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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trong những năm gần ñây, các vật liệu bán dẫn làm xúc tác 

quang ñã ñược nghiên cứu rộng rãi trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi 

trường và tạo nguồn năng lượng sạch, có khả năng tái sinh từ việc 

tách nước tinh khiết thành H2 và O2. Một số chất bán dẫn ñược sử 

dụng làm chất xúc tác quang, trong ñó zinc oxide ZnO, titanium 

dioxide TiO2, zinc titanate Zn2TiO2, cát biển, CdS là các chất cho 

hiệu quả cao. Trong số ñó, ZnO và các oxit kim loại có cấu hình 

electron d0 và oxit kim loại ñiển hình có cấu hình electron d10 ñược 

nghiên cứu sâu nhất. Mặc dầu vậy, do có vùng cấm rộng nên chúng 

chỉ hấp thụ ánh sáng tử ngoại, vùng mà chỉ chiếm khoảng 5% tổng 

lượng photon ánh sáng mặt trời. Để sử dụng ánh sáng mặt trời hiệu 

quả hơn, nhiều nghiên cứu ñã ñược thực hiện ñể các vật liệu có khả 

năng xúc tác trong vùng khả kiến và cải thiện hoạt tính xúc tác quang 

của chúng. 

ZnO là chất bán dẫn thuộc loại A(II)B(VI), có vùng cấm rộng 

ở nhiệt ñộ phòng cỡ 3.3 eV nên chỉ ánh sáng tử ngoại (UV) mới kích 

thích ñược ñiện tử từ vùng hóa trị lên vùng dẫn và gây ra hiện tượng 

xúc tác quang. Điều này, hạn chế khả năng xúc tác quang của kẽm 

oxit, thu hẹp phạm vi ứng dụng của nó. So với TiO2 thì ZnO có ñộ 

rộng vùng cấm tương ñương (ñộ rộng vùng cấm của TiO2 là 3.2 eV) 

nhưng ZnO hấp thụ nhiều phổ mặt trời hơn. Chính vì vậy mà ZnO 

với hoạt tính quang hóa cao, không ñộc hại và giá thành thấp, ñược 

sử dụng nhiều cho ứng dụng quang hóa. Để sử dụng ñược ánh sáng 

mặt trời vào quá trình xúc tác quang của kẽm oxit, cần thu hẹp vùng 

cấm của nó. Để thực hiện mục ñích này nhiều ion kim loại và phi kim 

ñã ñược sử dụng ñể thay ñổi các thù hình của kẽm oxit. Pha tạp ZnO 
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bằng những ion kim loại và phi kim khác nhau là cách thức hiệu quả 

ñể mở rộng khả năng hấp thụ ánh sáng từ vùng tử ngoại sang vùng 

khả kiến. Mặt khác việc tăng diện tích bề mặt của các chất xúc tác 

quang cũng là vấn ñề ñang ñược ñặt ra. 

 Trong suốt những thập kỷ qua, các vật liệu như than hoạt 

tính, zeolit với diện tích bề mặt riêng lớn ñã ñược ứng dụng làm chất 

hấp phụ cũng như chất mang xúc tác ñể xử lý các chất hữu cơ ñộc hại 

trong môi trường. Tuy nhiên, ứng dụng của zeolite và một số vật liệu 

vi mao quản khác bị hạn chế bởi kích thước mao quản nhỏ (d < 1,5 

nm) dẫn ñến không thích hợp cho quá trình hấp phụ và chuyển hoá 

các hợp chất hữu cơ phức tạp, cồng kềnh. Vì vậy, việc tìm kiếm các 

vật liệu có kích thước mao quản lớn hơn ñã và ñang thu hút sự quan 

tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. 

Vào ñầu thập niên 90 của thế kỷ XX, các thành công trong 

việc tổng hợp các vật liệu mao quản trung bình ñã mở ra một giai 

ñoạn mới trong tổng hợp chất xúc tác và hấp phụ. Các vật liệu này có 

diện tích bề mặt lớn và hệ thống mao quản ñồng nhất cho phép phát 

triển hệ thống xúc tác có ñộ phân tán cao. Một tiến bộ ñáng kể trong 

lĩnh vực này là việc phát hiện ra vật liệu mao quản trung bình SBA-

15, một thành viên trong họ vật liệu SBA (Santa Barbara 

Amorphous). SBA-15 có cấu trúc lục lăng, thành mao quản dày (30 – 

60 Å), diện tích bề mặt cao, mao quản có cấu trúc ñều ñặn với kích 

thước lớn (20-300 Å) và có ñộ bền thuỷ nhiệt cao hơn các vật liệu 

mao quản khác. Như vậy, SBA-15 có thể ñược sử dụng như chất nền 

lí tưởng cho các chất xúc tác dị thể, hấp phụ trong quá trình chuyển 

hoá các phân tử có kích thước lớn. Trên thế giới và trong nước ñã có 

nhiều nghiên cứu ứng dụng SBA-15 ñể làm xúc tác chuyển hoá các 

hợp chất hữu cơ và hấp phụ các kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ. 
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Mặc dầu vậy, vẫn còn ít các công trình sử dụng vật liệu này ñể làm 

chất nền cho xúc tác quang ứng dụng ñể xử lý các chất thải hữu cơ. 

