưởng khí oxi hòa tan ñến ñộ 

chuyển hóa của 2,4–D 

Bảng 3.13. Chỉ số COD (ppm) của mẫu 2,4–D thay ñổi trong ñiều 

kiện có sục khí oxi và không sục khí oxi 

t (h) 0 1 2 3 4 5 6 7 

% chuyển hóa 
(không sục khí 

oxi) 
90.2 42.1 40.5 34.2 21.1 12.7 10.1 8.9 

% chuyển hóa 

(có sục khí oxi) 
84.5 25.1 21.0 18.2 13.7 6.1 4.3 2.0 

 

t (h) 

a % 
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Bảng 3.14. Ảnh hưởng của khí oxi hòa tan ñến hiệu suất xử lý 

COD của 2,4-D 

t (h) 0 1 2 3 4 5 6 7 

% chuyển hóa 

(không sục khí 

oxi) 

0.0% 53.3% 55.1% 62.1% 76.6% 85.9% 88.8% 90.1% 

% chuyển hóa 

(có sục khí oxi) 
0.0% 70.3% 75.1% 78.4% 83.7% 92.8% 94.9% 97.6% 

 

Hình 3.10. Đồ thị thể hiện sự ảnh hưởng khí oxi hòa tan 

ñến ñộ giảm COD của 2,4–D 

Từ các kết quả ở bảng 3.11; 3.12; 3.13; 3.14 và ñồ thị hình 3.9; 

3.10 ta nhận thấy trong ñiều kiện có sục khí oxi thì tốc ñộ phân hủy 

của các chất tốt hơn so với ñiều kiện không sục khí, ñiều này cho 

thấy trong ñiều kiện khí oxi ñược sục vào cũng tham gia các phản 

ứng ñể tạo radical •OH 

                      e-CB     +   O2        →   O2
–(Ion superoxit) 

                       2O2
–  +  2H2O    →    H2O2   +  2OH–  +  O2 

                      H2O2   +   e-CB      →    �OH    +   OH- 

t (h) 

b % 
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Đồng thời quá trình tái tổ hợp của electron vùng hóa trị về vùng 

dẫn làm cho các lỗ trống mang ñiện tích dương ở vùng hóa trị bị cản 

trở, không bị mất ñi. Quá trình tái tạo radical �OH  cũng tăng lên làm 

tăng hoạt tính xúc tác của TiO2. 

3.2.5. Kết quả khảo sát pH 

Bảng 3.15.  Diện tích peak (mAU*min) của 2,4–D thay ñổi theo 

pH 

pH 
S 4 7 10 

S (0h) 15.6 15.0 15.5 

S (5h) 1.0 1.6 1.1 

 
Bảng 3.16. Ảnh hưởng của pH ñến ñộ chuyển hóa 2,4-D (%) 

 
pH 4 7 10 
a 93.5% 90.0% 92.9% 

 

 

Hình 3.11. Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của pH ñến ñộ chuyển 

hóa 2,4–D 

pH 

a % 



23 
 

 

 

Bảng 3.17. Chỉ số COD (ppm) của mẫu 2,4–D thay ñổi của pH  

pH 
S 4 7 10 

S (0h) 84.1 90.2 87.0 

S (5h) 5.3 12.1 8.2 

 

Bảng 3.18. Ảnh hưởng của pH ñến hiệu suất chuyển hóa COD 

(%) của 2,4–D 

pH 4 7 10 

b 93.7% 86.6% 90.6% 

 

 

Hình 3.12. Đồ thị thể hiện sự ảnh hưởng của pH ñến ñộ giảm 

COD của 2,4–D 

Từ các kết quả ở bảng 3.15; 3.16; 3.17; 3.18 và ñồ thị hình 3.11; 

3.12 ta thấy trong môi trường axit pH = 4 thì ñộ phân hủy của 2,4–D 

sau 5h là tốt hơn so với môi trường kiềm pH = 10 và môi trường 

pH 

b % 
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trung tính pH = 7, ñiều này có thể giải thích khi TiO2 trong môi 

trường axit hấp thụ mạnh các proton H+ mang ñiện tích dương (+), 

mặt khác 2,4–D là axit yếu phân li tạo ion mang ñiện tích âm. Điều 

này làm tăng khả năng hấp phụ tốt các chất này và các sản phẩm 

trung gian của nó lên bề mặt TiO2 thuận lợi cho quá trình phân hủy 

chúng trong thời gian ngắn.  

