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MỞ ĐẦU 

 

Năm 1991, vật liệu cacbon nano ống (carbon nanotubes - CNTs) được phát 

hiện bởi nhà nghiên cứu Nhật Bản - Iijima khi ông điều chế fulleren (một dạng thù 

hình của cacbon có cấu trúc hình cầu - C60) bằng cách phóng điện hồ quang trong 

môi trường khí trơ. CNTs sở hữu nhiều tính chất đặc trưng hoàn hảo như khả năng 

dẫn điện, độ cứng cao, độ dẫn nhiệt tốt… vượt trội hơn so với nhiều vật liệu khác 

[69]. CNTs được tìm thấy trong đám muội than ở điện cực âm của thiết bị hồ quang 

điện, chúng có cấu trúc hình trụ với đường kính cỡ nanomet được tạo bởi một hay 

nhiều tấm graphen (lớp đơn nguyên tử gồm các nguyên tử cacbon lai hóa sp
2 

được 

sắp xếp thành các vòng lục giác) cuộn tròn lại [69]. Như vậy, phóng điện hồ quang 

là một trong những phương pháp được sử dụng để tổng hợp loại vật liệu này. Kể từ 

khi được phát hiện, CNTs đã trở thành một trong những lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học sôi động bậc nhất.  

Sau đó, năm 1994, Guo và cộng sự [61] đã sử dụng phương pháp cắt laser để 

tổng hợp CNTs từ hơi cacbon. Nhược điểm của phương pháp hồ quang điện và cắt 

laser đòi hỏi nhiệt độ rất cao (trên 3000
0
C) nên thiết bị rất phức tạp và CNTs tạo 

thành thường lẫn nhiều tạp chất và thường tạo thành đám làm cản trở bước làm sạch 

và những ứng dụng sau đó.  

Phương pháp thứ ba đã được Endo [47] sử dụng để tổng hợp CNTs vào năm 

1993 là lắng đọng hơi hóa học (Chemical Vapour Deposition-CVD). Cho đến nay, 

phương pháp CVD đã được sử dụng phổ biến để tổng hợp CNTs nhờ nhiệt độ tổng 

hợp thấp (dưới 1000
0
C), đơn giản, hiệu suất và độ tinh khiết của sản phẩm cao 

[146].  

Khi sử dụng phương pháp CVD để tổng hợp CNTs, nguồn nguyên liệu chứa 

cacbon dạng khí như các hidrocacbon sẽ bị phân hủy ở nhiệt độ xác định và hơi 

cacbon được lắng đọng trên các hạt xúc tác thường là những kim loại chuyển tiếp 

như Fe, Co hay Ni và phát triển thành cấu trúc ống cacbon [43], [46]. Để có được 

xúc tác kim loại, trước đây, hầu như tất cả các nghiên cứu trên thế giới đều sử dụng 

một lượng lớn hidro làm nguồn khử xúc tác từ oxit thành kim loại [36], [37], [52], 
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[80], [115], [122], [155] trước khi tiến hành quá trình phân hủy hidrocacbon và duy 

trì dòng khí hidro trong suốt quá trình tổng hợp với vai trò tạo môi trường khử ngăn 

sự oxi hóa CNTs tạo thành. Một số rất ít các nghiên cứu không sử dụng khí hidro 

nguyên liệu trong quá trình tổng hợp nhưng với xúc tác là Co và Ni là chủ yếu [97], 

[98]. 

Vì lượng khí hidro cần cho quá trình khử khá lớn nên sản phẩm CNTs tạo 

thành có giá thành cao và đặc biệt làm tăng mức độ nguy hiểm khi vận hành thiết bị 

có chứa khí hidro ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, do vậy quá trình tổng hợp 

CNTs vẫn cần được kiểm soát rất chặt chẽ. Ở Việt Nam, một số công trình nghiên 

cứu về vật liệu cacbon nano ống đã và đang được triển khai, song đa số là những 

nghiên cứu ứng dụng vật liệu như nghiên cứu hiệu ứng gia cường của ống nano 

cacbon đối với vật liệu polyme [7], ứng dụng làm cảm biến khí [64], [68], [78], hay 

khả năng tích trữ hidro điện hóa [9], xác định vết chì (Pb), indi (In) và cadimi (Cd) 

bằng phương pháp von-ampe hòa tan anot sử dụng điện cực paste ống nanocacbon 

biến tính bằng Bi2O3 [6], một số các nghiên cứu tổng hợp CNTs như nhóm nghiên 

cứu của Huỳnh Anh Hoàng, Nguyễn Hữu Phú và Nguyễn Đình Lâm đã đưa ra 

những điều kiện tối ưu hóa tổng hợp ống nano cacbon từ khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG) bằng phương pháp CVD với sự có mặt của khí H2 [3]. Do vậy, những nghiên 

cứu tổng hợp CNTs không sử dụng khí hidro là rất cần thiết. 

Dầu mỏ là một trong những nhiên liệu hóa thạch quan trọng nhất của xã hội 

hiện đại, được sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, việc 

chế biến và sử dụng các sản phẩm của dầu mỏ cũng cần được kiểm soát, do trong 

dầu mỏ luôn tồn tại một thành phần không mong muốn là các hợp chất chứa lưu 

huỳnh (thiophen, benzothiophen, dibenzothiophen, mercaptan, sunfua…). Khi cháy, 

các hợp chất này sẽ tạo ra khí sunfurơ là khí độc, gây ô nhiễm môi trường và gây 

hại đối với sức khỏe con người và động vật. Do vậy, hàm lượng lưu huỳnh trong 

các sản phẩm dầu mỏ trên thế giới hiện nay đang được quy định ngày càng nghiêm 

ngặt. Tiêu chuẩn Euro V là tiêu chuẩn cao nhất hiện nay với quy định hàm lượng 

lưu huỳnh trong diezen dưới 10 ppm. Việt Nam dự kiến vào năm 2021 sẽ áp dụng 

Tiêu chuẩn Euro V cho các sản phẩm dầu mỏ sử dụng trong nước. Do vậy, những 
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nghiên cứu để giảm hàm lượng lưu huỳnh trong các sản phẩm dầu mỏ đến mức 

mong muốn vẫn luôn cấp thiết không chỉ trên thế giới, mà cả ở Việt Nam.  

Phương pháp oxi hóa lưu huỳnh (oxidative desulfurization-ODS) đã được 

thừa nhận là một trong những phương pháp hiệu quả để loại lưu huỳnh trong dầu 

mỏ [149]. Tungsten oxit tinh khiết hay tungsten oxit phủ trên các chất mang như 

SiO2, MCM41, MIL101… đã được khẳng định là một xúc tác dị thể hiệu quả cho 

quá trình tách loại lưu huỳnh ra khỏi dầu mỏ bằng phản ứng oxi hóa. Tuy nhiên, 

hiệu suất loại sâu lưu huỳnh vẫn chưa đáp ứng được [10], [82], [107], [156], [160]. 

Với diện tích bề mặt cực lớn và khả năng chuyển điện tử tốt, CNTs hứa hẹn là loại 

chất mang hiệu quả để phân bố và làm tăng hoạt tính của các tâm xúc tác oxit 

tungsten. Việc ứng dụng vật liệu kết hợp giữa oxit tungsten và CNTs (W/CNTs) 

làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa dibenzothiophen - hợp chất bền chứa lưu huỳnh - 

trong các sản phẩm của dầu mỏ hầu như chưa được nghiên cứu đầy đủ trên thế giới. 

Do vậy, nghiên cứu tổng hợp vật liệu W/CNTs và ứng dụng loại dibenzothiophen ra 

khỏi dầu mỏ cần được triển khai.  

Ô nhiễm kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn, Hg, As, Cr, Ni…) trong môi trường 

nước hiện nay vẫn đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm không chỉ đối với các nhà 

khoa học mà đối với tất cả mọi người dân ở Việt Nam, cũng như trên thế giới. Các 

vật liệu hấp phụ như zeolit, cacbon hoạt tính và cả CNTs đã được nhiều nhà khoa 

học chứng minh về khả năng hấp phụ rất hiệu quả đối với kim loại nặng nhờ diện 

tích bề mặt lớn. Vì thế, cần nghiên cứu làm rõ khả năng hấp phụ kim loại nặng đối 

với vật liệu CNTs được tổng hợp trong điều kiện không sử dụng khí hidro.  

 Xuất phát từ các vấn đề trên, luận án với tên ″Nghiên cứu tổng hợp, biến 

tính vật liệu cacbon nano ống và ứng dụng″ được thực hiện nhằm mục đích (i) 

tổng hợp được vật liệu CNTs từ LPG khi có và không sử dụng H2 trong giai đoạn 

khử xúc tác, (ii) biến tính được vật liệu CNTs đã tổng hợp được để ứng dụng hấp 

phụ kim loại nặng trong nước và xúc tác loại lưu huỳnh trong dầu mỏ. 

Để đạt được mục đích đó, các nội dung nghiên cứu bao gồm: 

- Điều chế chất xúc tác cho quá trình tổng hợp CNTs bằng phương pháp 

CVD; 
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- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển 

CNTs; 

- Xác định một số đặc trưng của vật liệu CNTs tổng hợp được bằng những 

phương pháp hóa lý hiện đại; 

- Nghiên cứu tổng hợp vật liệu W/CNTs từ CNTs tổng hợp được và ứng 

dụng loại dibenzothiophen (hợp chất chứa lưu huỳnh trong dầu mỏ) ra khỏi mẫu 

dầu mỏ mô hình; 

- Nghiên cứu biến tính bề mặt vật liệu CNTs tổng hợp được bằng phương 

pháp oxi hóa và ứng dụng hấp phụ ion kim loại nặng (Pb(II) và Cu(II)) trong dung 

dịch nước.  
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 

 

1.1. Vật liệu cacbon nano ống 

1.1.1. Cấu trúc của vật liệu cacbon nano ống 

Cacbon nano ống (carbon nanotubes - CNTs) là một dạng thù hình của 

cacbon được tạo thành bởi một hay nhiều tấm graphen (tấm cacbon phẳng có độ dày 

một nguyên tử gồm những nguyên tử C-sp
2
 liên kết với nhau trong mạng lưới lục 

giác) cuộn tròn lại thành cấu trúc hình trụ liền với đường kính cỡ nanomet và được 

gắn kín hai đầu bằng hai bán cầu fulleren có cùng đường kính [69].  

Tùy thuộc vào cách cuộn những tấm graphen mà CNTs có thể nhận một 

trong ba dạng cấu trúc là kiểu ghế bành (armchair), zic zac (zigzag) hoặc chiral 

(hình 1.1) [77]. 

 

Hình 1.1.  Ba dạng cấu trúc của CNTs. 

Vật liệu CNTs có hai dạng chính: cacbon nano ống đơn tường (single-walled 

carbon nanotubes - SWCNTs) và cacbon nano ống đa tường (multi-walled carbon 

nanotubes - MWCNTs) (hình 1.2). 

 Cacbon nano ống đa tường lần đầu tiên được phát hiện bởi Iijima vào năm 

1991 khi quan sát sản phẩm phụ của quá trình phóng điện hồ quang trên thiết bị 

hiển vi điện tử truyền qua (TEM) [30], [69]. Khoảng 2 năm sau đó, ông cũng đã 

quan sát được cacbon nano ống đơn tường.  
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Một ống cacbon nano đơn tường là một tấm graphen cuộn lại thành hình trụ 

với đường kính khoảng 1,4 nm. Chiều dài của ống có thể lên đến hàng trăm 

micromet hay đến centimet. 

 

Hình 1.2. Cacbon nano ống đơn tường (A) và đa tường (B). 

 Một ống cacbon nano đơn tường được đặc trưng bởi đường kính của ống (d) 

và góc  (góc chiral) - góc giữa vectơ chiral (Ch) và vectơ cơ sở a1 của mạng hai 

chiều graphit (hình 1.1). Vectơ chiral được tính thông qua các vectơ cơ sở a1 và a2 

và cặp số nguyên (n, m) quy định mối quan hệ giữa vectơ Ch với các vectơ cơ sở a1 

và a2 của mạng graphit theo hệ thức: Ch = ma1 + na2 (0 ≤ n ≤ m). 

 Góc  giữa vectơ Ch và vectơ a1 có giá trị 0
o

 ≤  ≤ 30
o
 là góc nghiêng của 

hình lục giác của thành ống so với trục của ống. Với giá trị n, m và  khác nhau sẽ 

tạo nên ba dạng cấu trúc khác nhau của ống là ghế bành, zic zac và xoăn như trình 

bày ở hình 1.2.  

  = 0
o
, (m,n) = (p,0), với p là số nguyên thì ta có cấu trúc zic zac. 

  = ± 30
o
, (m,n) = (2p,-p) hoặc (p,p) ta có dạng ghế bành. 

MWCNTs có đường kính lớn hơn SWCNTs. Hai mô hình được dùng để mô 

tả cấu trúc của MWCNTs là mô hình Russian Doll và Parchment. Mô hình Russian 

Doll cho rằng các tấm graphit được sắp xếp thành các ống hình trụ đồng tâm, còn 

mô hình Parchment thì cho rằng một tấm graphit cuộn lại thành nhiều vòng. Khoảng 
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cách giữa các ống khoảng 3,4 Å và đường kính khoảng 10-20 nm [77]. Mô tả của 

mô hình Russian Doll được sử dụng phổ biến hơn.  

Cacbon nano ống hai lớp (DWCNTs - double-walled carbon nanotubes) là 

một dạng đặc biệt của MWCNTs do hình thái học và tính chất của chúng giống với 

SWCNTs nhưng chúng lại bền hóa hơn nhiều. Do vậy, cần phải chức năng hóa bề 

mặt ống khi cần ứng dụng vật liệu. Khi quá trình chức năng hóa bề mặt xảy ra, liên 

kết C=C bị bẻ gãy, để lại lỗ trống trong cấu trúc ống và vì thế có thể làm thay đổi 

tính chất cơ học và điện của cacbon nano ống. Đối với DWCNTs, chỉ có lớp bên 

ngoài được chức năng hóa bề mặt. Quá trình tổng hợp DWCNTs ở quy mô nhỏ lần 

đầu tiên được thực hiện vào năm 2003 bằng phương pháp lắng đọng hơi hóa học đốt 

cháy (Combustion Chemical Vapour Deposition/CCVD) [53]. 

1.1.2. Tính chất quan trọng của vật liệu cacbon nano ống 

1.1.2.1. Tính chất cơ học  

 CNTs rất bền theo trục ống và có ứng suất Young rất lớn, có độ bền cơ rất 

cao, khả năng chịu nén, độ bền kéo đàn hồi, uốn, cắt rất tốt do chiều dài ống lớn, do 

đó rất thích hợp cho các vật liệu đòi hỏi tính dị hướng. 

Bảng 1.1. Các thông số cơ tính của vật liệu CNTs và thép [114] 

Vật liệu Ứng suất Young (GPa) Độ bền kéo (GPa) Tỉ trọng (g/cm
3
) 

SWCNTs 1054 150 1,4 

MWCNTs 1200 150 2,6 

Thép 208 0,4 7,8 

 So với thép, ứng suất Young của CNTs (SWCNTs và MWCNTs) gấp 5 - 6 

lần và độ kéo bền gấp 375 lần (bảng 1.1). Trong khi đó, CNTs nhẹ hơn thép 3 hoặc 

6 lần. Nếu lấy mũi nhọn nén vào đầu ống, ống bị uốn cong nhưng đầu ống không bị 

hư hại gì. Nếu ngưng tác dụng lực, ống thẳng như ban đầu. CNTs có thể biến dạng 

đến 40% mà chưa thấy xuất hiện biến dạng dẻo, chưa thấy triệu chứng có vết nứt 

hoặc đứt gãy liên kết. Quan sát trên kính hiển vi điện tử cho thấy khi biến dạng 

CNTs, có lúc ống bị bẹp lại, có lúc ống bị xoắn, hoặc có khi ống thắt eo theo nhiều 

nấc. Về mặt năng lượng, ống thu nhận năng lượng cơ học để biến dạng nhưng khi 

cấu trúc ống thay đổi đột ngột ống lại nhả ra năng lượng. Biến dạng dẻo ở CNTs 
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liên quan đến khuyết tật thường gọi là cặp vòng 5-7, khuyết tật này xuất hiện khi 

làm biến dạng thân CNTs đến một mức nào đó, liên kết có thể bị chuyển dịch, mất 

đi một liên kết, hình sáu cạnh trở thành hình năm cạnh, hình sáu cạnh gần đó lại 

nhận thêm một liên kết nữa trở thành hình 7 cạnh. Dưới tác dụng của lực, nhiều cặp 

khuyết tật như trên có thể được sinh ra và chuyển động, kết quả là CNTs có những 

biến dạng phức tạp. Những điều này cho thấy CNTs có đặc tính cơ học rất tốt [25]. 