Mặt khác, trong những năm gần ñây, ô nhiễm môi trường là 

vấn ñề hàng ñầu ñặt ra cho toàn cầu. Việc gia tăng dân số và phát 

triển công nghiệp ñã dẫn ñến việc ngày càng nhiều các chất ñộc hại 

ñược thải vào môi trường. Các chất ñộc hại này có thể gây nên các 

bệnh tật liên quan ñến ô nhiễm và làm ấm lên khí hậu toàn cầu. 

Trong số các chất ñộc hại thải ra môi trường, ñáng chú ý là những 

chất hữu cơ ñộc hại, là nhóm các chất tương ñối bền vững, khó bị 

phân hủy sinh học, lan truyền và tồn lưu một thời gian dài trong môi 

trường. Do vậy, việc nghiên cứu xử lý triệt ñể các hợp chất hữu cơ 

ñộc hại trong môi trường bị ô nhiễm luôn là mối quan tâm hàng ñầu 

của mỗi quốc gia và ñặc biệt có ý nghĩa quan trọng ñối với cuộc sống 

hiện tại và tương lai của con người. Để xử lý các hợp chất hữu cơ ñộc 

hại ñó, người ta kết hợp nhiều phương pháp xử lý khác nhau như hấp 

phụ, sinh học, oxy hoá... tuỳ thuộc vào dạng tồn tại cụ thể của các 

chất gây ô nhiễm. Trong ñó, phương pháp oxi hóa các hợp chất hữu 

cơ ñộc hại bằng cách sử dụng xúc tác quang là phương pháp có nhiều 

ưu ñiểm như sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời, tác nhân oxi hóa 

là oxi không khí,…ñang thu hút sự nghiên cứu của các nhà khoa học. 

 Xuất phát từ thực tế và những cơ sở khoa học trên, chúng tôi 

chọn ñề tài “Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng ñể xử lý một số chất 

thải hữu cơ của xúc tác quang ZnO/SBA-15”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của ñề tài là tổng hợp các chất xúc tác quang hoạt 

ñộng có hiệu quả dưới ánh sáng khả kiến cho phản ứng phân hủy các 

hợp chất hữu cơ ñộc hại có trong nước. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
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3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Nghiên cứu tổng hợp và ñặc trưng của các vật liệu chứa SBA-

15 và ZnO/SBA-15 

- Nghiên cứu biến tính (pha tạp) Nitơ, bạc vào vật liệu nano 

ZnO/SBA-15 và các tính chất của chúng 

- Nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang của ZnO/SBA-15 biến 

tính bởi pha tạp nitrơ và bạc bằng phản ứng phân hủy xanh metylen 

trong dung dịch nước dưới ánh sáng khả kiến. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Tổng hợp và biến tính ZnO/SBA-15 bằng cách pha tạp N, Ag 

- Thử nghiệm ứng dụng vật liệu xúc tác quang ZnO/SBA-15 

biến tính vào xử lý xanh metylen và COD có trong nước thải với 

lượng nhỏ ở trong phòng thí nghiệm. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện ñề tài, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp sau: 

-  Tổng hợp mẫu bằng phương pháp sol gel. Biến tính mẫu 

bằng phương pháp hóa học 

- Đặc trưng mẫu xúc tác bằng các phương pháp hóa lý hiện ñại 

như nhiễu xạ tia X, TEM, SEM, hồng ngoại, UV-vis DRS, hấp phụ-

khử hấp phụ N2 ở 77K, XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) 

- Khảo sát hình thái, kích thước, trạng thái sắp xếp của mao 

quản và ñộ phân tán của vật liệu; khảo sát ñộ xốp và diện tích bề mặt 

riêng; quang phổ hồng ngoại; xác ñịnh các kiểu liên kết trong vật 

liệu; phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX); xác ñịnh thành phần 

nguyên tố trong pha rắn; phổ tử ngoại - khả kiến (UV-Vis); khảo sát 

sự hấp thụ ánh sáng; phân tích nhiệt (TG-DSC); khảo sát ñộ bền nhiệt 

của vật liệu, XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) 

- Thử nghiệm hoạt tính xúc tác quang ñược ñánh giá theo 
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phương pháp chuẩn. 