Tuy nhiên trong môi trường kiềm pH =10 khả năng phân hủy 

cũng tương ñối tốt > 90%. Do trong môi trường kiềm, ion OH-  tương 

tác với lỗ trống quang sinh h+VB tham gia vào quá trình tạo gốc �OH, 

giúp quá trình oxi hóa 2,4-D xảy ra nhanh hơn 

h+
VB

    +    OH-   →    �OH 

3.3. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM TRUNG GIAN B ẰNG  

SẮC KÍ KHÍ GHÉP N ỐI KH ỐI PHỔ GC-MS.  

 

 
 

2,4 –Dichlorophenoxiacetic 

2,4 –Dichlorophenol 

2,5 –Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro 

2,5 –Hexanediol 

Hydroperoxide, 1-methylpentyl 

Hydroperoxide, 1-ethylbutyl 

24D  7ph  C6H14 

13.61 

12.75 

 9.83 

14.56 

Scan 
El+TlC 
1.86e9 

Hình 3.13. Sắc kí ñồ GC-MS nhận diện thành phần các sản phẩm 
trung gian chiết bằng dung môi n-hexane 
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Bảng 3.19. Thành phần các sản phẩm trung gian sinh ra trong 

quá trình phân hủy 2,4-D bởi hệ TiO2/UV chiết bằng dung môi 

n-hexane 

STT 
Thời 

gian lưu 
(phút) 

Công thức cấu 
tạo Danh pháp 

1 9.32 
 

Hydroperoxide, 1-ethylbutyl 
 

2 9.58 
 

Hydroperoxide, 1-
methylpentyl 

 

3 9.83 
 

2,5–Hexanediol 
 

4 12.75 
 2,5–Cyclohexadiene-1,4-

dione, 2-chloro 
 

5 13.61 

 
2,4–Dichlorophenol 

 

Từ những sản phẩm trung gian chính sinh ra trong quá trình phân 

hủy của 2,4-D bằng hệ quang xúc tác TiO2/UV cho phép ta dự ñoán 

quá trình chuyển hóa diễn ra theo một số giai ñoạn như sau 

 

 

 

 

 

…
CO2 + H2O 

… 

… 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Kết quả thu ñược hạt nano TiO2 có kích thước từ 20.1–27.4 nm, 

thành phần hai pha anatase/rutile là 75.13/24.87, diện tích bề mặt 

BET là 53 m2/g với hiệu suất của quá trình ñiều chế là 80.17%. 

Điều kiện tối ưu phân hủy 50ppm 2,4-D là hàm lượng chất xúc 

tác 0.5g/lit TiO2 và thời gian phản ứng 5h sẽ ñạt ñược hiệu suất 92%. 

Trong môi trường axit thì ñộ phân hủy của 2,4–D cao hơn trong 

môi trường kiềm. Các cation Ca2+ và Fe3+ phần trăm chuyển hóa tăng 

4.7–9.5%. Mặt khác, sự có mặt của các ion  SO4
2-, Cl-, NO3

–phần 

trăm chuyển hóa giảm 7.8-28.7%. 

Trong quá trình phân hủy axit 2,4-ñiclophenoxiaxeticthì việc sục 

khí oxi thì hiệu suất của quá trình tăng ñáng kể. 

Các sản phẩm trung gian chính trong quá trình oxi hóa phân hủy 

2,4-D ñược xác ñịnh là Hydroperoxide, 1-ethylbutyl; Hydroperoxide, 

1-methylpentyl; 2,5-Hexanediol; 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-

chloro và 2,4-Dichlorophenol 

 
KI ẾN NGHỊ 

Tiếp tục nghiên cứu, ñiều chế TiO2 từ các tiền chất khác nhau 

nhằm tạo nguồn nguyên liệu TiO2 nano kinh tế hơn trong ứng dụng 

xử lý môi trường.  

Những yếu tố khác như lưu lượng dòng chảy, cường ñộ chiếu 

sáng và tái sinh TiO2 ñể quay vòng tái sử dụng lại… cần ñược quan 

tâm nghiên cứu. 