1.1.2.2. Tính chất điện 

 CNTs có đường kính nhỏ sẽ là chất bán dẫn hoặc kim loại. Độ dẫn điện khác 

nhau là do cấu trúc và dễ dàng nhận thấy rằng độ dẫn điện phụ thuộc nhiều vào cách 

cuộn tròn của tấm graphen. Tùy vào thông số cấu trúc (m,n) (hình 1.1), SWCNTs có 

thể là kim loại, chất bán dẫn hoặc chất cách điện với vùng cấm nhỏ. CNTs dạng ghế 

bành luôn có tính chất của kim loại, trong khi đó cấu trúc dạng zic zac chỉ thể hiện 

tính kim loại khi m-n chia hết cho 3 và thể hiện tính bán dẫn khi m-n không chia hết 

cho 3 [2], [77]. 

 Đối với một tấm graphen, mỗi nguyên tử cacbon với 4 điện tử hoá trị, trong 

đó, 3 điện tử hóa trị tham gia vào liên kết ϭ giữa các nguyên tử cacbon (C-C), điện 

tử còn lại chiếm một orbital pz. Các pz tổng hợp với nhau tạo thành các trạng thái 

điện tử cục bộ với dải năng lượng bao gồm cả mức Fermi. Vùng dẫn và vùng hóa trị 

của graphen tiếp xúc với nhau ở điểm sáu của vùng Brillouin đầu tiên (vùng có 

vectơ sóng nằm trong khoảng - K
a a

 
  ). Những vùng này được lấp đầy bởi các 

điện tử có năng lượng cao nhất (năng lượng Fermi). Do đó, tấm graphen mang tính 

chất của á kim với năng lượng vùng cấm bằng không [25].  

 Tính chất điện của MWCNTs còn phức tạp hơn rất nhiều. Có thể xem điện tử 

bị nhốt trong các tấm graphen của từng ống. Đối với các ống to ở phía ngoài sự dẫn 

điện tương tự như ở tấm graphen phẳng vì khi đường kính của ống lớn, khe năng 

lượng gần như bằng không, tùy theo từng loại zic zac, ghế bành hay chiral, các ống 

bên ngoài cũng ít nhiều dẫn điện, do đó, MWCNTs ít nhất cũng có tính chất bán dẫn 

[25]. 
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1.1.2.3. Độ hoạt động hóa học  

 Độ hoạt động hóa học của SWCNTs là do tính bất đối xứng của orbital-π tạo 

ra khi uốn cong tấm graphen. Vì vậy phải phân biệt rõ thân và nắp của ống nano, 

chúng có độ hoạt động hóa học khác nhau là do sự uốn cong này. Các ống nano có 

đường kính nhỏ hoạt động hơn [43]. 

1.1.2.4. Độ cứng 

 SWCNTs chuẩn có thể chịu được lực lên tới 25 GPa mà không hề bị biến 

dạng. Sau đó, chúng còn có thể chuyển sang dạng CNTs siêu cứng. Lực lớn nhất mà 

SWCNTs có thể chịu đựng có thể đo được bằng thực nghiệm là 55 GPa [42]. 

1.1.3. Ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống 

Với những tính chất đặc biệt của CNTs, chúng đã và đang có nhiều ứng dụng 

trong nhiều lĩnh vực như làm cảm biến hóa học, nguyên liệu phát xạ, chất hỗ trợ xúc 

tác, thiết bị điện tử, cân nano độ nhạy cao cho những bộ phận kính hiển vi cấp độ 

nano, pin, siêu tụ điện, lưu trữ hidro… 

 Một trong những thí nghiệm đã được thực hiện cho thấy có thể chuyển CNTs 

thành kim cương dưới áp suất cao và nhiệt độ cao với sự có mặt một chất xúc tác 

nhất định. Những ứng dụng mới của CNTs sẽ được phát hiện trong những nghiên 

cứu tiếp theo. 

1.1.4. Tổng hợp vật liệu cacbon nano ống 

1.1.4.1. Phương pháp hồ quang  

Năm 1991, CNTs được quan sát trong bồ hóng cacbon của điện cực than chì 

trong quá trình hồ quang điện khi sản xuất fulleren. Tuy nhiên, sản phẩm vi mô 

đầu tiên của CNTs được tạo ra năm 1992 bởi hai nhà nghiên cứu tại phòng thí 

nghiệm nghiên cứu cơ sở NEC bằng phương pháp hồ quang (arc discharge). Do 

CNTs ban đầu được khám phá bằng phương pháp này nên nó trở thành phương 

pháp được sử dụng rộng rãi nhất để tổng hợp CNTs trong thời điểm đó. 

Hiệu suất của phương pháp này không lớn (khoảng 30%) và tạo ra cả 

SWCNTs và MWCNTs với chiều dài lên tới 50 micromet với một vài khuyết tật. 

Thiết bị tổng hợp các CNTs bằng phương pháp hồ quang được minh họa ở hình 

1.3. 
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Hình 1.3. Thiết bị tổng hợp CNTs bằng phương pháp hồ quang [134]. 

Nguyên tắc của phương pháp là phóng điện giữa hai điện cực graphit trong 

buồng chứa khí trơ He hoặc Ar với cường độ dòng điện 100 A, khoảng cách giữa 

hai điện cực là 1 mm dưới áp suất 500 mmHg của He [134]. Trong suốt quá trình 

hồ quang, carbon trong điện cực âm thăng hoa do nhiệt độ phóng điện cao.  

1.1.4.2. Phương pháp cắt laser  

Năm 1995, Guo và các cộng sự đã đề nghị phương pháp tổng hợp CNTs dựa 

vào quá trình bay hơi của hỗn hợp graphit và kim loại chuyển tiếp (Ni hay hợp kim 

Ni-Co) tạo ra bởi chùm laser (hình 1.4). Các tác giả này đã thành công trong việc 

làm bay hơi 15 % graphit và thu được 50 % CNTs sau khi làm sạch [103]. 

 

Hình 1.4. Thiết bị tổng hợp CNTs bằng phương pháp cắt laser [61]. 

Trong quá trình cắt laser (laser ablation), xung laser làm bay hơi graphit 

trong lò phản ứng nhiệt độ cao trong môi trường khí trơ. CNTs được phát triển trên 

bề mặt có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của lò phản ứng. Phương pháp này có hiệu 
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suất khoảng 70 % và sản phẩm chủ yếu là SWCNTs với đường kính có thể kiểm 

soát bởi nhiệt độ phản ứng. Tuy nhiên việc sử dụng phương pháp này vẫn còn bị 

hạn chế vì chi phí quá cao cho quá trình làm sạch sản phẩm.  

1.1.4.3. Phương pháp lắng đọng hơi hóa học  

Phương pháp lắng đọng hơi hóa học (chemical vapour deposition - CVD) là 

phương pháp có triển vọng nhất để sản xuất CNTs và cacbon nano sợi (CNFs) nhờ 

chi phí sản xuất thấp và hiệu suất cao, sản phẩm có đường kính trung bình khoảng 

30 - 200 nm. Hơn nữa, phương pháp này tương đối đơn giản khi chuyển từ quy mô 

phòng thí nghiệm sang triển khai thực tế do thiết bị đơn giản và nhiệt độ tổng hợp 

thấp (dưới 1000
o
C). Phương pháp này được áp dụng trong việc tổng hợp chọn lọc 

SWCNTs hay MWCNTs, cũng như để tổng hợp CNFs [72]. Việc làm sạch CNTs 

thu được cũng dễ dàng và đơn giản bằng cách loại bỏ xúc tác và chất mang [108]. 

Nguyên tắc của phương pháp này dựa trên việc phân huỷ hỗn hợp khí chứa 

cacbon như hidrocacbon thành hơi cacbon và hidro, hơi cacbon lắng đọng trên các 

hạt xúc tác kim loại chuyển tiếp trong khoảng nhiệt độ từ 600 - 1000°C và phát triển 

thành ống CNTs. Cấu trúc và hiệu suất của CNTs phụ thuộc vào nhiều thông số của 

quá trình tổng hợp như bản chất của kim loại xúc tác, kích thước của hạt kim loại 

xúc tác, nhiệt độ, thời gian tổng hợp cũng như lưu lượng và thành phần khí nguyên 

liệu. 

 

Hình 1.5. Thiết bị tổng hợp CNTs bằng phương pháp CVD. 

Hệ thiết bị CVD nhiệt (hình 1.5) bao gồm [13]: 

- Một lò đốt nhiệt với vùng đốt nằm trong dải 40-50 cm được điều khiển tự 

động. Nhiệt độ buồng đốt lên đến 1100
o
C, độ sai lệch nhiệt độ là 5

o
C; 

  

 

  

 

 

Nguồn cấp nhiệt 

Nguồn cấp nhiệt 

Áp kế  

Khí vào 

Khí ra 

Ống Quartz 
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- Ống phản ứng là thạch anh hoặc thép không rỉ với đường kính 6 cm, dài 90 

cm; 

- Các khí (N2, H2 và hidrocacbon) được đưa vào buồng phản ứng thông qua 

các van khí, với lưu lượng khí thổi từ 30-2000 mL/phút. 

Xúc tác để chế tạo vật liệu CNTs có thể tồn tại ở cả 3 dạng: dạng rắn (các 

màng mỏng chứa sắt, lưới sắt, lưới thép…); dạng lỏng (các hợp chất và muối chứa 

sắt) và dạng hơi (ferrocence…). 

Hệ thiết bị CVD nhiệt được dùng để chế tạo lượng lớn vật liệu CNTs (150 

gam/ngày) với các cấu trúc và hình dạng khác nhau (dạng ống, thanh, dây và dạng 

cầu). 

Nguồn nguyên liệu được sử dụng để tổng hợp CNTs bằng phương pháp này 

thường là khí chứa cacbon như CO [14], axetylen [17], metan [99], hay hỗn hợp khí 

dầu mỏ hóa lỏng (LPG) [122]. Vì các khí chứa cacbon tinh khiết thường không rẻ 

do quá trình tinh chế phức tạp, trong khi, nguồn LPG ở Việt Nam khá phổ biến và 

giá thành thấp, nên LPG là nguồn cacbon lý tưởng để sử dụng làm nguyên liệu đầu 

cho quá trình tổng hợp CNTs trong đề tài luận án này. 

1.1.5. Cơ chế hình thành vật liệu cacbon nano ống 

Để tối ưu hóa quá trình tổng hợp CNTs, cần hiểu rõ cơ chế của quá trình hình 

thành loại vật liệu này. Có nhiều lý thuyết đưa ra để mô tả sự phát triển của cấu trúc 

CNTs. Một trong những cơ chế giải thích sự phát triển của CNTs khi có mặt của 

xúc tác kim loại đã được công bố bởi Sinnott và cộng sự [119] trên cơ sở những 

nghiên cứu của Baker và cộng sự [19], [21], [22].  

Theo cơ chế này, cacbon có khả năng khuếch tán vào trong các hạt xúc tác có 

kích thước nano. Khi độ hòa tan của nó trong kim loại đạt đến giới hạn (bão hòa), 

các nguyên tử cacbon này sẽ hình thành cấu trúc CNTs. Tùy thuộc vào kích thước 

của các hạt xúc tác, CNTs, CNFs hay graphit được hình thành. Năng lượng hoạt hóa 

của quá trình phát triển CNTs đã được chứng minh là tương tự với năng lượng hoạt 

hóa của quá trình khuếch tán các nguyên tử cacbon trong kim loại [19]. 

Các giản đồ pha hệ hai cấu tử giữa cacbon với một trong các kim loại Ni, Fe 

hay Co có những tính chất hoàn toàn tương tự nhau mà không tìm thấy đối với các 
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kim loại hay nguyên tố khác. Cả ba kim loại này đều có khả năng hòa tan cacbon từ 

0,5 - 1 % để hình thành các dung dịch rắn trong khoảng nhiệt độ từ 800 - 900°C 

[41].  

Đối với sắt (Fe), khi nồng độ của cacbon trong dung dịch rắn với Fe đạt đến 

trạng thái bão hòa, hợp chất cacbua (Fe3C) được tạo thành và tích tụ lại trong kim 

loại. Khi hàm lượng cacbon trong hợp kim vượt quá 6,67 %, cấu trúc graphit sẽ 

được hình thành và khi kim loại xúc tác có kích thước nano thì cấu trúc graphit hình 

thành sẽ tạo ra CNTs hay CNFs. Sự xuất hiện của pha Fe3C đã được phát hiện trong 

các sản phẩm cacbon nano thu được trên xúc tác Fe bằng phương pháp nhiễu xạ tia 

X (XRD) [18]. 

Các hợp chất kiểu cacbua này không xuất hiện trong bất kỳ các kim loại khác 

đã nghiên cứu. Trong các hệ C - Cu, C - Zn, C - Ga, C - Cd, độ hòa tan giới hạn của 

cacbon trong các dung dịch rắn hình thành là rất nhỏ (ví dụ: 0,0001 % cacbon trong 

Cu ở nhiệt độ 1100°C, nhiệt độ này cao hơn nhiệt độ nóng chảy của Cu. Trong điều 

kiện như vậy, cacbon không thể khuếch tán vào bên trong các hạt xúc tác có kích 

thước nano và do đó các hạt xúc tác này không thể đóng vai trò như là một tâm tạo 

mầm cho việc hình thành CNTs hoặc CNFs.  

Với các xúc tác kim loại khác như crom (Cr) và mangan (Mn), độ hòa tan 

của cacbon trong chúng đủ lớn và cũng hình thành các dung dịch rắn, tuy nhiên các 

cacbua hình thành với rất nhiều dạng khác nhau. Trong các kim loại này, dạng 

cacbua thường gặp có thành phần là: Mn23C6, Mn5C2, Mn7C3 và Mn3C2. Sự lắng 

đọng của cacbon không thể xuất hiện cho đến khi tất cả các dạng cacbua này được 

tạo thành, điều này đòi hỏi một nồng độ cacbon rất cao trong hệ. Do đó, thời gian 

cần thiết cho quá trình khuếch tán cacbon khá dài và sự hình thành các cacbua này 

sẽ làm chậm quá trình lắng đọng graphit từ đó ngăn cản sự hình thành các cấu trúc 

cacbon nano [42]. 

Các nghiên cứu lý thuyết của quá trình lắng đọng cacbon trên các kim loại 

xúc tác nêu trên cho phép dự đoán tính chất của các kim loại có khả năng xúc tác 

cho quá trình lắng đọng cacbon và thúc đẩy sự phát triển của các cấu trúc cacbon 

nano dạng CNTs và CNFs như sau:  



14 
 

 
   

- Các kim loại xúc tác phải có độ hòa tan cacbon đủ lớn (~1 % nguyên tử) 

trong khoảng nhiệt độ phù hợp cho việc tổng hợp cacbon nano (650 - 850°C); 

- Sau khi bão hòa dung dịch rắn, sự lắng đọng graphit sẽ phải xảy ra mà 

không dẫn đến sự tạo thành của các cacbua trung gian; 

- Nếu các cacbua được hình thành thì sự khuếch tán của cacbon qua dung 

dịch rắn và cacbua cần phải đủ lớn và đạt được nồng độ cacbon cần thiết cho sự 

lắng đọng graphit một cách nhanh chóng.  

Bước đầu tiên để tổng hợp hạt xúc tác kích cỡ nano, cần phải nhớ rằng kích 

thước hạt xúc tác sẽ quyết định kích thước ống carbon (trong một số trường hợp còn 

quyết định dạng ống đơn tường hay đa tường). Vì vậy, trong một số ứng dụng, việc 

điều khiển thông số này là cần thiết. Có một vài cách để chuẩn bị xúc tác phụ thuộc 

vào cách ứng dụng CNTs.  

Điều đầu tiên, phải kiểm tra sự tạo thành chất mang hay chính là sự tạo thành 

chất xúc tác. Có 2 lý do đặc biệt để tổng hợp chất mang. Thứ nhất trong một vài ứng 

dụng cần phải phủ CNTs trực tiếp trên một bề mặt đặc biệt như khi CNTs được 

dùng như một nguồn phát electron trong lĩnh vực vi điện tử [29], [66], [102]. Thứ 

hai, để sản xuất CNTs quy mô lớn, cần thiết phải có nơi để phủ lớp mỏng chất xúc 

tác kim loại để ngăn cản sự tạo thành đám hoặc bó xúc tác lớn. Những đám xúc tác 

này là kết quả của quá trình nung các hạt xúc tác kim loại vì sự linh động bề mặt 

của những nguyên tử kim loại rất cao và khả năng kết dính mạnh. Ở nhiệt độ tổng 

hợp, khoảng 500 - 900
o
C, những hạt xúc tác có độ linh động đủ để kết hợp với nhau 

tạo thành hạt lớn hơn. Sự ảnh hưởng này là không mong muốn khi chúng ta muốn 

có kích thước ống nhỏ.  