- Sản phẩm phản ứng ñược phân tích bằng phương pháp quang 

UV-Vis. Trong thí nghiệm khảo sát xử lý nước thải ô nhiễm, chỉ tiêu 

COD ñược xác ñịnh theo các phương pháp ñã ñược chuẩn hóa. 

5. Bố cục ñề tài  

  Luận văn gồm các phần: Mở ñầu (6 trang), Chương 1. Tổng quan 

lý thuyết (18 trang), Chương 2. Thực nghiệm (12 trang), Chương 3. Kết 

quả và thảo luận (35 trang), Kết luận và kiến nghị (2 trang). 

  Trong luận văn có 4 bảng biểu, 51 hình vẽ, 28 tài liệu tham 

khảo. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Luận văn của tôi dựa trên các tài liệu nghiên cứu về SBA-15, 

phản ứng quang hóa, vật liệu bán dẫn ZnO, các dạng pha tạp với N 

và Ag và các kiến thức có liên quan. Nhìn chung, các công bố kết quả 

nghiên cứu về hai loại vật liệu nêu trên là khá phong phú. Tuy nhiên, 

vẫn còn rất ít các nghiên cứu kết hợp giữa hai loại vật liệu ZnO và 

SBA-15. Vì vậy, ñối tượng vật liệu tổ hợp ZnO/SBA-15 vẫn ñang 

còn mới mẻ và cần thiết phải ñược quan tâm, bởi lẽ rất hứa hẹn khả 

năng tăng cường ñược những ưu thế và hạn chế những nhược ñiểm 

của hai loại vật liệu thành phần trong ứng dụng quang xúc tác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN LÝ THUY ẾT 

1.1. VẬT LI ỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH 

   1.1.1. Vật li ệu mao quản 

   1.1.2. Vật li ệu mao quản trung bình 

   1.1.3. Một số cơ chế tạo thành vật li ệu mao quản trung bình 

a. Cơ chế ñịnh hướng theo cấu trúc tinh thể lỏng (Liquid crystal 

templating) 

b. Cơ chế sắp xếp silicat ống (Silicate Rod Assembly) 

c. Cơ chế phù hợp mật ñộ ñiện tích (Charge Density 

Matching) 

1.2. GIỚI THI ỆU VỀ VẬT LI ỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH 

SBA-15 

   1.2.1. Tổng hợp 

   1.2.2. Biến tính 

a. Đưa kim loại vào vật liệu 

b. Gắn các nhóm chức năng lên trên bề mặt mao quản 

   1.2.3. Ứng dụng 

a. Hấp phụ 

b. Chất nền cho xúc tác 

c. Xúc tác 

d. Điều chế vật liệu mới 

1.3. CÁC VẬT LI ỆU XÚC TÁC QUANG  

   1.3.1. Khái niệm xúc tác quang 

   1.3.2. Các vật liệu xúc tác quang thông dụng 

   1.3.3. Vài nét về kẽm oxit (ZnO) trong xúc tác quang 

14. GIỚI THI ỆU VỀ XANH METYLEN  
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CHƯƠNG 2 

THỰC NGHIỆM 

2.1. TỔNG HỢP VẬT LI ỆU XÚC TÁC 

   2.1.1. Hóa chất và dụng cụ 

a. Hóa chất 

b. Dụng cụ 

2.1.2. Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA-15 

2.1.3. Tổng hợp vật liệu ZnO/SBA-15 

2.1.4. Pha tạp Nitơ (N) và Bạc (Ag) trên ZnO/SBA-15 

a. Pha tạp Nitơ trên ZnO/SBA-15 

b. Pha tạp Bạc trên N-ZnO/SBA-15 

2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG VẬT LI ỆU 

   2.2.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (X-ray Diffraction)  

2.2.2. Phương pháp hiển vi ñiện tử truy ền qua (TEM) 

2.2.3. Phương pháp hiển vi ñiện tử quét (SEM) 

2.2.4. Phổ hồng ngoại (IR) 

2.2.5. Phương pháp ñẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ nitơ ở 

77K 

2.2.6. Phổ quang ñiện tử tia X (X-ray photoelectron 

spectroscopy-XPS) 

2.3. THỬ HOẠT TÍNH XÚC TÁC 

Hoạt tính quang hoá của xúc tác ñược ñánh giá dựa trên khả 

năng phân hủy các hợp chất hữu cơ dưới tác dụng của ánh sáng. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi ñánh giá hoạt tính xúc tác 

qua khả năng phân hủy xanh metylen dưới ánh sáng mặt trời trong 

khoảng thời gian từ 9h30 ñến 15h30 và dưới ánh sáng ñèn dây tóc 

(loại 40W, 100W, 200W), ñèn halogen (200W). 