Hai cơ chế phát triển CNTs (hình 1.6) có được dựa trên sự tương tác của chất 

xúc tác với chất mang như mô tả của Baker [19] và Rodriguez [109]. Sự tương tác 

giữa chất xúc tác và chất mang có thể được đặc trưng bởi góc tiếp xúc của chúng ở 

nhiệt độ tổng hợp, tương tự như bề mặt kị nước (tương tác yếu) và bề mặt ưa nước 

(tương tác mạnh). Ví dụ, Ni trên chất mang SiO2 có góc tiếp xúc lớn (tương tác yếu) 

ở 700
o
C và vì thế, sự phát triển đỉnh (tip-growth) là thích hợp (hình 1.6a). Mặc 

khác, với xúc tác là Co hay Fe phủ trên Si [28], [120], CNTs lại được phát triển theo 
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cơ chế gốc (root-growth) (hình 1.6b), điều này cho thấy sự tương tác mạnh giữa 

chất xúc tác và Si. Vì vậy, sự tương tác bề mặt giữa chất xúc tác và chất mang là 

một yếu tố quan trọng trong sự hình thành và phát triển ống CNTs. 

 

Hình 1.6. CNTs hình thành trên xúc tác theo cơ chế đỉnh (tip-growth) (a) và gốc 

(root-growth) (b). 

 Hơn nữa, một vấn đề cần được xem xét là sự tương tác giữa chất xúc tác và 

chất mang có thể thay đổi trong những khoảng nhiệt độ khác nhau. Chất mang 

không được phản ứng hoặc tạo hợp kim với xúc tác ở nhiệt độ tổng hợp. Chất xúc 

tác có thể bị che phủ bởi chất mang nếu những phản ứng này xảy ra. Chất mang 

điển hình thường là Al2O3 và SiO2 do hai loại chất mang này bền ở khoảng nhiệt độ 

tổng hợp CNTs [12], [126]. Co, Fe và Ni được phân bố trên Si ở nhiệt độ gần với 

nhiệt độ tổng hợp CNTs. Khi xúc tác Ni được phủ trực tiếp trên Si sạch và phản ứng 

phân hủy C2H2 xảy ra ở 700
o
C, ở nhiệt độ này, hợp chất NiSix có thể được tạo thành 

(ở nhiệt độ trên 450
o
C), do đó, hiệu suất tổng hợp thấp (hoặc thậm chí không tổng 

hợp được) [128]. Để tăng hiệu suất tổng hợp trên nền Si sử dụng xúc tác Ni, một 

hàng rào phân bố (còn gọi là lớp đệm) như một lớp SiO2 mỏng (8 nm) hay lớp TiN 

(20 nm) được sử dụng để đỡ Ni trên nền Si [106], [132]. Co và Fe phân bố trên Si ở 

nhiệt độ cao hơn [128] và vì vậy chúng có thể được sử dụng trên nền Si ở khoảng 
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700
o
C [28], [120]; tuy nhiên, việc sử dụng lớp đệm (TiN hay SiO2) vẫn được đề 

nghị đối với những xúc tác này nhằm tăng hiệu suất tổng hợp [15]. Ví dụ này chứng 

tỏ tầm quan trọng của việc lựa chọn xúc tác và chất mang.  

Có một vài phương pháp để tổng hợp hạt xúc tác kích cỡ nano và những 

phương pháp phổ biến thường được sử dụng như sau: 

- Xúc tác ướt 

Trong phương pháp xúc tác ướt, một dung dịch chứa chất xúc tác ở dạng 

muối được đưa lên chất mang như Al2O3, SiO2 hay graphit bằng cách phủ phun tia 

[58], quay phủ [47]. Dung dịch muối tan điển hình được sử dụng là acetat hay nitrat 

(Fe(NO3)3.9H2O, Ni(NO3)3.6H2O, Co(NO3)3.6H2O) [79]. Sau khi được đưa lên chất 

mang, dung dịch muối được phân hủy thành oxit (nung trong không khí) [20]. Oxit 

kim loại bền và tăng cường sự tương tác giữa xúc tác và chất mang ở nhiệt độ tổng 

hợp. Trong suốt quá trình tổng hợp, những oxit này bị khử về hạt nano kim loại 

(bằng hidro) và sau đó kim loại sẽ là xúc tác cho quá trình tổng hợp CNTs.  

Ngoài ra, các hạt xúc tác cấu trúc nano còn có thể được phủ lên chất mang 

bằng phương pháp lắng đọng điện hóa với dung dịch muối kim loại. Tu và cộng sự 

đã sử dụng dung dịch NiSO4 0,01 M và H3BO3 0,01 M để mạ điện Ni cấu trúc nano 

lên chất mang Si đã được bọc bởi Cr [135].  

- Màng mỏng kim loại 

Một phương pháp phổ biến khác để điều chế xúc tác là lắng đọng xúc tác 

bằng phương pháp lắng đọng hơi vật lý. Một màng mỏng Fe, Co hay Ni được lắng 

đọng trên chất mang bằng cách thổi hơi kim loại. Độ dày của màng thường khoảng 

vài nm và được kiểm tra trong suốt quá trình lắng đọng bằng thiết bị kiểm tra độ 

dày làm bằng quartz. Khi màng mỏng này được làm nóng đến nhiệt độ cao (như 

nhiệt độ tổng hợp), màng sẽ bị bẻ gãy rồi kết tụ lại thành các đám nano nhờ độ linh 

động bề mặt và lực liên kết mạnh của những nguyên tử kim loại [28], [91]. Nhìn 

chung, kích thước của đám xúc tác có thể được điều khiển bởi độ dày của màng xúc 

tác [28], [141], nhiệt độ [44], [117] hoặc bởi thời gian ủ. Màng càng dày, nhiệt độ 

càng cao và thời gian ủ càng dài thì những đám xúc tác có kích thước càng lớn được 

tạo thành do gia tăng sự kết tụ của những nguyên tử kim loại.  
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- Phương pháp xúc tác nổi 

Ưu điểm chính của kỹ thuật này là không cần làm sạch CNTs sau khi tổng 

hợp để loại chất mang. Phương pháp đơn giản nhất là đưa xúc tác (dạng keo hoặc 

tiền chất cơ kim) trực tiếp vào thiết bị CVD. Trong trường hợp này, thiết bị CVD 

thường được sử dụng có dạng ống thẳng đứng và xúc tác rơi từ trên xuống dưới 

thiết bị. 

Những hợp chất cơ kim thường được sử dụng như tiền chất của xúc tác. Ví 

dụ hợp chất cơ kim thường được sử dụng nhất là sắt pentacarbonyl [75]. Tiền chất 

này thường được thăng hoa và những hạt xúc tác nano được tạo thành khi hợp chất 

được phân hủy nhiệt hoặc khử bởi H2. Thiết bị tổng hợp cần phải có hai phần do 

nhiệt độ thăng hoa các hợp chất cơ kim và nhiệt độ tổng hợp CNTs khác nhau. Nhìn 

chung, sự thăng hoa hợp chất cơ kim cũng có ảnh hưởng đến các thông số cấu trúc 

của CNTs tạo thành như độ dài ống, đường kính ống mặc dù tỉ lệ giữa xúc tác và 

cacbon trong pha khí có tác động rất lớn đến kích thước ống [118]. 

1.1.6. Biến tính bề mặt vật liệu cabon nano ống 

 CNTs vừa mới điều chế thường trơ và kị nước mạnh. Do đó, việc biến tính 

hay chức năng hóa bề mặt CNTs có thể giúp làm tăng khả năng phân bố của nó 

trong các dung môi. Biến tính bề mặt CNTs bằng việc thay đổi cấu trúc bề mặt 

CNTs sẽ thúc đẩy sự ổn định phân tán và cải thiện sự trộn lẫn của CNTs với các vật 

liệu nền bằng cách tăng cường sự tương tác bề mặt qua liên kết hóa học. Về mặt lý 

thuyết, để biến tính vật liệu có thể dùng các giải pháp: cơ, lý, hóa. Tuy nhiên hiện 

nay việc biến tính CNTs chủ yếu là tập trung vào việc xử lý hóa học bề mặt của nó. 

Trên thế giới đang có nhiều nhóm nghiên cứu thực hiện việc biến tính CNTs và vì 

thế cũng có rất nhiều phương pháp biến tính CNTs khác nhau.  

Có thể chia những phương pháp biến tính bề mặt CNTs ra 2 loại chủ yếu: (i) 

biến tính tạo liên kết cộng hóa trị và (ii) không tạo liên kết cộng hóa trị.  

1.1.6.1. Biến tính không tạo liên kết cộng hóa trị  

 Phương pháp biến tính này không làm phá hủy cấu trúc C-sp
2
 nội tại của 

tường ống CNTs, do đó, tính chất điện của CNTs được giữ nguyên. Đặc trưng của 

phương pháp này là tạo liên kết vật lý thông qua tương tác Van der Waals và tương 
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tác π-π giữa CNTs và các chuỗi polyme có chứa vòng thơm. Các hợp chất như N-

succinimidyl-1-pyrenebutanoat có thể được hấp phụ thuận nghịch lên trên bề mặt 

của SWCNTs thông qua tương tác π–π [34], [153]. 

 Một cách khác để biến tính không tạo liên kết cộng hóa trị là kết hợp CNTs 

với những phân tử vừa ưa nước vừa kị nước thông qua tương tác với những phần kị 

nước của CNTs, còn những phần ưa nước trong dung dịch có vai trò làm giảm 

tương tác kị nước giữa CNTs với môi trường phân cực. Bằng tương tác này, những 

polyme tan trong nước như poly vinyl pyrrolidone (PVP) và poly styren sulfonat 

(PSS) sẽ bao bọc xung quanh bề mặt SWCNTs giúp hòa tan CNTs trong nước 

[100]. Các chất hoạt động bề mặt cũng kết hợp với CNTs bằng tương tác kị nước 

như chất hoạt động bề mặt (HĐBM) không ion như triton; chất HĐBM cation như 

dodecyl trimetylamoni bromua, tetradecyl trimetylamoni bromua, hexadecyl 

trimetylamoni bromua; chất HĐBM anion như natri dodecyl benzensunfonat, natri 

dodecyl sunfat, natri deoxycholat, natri cholat [142]. Đặc biệt, một nghiên cứu gần 

đây cho thấy sự hấp phụ vật lý của chất HĐBM trên thành CNTs làm giảm sức căng 

bề mặt của CNTs, giúp ngăn ngừa hình thành sự kết khối.  

1.1.6.2. Biến tính tạo liên kết cộng hóa trị 

 Một trong những đặc trưng của CNTs là trơ nên xu hướng kết hợp với nhau 

tạo thành bó diễn ra mạnh, do đó làm giảm hoạt tính trong những xử lý hóa học. Vì 

thế, bề mặt CNTs cần được biến tính tạo liên kết cộng hóa trị. Biến tính tạo liên kết 

cộng hóa trị là phương pháp tạo ra các liên kết hóa học hoặc các khuyết tật trên các 

nguyên tử cacbon của bề mặt CNTs thông qua những phản ứng hóa học. Quá trình 

biến tính này sẽ làm tăng độ tan của CNTs trong nước [110]. Đồng thời, Cũng là 

một giai đoạn để loại bỏ xúc tác kim loại để tinh chế CNTs [57].   

Hai cách chủ yếu để thực hiện quá trình biến tính này là tạo liên kết cộng hóa 

trị với thành ống và tạo khuyết tật trên thành ống. Một trong những tác nhân biến 

tính được sử dụng phổ biến trong quá trình biến tính này là các chất oxi hóa mạnh. 

Khi xử lý với những tác nhân oxi hóa như HNO3, KMnO4/H2SO4, O2, 

K2Cr2O7/H2SO4, CNTs có thể bị mở ống hoặc cắt thành những ống ngắn hơn. Khi 

đó, những khuyết tật sẽ xuất hiện trên bề mặt CNTs [23]. Đồng thời, những nhóm 
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chức chứa oxi như cacboxylic, xeton và ancol được tạo ra thông qua quá trình oxi 

hóa [33]. Những nhóm chức này đóng vai trò rất quan trọng khi tiếp tục chức năng 

hóa bề mặt CNTs như gắn các nhóm chức amin. Thông thường, sau khi tạo các 

nhóm chức chứa oxi trên bề mặt CNTs, vật liệu thường được hoạt hóa bằng thionyl 

clorua, carbodiimit như N-(3- dimetylaminopropyl)- N’-ethylcarbodiimit (EDC), N, 

N’-dicyclohexylcarbodiimit (DCC) hay N-hidroxysuccinimit (NHS) để tăng hoạt 

tính của các nhóm chức đó. Siêu âm cũng là một phương pháp tạo ra khuyết tật trên 

bề mặt CNTs [84], [93]. Quá trình flo hóa [92], cộng nucleophin [137], cộng 

electrophin [129] và cộng vòng [35] cũng là những phản ứng được sử dụng để làm 

tách rời các ống CNTs đã tạo bó thành các ống riêng lẻ và làm tăng đáng kể khả 

năng phân bố của SWCNTs. 

Với sự có mặt của các nhóm chức chứa oxi (–COO
-
, –OH

-
) trên bề mặt vật 

liệu CNTs sau khi oxi hóa; các bó CNTs được phân tách thành các ống riêng lẻ làm 

tăng đáng kể diện tích bề mặt vật liệu và bề mặt các ống CNTs được tích điện âm, 

do đó, khả năng hấp phụ cation tăng lên đáng kể so với vật liệu CNTs chưa được 

oxi hóa. Do vậy, trên thế giới, nhiều nghiên cứu biến tính bề mặt CNTs bằng 

phương pháp oxi hóa đã được thực hiện và ứng dụng vật liệu thu được vào lĩnh vực 

hấp phụ kim loại nặng nhằm mục đích xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong dung dịch 

nước [16], [26], [87], [88], [89], [94], [104], [123], [140], [145]. Đây cũng là một 

trong những nội dung nghiên cứu lớn của luận án này.  

1.2. Lý thuyết về hấp phụ [1], [4] 

1.2.1. Khái niệm quá trình hấp phụ 

Các quá trình dị thể như sự hòa tan, sự chuyển pha, sự tạo thành và phân hủy 

chất rắn, quá trình xúc tác dị thể, quá trình điện hóa... đều xảy ra trên bề mặt phân 

chia pha. Trạng thái của chất ở trên bề mặt phân chia pha hoàn toàn khác trạng thái 

của nó khi ở trong lòng các pha do sự khác nhau của các trường phân tử. Sự khác 

nhau này gây ra những hiện tượng bề mặt trên ranh giới phân chia pha.  

Hấp phụ là hiện tượng một chất nào đó (dưới dạng phân tử, nguyên tử hay 

ion) có khuynh hướng tập trung trên bề mặt phân chia pha nào đó. Đối với sự hấp 

phụ các chất khí hay lỏng trên bề mặt chất rắn, nguyên nhân chủ yếu của sự hấp phụ 
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là do năng lượng dư trên ranh giới bề mặt phân chia pha rắn - khí hay rắn - lỏng. 

Các lực tương tác trong hấp phụ này có thể là các lực Van der waals. Chất hấp phụ 

là chất mà phân tử ở lớp bề mặt có khả năng hút các phần tử của pha khác nằm tiếp 

xúc với nó. Chất bị hấp phụ là chất bị hút ra khỏi pha lỏng đến tập trung trên bề mặt 

chất hấp phụ. Thông thường quá trình hấp phụ là quá trình tỏa nhiệt. 

1.2.2. Cân bằng hấp phụ  

Hấp phụ là một quá trình thuận nghịch. Khi tốc độ hấp phụ (quá trình thuận) 

bằng tốc độ giải hấp phụ (quá trình nghịch) thì quá trình hấp phụ đạt trạng thái cân 

bằng. Với một lượng xác định chất hấp phụ, lượng chất bị hấp phụ là một hàm của 

nhiệt độ và áp suất hoặc nồng độ của chất bị hấp phụ trong pha rắn. 

 q = f(T, P hoặc C) (1.1) 

Trong đó: q là dung lượng hấp phụ (mg/g); 

T là nhiệt độ (K); 

P là áp suất (mmHg); 

C là nồng độ của chất bị hấp phụ trong pha rắn (mg/L). 

Dung lượng hấp phụ cân bằng là khối lượng chất bị hấp phụ trên một đơn vị 

khối lượng chất hấp phụ ở trạng thái cân bằng trong điều kiện xác định về nồng độ 

và nhiệt độ. 