Nồng ñộ xanh metylen trong các mẫu dung dịch sau phản 
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ứng thu ñược ở các thời gian khác nhau ñược xác ñịnh bằng phương 

pháp ño quang trên máy UV-vis hiệu Jenway 6800 của Anh. 

2.4. QUÁ TRÌNH TÁI SINH XÚC TÁC 

  Chất xúc tác sau khi sử dụng làm xúc tác lần thứ 1 rồi ñem 

xúc tác lần thứ 2, lần thứ 3…. Cho ñến khi gần như mất hoạt tính xúc 

tác thì tách khỏi dung dịch xanh metylen, ñem sấy ở 1000C trong 3h, 

rồi nung ở 4500C trong 1h (ñối với xúc tác 3N-30ZnO/SBA-15) , 

nung ở 3500C trong 5h (ñối với xúc tác 5Ag-3N-30ZnO/SBA-15) và 

ñược sử dụng trở lại.  

2.5. XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

    Xác ñịnh chỉ số COD của mẫu nước thải của nhà máy dệt 

Thủy Dương trước và sau khi xử lý bằng vật liệu 5Ag-3N-

30ZnO/SBA-15. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐẶC TRƯNG VẬT LI ỆU nZnO/SBA-15 

  Giản ñồ nhiễu xạ tia X của SBA-15 dạng tổng hợp ñược trình 

bày trong hình 3.2 cho thấy pic thứ nhất có cường ñộ mạnh có chỉ số 

mặt 100 tương ứng với cấu trúc ñối xứng lục lăng (hexagonal) và hai 

pic có cường ñộ yếu hơn tương ứng với các mặt 110 và 200 cho biết 

mức ñộ trật tự cao của vật liệu. 

 
Hình 3.2. Giản ñồ nhiễu xạ tia X của SBA-15 

 Hình 3.3 là kết quả nhiễu xạ tia X góc nhỏ với 2θ trong 

khoảng 0,5-10 ñộ của các mẫu nZnO/SBA-15. 

 
Hình 3.3. Giản ñồ nhiễu xạ tia X các mẫu xúc tác nZnO/SBA-15 

 Trong các mẫu nZnO/SBA-15, pic ứng với mặt 100 vẫn có 

cường ñộ rất mạnh cho thấy cấu trúc lục lăng của vật liệu ñược bảo toàn.  
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Để có thêm thông tin về cấu trúc, SBA-15 dạng tổng hợp, 

20ZnO/SBA-15, 30ZnO/SBA-15, 40ZnO/SBA-15 cũng ñược ñặc 

trưng bằng kính hiển vi ñiện tử truyền qua (TEM). Hình 3.7 cho thấy 

tính ñối xứng và trật tự cao của sản phẩm.  

 
Hình 3.7. Ảnh TEM các mẫu xúc tác SBA-15 (A); 20ZnO/SBA-15 

(B); 30ZnO/SBA-15 (C) và  40ZnO/SBA-15 (D) 

Hình thái của sản phẩm cũng ñược ñặc trưng bởi kính hiển vi 

ñiện tử quét (SEM).  

 
Hình 3.8. Ảnh SEM các mẫu xúc tác SBA-15 (A); 20ZnO/SBA-15 

(B); 30ZnO/SBA-15 (C) và  40ZnO/SBA-15 (D) 

Nói tóm lại, tất cả các kết quả trên ñều chứng minh rằng các 

mẫu vật liệu nZnO/SBA-15 sau khi tổng hợp vẫn giữ ñược cấu trúc 

mao quản trung bình hệ lục lăng của SBA-15.  



 13 

3.2. ĐẶC TRƯNG VẬT LI ỆU N-30ZnO/SBA-15, Ag-N 

30ZnO/SBA-15. 

Kết quả nhiễu xạ tia X góc nhỏ với 2θ trong khoảng 0,5-10 ñộ 

các mẫu 30ZnO/SBA-15, 3N-30ZnO/SBA-15,  Ag-3N-30ZnO/SBA-

15 thể hiện ở hình 3.9. 