 

0( )e
e

C C V
q

m


  (1.2) 

Trong đó:  qe là dung lượng hấp phụ lúc đạt cân bằng hấp phụ (mg/g); 

  V là thể tích chất bị hấp phụ (L); 

  m là khối lượng chất hấp phụ (g); 

C0 và Ce là nồng độ của chất bị hấp phụ tại thời điểm ban đầu và thời 

điểm cân bằng (mg/L); 

1.2.3. Động học hấp phụ 

1.2.3.1. Một số khái niệm 

* Tốc độ phản ứng hóa học: được đo bằng độ biến thiên nồng độ của các chất 

phản ứng (hay sản phẩm phản ứng) trong một đơn vị thời gian. 

* Bậc phản ứng: 
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Trong động hóa học, để phân biệt các phản ứng người ta dùng một đại lượng 

gọi là bậc phản ứng. Năm 1867, Guldberg và Wagge đưa ra định luật tác dụng khối 

lượng mô tả sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nồng độ của các chất phản ứng 

như sau: ở nhiệt độ không đổi, tốc độ của phản ứng tỷ lệ với tích của nồng độ các 

chất phản ứng. 

Với phản ứng tổng quát: a1A1 + a2A2 + ... → b1B1 + b2B2 + .... 

Biểu thức của định luật tác dụng khối lượng có dạng: 

 
1 2

1 2
. . ...a a

A Av k C C  (1.3) 

Với hệ số tỷ lệ k là hằng số tốc độ phản ứng 

Tổng quát:        1 1

1 2
. . ...n n

A Av k C C  (1.4) 

Trong đó:  n1, n2 là bậc riêng phần đối với chất A1, A2 

   n = n1 + n2 + ... là bậc toàn phần (bậc chung) của phản ứng. 

Như vậy, bậc phản ứng là tổng các số mũ của các thừa số nồng độ trong 

phương trình tốc độ phản ứng. 

1.2.3.2. Các mô hình động học hấp phụ 

Đối với hệ hấp phụ lỏng - rắn, động học hấp phụ xảy ra theo các giai đoạn kế 

tiếp nhau:  

- Chất bị hấp phụ chuyển động đến bề mặt chất hấp phụ. Đây là giai đoạn 

khuếch tán trong dung dịch. 

- Phần tử chất bị hấp phụ chuyển động tới bề mặt ngoài của chất hấp phụ 

chứa các hệ mao quản. Đây là giai đoạn khuếch tán màng.  

- Chất bị hấp phụ khuếch tán vào bên trong hệ mao quản của chất hấp phụ. 

Đây là giai đoạn khuếch tán trong mao quản.  

- Các phần tử chất bị hấp phụ được gắn vào bề mặt chất hấp phụ. Đây là giai 

đoạn hấp phụ thực sự.  

Trong tất cả các giai đoạn đó, giai đoạn có tốc độ chậm nhất sẽ quyết định 

hay khống chế chủ yếu tốc độ của toàn bộ quá trình hấp phụ. Với hệ hấp phụ trong 

môi trường nước, quá trình khuếch tán thường chậm và đóng vai trò quyết định. 



22 
 

 
   

Các mô hình động học được sử dụng để nghiên cứu cơ chế và các giai đoạn 

kiểm soát tốc độ của quá trình hấp phụ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 

hai mô hình động học phổ biến để nghiên cứu động học sự hấp phụ kim loại, đó là: 

biểu kiến bậc nhất (the pseudo-first order), biểu kiến bậc hai (the pseudo-second 

order). 

Trong các mô hình này, lượng kim loại bị hấp phụ vào pha rắn, hay còn gọi 

là dung lượng hấp phụ kim loại của chất hấp phụ qt (mg/g) tại thời điểm t được tính 

tương tự theo công thức (1.2). 

- Phương trình động học biểu kiến bậc nhất  

Phương trình tốc độ biểu kiến bậc nhất được đề nghị đầu tiên bởi Lagergren 

[83] thường được biểu diễn dưới dạng: 

 
1( )t

e t

dq
k q q

dt
   (1.5) 

Trong đó:  k1 là hằng số tốc độ bậc nhất biểu kiến (L/giây). 

Sau khi lấy tích phân 2 vế với các điều kiện biên t = 0 đến t = t và qt = 0 đến 

qt = qt, dạng tích phân của phương trình (1.5) trở thành: 

 ln(qe - qt) = lnqe - k1t       (1.6) 

Nếu tốc độ hấp phụ tuân theo quy luật động học bậc nhất biểu kiến, đường 

biểu diễn ln(qe - qt) theo t sẽ là đường thẳng, từ đó k1 và qe có thể được xác định từ 

độ dốc và giao điểm của đường hồi quy tuyến tính với trục tung. 

- Phương trình động học biểu kiến bậc hai  

Phương trình động học hấp phụ biểu kiến bậc hai được sử dụng vào khoảng 

giữa những năm 80 [27] để biểu diễn các yếu tố ảnh hưởng đến dung lượng hấp phụ 

của pha rắn. Mô hình này phù hợp với giả thuyết cho rằng hấp phụ hóa học là bước 

kiểm soát tốc độ, biểu diễn dưới dạng: 

 

2

2 ( )t
e t

dq
k q q

dt
 

 
(1.7) 

Trong đó:  k2 là hằng số tốc độ bậc hai biểu kiến (g/mg.giây). 

Với các điều kiện biên t = 0 đến t = t và qt = 0 đến qt = qt, phương trình (1.7) 

có dạng tích phân sau: 
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2

1 1

e t e

k t
q q q

 


 (1.8) 

Phương trình (1.8) có thể được biến đổi thành: 

 
2

2

1t

e e

t
q

t

k q q





 (1.9) 

Và có dạng tuyến tính: 

 
2

2

1

t e e

t t

q k q q
   (1.10) 

Trong đó h (mg/g.giây) có thể được xem là tốc độ hấp phụ ban đầu qt/t → 0, 

vì vậy: 

 
2

2 eh k q  (1.11) 

Phương trình (1.10) có thể được viết lại dưới dạng: 

 

1

t e

t t

q h q
   (1.12) 

Nếu sự hấp phụ tuân theo động học biểu kiến bậc hai, đồ thị biểu diễn quan 

hệ t/qt theo t của phương trình (1.10) sẽ là đường thẳng, từ đó qe, k2 và h có thể được 

xác định từ độ dốc và giao điểm của đường hồi quy tuyến tính với trục tung. 

1.2.4. Đẳng nhiệt hấp phụ/khử hấp phụ 

Trong nghiên cứu hấp phụ người ta quan tâm đến thể tích chất bị hấp 

phụ/giải hấp phụ ứng với các áp suất cân bằng của khí (hơi) trên bề mặt chất rắn 

(chất hấp phụ) ở tại một nhiệt độ không đổi. Mối quan hệ V = f(P) ở T = const được 

gọi là đường đẳng nhiệt hấp phụ hay còn gọi là phương trình đẳng nhiệt hấp 

phụ/khử hấp phụ.   

Theo IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) hệ mao 

quản bên trong vật liệu được phân chia thành 3 loại:   

- Vật liệu mao quản lớn: đó là vật liệu có kích thước mao quản d > 50 nm (d: 

đường kính trung bình của mao quản); 

- Vật liệu mao quản trung bình: 2 < d < 50 nm; 

- Vật liệu mao quản nhỏ: d < 2 nm. 
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Hình 1.7. Các kiểu đường hấp phụ đẳng nhiệt. 

Đẳng nhiệt hấp phụ được chia ra 6 dạng cơ bản như trình bày ở hình 1.7. 

- Dạng I: tương ứng với sự hấp phụ đơn lớp của chất rắn vi mao quản 

(đẳng nhiệt Langmuir); 

- Dạng II: tương ứng với sự hấp phụ đa lớp của chất rắn đại mao quản hoặc 

không mao quản; 

- Dạng III: tương ứng với sự hấp phụ yếu của chất rắn đại mao quản hoặc 

không mao quản; 

- Dạng IV: tương ứng với sự hấp phụ của chất rắn mao quản trung bình 

kèm với đường trễ; 

- Dạng V: tương tự dạng IV nhưng sự tương tác giữa chất hấp phụ và chất 

bị hấp phụ yếu; 

- Dạng VI: tương ứng với sự hấp phụ nhiều giai đoạn trên chất rắn có nhiều 

bề mặt khác nhau và/hoặc sự tương tác mạnh giữa chất bị hấp phụ và bề 

mặt chất hấp phụ. 
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1.2.4.1. Mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich 

Mô hình này dựa trên giả thuyết sự hấp phụ đa lớp, bề mặt chất hấp phụ 

không đồng nhất với các tâm hấp phụ khác nhau về số lượng và năng lượng hấp 

phụ. Quan hệ giữa dung lượng hấp phụ cân bằng và nồng độ cân bằng của chất hấp 

phụ được biểu diễn bằng phương trình: 

 

1/n

e F eq K C  (1.13) 

Trong đó:  KF (L/g) và n: các hằng số Freundlich. 

Lấy logarit hai vế của phương trình (1.13) ta được: 

 

1
lg lg lge F eq K C

n
   (1.14) 

Dạng tuyến tính của phương trình Freundlich tại thời điểm cân bằng được viết lại: 

 

1
ln ln lne F eq K C

n
   (1.15) 

1.2.4.2. Mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir 

Mô hình này dựa trên giả thuyết sự hấp phụ đơn lớp, nghĩa là các chất bị hấp 

phụ hình thành một lớp đơn phân tử và tất cả các tâm hấp phụ trên bề mặt chất hấp 

phụ có ái lực như nhau đối với chất bị hấp phụ. 

Phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir được biểu diễn như sau: 

 
1

m L e
e

L e

q K C
q

K C



     (1.16) 

Trong đó: qm là dung lượng hấp phụ đơn lớp cực đại (mg/g); 

KL là hằng số hấp phụ Langmuir (L/mg). 

Phương trình trên có thể được biểu diễn dưới dạng tuyến tính như sau: 

 

1e e

e m L m

C C

q q K q
 

 

(1.17) 

1.2.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ và các tham số nhiệt động học  

Trong khoảng nhiệt độ nghiên cứu, nếu việc tăng nhiệt độ làm tăng dung 

lượng hấp phụ thì có thể nói rằng quá trình hấp phụ là quá trình thu nhiệt. Điều này 

có thể giúp củng cố thêm rằng quá trình kết hợp kim loại vào bề mặt chất hấp phụ 

có bản chất của sự tương tác hóa học [5]. 
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Việc tính toán các tham số nhiệt động học dùng để khẳng định lại bản chất 

hấp phụ của nghiên cứu này. Các tham số bao gồm: biến thiên năng lượng tự do 

Gibbs (∆G
o
), biến thiên entanpi (∆H

o
) và biến thiên entropi (∆S

o
). Được tính toán 

theo các phương trình sau: 
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Trong đó:  KC là hằng số cân bằng của quá trình hấp phụ; 

   Cae và Ce lần lượt là nồng độ ion ở pha rắn và dung dịch (mg/L).  

 Xây dựng giản đồ Van’t Hoff biểu diễn mối quan hệ giữa lnKC và 1/T theo 

phương trình trên và tính các tham số nhiệt động từ độ dốc và giao điểm với trục 

tung của đồ thị. Từ các giá trị tính được này sẽ khẳng định thêm bản chất của quá 

trình hấp phụ. 

1.3. Xúc tác dị thể [8] 

1.3.1. Khái niệm xúc tác  

 Thuật ngữ “xúc tác” lần đầu tiên được Berzelius đưa ra để đặt tên cho hiện 

tượng làm tăng tốc độ phản ứng hoá học dưới tác động của một chất gọi là chất xúc 

tác. Về hình thức, có thể định nghĩa: xúc tác là sự thay đổi tốc độ của các phản ứng 

hoá học do ảnh hưởng của những chất gọi là chất xúc tác; những chất này tham gia 

nhiều lần vào tương tác hoá học trung gian với các tác chất và sau mỗi chu trình 

tương tác trung gian lại phục hồi thành phần hoá học của mình. Boreskov cho rằng, 

bản chất của hiện tượng xúc tác là sự tương tác hoá học trung gian của chất xúc tác 

với các chất tham gia phản ứng.  

1.3.2. Hấp phụ trong xúc tác dị thể 

 Đối với phản ứng xúc tác dị thể xảy ra trên bề mặt chất xúc tác rắn, bất kỳ 

kiểu hấp phụ nào cũng có vai trò nhất định. Tuy nhiên, tương tác giữa chất xúc tác 

với các tác chất có bản chất hoá học, cho nên hấp phụ hoá học có vai trò quyết định. 

Tương tác hấp phụ hoá học đó có thể được thực hiện không những thông qua tương 
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tác trực tiếp giữa các phân tử tác chất trong hệ với bề mặt chất xúc tác mà còn có 

thể thông qua hình thức trung gian là hấp phụ vật lý. Hấp phụ vật lý, tuy không 

đóng vai trò quyết định trong tiến trình của phản ứng xúc tác dị thể nhưng lại là 

phương tiện rất quan trọng để xác định nhiều tính chất đặc trưng của chất xúc tác. 

Cũng chính nhờ hấp phụ vật lý ít phụ thuộc vào thành phần hoá học của bề mặt chất 

xúc tác cho nên có thể sử dụng nó như là phương tiện để xác định đại lượng bề mặt 

chất xúc tác, hình dáng và kích thước các tiểu phân tạo nên các hạt xúc tác, hình 

dáng và kích thước các lỗ xốp và nhiều đại lượng đặc trưng khác của chất xúc tác, 

chất mang xúc tác. Trên bề mặt vật rắn, một phần những lực gây ra liên kết giữa các 

tiểu phân không được bão hoà. Đối với đa số các chất rắn là kim loại, tinh thể cộng 

hoá trị và ion, các polime… (trừ các tinh thể phân tử), những lực đó đều có bản chất 

hoá học, nghĩa là đều bằt nguồn từ tương tác của các điện tử giữa các nguyên tử. 

Những tương tác đó dẫn đến hiện tượng hấp phụ hoá học. Tương tác trong hấp phụ 

hoá học có thể liên quan tới sự hình thành cặp điện tử từ những điện tử không ghép 

đôi của chất hấp phụ và chất bị hấp phụ, sự dịch chuyển điện tử giữa chất hấp phụ 

và chất bị hấp phụ dẫn đến sự hình thành ion, sự dịch chuyển những cặp điện tử 

không chia tách hoặc những chuyển dịch khác (ví dụ chuyển dịch proton) tuỳ thuộc 

vào tính chất hoá học của vật rắn và của chất bị hấp phụ. Về nguyên tắc, hấp phụ 

hoá học chỉ xảy ra trên bề mặt vật rắn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bên 

cạnh tương tác hoá học bề mặt, cũng có thể xảy ra sự thâm nhập chất bị hấp phụ vào 

bên trong thể tích vật rắn, nghĩa là xảy ra hiện tượng hấp thụ.  

Đối với một số kim loại, lượng chất bị hấp phụ có thể cao hơn độ hoà tan của 

chất đó trong khối kim loại. Có thể, trong trường hợp đó, xảy ra hiện tượng có tính 

chất trung gian giữa hấp phụ hoá học và hấp thu tăng cường tại lớp gần bề mặt do 

những thay đổi các thông số tinh thể học và những tính chất khác tại đó. Vì hấp phụ 

hoá học được gây ra bởi các lực hoá học, cho nên tác động của các lực đó giảm 

nhanh với khoảng cách và do đó, sự di chuyển của các tiểu phân bị hấp phụ trên bề 

mặt đòi hỏi phải vượt qua một hàng rào năng lượng nhất định. Và như vậy, chúng 

cần được coi như những tiểu phân định vị trên những phần bề mặt xác định. Sự di 

chuyển từ vị trí này sang vị trí khác chỉ có thể xảy ra nếu nhiệt hấp phụ rất nhỏ hoặc 
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ở nhiệt độ cao. Khi giảm áp suất hoặc tăng nhiệt độ sẽ xảy ra hiện tượng giải hấp 

chất bị hấp phụ (đây là quá trình giải phóng các chất bị hấp phụ ra khỏi chất hấp 

phụ). Nếu khi giải hấp, chất bị hấp phụ được giải phóng ở dạng như ban đầu trước 

khi hấp phụ thì quá trình hấp phụ (vật lý hoặc hoá học) đó được coi là thuận nghịch. 

Nếu liên kết giữa chất hấp phụ và chất bị hấp phụ tương đối bền, quá trình giải hấp 

có thể dẫn đến sự giải phóng vào hệ những nguyên tử chất hấp phụ gắn kết với chất 

bị hấp phụ. Những quá trình như vậy được gọi là hấp phụ hoá học không thuận 

nghịch. 

1.3.3. Xúc tác oxi hóa dị thể 

1.3.3.1. Khái niệm 

 Các phản ứng oxi hóa các chất hữu cơ rất đa dạng, nhưng có thể chia thành 

hai nhóm phản ứng: oxi hóa hoàn toàn với sản phẩm cuối là CO2 và H2O hoặc oxi 

hóa chọn lọc với sản phẩm là các hợp chất hữu cơ chứa oxi.  

 Oxi hóa xúc tác dị thể có thể được áp dụng trong các trường hợp mà các 

phương pháp khác không thể thực hiện được và có hiệu quả trong trường hợp nồng 

độ tạp chất khá thấp (nhưng cao hơn ngưỡng cho phép). Phương pháp oxi hóa hoàn 

toàn thường được chọn để xử lý khí thải do các ưu điểm sau:  

 - Sản phẩm tạo thành là CO2 và H2O có thể được thải ra ngoài hoặc CO2 có 

thể được hấp thụ hoàn toàn bằng dung dịch kiềm; 

 - Cho phép xử lý khí đa cấu tử với các chất bẩn có nồng độ ban đầu từ thấp 

đến cao vẫn đạt được mức làm sạch cao; 

 - Hệ thống thiết bị đơn giản nhưng vẫn đạt hiệu quả cao khi sử dụng chất xúc 

tác thích hợp; 

 - Bố trí được nhiều hệ phản ứng hoạt động song song hoặc xen kẽ, nhờ đó 

thiết bị có thể hoạt động liên tục;  

 - Xúc tác có thể được hoàn nguyên và tái sử dụng nhiều lần; 

 - Không đòi hỏi nhiều năng lượng như phương pháp đốt nhiệt, nên có hiệu 

quả kinh tế cao hơn.  

 Nhược điểm của phương pháp là chất xúc tác dễ bị mất hoạt tính do bị đầu 

độc bởi những chất độc như các hợp chất chứa lưu huỳnh (H2S, CS2, thiophen, 
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mecaptan,…), CO, halogen tự do, thủy ngân và các muối của nó, hợp chất photpho, 

chì… Một trong những yêu cầu đối với chất xúc tác là có độ bền cấu trúc và bền 

hóa học cao trong điều kiện phản ứng. Các chất xúc tác xử lý môi trường hiện đại 

có hoạt độ, độ chọn lọc cao, bền cơ học và bền với các chất độc và nhiệt.  

 Xúc tác oxi hóa là phương pháp thuận lợi và hiệu quả để tổng hợp các hợp 

chất có ích như monome cho các quá trình polime hóa công nghiệp; các dung môi; 

các bán thành phẩm để tổng hợp chất màu, dược liệu, chất hoạt động bề mặt... Hiện 

nay oxi hóa chọn lọc các chất hữu cơ trên các chất xúc tác dị thể đang được ứng 

dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa học để sản xuất etilen oxit từ etilen, acrolein và 

axit acrylic từ propilen, butađien từ buten, anhiđrit phtalic từ naphtalen hoặc o-

xylen, anhiđrit maleic từ benzen hoặc buten, fomanđehit từ metanol, acrylonitril từ 

propilen và amoniac...  

1.3.3.2. Cơ chế oxi hóa xúc tác dị thể 

 Các phản ứng oxi hóa xúc tác đồng thể trong pha khí và đa số trường hợp 

trong pha lỏng đều xảy ra theo cơ chế dây chuyền [8]. Tương tác giữa tác chất và 

chất xúc tác sản sinh ra những tiểu phân có khả năng tích tụ năng lượng cho phản 

ứng và sử dụng nó để phát triển mạch dây chuyền. Có những ý kiến cho rằng, trên 

chất xúc tác rắn, phản ứng oxi hóa cũng xảy ra theo cơ chế dây chuyền, tuy nhiên, 

đại đa số các tác giả đều thống nhất là, trong những điều kiện của các quá trình công 

nghiệp tất cả các phản ứng oxi hóa xảy ra đều không có sự tham gia của các quá 

trình trong pha khí. Nói chung, những quá trình được gọi là xúc tác đồng thể - dị 

thể, nghĩa là những quá trình, trong đó một phần các tiểu phân hoạt động sơ cấp 

(nguyên tử hoặc gốc tự do) được hình thành rồi di chuyển vào pha khí và tiếp tục 

phản ứng ở đó, chỉ xảy ra ở những nhiệt độ cao. Ví dụ ở 100
o
C phản ứng oxi hóa 

hiđro trên các xúc tác platin chỉ xảy ra trên bề mặt, tuy nhiên, nếu nâng nhiệt độ lên 

150
o
C, phản ứng chủ yếu xảy ra trong pha khí. Đó là điều cần lưu ý khi nghiên cứu 

các phản ứng oxi hóa. Cần lưu ý rằng, hầu hết các phản ứng xúc tác trong công 

nghiệp đều được tiến hành trong những điều kiện mà sự chuyển dịch vào pha khí 

không xảy ra. Nghĩa là, sự chuyển hóa chỉ xảy ra trên bề mặt chất xúc tác và tác 
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động của chất xúc tác là bằng sự hình thành các hợp chất bề mặt với các tác chất, 

mở ra con đường mới thuận lợi hơn cho phản ứng.  

 Trong những phản ứng mà tác nhân oxi hóa chính là oxi phân tử thì trở ngại 

lớn nhất về mặt năng lượng là sự đứt liên kết giữa các nguyên tử oxi để tham gia 

vào phản ứng. Quá trình đó được xúc tiến bởi sự gắn kết của điện tử và ta có thể giả 

thiết quá trình gắn kết đó xảy ra trên bề mặt chất xúc tác như sau: O2  O2
-
  O

-
 

 O
2-

 

 Tất cả các dạng trên đây đều có thể tham gia vào tương tác với chất bị oxi 

hóa. Người ta thường quan tâm nhiều hơn đến hai dạng O2
-
 và O

-
 có thể là do hai 

dạng này dễ được phát hiện bằng phổ cộng hưởng từ điện tử. Tương tác giữa tiểu 

phân mang điện tích (âm) của oxi với tác chất thường kèm theo sự dịch chuyển điện 

tử ngược lại đến chất xúc tác. Chính những sự dịch chuyển điện tử trong tương tác 

trung gian đã làm cho các nhà khoa học nhận thấy vai trò hết sức quan trọng của các 

kim loại chuyển tiếp khi nó làm chất xúc tác cho các quá trình oxi hóa. Hoạt tính 

xúc tác của các kim loại chuyển tiếp “d” được quy định bởi những giá trị năng 

lượng không phải lớn lắm được sinh ra do các biến thiên hóa trị của ion kim loại; 

tình huống đó có khả năng thúc đẩy các chuyển dịch điện tử trong quá trình tương 

tác với các tác chất. Khả năng hình thành các liên kết phối trí cũng có vai trò không 

kém quan trọng trong quá trình đó. Nếu có hai tác chất cùng liên kết thì sự hình 

thành phức như vậy cũng tạo thuận lợi cho sự định hướng các phân tử có lợi cho 

việc dịch chuyển điện tử thông qua ion trung tâm. Sự dịch chuyển điện tử từ chất 

xúc tác vào phân tử oxi cũng có tác dụng làm cho nó phân ly dễ dàng hơn. Khi chất 

xúc tác tương tác với tác chất lại xảy ra quá trình dịch chuyển điện tử ngược lại. Hai 

quá trình dịch chuyển điện tử đó có thể xảy ra riêng biệt nhau mà cũng có thể xảy ra 

đồng thời.  

 Chính vì vậy, cơ chế phản ứng oxi hóa cũng có hai kiểu: (i) cơ chế phân 

đoạn (xảy ra theo hai giai đoạn) và (ii) cơ chế liên hợp (xảy ra đồng thời).  

 Cơ chế phân đoạn thường được dùng để lý giải phản ứng oxi hóa trên các 

chất xúc tác oxit, trong đó có hai giai đoạn: (i) tương tác của tác chất với oxi của bề 

mặt chất xúc tác và (ii) phục hồi oxi của bề mặt nhờ tương tác của chất xúc tác với 
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tác nhân oxi hóa. Quan điểm này từ lâu đã được các nhà nghiên cứu sử dụng, tuy 

nhiên nhiều người đã lý giải một cách sai lầm rằng, đây là hiện tượng chuyển pha 

của chất xúc tác, ví dụ trong phản ứng oxi hóa trên người ta đã giả thiết có sự hình 

thành pha của oxit có hóa trị thấp hơn. Ý tưởng này mâu thuẫn với quy luật chung 

về sự bền vững của các pha trong diễn biến của các phản ứng dù ở trạng thái ổn 

định hay giả ổn định (quasi-stationary). Thực tế thì trong cơ chế này, tác chất, oxi 

và hợp chất trung gian chỉ tương tác hóa học với chất xúc tác ở lớp bề mặt mà thôi. 

Quan điểm tương tác đồng thời của cả hai tác chất với chất xúc tác được hình thành 

trên cơ sở giả thiết về sự phụ thuộc lẫn nhau của các quá trình tương tác của các tác 

chất với chất xúc tác.  

Việc phản ứng xảy ra theo cơ chế phân đoạn hay cơ chế liên hợp phụ thuộc 

vào năng lượng tự do của các phức hoạt động trung gian, tuy nhiên hiện nay đại 

lượng này chưa thể tính được bằng con đường lý thuyết. Mặc dù vậy, nếu xem xét 

riêng rẽ yếu tố năng lượng và yếu tố entropi trong biểu thức của tốc độ phản ứng, có 

thể đi đến kết luận rằng, trong cơ chế phân đoạn yếu tố entropi lớn hơn nhiều so với 

trường hợp phản ứng xảy ra theo cơ chế liên hợp. Các tính toán của Boreskov cho 

thấy, đối với các phản ứng xảy ra trong pha khí ở áp suất gần với áp suất khí quyển 

thừa số entropi trong cơ chế phân đoạn có thể có giá trị cao hơn trong cơ chế liên 

hợp từ 5 đến 8 bậc. Đối với phản ứng trong dung dịch, thừa số entropi giảm đến 3 - 

5 bậc. Giá trị của thừa số entropi khi nào cũng tăng lên nếu phức hoạt động trong cơ 

chế phân đoạn chứa ít phân tử tác chất hơn phức hoạt động trong cơ chế liên hợp. 

Tuy nhiên, việc thừa số entropi tăng lên 5 - 8 bậc cũng chỉ bù lại cho việc tăng giá 

trị của năng lượng hoạt hóa. Từ đó có thể đi đến kết luận rằng, tại một nhiệt độ nào 

đó, nếu cơ hội xảy ra phản ứng theo cả hai cơ chế là như nhau, nghĩa là năng lượng 

tự do của các phức hoạt động theo hai đường phản ứng xấp xỉ nhau, thì ở những 

nhiệt độ cao hơn nhiệt độ đó, phản ứng xảy ra theo cơ chế phân đoạn, còn ở những 

nhiệt độ thấp hơn, phản ứng xảy ra theo cơ chế liên hợp. Hệ quả là sẽ phải có sự gãy 

khúc của biến thiên năng lượng hoạt hóa; khi hạ nhiệt độ năng lượng hoạt hóa 

chuyển sang có giá trị nhỏ hơn.  
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1.3.3.3. Loại lưu huỳnh trong dầu mỏ bằng quá trình oxi hóa xúc tác dị thể 

 Lưu huỳnh trong dầu mỏ tồn tại chủ yếu dưới dạng các hợp chất thiophen 

như benzothiophen (BT), dibenzothiophen (DBT) và đimetyl đibenzothiophen 

(DMDBT). Trước đây, phương pháp hidro đề sulfua hóa 

(hidrodesulfurization/HDS) là phương pháp được sử dụng phổ biến để loại lưu 

huỳnh trong dầu mỏ, tuy nhiên phương pháp không đạt hiệu quả cao đối với DBT, 

đặc biệt là đối với các dẫn xuất của nó [65]. Vì vậy, để đáp ứng loại sâu lưu huỳnh, 

phương pháp này thường đòi hỏi năng lượng cao và những chất xúc tác hoạt tính 

[116].  

Ngày nay, một trong những phương pháp đề sulfua hóa sâu dầu mỏ phổ biến 

là phương pháp oxi hóa (oxidative desulfurization/ODS) với một số chất xúc tác 

[149]. Ưu điểm của phương pháp này là áp dụng được với các hợp chất mà không 

thể dùng phương pháp HDS do cản trở không gian, đồng thời quá trình oxi hóa có 

thể được thực hiện ở nhiệt độ phòng và điều kiện khí quyển.  

Nguyên tắc của phương pháp này là oxi hóa thiophen và các dẫn xuất của nó 

thành các hợp chất phân cực hơn (sulfoxit hoặc sulfon), là các hợp chất dễ bị tách ra 

khỏi nhiên liệu bằng các phương pháp truyền thống như chiết, hấp phụ, chưng cất... 

[31], [130], [138]. Quá trình loại lưu huỳnh nhờ phản ứng oxi hóa thường bao gồm 

hai bước cơ bản: (i) oxi hóa các hợp chất sulfua và (ii) tinh chế. Giai đoạn oxi hóa 

có mặt chất oxi hóa và đôi khi có thêm xúc tác để tăng tốc độ của quá trình. Nhiều 

chất oxi hóa đã được nghiên cứu nhằm sản xuất nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 

rất thấp như là: hidropeoxit, NO2 và HNO3.  

Chất xúc tác sử dụng cho quá trình ODS có thể là xúc tác đồng thể như 

HCOOH [149], Na2WO4 [32]… hay xúc tác dị thể như Cu/TS-1 [73], đặc biệt là 

axit tungstophotphoric (TPA) hay tungsten oxit (WO3) [10], [107]… Loại xúc tác dị 

thể chứa tungsten hiện đang là loại xúc tác thể hiện hoạt tính cao trong quá trình oxi 

hóa thiophen trong dầu mỏ với chất oxi hóa phổ biến là H2O2 [150]. Gwang-Nam 

Yun và cộng sự đã sử dụng xúc tác axit photphotungstic cho phản ứng oxi hóa loại 

lưu huỳnh trong dầu vòng nhẹ (LCO) và H2O2 là tác nhân oxi hóa [152]. Các hợp 

chất chứa lưu huỳnh bền bị oxi hóa bởi H2O2 thành sulfon và sulfoxit và được loại 
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khỏi dầu bằng cách tách chiết dung môi. Đây là loại chất xúc tác được nhiều nhà 

nghiên cứu sử dụng nhờ kích thước phân tử lớn, khả năng dự trữ và chuyển điện tử 

tốt và độ bền nhiệt cao.  

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây cho rằng, các đám tungsten oxit không 

thể hiện hoạt tính xúc tác ở nhiệt độ phản ứng thấp do các tâm xúc tác có tính axit 

yếu [24]. Do vậy, việc phủ tungsten lên bề mặt các loại vật liệu cấu trúc mao quản 

trung bình không chứa silic để tạo ra một loại vật liệu mới đóng vai trò là chất xúc 

tác rắn cho phản ứng oxi hóa lưu huỳnh trong dầu mỏ đã được thực hiện nhằm nâng 

cao hiệu quả loại lưu huỳnh trong dầu mỏ [55], [63], [121], [148]. Tuy nhiên, cấu 

trúc của vật liệu mao quản trung bình thường bị sập sau khi đưa kim loại lên vật 

liệu, và do đó, làm giảm hoạt tính xúc tác.  

Để hạn chế những vấn đề trên, tungsten đã được nghiên cứu phủ trên bề mặt 

của các vật liệu chứa silic như TiO2-SiO2, SiO2, MCM41, MIL101… và ứng dụng 

xúc tác cho phản ứng oxi hóa lưu huỳnh trong dầu mỏ [10], [56], [107], [156]. Mặc 

dù vậy, quá trình loại thiophen cũng không cao, hiệu suất cũng chỉ đạt khoảng 70 % 

[156]. 

Các vật liệu cacbon được biết đến là những chất hấp phụ hiệu quả cũng đã 

được nghiên cứu để loại hợp chất lưu huỳnh trong dầu mỏ bằng phương pháp hấp 

phụ, tuy nhiên hiệu suất và dung lượng hấp phụ khá thấp [49], [76], [96]. Gần đây, 

vật liệu cacbon cũng được oxi hóa bề mặt và sử dụng làm chất xúc tác để oxi hóa 

hợp chất chứa lưu huỳnh trong dầu mỏ với sự có mặt của chất oxi hóa như 

oxi…[158]. Việc phủ oxit hay muối của tungsten lên bề mặt các loại vật liệu cacbon 

như cacbon nano ống để tạo ra một loại vật liệu mới W/CNTs và ứng dụng loại lưu 

huỳnh trong dầu mỏ hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào thực hiện. Sự khác biệt 

về khả năng xúc tác của loại vật liệu này so với những loại vật liệu mao quản chứa 

silic vẫn chưa được nghiên cứu. Do vậy, nội dung này đã được thực hiện trong luận 

án nhằm làm rõ những vấn đề trên.  