 
Hình 3.9. Giản ñồ nhiễu xạ tia X của các mẫu xúc tác 

Nhìn chung, giản ñồ nhiễu xạ tia X cho thấy pic tương ứng 

với các mặt 100 vẫn tồn tại. Điều này chứng tỏ cấu trúc lục lăng của 

30ZnO/SBA-15 vẫn ñược duy trì trong các mẫu 3N-30ZnO/SBA-15 

và Ag-3N-30ZnO/SBA-15. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ chúng ta sẽ 

thấy cường ñộ của nó giảm, ñặc biệt là trong mẫu Ag-3N-

30ZnO/SBA-15. Điều này có thể ñược giải thích là do trong vật liệu 

Ag-3N-30ZnO/SBA-15 có thể hình thành một lớp Ag rất mỏng trên 

bề mặt của ZnO và dẫn ñến giảm ñộ tương phản giữa thành mao quản 

và không gian bên trong mao quản, và do vậy làm giảm cường ñộ các 

pic. Từ kết quả phân tích nhiễu xạ tia X ta thấy, việc pha tạp N và Ag 

vào 30ZnO/SBA-15 không làm thay ñổi ñáng kể cấu trúc của vật 

liệu. 

Để có thông tin về sự tồn tại của cấu trúc sau biến tính, các 
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mẫu vật liệu xúc tác còn ñược ñặc trưng bởi kỹ thuật kính hiển vi 

ñiện tử truyền qua (TEM) và kết quả ñược trình bày trong hình 3.10. 

 
Hình 3.10. Ảnh TEM các mẫu xúc tác 30ZnO/SBA-15 (A); 

3N-30ZnO/SBA-15 (B); Ag-3N-30ZnO/SBA-15 (C) 

Các kết quả này minh chứng thêm rằng hệ thống mao quản 

của cấu trúc 30ZnO/SBA-15 vẫn ñược duy trì trong các mẫu 3N-

30ZnO/SBA-15 và Ag-3N-30ZnO/SBA-15. 

Để có thêm sự khẳng ñịnh về sự tồn tại của hệ thống mao 

quản, vật liệu xúc tác còn ñược ñặc trưng hấp phụ-giải hấp phụ N2 ở 

77K và kết quả ñược chỉ ra trong hình 3.12. 

 
Hình 3.12. Đường cong hấp phụ và giải hấp phụ N2 ở 77K của 

30ZnO/SBA-15 (a); 3N-30ZnO/SBA-15 (b) và  Ag-3N-30ZnO/SBA-15 

(c) 
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Tất cả các kết quả trên ñều chứng minh rằng vật liệu xúc tác 

3N-30ZnO/SBA-15 và Ag-3N-30ZnO/SBA-15 có kiểu cấu trúc ñối 

xứng lục lăng của 30ZnO/SBA-15 và hệ thống mao quản vẫn ñược 

duy trì.  

Theo các tài liệu ñã công bố, khi pha tạp N với ZnO, N sẽ 

thay thế O trong mạng ZnO ñể tạo thành liên kết Zn-N. Chính sự xuất 

hiện N trong mạng ñã làm cho vật liệu hấp thụ ánh sáng khả kiến. Sự 

hấp thụ này làm cho sản phẩm có màu vàng. Để xác nhận sự xuất 

hiện màu của sản phẩm biến tính, các mẫu 3N-30ZnO/SBA-15, 5-

Ag-3N-30ZnO/SBA-15 còn ñược ño phổ UV-vis ở trạng thái rắn và 

kết quả ñược trình bày trong hình 3.16. Nhìn vào phổ ta thấy, ñường 

cong a trên hình 3.16 chỉ ra rằng, vật liệu 30ZnO/SBA-15 chưa pha 

tạp chỉ hấp thụ ánh sáng trong vùng tử ngoại và không hấp thụ trong 

vùng khả kiến. Trong lúc ñó, các ñường cong b, c, tương ứng với các 

vật liệu có pha tạp N và Ag chỉ ra rằng các vật liệu này có sự hấp thụ 

trong vùng nhìn thấy, cực ñại hấp thụ có sự dịch chuyển về phía sóng 

dài. Ngoài ra, khi pha tạp Ag vào mẫu xúc tác thì cực ñại hấp thụ 

(ñường (c)) có sự dịch chuyển về phía sóng dài hơn và cường ñộ hấp 

thụ cũng tăng ñáng kể so với các mẫu còn lại. 

 
Hình 3.16. Phổ UV-vis trạng thái rắn của 30ZnO/SBA-15 (a), 3N-

30ZnO/SBA-15 (b) và 5-Ag-3N-30ZnO/SBA-15 (c) 
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Để có thêm minh chứng về thành phần bề mặt và trạng thái 

hóa học của các nguyên tố trong các vật liệu xúc tác, vật liệu 3N-

30ZnO/SBA-15 còn ñược ñặc trưng phổ quang ñiện tử tia X (X ray 

photoelectron spectroscopy-XPS) và kết quả ñược trình bày trong 

hình 3.18. Phổ này cho thấy vật liệu bao gồm các nguyên tố Zn, O, 

N, C và Si.  