1.3.4. Động học xúc tác dị thể 

 Mô hình động học được sử dụng phổ biến nhất khi khảo sát động học của các 

quá trình xúc tác là mô hình Langmuir-Hinshelwood (LH). Theo cơ chế của mô 
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hình này, chất phản ứng được hấp phụ trên tâm xúc tác (S) tạo nên trạng thái trung 

gian (A…S và B…S), từ trạng thái trung gian này mới chuyển thành sản phẩm, và 

sau đó sản phẩm sẽ được giải hấp khỏi chất xúc tác [81], [113]. 

A + S ⇄ A…S 

B + S ⇄ B….S 

A…S + B…S  sản phẩm + 2S 

Phần bề mặt chất xúc tác bị bao phủ bởi A và B là A và B được tính theo 

công thức (1.21) và (1.22). 

 1

A A
A

A A B B

K C

K C K C
 

 
   (1.21) 

 1

B B
B

A A B B

K C

K C K C
 

 
   (1.22) 

Phương trình tốc độ theo mô hình động học LH được biểu diễn như sau: 

 
2(1 )

A A B B
A B

A A B B

kK C K CdC
v k

dt K C K C
    

 
   (1.23) 

Trong đó v là tốc độ phản ứng xúc tác thay đổi theo thời gian t (mg/L.phút); k 

là hằng số tốc độ của phản ứng ở mức độ bao phủ cực đại (mg/L.min); CA, CB là lần 

lượt là nồng độ chất phản ứng A và B ở thời điểm t (mg/L); KA, KB lần lượt là hằng 

số cân bằng của quá trình hấp phụ chất A và B trên bề mặt xúc tác (L/mg). 

Đối với phản ứng oxi hóa DBT (A) sử dụng chất xúc tác W/CNTs và tác 

nhân oxi hóa là H2O2 (B). Cơ chế LH được áp dụng để mô tả phương trình tốc độ 

phản ứng. Giả thiết dung môi n-hexan và acetonitril không bị hấp phụ lên bề mặt 

chất xúc tác. Phương trình phản ứng tổng thể có thể được viết như sau: 

H2O2 + DBT  DBTO + H2O 

bao gồm: - Bước hấp phụ: H2O2 + S  H2O2…S 

      DBT + S  DBT…S 

   - Phản ứng bề mặt: H2O2…S + DBT…S  DBTO…S + H2O…S 

   - Bước giải hấp: DBTO…S  DBTO + S 

      H2O…S  H2O + S 
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 Bước hấp phụ và giải hấp được giả sử là thuận nghịch và phản ứng bề mặt là 

bước quyết định tốc độ phản ứng. Tỷ lệ mol H2O2/S lớn nên sự thay đổi nồng độ 

H2O2 so với DBT là không đáng kể, vì thế, có thể xem CB là một hằng số. Do đó, 

phản ứng có thể được xem như phản ứng biểu kiến bậc nhất, khi đó tốc độ phản ứng 

phụ thuộc chủ yếu vào nồng độ DBT. Phương trình (1.21) có thể được viết dưới 

dạng: 

 
2(1 )

A A

A A B B

kK CdC
v

dt K C K C
  

 
   (1.24) 

H2O2 và DBT hấp phụ yếu vào chất xúc tác, tức là KACA + KBCB << 1 thì 

phương trình (1.24) trở thành dạng phương trình động học biểu kiến bậc nhất như 

sau: 

 
A A

dC
v kK C

dt
      (1.25) 

Lấy tích phân phương trình (1.25) từ CA
0
 ở t = 0 đến CA ở t = t, thu được 

phương trình (1.26). 

 

0

1ln A

A

C
k t

C
    (1.26) 

Trong đó k1 là hằng số tốc độ biểu kiến bậc nhất (1/phút). 

 Để xác định có hay không có sự tạo thành hợp chất trung gian trong quá trình 

thực hiện phản ứng oxi hóa DBT bằng tác nhân oxi hóa H2O2 với xúc tác là vật liệu 

W/CNTs, phương trình Arrhenius (phương trình 1.27) và Eyring (phương trình 

1.28) được sử dụng để xác định giá trị năng lượng hoạt hóa (Ea) và các tham số hoạt 

hóa (H
#
, S

#
, G

#
) dựa vào hằng số tốc độ bậc nhất của phản ứng được xác định ở 

những nhiệt độ khác nhau (kT).  

 

ln ln a
T

E
k A

RT
     (1.27) 

 

# #

ln ln bT kk H S

T RT h R

 
       (1.28) 

Trong đó A là hằng số trước hàm mũ, R là hằng số khí lý tưởng (8,314 

J/mol.K), T là nhiệt độ tuyệt đối (K), kb là hằng số Boltzmann (1,3807.10
-23

 J/K), h 

là hằng số Planck (6,621.10
-34

 J.s). 
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CHƢƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

2.1.1. Tổng hợp vật liệu CNTs từ nguyên liệu LPG bằng phương pháp CVD 

- Các điều kiện tổng hợp CNTs cần khảo sát bao gồm:  

+ Trường hợp tổng hợp CNTs trên nền xúc tác Fe2O3/Al2O3 có sử dụng khí 

H2: ảnh hưởng của lưu lượng khí H2, lưu lượng khí LPG và nhiệt độ tổng 

hợp. 

+ Trường hợp tổng hợp CNTs trên nền xúc tác Fe2O3/Al2O3 không sử dụng 

khí H2: ảnh hưởng của hàm lượng Fe2O3 trong xúc tác, lưu lượng khí N2, lưu 

lượng khí LPG, nhiệt độ tổng hợp và thời gian tổng hợp. 

- Xác định các đặc trưng vật liệu CNTs thu được 

 + Xác định thành phần pha bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD); 

 + Xác định thành phần nguyên tố bằng phương pháp tán sắc năng lượng tia 

X (EDX); 

 + Quan sát hình thái vật liệu bằng phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 

và hiển vi điện tử truyền qua (TEM); 

 + Xác định Diện tích bề mặt riêng BET bằng phương pháp hấp phụ và khử 

hấp phụ N2. 

2.1.2. Tổng hợp vật liệu W/CNTs và ứng dụng xúc tác phản ứng oxi hóa 

dibenzothiophen 

- Các điều kiện tổng hợp vật liệu W/CNTs cần khảo sát bao gồm:  

 + Ảnh hưởng của hàm lượng W trong vật liệu W/CNTs; 

 + Ảnh hưởng của thời gian siêu âm. 

- Định danh sản phẩm oxi hóa DBT bằng GC-MS 

- Xác định các đặc trưng của vật liệu W/CNTs 

 + Xác định thành phần nhóm chức bằng phương pháp phổ hồng ngoại (FT-

IR); 

 + Xác định thành phần nguyên tố bằng phương pháp tán sắc năng lượng tia 

X (EDX); 
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 + Xác định thành phần pha bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD); 

 + Quan sát hình thái vật liệu bằng phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 

và hiển vi điện tử truyền qua (TEM); 

 + Xác định diện tích bề mặt riêng BET bằng phương pháp hấp phụ và khử 

hấp phụ N2. 

- Khảo sát khả năng xúc tác của vật liệu W/CNTs trong phản ứng oxi hóa DBT: 

+ Ảnh hưởng của tỷ lệ mol H2O2/DBT, liều lượng xúc tác đến khả năng xúc 

tác của vật liệu W/CNTs; 

+ Động học xúc tác và ảnh hưởng của nồng độ đầu của DBT đến tốc độ phản 

ứng; 

+ Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng và xác định các tham số nhiệt động của 

phản ứng. 

2.1.3. Biến tính bề mặt vật liệu CNTs và ứng dụng hấp phụ Pb(II) trong dung 

dịch nước 

- Các điều kiện biến tính bề mặt CNTs bằng phương pháp oxi hóa bao gồm: 

+ Ảnh hưởng của nồng độ axit; 

+ Ảnh hưởng của nhiệt độ biến tính; 

 + Ảnh hưởng của thời gian biến tính. 

- Xác định các đặc trưng của vật liệu ox-CNTs 

 + Xác định thành phần nhóm chức bằng phương pháp phổ hồng ngoại (FT-

IR); 

+ Xác định thành phần nguyên tố bằng phương pháp tán sắc năng lượng tia X 

(EDX); 

+ Xác định khuyết tật bề mặt vật liệu bằng phương pháp phổ Raman; 

 + Quan sát hình thái vật liệu bằng phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 

và hiển vi điện tử truyền qua (TEM); 

+ Xác định diện tích bề mặt riêng BET bằng phương pháp hấp phụ và khử 

hấp phụ N2. 
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- Khảo sát quá trình hấp phụ Pb(II) trong dung dịch lên vật liệu ox-CNTs 

+ Ảnh hưởng của pH, liều lượng chất hấp phụ, Cu(II) đến khả năng hấp phụ 

Pb
2+ 

trong dung dịch của vật liệu; 

+ Động học hấp phụ và đẳng nhiệp hấp phụ Pb(II) trong dung dịch của vật 

liệu; 

 + Ảnh hưởng của nhiệt độ hấp phụ và xác định các tham số nhiệt động. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Điều chế chất xúc tác cho quá trình tổng hợp CNTs bằng phương pháp ướt 

Phương pháp ướt là phương pháp tổng hợp xúc tác phổ biến được nhiều nhà 

nghiên cứu thực hiện [12], [19], [21], [22]. Chất mang sử dụng cho quá trình nghiên 

cứu là γ-Al2O3 thương mại (Merck). Quy trình tổng hợp xúc tác Fe2O3/Al2O3 và 

bằng phương pháp ướt được trình bày ở hình 2.1.  

 

Hình 2.1. Sơ đồ điều chế xúc tác theo phương pháp ướt. 

Dung dịch muối Fe(NO3)3 được tẩm dần lên bề mặt của chất mang là γ-

Al2O3, sau đó đem sấy ở 100
0
C, quá trình tẩm, sấy được thực hiện liên tục cho đến 

hết lượng dung dịch muối Fe(NO3)3 xác định (tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm khối 

lượng Fe2O3 trong xúc tác). Hỗn hợp sau khi được sấy ở 100
0
C đến khối lượng 

không đổi được nung trong không khí ở nhiệt độ 500
0
C trong 3 giờ. Sản phẩm sau 

khi nguội được nghiền mịn và rây qua rây có đường kính lỗ 0,075 mm. 

2.2.2. Phương pháp CVD tổng hợp CNTs từ LPG 

 CNTs được tổng hợp từ nguồn cacbon là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (được 

lấy từ nhà máy lọc dầu Dung Quất) bằng phương pháp CVD. Thiết bị tổng hợp 

1. Sấy khô (100
0
C) 

2. 500
0
C/3 giờ (trong không khí) 

Dung dịch Fe(NO3)3 γ-Al2O3 

Fe2O3/γ-Al2O3 

 Fe(NO3)3/γ-Al2O3 
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CNTs (hình 2.2) là một lò nung làm bằng samot hình ống kín (chiều dài 70 cm và 

đường kính ống 4 cm) gắn với hệ thống dẫn khí được điều khiển bởi hệ thống van 

đóng mở khí, lưu lượng khí được điều khiển bằng các lưu lượng kế, nhiệt độ lò 

được điều khiển bởi hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động. Bình bảo hiểm chứa 

nước với mục đích nhận biết khí đi ra. 

 

Hình 2.2. Hệ thống thiết bị tổng hợp CNTs. 

2.2.2.1. Phương pháp tổng hợp CNTs có sử dụng khí H2 

Chất xúc tác Fe2O3/Al2O3 (được điều chế bằng phương pháp ướt) được sử 

dụng để tổng hợp CNTs với sự có mặt của khí H2. Quá trình tổng hợp CNTs gồm 4 

giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Đĩa sứ chứa lớp xúc tác mỏng được đặt ở vị trí chính giữa 

của lò nung để đảm bảo nhiệt độ tổng hợp được chính xác. Khí nitơ được 

thổi vào lò với ở nhiệt độ phòng trong 60 phút với mục đích tạo môi 

trường trơ trong lò trước khi thực hiện quá trình nâng nhiệt; 

- Giai đoạn 2: Lò được nâng nhiệt đến 400
0
C với tốc độ nâng nhiệt 

10
0
C/phút. Ở nhiệt độ này, dòng khí N2 được thay thế bởi dòng khí H2 

trong 2 giờ với mục đích thực hiện quá trình khử Fe2O3 phủ trên chất 

mang thành Fe kim loại; 

Fe2O3/Al2O3 + 3H2  2Fe/Al2O3 + 3H2O 
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- Giai đoạn 3: Sau 2 giờ khử xúc tác, lò được tiếp tục nâng nhiệt đến nhiệt 

độ tổng hợp xác định với tốc độ gia nhiệt 10
0
C/phút, dòng khí LPG được 

thổi vào lò với lưu lượng xác định cùng với dòng khí H2 với lưu lượng 

xác định để thực hiện quá trình tổng hợp CNTs; 

CxHy  C(hơi) + H2 

C(hơi) + Fe/Al2O3  Fe3C/Al2O3 

Fe3C/Al2O3  CNTs + Fe/Al2O3 (Hàm lượng C > 6,67 %) 

- Giai đoạn 4: Lò được làm nguội tự nhiên trong dòng khí N2. Sau khi 

nhiệt độ hạ đến nhiệt độ phòng, sản phẩm CNTs được lấy ra khỏi lò và 

bảo quản. 

2.2.2.2. Phương pháp tổng hợp CNTs không sử dụng khí H2 

Quá trình tổng hợp vật liệu CNTs không sử dụng  khí H2 gồm 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Đĩa sứ chứa lớp xúc tác mỏng được đặt ở vị trí chính giữa 

của lò nung để đảm bảo nhiệt độ tổng hợp được chính xác. Lò được tạo 

môi trường trơ bằng cách thổi vào lò dòng khí N2 với trong 30 phút; 

- Giai đoạn 2: Lò được gia nhiệt đến nhiệt độ tổng hợp với tốc độ gia nhiệt 

10
o
C/phút trong dòng khí N2; 

- Giai đoạn 3: Khi lò đạt nhiệt độ tổng hợp xác định, dòng khí LPG được 

đưa vào lò với lưu lượng xác định cùng dòng khí N2 ban đầu với lưu 

lượng xác định trong thời gian xác định; 

- Giai đoạn 4: Sau khoảng thời gian tổng hợp, hệ thống được ngừng cung 

cấp LPG, lò được làm nguội tự nhiên về nhiệt độ phòng bằng dòng N2, 

sản phẩm CNTs được lấy ra khỏi lò và bảo quản. 

2.2.3. Tổng hợp vật liệu W/CNTs 

 Vật liệu kết hợp giữa tungsten và CNTs (W/CNTs) sử dụng làm xúc tác cho 

phản ứng oxi hóa hợp chất chứa lưu huỳnh trong dầu mỏ được tổng hợp từ muối 

natri tungstat (Na2WO4) và vật liệu CNTs. Quy trình tổng hợp vật liệu này được 

trình bày ở hình 2.3. 
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Hình 2.3. Sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu W/CNTs [10]. 

Vật liệu sau khi tổng hợp được sử dụng để xúc tác cho phản ứng oxi hóa 

DBT trong dung môi n-hexan. Quy trình thực hiện phản ứng được trình bày như ở 

hình 2.4. 

 

Hình 2.4. Sơ đồ quy trình thực hiện phản ứng oxi hóa DBT với xúc tác W/CNTs. 

Độ chuyển hóa S-DBT (HS) được tính theo công thức 2.1. 

1. Khuấy 3 giờ; 

2. Lọc lấy chất rắn; 

3. Sấy ở 800C; 

4. Nung ở 5000C trong 1 giờ 

1. Khuấy 15 phút 

2. Siêu âm 30 phút 

H2SO4
 
0,1 M CNTs 

W/CNTs 

Hỗn hợp 

Na2WO4 

1. Vật liệu W/CNTs 

2. H2O2 

20 ml mẫu dầu mô hình 10 ml acetonitril 

Hỗn hợp 

Khuấy 

Pha dầu 

Phân tích nồng độ DBT 
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(2.1) 

Trong đó CS
0
 và CS là nồng độ ban đầu và còn lại sau phản ứng oxi hóa (mg/L). 

2.2.4. Phương pháp biến tính bề mặt vật liệu CNTs 

Với mục đích ứng dụng vật liệu CNTs để hấp phụ kim loại nặng trong nước 

và tổng hợp các loại vật liệu composite, giai đoạn biến tính bề mặt vật liệu bằng 

phương pháp oxi hóa bề mặt là một giai đoạn cần thiết. Do với bản chất trơ của các 

ống CNTs, nên khả năng phân bố của vật liệu thường kém. Quá trình oxi hóa bề 

mặt của CNTs được thực hiện nhằm hình thành các nhóm chức chứa oxi trên bề mặt 

của vật liệu như –COOH, –OH và làm tăng khả năng hấp phụ kim loại nặng trong 

dung dịch nước lên đáng kể so với vật liệu chưa được oxi hóa [23], [33]. Quá trình 

oxi hóa được thực hiện trong hệ thống hồi lưu gia nhiệt và khuấy liên tục. Tác nhân 

oxi hóa gồm axit HNO3 và H2SO4 (Merck). Trước khi đưa hỗn hợp vào thiết bị hồi 

lưu, CNTs được phân tán đều trong hỗn hợp axit bằng thiết bị siêu âm trong 15 

phút. CNTs sau khi oxi hóa được lọc và sấy khô ở 80
o
C đến khối lượng không đổi. 