 
Hình 3.18. Phổ XPS của 3N-30ZnO/SBA-15 
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Hình 3.19. Phổ XPS của Zn 2p trong 3N-30ZnO/SBA-15 
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Hình 3.20. Phổ XPS của N 1s trong 3N-30ZnO/SBA-15 

Hình 3.19 cho thấy xuất hiện 2 pic ở 1021 và 1044 eV tương 

ứng với trạng thái Zn 2p1/2 và Zn 2p3/2. Đặc biệt ñáng chú ý là kết quả 

phổ XPS của N 1s trong hình 3.20. Sự xuất hiện pic ở 398 eV ñược 

cho là N trong liên kết O-Zn-N.  

Phổ XPS của 5-Ag-3N-30ZnO/SBA-15 ñược trình bày trong 

hình 3.21. Hai ñiểm ñặc biệt cần ñược lưu ý từ phổ là sự có mặt của 

Ag và sự giảm ñáng kể của N.  

 Như vậy, kết quả phổ XPS chỉ ra rằng bạc trong 5-Ag-3N-

30ZnO/SBA-15 tồn tại ở dạng nguyên tử nhưng lại có tương tác bề 

mặt với ZnO. Điều này có thể ñóng một vai trò quan trọng trong việc 

làm xúc tác. 

 
Hình 3.21. Phổ XPS của 5-Ag-3N-30ZnO/SBA-15 
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Hình 3.22. Phổ XPS của Ag 3d trong 5-Ag-3N-30ZnO/SBA-15 

3.3. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC QUANG  

   3.3.1. Hoạt tính xúc tác quang của N-ZnO/SBA-15 

a. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ nung khi pha tạp nitơ 

Hoạt tính quang xúc tác của mẫu nung ở 5000C mạnh hơn hoạt 

tính quang xúc tác mẫu nung ở 4500C. Điều này ñược thể hiện rõ ở 

hình 3.24. 

 
Hình 3.24. Đồ thị biểu diễn sự biến ñổi nồng ñộ của xanh metylen 

ñược xúc tác quang hóa bởi 3N-30ZnO/SBA-15 ở các nhiệt ñộ nung 

khác nhau 4500C; 5000C;5500C  tại các thời ñiểm khác nhau dưới 

ñèn 200W. 
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b. Ảnh hưởng của số lần pha tạp Nitơ 

Tốc ñộ phản ứng phân hủy xanh metylen tăng theo hàm lượng 

N pha tạp nhưng càng tăng tỉ lệ pha tạp thì tốc ñộ phân hủy giảm . 

Nếu biểu diễn dưới dạng nồng ñộ theo thời gian thì thu ñược kết quả 

trong hình 3.26. 

 
Hình 3.26. Đồ thị biểu diễn sự biến ñổi nồng ñộ của xanh metylen 

ñược xúc tác quang hóa bởi 1N-30ZnO/SBA-15; 2N-30ZnO/SBA-15; 

3N-30ZnO/SBA-15; 4N-30ZnO/SBA=15 ở các thời ñiểm khác nhau 

dưới ánh sáng mặt trời. 

c. Ảnh hưởng của tỉ lệ pha tạp Nitơ 

 
Hình 3.28. Đồ thị biểu diễn sự biến ñổi nồng ñộ của xanh metylen 

ñược xúc tác quang hóa bởi 3N(tỉ lệ 1:2)-30ZnO/SBA-15 (a), 3N(tỉ lệ 

1:3)-30ZnO/SBA-15 (b), 3N(tỉ lệ 1:4)-30ZnO/SBA-15 (c) ở các thời 

ñiểm khác nhau dưới ñèn 200W 
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Từ kết quả trên, ta thấy rằng hoạt tính quang xúc tác của mẫu 

pha tạp theo tỉ lệ 1:3 mạnh hơn hoạt tính quang xúc tác mẫu pha tạp 

theo tỉ lệ 1:2 và 1:4.  

d. Ảnh hưởng của tỉ lệ khối lượng ZnO/SiO2 

 
Hình 3.30. Đồ thị biểu diễn sự biến ñổi nồng ñộ của xanh metylen 

ñược xúc tác quang hóa bởi 3N-20ZnO/SBA-15; 3N-30ZnO/SBA-15; 

3N-40ZnO/SBA-15 ở các thời ñiểm khác nhau dưới ñèn halogen. 

Từ kết quả trên cho thấy ñộ chuyển hoá xanh metylen ñược xử 

lí bằng mẫu vật liệu 3N-30ZnO/SBA-15 là tốt nhất.  

e. Ảnh hưởng của nguồn sáng 

Khả năng phân hủy xanh metylen tăng theo cường ñộ của ánh 

sáng chiếu xạ. Điều này ñược thể hiện rõ trong hình 3.32. 

 
Hình 3.32. Đồ thị biểu diễn sự biến ñổi nồng ñộ của các dung dịch 

xanh metylen ñược xúc tác quang hóa bởi 3N-30ZnO/SBA-15 ở các 

thời ñiểm khác nhau dưới ñèn 40W, 100W, 200W  và ñèn halogen  
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Từ các kết quả trên, ZnO/SBA-15 pha tạp nitơ có hoạt tính 

xúc tác khá tốt ngay trong ñiều kiện ánh sáng khả kiến.  

    3.3.2. Hoạt tính xúc tác quang của Ag-3N-30ZnO/SBA-15 

a. Hoạt tính xúc tác quang của mAg-3N-30ZnO/SBA-15 

 
Hình 3.34. Đồ thị biểu diễn sự thay ñổi nồng ñộcủa các dung dịch 

xanh metylen ñược xúc tác quang hóa bởi m-Ag-3N-30ZnO/SBA-15 ở 

các thời ñiểm khác nhau dưới ñèn halogen (300W): 3Ag-3N-

30ZnO/SBA-15; 4Ag-3N-30ZnO/SBA-15 ; 5Ag-3N-30ZnO/SBA-15 ; 

và 6Ag-3N-30ZnO/SBA-15  

Từ các kết quả thu ñược, ta thấy mẫu 5Ag-3N-30ZnO/SBA-15 

cho kết quả xử lý tốt nhất.  

b. Hoạt tính xúc tác quang của 5Ag-3N-30ZnO/SBA-15 

Khi tăng cường ñộ của ánh sáng chiếu xạ thì tăng khả năng 

phân hủy xanh metylen. Kết quả thể hiện rõ qua hình 3.36 dưới ñây. 

 
Hình 3.36. Đồ thị biểu diễn sự thay ñổi nồng ñộ của các dung dịch 

xanh metylen ñược xúc tác quang hóa bởi 5Ag-3N-30ZnO/SBA-15 

dưới ñèn 100W, 200W và ñèn halogen  
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Tóm lại, khi ZnO/SBA-15 ñược biến tính bởi Nitơ và Bạc thì 

cho sản phẩm có khả năng xúc tác dưới ánh sáng khả kiến.  

   3.3.3. Quá trình tái sinh xúc tác 

a. Quá trình tái sinh xúc tác của 3N-30ZnO/SBA-15 

 
Hình 3.38. Đồ thị biểu diễn sự thay ñổi nồng ñộ của các dung dịch 

xanh metylen ñược xúc tác quang hóa bởi 3N-30ZnO/SBA-15 trong 

các lần xúc tác: lần thứ 1, lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5 và 

sau khi tái sinh. .  
Từ kết quả trên, hiệu suất của quá trình phân hủy xanh metylen 

ñối với xúc tác 3N-30ZnO/SBA-15 bằng 88,72% so với lần ñầu với 

cùng ñiều kiện phản ứng. 

b. Quá trình tái sinh xúc tác của 5Ag-3N-30ZnO/SBA-15 

 
Hình 3.40. Đồ thị biểu diễn sự thay ñổi nồng ñộ của các dung dịch 

xanh metylen ñược xúc tác quang hóa bởi 3N-30ZnO/SBA-15 trong 

các lần xúc tác: lần thứ 1, lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5 và 

sau khi tái sinh.  



 23 

Từ kết quả trên, hiệu suất của quá trình phân hủy xanh metylen 

ñối với xúc tác 5Ag-3N-30ZnO/SBA-15 bằng 94% so với lần ñầu với 

cùng ñiều kiện phản ứng. Kết quả này cho thấy vật liệu xúc tác này 

hoàn toàn có khả năng tái sinh ñể sử dụng trở lại, trong ñó 5Ag-3N-

30ZnO/SBA-15 có khả năng tái sinh tốt hơn 3N-30ZnO/SBA-15. 