2.2.5. Các phương pháp xác định đặc trưng vật liệu 

2.2.5.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X xác định thành phần pha của vật liệu [40] 

Nhiễu xạ tia X (X-ray Diffraction-XRD) là hiện tượng các chùm tia X nhiễu 

xạ trên các mặt tinh thể của chất rắn do tính trật tự của cấu trúc tinh thể tạo nên các 

cực đại và cực tiểu nhiễu xạ. Kỹ thuật nhiễu xạ tia X được sử dụng để phân tích cấu 

trúc chất rắn, vật liệu...  

Xét một chùm tia X có bước sóng λ chiếu tới một tinh thể chất rắn dưới góc 

tới θ. Do tinh thể có tính chất tuần hoàn về cấu trúc, các mặt tinh thể sẽ cách nhau 

những khoảng đều đặn d, đóng vai trò giống như các cách tử nhiễu xạ và tạo ra hiện 

tượng nhiễu xạ của các tia X. Nếu ta quan sát các chùm tia tán xạ theo phương phản 

xạ (bằng góc tới) thì hiệu quang trình giữa các tia tán xạ trên các mặt là:  

 2 sinL d  

 

(2.2) 

Như vậy, để có cực đại nhiễu xạ thì góc tới phải thỏa mãn điều kiện:  

 2 sinL d n   

 

(2.3) 
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trong đó:  λ là bước sóng của chùm tia Rơnghen; d là khoảng cách giữa 2 mặt phẳng 

song song; θ là góc phản xạ và n là số nguyên nhận các giá trị 1, 2,... gọi là bậc 

nhiễu xạ  

Đây là định luật Vulf-Bragg mô tả hiện tượng nhiễu xạ tia X trên các mặt 

tinh thể. Căn cứ vào cực đại nhiễu xạ trên giản đồ (giá trị 2θ) có thể suy ra d theo 

công thức (2.3). So sánh giá trị d vừa tìm được với giá trị d chuẩn sẽ xác định được 

cấu trúc mạng tinh thể của chất cần nghiên cứu.  

Phương pháp này được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu cấu trúc mạng tinh 

thể bằng cách chiếu một chùm tia X song song hẹp, đơn sắc vào mẫu. Người ta sẽ 

quay mẫu và quay đầu thu chùm nhiễu xạ trên đường tròn đồng tâm, ghi lại cường 

độ chùm tia phản xạ và ghi phổ nhiễu xạ bậc 1 (n = 1).   

Phổ nhiễu xạ sẽ là sự phụ thuộc của cường độ nhiễu xạ vào 2 lần góc nhiễu 

xạ (2θ). Đối với vật liệu vi mao quản, do kích thước vi mao quản nhỏ (d < 20 Å) 

nên góc quét 2θ thường lớn hơn 5
0
. Đối với vật liệu mao quản trung bình (d > 20 Å) 

góc quét 2θ thường nhỏ hơn 5
0
. Cơ chế nhiễu xạ tia X được trình bày ở hình 2.5.  

 

Hình 2.5. Cơ chế nhiễu xạ tia X. 

Phương pháp nhiễu xạ tia X cho phép xác định thành phần pha, tỷ phần pha, 

cấu trúc tinh thể.  

Phân tích XRD các mẫu trong luận án này được thực hiện trên máy nhiễu xạ 

tia X RINT2000/PC (Rigaku, Nhật Bản) với CuK = 1,5406 Å ở Khoa Khoa học và 

Kỹ thuật, Trường Đại học Sophia, Tokyo, Nhật Bản và Khoa Hóa học, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, Việt Nam.  
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2.2.5.2. Phương pháp hiển vi điện tử quét và hiển vi điện tử truyền qua xác định 

hình thái vật liệu [45] 

Phương pháp hiển vi điện tử quét (Scanning electron microscopy-SEM) và 

hiển vi điện tử truyền qua (Transmission electron microscopy-TEM) là hai phương 

pháp phổ biến được sử dụng để quan sát hình thái và cấu trúc của mẫu vật liệu, đặc 

biệt là các cấu trúc kích thước nano.  

Nguyên tắc để tạo ảnh SEM của một mẫu vật liệu là sử dụng chùm tia electron 

quét qua bề mặt mẫu làm phát ra các chùm tia electron phản xạ thứ cấp, các electron 

phản xạ này được đi qua hệ gia tốc điện thế vào phần thu và biến đổi thành tín hiệu 

ánh sáng, tín hiệu được khuếch đại, đưa vào mạng điều khiển tạo độ sáng trên màn 

ảnh, mỗi điểm trên mẫu cho một điểm tương ứng trên màn và tập hợp các điểm sẽ 

tạo thành ảnh của vật liệu. Độ sáng trên màn hình phụ thuộc lượng điện tử phát ra 

tới bộ thu và phụ thuộc vào hình dạng mẫu nghiên cứu. Súng electron bao gồm 

catot và anot. Thấu kính hội tụ có nhiệm vụ điều khiển lượng electron đi qua cột. 

Detector electron thứ cấp sẽ thu hút các tia electron thứ cấp. Ảnh mẫu nghiên cứu 

có thể được phóng đại lên đến hàng trăm nghìn lần, từ đó cho phép ta biết các thông 

tin về vật liệu như hình dạng, kích thước, bề mặt của vật liệu. Khác với ảnh SEM 

chỉ cho biết được hình dạng, cấu trúc bề mặt của vật liệu, ảnh TEM cho ta biết được 

hình thái ba chiều của mẫu vật liệu.  

Chùm tia electron được tạo ra từ catot qua 2 tụ quang electron sẽ hội tụ lên 

mẫu nghiên cứu. Khi chùm electron đập vào mẫu, một phần chùm electron sẽ 

truyền qua mẫu. Các electron truyền qua này được đi qua điện thế gia tốc vào phần 

thu và biến đổi thành tín hiệu ánh sáng, tín hiệu được khuếch đại đưa vào mạng lưới 

điều khiển tạo độ sáng trên màn ảnh. Độ sáng tối trên màn ảnh phụ thuộc vào lượng 

electron phát ra tới bộ thu và phụ thuộc vào hình dạng mẫu nghiên cứu. Ảnh TEM 

cho ta biết thêm thông tin về cấu trúc bên trong của vật liệu, ví dụ vật liệu cacbon 

nano là ống hay sợi, đường kính trong của ống cacbon nano và số lớp tạo nên độ 

dày của thành ống cacbon nano. Ngoài ra, cũng như thiết bị ghi ảnh SEM thường có 

gắn kết với kỹ thuật phân tích EDS để xác định thành phần nguyên tố của vật liệu, 

thì thiết bị ghi ảnh TEM cũng có thể thực hiện phép phân tích TEM-EDS và ghi ảnh 
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góc lệch vành khuyên lớn (High-angle Annular Dark Field), ngoài ra, để có thể xác 

định được cấu trúc tinh thể của những nguyên tố sau khi được phát hiện bởi kỹ thuật 

TEM-EDS, kỹ thuật nhiễu xạ electron vùng chọn lọc (Selected Area Electron 

Diffraction) cũng được thực hiện trong thiết bị ghi ảnh TEM. 

Các ảnh SEM và TEM trong luận án này được ghi lại trên thiết bị hiển vi 

điện tử S-4800 (Hitachi, Nhật Bản) ở Khoa Khoa học và Kỹ thuật, Trường Đại học 

Sophia, Tokyo, Nhật Bản; thiết bị hiển vi điện tử Chemistem (Đức) ở Khoa Cấu 

trúc và Nano/vi cơ học của vật liệu, Viện Max Planck nghiên cứu về sắt GmbH, 

Đức; thiết bị hiển vi điện tử S-4800 (Hitachi, Nhật Bản) ở Viện Khoa học Vật liệu, 

Hà Nội, Việt Nam. 

Đường kính ống nano cacbon được xác định từ ảnh SEM bằng phần mềm 

Perfect Screen Ruler như trình bày ở hình 2.6. 

 

Hình 2.6. Phương pháp đo đường kính bên ngoài của ống cacbon nano. 

2.2.5.3. Phương pháp phổ tán sắc năng lượng tia X xác định thành phần nguyên tố 

của vật liệu [54] 

Kỹ thuật tán sắc năng lượng tia X (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy-

EDS) chủ yếu được thực hiện kết hợp trong các kính hiển vi điện tử quét (SEM) và 

truyền qua (TEM). Ở đó, ảnh vi cấu trúc vật rắn được ghi lại thông qua việc sử dụng 

chùm điện tử có năng lượng cao tương tác với vật rắn. Khi chùm điện tử có năng 
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lượng lớn được chiếu vào vật rắn, nó sẽ đâm xuyên sâu vào nguyên tử vật rắn và 

tương tác với các lớp điện tử bên trong của nguyên tử. Tương tác này dẫn đến việc 

tạo ra các tia X. Có nghĩa là, tần số tia X phát ra là đặc trưng với nguyên tử của mỗi 

chất có mặt trong chất rắn. Việc ghi nhận phổ tia X phát ra từ vật rắn sẽ cho thông 

tin về các nguyên tố hóa học có mặt trong mẫu đồng thời cho các thông tin về tỉ 

phần các nguyên tố này.  

Phân tích EDS các mẫu trong luận án này được thực hiện trên thiết bị hiển vi 

điện tử S-4800 (Hitachi, Nhật Bản) ở Khoa Khoa học và Kỹ thuật, Trường Đại học 

Sophia, Tokyo, Nhật Bản; thiết bị hiển vi điện tử Chemistem (Đức) ở Khoa Cấu 

trúc và Nano/vi cơ học của vật liệu, Viện Max Planck nghiên cứu về sắt GmbH, 

Đức; thiết bị hiển vi điện tử S-4800 (Hitachi, Nhật Bản) ở Viện Khoa học Vật liệu, 

Hà Nội, Việt Nam. 

2.2.5.4. Phương pháp phổ hồng ngoại  xác định thành phần nhóm chức trên bề mặt 

vật liệu [125] 

Để thu được phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (Fourier-transform Infrared 

Spectroscopy (FT-IR)) của một mẫu vật liệu, một bức xạ phát ra từ nguồn được đi 

qua thiết bị đo giao thoa đến mẫu trước khi đi vào detector. Nhờ vào bộ khuếch đại 

tín hiệu có tần số cao thông qua một thiết bị lọc, tín hiệu được chuyển thành dạng số 

nhờ bộ chuyển tín hiệu số và truyền vào máy tính để thực hiện phép biến đổi 

Fourier. Những thiết bị hồng ngoại trước đây tạo ra phổ hồng ngoại bằng cách ghi 

lại hệ số truyền trong khoảng bước sóng tuyến tính. Ngày nay, khoảng bước sóng 

được thay thế bằng số sóng. Thông thường, những thiết bị thương mại ghi lại phổ 

với số sóng giảm dần từ trái qua phải.  

Phổ hồng ngoại có thể được chia làm 3 vùng cơ bản: hồng ngoại xa (số sóng 

nhỏ hơn 400 cm
-1

), hồng ngoại giữa (số sóng từ 4000 đến 400 cm
-1

) và hồng ngoại 

gần (số sóng 13000 đến 4000 cm
-1

). Đa số đối với các mẫu vật liệu rắn, bức xạ điện 

từ thu được thường nằm trong vùng hồng ngoại giữa. Trong vùng này, năng lượng 

bức xạ yếu chỉ tương ứng với các mức năng lượng dao động và quay của các 

nguyên tử, nhóm nguyên tử trong liên kết và xung quanh liên kết phân tử. Quá trình 

tương tác đó có thể dẫn đến sự hấp thụ năng lượng, có liên quan chặt chẽ đến cấu 
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trúc của các phân tử. Trong phương pháp IR, chỉ có những dao động nào kèm theo 

sự biến đổi momen lưỡng cực điện mới thực hiện các hấp thụ năng lượng cộng 

hưởng, tạo ra các đám phổ (vạch phổ) hấp thụ IR.  

Mỗi cực đại trong phổ IR đặc trưng cho một dao động của một liên kết trong 

phân tử. Bảng 2.1 thể hiện các vùng số sóng đặc trưng của một số nhóm chức phổ 

biến được phát hiện trên mẫu vật liệu. 

Bảng 2.1. Khoảng số sóng đặc trưng của một số nhóm chức [143] 

Nhóm chức Số sóng hấp thụ (cm-1) Cƣờng độ vạch phổ IR 

Ankan (C-H) 2850-2975 Trung bình đến mạnh 

Ancol (O-H) 3400-3700 Mạnh, rộng 

Anken (C=C), 

(C=C-H) 

1640-1680 

3020-3100 

Yếu đến trung bình 

Trung bình 

Ankin (CC), 

(CC-H) 

2100-2250 

3300 

Trung bình 

Mạnh 

Nitril (CN) 2200-2250 Trung bình 

Vòng thơm 1650-2000 Yếu 

Amin (N-H) 3300-3350 Trung bình 

Cacbonyl (C=O) 1720-1740 Mạnh 

Andehit (CHO) 1720-1740 Mạnh 

Xeton (RCOR) 1715 Mạnh 

Este (RCOOR) 1735-1750 Mạnh 

Axit (RCOOH) 1700-1725 Mạnh 

Ti-O-Ti 690 - 

Phổ hồng ngoại của các mẫu trong luận án này được phân tích trên thiết bị 

FT-IR Model IRPrestige-21 (Shimadzu, Kyoto, Nhật Bản) ở Khoa Khoa học và Kỹ 

thuật, Trường Đại học Sophia, Tokyo, Nhật Bản và ở Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế, Việt Nam.   

2.2.5.5. Phương pháp hấp phụ và khử hấp phụ N2 [112] 

Hấp phụ khí thường được sử dụng để đặc trưng một số tính chất của vật liệu 

mao quản như: diện tích bề mặt riêng, thể tích mao quản, phân bố kích thước mao 

quản cũng như tính chất bề mặt. Có rất nhiều phương pháp hấp phụ để đặc trưng 
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cho vật liệu mao quản, nhưng phổ biến hơn cả là dùng đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp 

phụ N2 ở 77 K. Phương trình BET (Brunauer–Emmett–Teller) được sử dụng để xác 

định diện tích bề mặt BET của một vật liệu như sau: 

 0 0

1 1
.

( ) . .m m

P C P

V P P V C V C P


 

  

(2.4) 

Trong đó: P và P0 lần lượt là áp suất cân bằng và áp suất bão hòa của chất bị hấp 

phụ ở nhiệt độ hấp phụ T;  

V là thể tích chất bị hấp phụ; 

Vm là thể tích chất bị hấp phụ đơn lớp; 

C là hằng số BET.  

Lượng khí bị hấp phụ V được biểu diễn dưới dạng thể tích là đại lượng đặc 

trưng cho số phân tử bị hấp phụ, nó phụ thuộc vào áp suất cân bằng P, nhiệt độ T, 

bản chất của khí và bản chất của vật liệu rắn. Dễ nhận thấy rằng 
0( )

P

V P P
 là hàm 

bậc nhất của biến số 
0

P

P
. Khi áp suất tăng đến áp suất bão hòa P0, người ta có các 

giá trị thể tích khí hấp phụ (V) ở các áp suất tương đối (
0

P

P
) thì thu được đường 

“đẳng nhiệt hấp phụ”, còn khi đo V với 
0

P

P  

giảm dần thì nhận được đường “đẳng 

nhiệt khử hấp phụ”.  

 Tại T = const, người ta đo thể tích chất bị hấp phụ V ứng với áp suất cân 

bằng tương đối 
0

P

P
. Đoạn thẳng nhận được trong khoảng giá trị 

0

P

P  

từ 0,05 đến 0,3 

sẽ cho ta các kết quả: 

 

1

.m

C
tg

V C





  

(a)  

 

1

.m

OA
V C



  

(b)  

Từ (a) và (b) ta xác định được Vm và C. Biết Vm là thể tích khí bị hấp phụ tạo 

đơn lớp phân tử trên bề mặt. Biết Vm có thể tính được số phân tử chất bị hấp phụ. Bề 

mặt riêng của chất hấp phụ bằng tích số số phân tử bị hấp phụ (tính cho 1 gam chất 

hấp phụ) và tiết diện ngang của phân tử đó.  
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Chất bị hấp phụ (N2) được đưa vào hệ thống phân phối. Các van ở ống chứa 

mẫu được mở để N2 tương tác với mẫu vật liệu. Áp suất được đo liên tục trong 

khoảng thời gian cân bằng đã được đặt trước, nếu áp suất giảm trở lại, việc đo lại 

được tiếp tục cho đến khi giá trị thu được cố định.  