3.4. ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI HỮU CƠ CỦA VẬT 

LI ỆU XÚC TÁC QUANG 5Ag-3N-30ZnO/SBA-15 

 
Hình 3.41. Đồ thị biểu diễn kết quả COD của mẫu xúc tác 5Ag-3N-

30ZnO/SBA-15 trong xử lý nước thải phẩm nhuộm 

Kết quả COD của mẫu chưa xử lý là 2272 cho thấy mẫu nước 

thải của nhà máy dệt thuộc loại rất ô nhiễm, không thể thải trực tiếp 

ra môi trường ñược. Chỉ số COD của mẫu sau khi xử lý là 360, giảm 

ñáng kể so với mẫu ban ñầu. Như vậy, chúng tôi ñã xử lý mẫu nước 

thải rất ô nhiễm thành nước thải loại C (theo tiêu chuẩn nước thải 

công nghiệp-TCVN 5945:2005). Điều này ñã mở ra triển vọng to lớn 

ñối với việc nghiên cứu ứng dụng của vật liệu xúc tác quang 

ZnO/SBA-15 biến tính trong việc xử lý môi trường.  
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

● KẾT LUẬN 

1. Vật liệu mao quản trung bình SBA-15 ñã ñược tổng hợp 

với nguồn cung cấp silic là TEOS và chất ñịnh hướng cấu trúc 

Pluronic P123 trong môi trường axit cho kết quả tốt. Kết quả này 

ñược chứng minh bởi các ñặc trưng XRD, TEM, SEM, ñẳng nhiệt 

hấp phụ-giải hấp phụ Nitơ ở 77K, IR. 

  2. ZnO ñược mang trên SBA-15 (ZnO/SBA-15) ñã ñược pha 

tạp N từ nguồn cung cấp là urea ñể tạo thành vật liệu biến tính kN-

nZnO/SBA-15 có chất lượng tốt. Sản phẩm vẫn duy trì ñược cấu trúc 

SBA-15, hệ thống mao quản, mặc dù diện tích bề mặt, ñường kính 

mao quản giảm so với SBA-15. Sự pha tạp thành công ñược minh 

chứng bởi kết quả ño UV-vis trạng thái rắn, phổ hồng ngoại và phổ 

XPS. Hàm lượng N có trong các vật liệu pha tạp tăng theo số lần pha 

tạp. Khi pha tạp nitơ vào ZnO/SBA-15 ñã làm phổ hấp thụ ánh sáng 

của các mẫu vật liệu dịch chuyển sang vùng ánh sáng khả kiến, làm 

thu hẹp năng lượng vùng cấm. Nhờ ñó, ñã giúp nâng cao hoạt tính 

quang xúc tác của vật liệu trong ñiều kiện sử dụng ánh sáng khả kiến, 

ánh sáng mặt trời. 

Việc pha tạp nitơ không làm thay ñổi cấu trúc vật liệu ban ñầu mà chỉ 

làm năng lượng vùng cấm thu hẹp lại. Khi tăng hàm lượng nitơ pha 

tạp thì hoạt tính xúc tác quang của chất xúc tác tăng lên. 

3. Vật liệu N-30ZnO/SBA-15 ñã ñược pha tạp Ag từ nguồn 

cung cấp là AgNO3 ñể tạo thành vật liệu biến tính m-Ag-3N-

30ZnO/SBA-15 có chất lượng tốt. Sản phẩm vẫn duy trì ñược cấu 

trúc SBA-15, hệ thống mao quản, mặc dù diện tích bề mặt, ñường 

kính mao quản giảm so với SBA-15. Sự pha tạp thành công ñược 

minh chứng bởi kết quả ño UV-vis trạng thái rắn, phổ hồng ngoại và 
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phổ XPS. 

4. Vật liệu biến tính thu ñược có khả năng hoạt ñộng như một 

chất xúc tác quang phân hủy xanh metylen dưới ñiều kiện ánh sáng 

mặt trời, ánh sáng khả kiến. Hoạt tính xúc tác tăng theo cường ñộ ánh 

sáng chiếu xạ. Đối với xúc tác nN-30ZnO/SBA15 hoạt tính tăng theo 

hàm lượng N pha tạp có trong mẫu. Với xúc tác m-Ag-3N-

30ZnO/SBA-15, hoạt tính xúc tác cực ñại ở hàm lượng Ag là 5% và 

giảm ở những hàm lượng bé hoặc lớn hơn giá trị này. 

● KI ẾN NGHỊ 

Kết quả ban ñầu này có thể ñược nghiên cứu thêm cho việc 

ứng dụng ñể phân hủy các hợp chất hữu cơ ñộc hại trong nước dưới 

ñiều kiện ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, khóa luận mới chỉ khảo sát 

hoạt tính xúc tác trong việc xử lý xanh metylen. Việc nghiên cứu xử 

lý các hợp chất hữu cơ ñộc hại khác và ñưa ra thử nghiệm ứng dụng 

trong thực tiễn ñể góp phần giải quyết vấn ñề môi trường là rất cần 

thiết. 
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