Diện tích bề mặt riêng BET của các mẫu trong luận án này được xác định 

trên máy BELSORP-mini (Nhật Bản) ở Khoa Khoa học và Kỹ thuật, Trường Đại 

học Sophia, Tokyo, Nhật bản.  

2.2.5.6. Phương pháp phổ Raman đánh giá khuyết tật trên bề mặt vật liệu [51] 

Quang phổ Raman là một kỹ thuật quang phổ dựa trên sự tán xạ không đàn 

hồi của ánh sáng đơn sắc thường được phát từ một nguồn laser. 

Tán xạ không đàn hồi là hiện tượng tần số của các photon ánh sáng đơn sắc 

bị thay đổi khi tương tác với mẫu. Các photon của ánh sáng lazer được mẫu hấp thụ 

rồi sau đó lại được phát xạ lại. Tần số của các photon phát xạ lại bị thay đổi tăng 

hoặc giảm so với tần số ánh sáng đơn sắc ban đầu, được gọi là hiệu ứng Raman. Sự 

thay đổi này cho biết thông tin về sự dao động, xoay vòng và các thay đổi tần số 

thấp khác trong phân tử. Quang phổ Raman có thể được sử dụng để nghiên cứu các 

mẫu khí, lỏng và rắn. 

 Phổ Raman cho phép khẳng định sự xuất hiện các khuyết tật trên bề 

mặt vật liệu. Đối với mẫu vật liệu CNTs, phổ Raman thường xuất hiện 2 pic cơ bản 

với cường độ cao là pic D (Disorder), pic G (Graphite) (hình 2.8). Tỷ lệ cường độ 

pic D và pic G (ID/IG) càng lớn, thể hiện mức độ khuyết tật trên bề mặt vật liệu càng 

nhiều [127].  

Phổ Raman của các mẫu trong luận án được phân tích trên máy RAM HR800 

(hãng Horiba) ở Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội. 
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Hình 2.7. Phổ Raman của vật liệu CNTs. 

2.2.6. Phương pháp định lượng kim loại trong dung dịch nước và DBT trong 

dung môi n-hexan 

2.2.6.1. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử [101] 

Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử là phương pháp phân tích được sử 

dụng phổ biến nhất trong các phương pháp phân tích hóa lý vì có các ưu điểm nổi 

bật như độ chính xác đạt yêu cầu của phép phân tích, máy móc dễ sử dụng và bảo 

quản, không quá đắt tiền, cho giá thành phân tích rẻ.  

Cơ sở của phương pháp là định luật Bouguer-Lambert-Beer. Biểu thức của 

định luật: 

 

0lg
I

A LC
I

 

 

(2.5) 

Trong đó: A: độ hấp thụ quang của dung dịch; 

I0, I: Lần lượt là cường độ ánh sáng tới và đi ra khỏi dung dịch; 

L: Bề dày của dung dịch mà ánh sáng đi qua; 

C: Nồng độ chất hấp thụ ánh sáng trong dung dịch; 

: Hệ số hấp thụ quang phân tử, nó phụ thuộc vào bản chất của chất 

hấp thụ ánh sáng và bước sóng của ánh sáng tới ( = f()). 

Nếu đo độ hấp thụ quang A tại một bước sóng  nhất định với cuvet có bề 

dày L xác định thì đường biễu diễn A = f(C) phải có dạng y = ax là một đường 

thẳng. 

D 

G 
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Tuy nhiên, do những yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp thụ ánh sáng của dung 

dịch (bước sóng của ánh sáng tới, sự pha loãng của dung dịch, nồng độ H
+
, sự có 

mặt của ion lạ) nên đồ thị trên không có dạng đường thẳng với mọi giá trị của nồng 

độ. Và biểu thức trên có dạng: 

 
b

xA k LC

 

(2.6) 

Với mọi chất có phổ hấp thụ phân tử vùng UV-VIS thì luôn có một giá trị 

nồng độ giới hạn C0 xác định sao cho: 

 Với mọi giá trị Cx<C0: thì b = 1 và quan hệ giữa độ hấp thụ quang A và nồng 

độ Cx tuyến tính. 

Với mọi giá trị Cx>C0: thì b < 1 (b tiến dần về 0 khi Cx tăng) và quan hệ giữa 

độ hấp thụ quang A và nồng độ Cx là không tuyến tính. 

Phương trình trên là cơ sở để định lượng các chất theo phép đo phổ hấp thụ 

quang phân tử UV-VIS. Trong phân tích người ta chỉ sử dụng nồng độ tuyến tính 

giữa A và C, vùng tuyến tính này rộng hay hẹp phụ thuộc vào bản chất hấp thụ 

quang của mỗi chất và các điều kiện thực nghiệm, với các chất có phổ hấp thụ UV-

Vis càng nhạy, tức giá trị  của chất đó càng lớn thì giá trị nồng độ giới hạn C0 càng 

nhỏ và vùng nồng độ tuyến tính giữa A và C càng hẹp. 

Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS xác định nồng độ kim loại 

Cu(II) trong dung dịch nước và nồng độ DBT trong n-hexan được thực hiện trên 

máy V630 (hãng Jasco - Nhật Bản) ở Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế. Nồng độ Cu(II) trong dung dịch nước được định lượng bằng phương 

pháp đường chuẩn với phối tử PAR (4-(2-pyridylazo)-resorcinol) ở bước sóng 524 

nm. Nồng độ DBT trong n-hexan được định lượng bằng phương pháp đường chuẩn 

ở bước sóng 235 nm. 

2.2.6.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [50] 

 Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Atomic absorption 

Spectroscopy-AAS) là phương pháp chuẩn được sử dụng để định lượng kim loại. 

Khi nguyên tử kim loại tồn tại ở thể khí và trạng thái cơ bản, nếu chiếu một chùm 

tia sáng đơn sắc có năng lượng phù hợp, có độ dài bước sóng phù hợp với vạch phát 
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xạ đặc trưng của nguyên tố đó, thì chúng sẽ hấp thụ các tia sáng đó và tạo ra phổ 

hấp thụ nguyên tử. 

 Trong điều kiện nhất định, mối quan hệ giữa cường độ vạch phổ hấp thụ và 

nồng độ nguyên tố được biểu diễn theo biểu thức sau: 

 I = K.C
b

 

(2.7) 

 Trong đó:  I là cường độ vạch phổ hấp phụ nguyên tử. 

                   C là nồng độ của nguyên tố cần phân tích trong mẫu. 

          K là hằng số thực nghiệm. 

                              b là hằng số (0 < b ≤ 1) 

Với mỗi vạch phổ hấp thụ luôn tìm được nồng độ C của nguyên tố phân tích. Khi b 

= 1 thì I và C có quan hệ tuyến tính. Do đó trong vùng I và C quan hệ tuyến tính có 

thể xây dựng được đồ thị là một đường thẳng. Dựa vào đồ thị đó ta sẽ tính được 

nồng độ của nguyên tố cần phân tích khi biết cường độ vạch phổ của nó. 

            Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định nồng độ kim loại Pb(II) 

trong dung dịch nước được thực hiện trên máy Aanalyst 800 (hãng PerkinElmer - 

Mỹ) ở Trung tâm Kiểm nghiệm Dược, Thừa Thiên Huế. Nồng độ Pb(II) trong dung 

dịch nước được xác định bằng phương pháp đường chuẩn. 

2.2.7. Phương pháp sắc ký khí khối phổ định tính và định lượng DBT [62] 

Sắc ký khí ghép khối phổ là một trong những phương pháp sắc ký hiện đại 

nhất hiện nay với độ nhạy và độ đặc hiệu cao và được sử dụng trong các nghiên cứu 

và phân tích kết hợp các hợp chất hữu cơ. Thiết bị sắc ký khí ghép khối phổ được 

cấu tạo thành 2 phần: phần sắc ký khí (Gas Chromatography-GC) dùng để tách hỗn 

hợp các chất và phần khối phổ (Mass Spectrometry-MS) như một detector để tách 

và đo tỉ số M/Z của các mảnh mang điện tích được tạo ra từ chất phân tích. 

- Sắc ký khí 

Sắc ký khí được dùng để chia tách các hỗn hợp của hóa chất ra các phần 

riêng lẻ. Khi mẫu bơm vào pha động (gọi là khí mang thường là He hoặc N2), pha 

động mang hỗn hợp mẫu đi qua pha tĩnh (lớp chất lỏng hoặc polyme được phủ trên 

một lớp rắn đặt trong một ống thủy tinh hoặc kim loại được gọi là cột sắc 

ký). Thành phần hỗn hợp trong pha động tương tác với pha tĩnh, dẫn đến từng hợp 
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chất được tách ra tại những thời điểm khác nhau - gọi là thời gian lưu của hợp chất. 

Khi các chất hóa học đi ra ở cuối cột, sẽ được phát hiện và xác định bằng bởi đầu 

dò. Nếu trong cùng điều kiện sắc ký như nhiệt độ, loại cột… giống nhau thì cùng 

chất luôn có thời gian lưu giống nhau. Tuy nhiên, chất có tính chất giống nhau thì 

thường có thời gian lưu giống nhau. 

- Khối phổ 

Khối phổ được dùng để xác định một chất hóa học dựa trên cấu trúc của nó. 

Khi giải hấp các hợp chất riêng lẻ từ cột sắc ký, chúng đi vào đầu dò có dòng điện 

ion hóa và bị tách thành những mảnh lớn nhỏ là các phần tử mang điện và đi qua bộ 

lọc. Do chúng tích điện, nghĩa là đường đi của chúng có thể được điều khiển 

bằng điện trường hoặc từ trường. Các ion được đưa vào buồng gia tốc và đi qua một 

khe vào miếng kim loại. Một từ trường được đưa vào buồng đó. Từ trường sẽ tác 

động vào mỗi ion với cùng một lực và làm chệch hướng chúng về phía đầu đo. Ion 

nhẹ hơn sẽ bị lệch nhiều hơn ion nặng. Đầu đo sẽ xác định xem ion bị lệch bao 

nhiêu, và từ giá trị đo này, tỉ lệ khối lượng-trên-điện tích (M/Z) của ion có thể được 

tính toán. Từ đó, có thể xác định được thành phần hóa học của một mẫu gốc. 

Phương pháp GC-MS xác định nồng độ DBT trong mẫu dầu mô hình trong 

luận án này được thực hiện trên máy GC-MS 2010 Plus (hãng Shimadzu - Nhật 

Bản) ở Trung tâm Kiểm nghiệm Dược, Thừa Thiên Huế. Nồng độ DBT được xác 

định bằng phương pháp đường chuẩn. 
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2.3. Thiết bị, dụng cụ và hoá chất 

2.3.1. Thiết bị và dụng cụ 

Bảng 2.2. Các thiết bị và dụng cụ sử dụng trong luận án 

STT 
Loại thiết bị, 

dụng cụ 

Tên thiết bị và 

nơi sản xuất 
Cơ quan Nhiệm vụ 

1 

Lò nung ống (có 

hệ thống gia 

nhiệt tự động) 

Nabertherm 

(Đức) 

PTN Hóa học 

Ứng dụng, Khoa 

Hóa, Trường Đại 

học Khoa học, 

Đại học huế 

Tổng hợp vật 

liệu CNTs 

2 Lò nung Lenton (Anh) 

PTN Vật liệu Vô 

cơ, Khoa Hóa 

học, Trường Đại 

học Khoa học, 

Đại học Huế 

Nung mẫu ở 

nhiệt độ cao 

trong không khí 

3 Thiết bị khuấy từ Velp (Ý) 

Khuấy đều mẫu 

khi biến tính vật 

liệu CNTs 

4 

Thiết bị hút chân 

không và hệ 

thống hồi lưu 

Việt nam 
Lọc mẫu và oxi 

hóa mẫu CNTs 

5 

Thiết bị quang 

phổ hấp thụ 

nguyên tử 

Aanalyst 800 

(PerkinElmer - 

Mỹ) Trung tâm Kiểm 

nghiệm Dược, 

Thừa Thiên Huế 

Định lượng kim 

loại Pb(II) 

6 
Thiết bị sắc ký 

khí khối phổ 

GC-MS 2010 

Plus 

(Shimadzu, 

Nhật Bản) 

Định tính và 

định lượng DBT 

7 

Thiết bị quang 

phổ hấp thụ phân 

tử UV-VIS 

V630 (Jasco, 

Nhật Bản) 

PTN Hóa học 

Ứng dụng, Khoa 

Hóa, Trường Đại 

học Khoa học, 

Đại học huế 

Định lượng kim 

loại Cu(II) và 

DBT 

8 
Thiết bị nhiễu xạ 

tia X 

RINT2000/PC 

(Rigaku, Nhật 

Bản) 

Khoa Khoa học 

và Kỹ thuật, 

Trường Đại học 

Sophia, Tokyo, 

Nhật Bản ; 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

nhiên, Hà Nội 

Phân tích thành 

phần pha của các 

loại vật liệu 
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9 
Thiết bị hiển vi 

điện tử 

S-4800 (Nhật 

Bản) 

Khoa Khoa học 

và Kỹ thuật, 

Trường Đại học 

Sophia, Tokyo, 

Nhật Bản 

Quan sát hình 

thái học của các 

loại vật liệu 

(SEM và STEM) 

và phân tích 

thành phần 

nguyên tố của 

vật liệu (EDS) 

Chemistem 

(Đức) 

Khoa Cấu trúc và 

Nano/vi cơ học 

của vật liệu, Viện 

Max Planck 

nghiên cứu về sắt 

GmbH, Đức 

Quan sát hình 

thái học của các 

loại vật liệu 

(HR-TEM, 

STEM-EDS, 

HAADF-STEM) 

10 
Thiết bị phân 

tích phổ FT-IR 

IRPrestige-21 

(Shimadzu, 

Nhật Bản) 

Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học 

Huế 

Phân tích phổ 

FT-IR của mẫu 

vật liệu 

11 
Hấp phụ và khử 

hấp phụ N2 

BELSORP-

mini (Nhật 

Bản) 

Khoa Khoa học 

và Kỹ thuật, 

Trường Đại học 

Sophia, Tokyo, 

Nhật Bản 

Xác định diện 

tích bề mặt BET 

của mẫu vật liệu 

12 
Phân tích phổ 

Raman 

RAM HR800 

(Horiba, Nhật 

bản) 

Khoa Vật lý, 

Trường Đại học 

Khoa học Tự 

nhiên, Hà Nội 

Phân tích phổ 

Raman của mẫu 

vật liệu 

13 

Thuyền sứ; các 

loại cốc, ống 

đong, giấy lọc 

Trung Quốc 

Vật liệu Vô cơ, 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học 

Khoa học, Đại 

học Huế 

Thực hiện các thí 

nghiệm nhỏ 
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2.3.2. Hoá chất 

Bảng 2.3. Các nguyên liệu, hóa chất sử dụng trong luận án 

STT Loại nguyên liệu, hóa chất Nơi sản xuất 

1 
LPG (các thông số kỹ thuật ở 

bảng 2.4) 

Công ty lọc dầu Dung Quất, Quảng 

Ngãi, Việt Nam 

2 H2 99,99 % Singapo 

3 N2 99,99 % 
Nhà máy sản xuất nitơ Phong Điền, 

Huế, Việt Nam 

4 
Fe(NO3)3.6H2O, AlCl3.6H2O, 

n-hexan, acetonitril, H2O2 đặc 
Hàn Quốc 

5 

Al2O3, NH3 đặc, HCl đặc, 

NaOH rắn, HNO3, H2SO4, 

Pb(NO3)2, DBT 

Merck 

6 Na2WO4 Ấn Độ 

7 Nước cất một lần Việt Nam 

 

Bảng 2.4. Thông số kỹ thuật của LPG (Dung Quất, Quảng Ngãi, Việt Nam) 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

1 Áp suất hơi ở 37,8
o
C kPa 505 

2 Hàm lượng lưu huỳnh mg/L 5 

4 Tỷ trọng ở 15
o
C  0,5743 

 Nhiệt độ cháy 
o
C 1900-1950 

6 Propan/Butan  50/50 ± 10 % (mol) 
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. Tổng hợp vật liệu CNTs từ nguyên liệu LPG bằng phƣơng pháp CVD 

3.1.1. Ảnh hưởng của các điều kiện thí nghiệm đến đặc trưng của vật liệu CNTs 

Quá trình tổng hợp CNTs được thực hiện trên xúc tác Fe2O3/Al2O3 theo hai 

quy trình khác nhau: 

- Quy trình có sử dụng khí H2 (QT1); 

- Quy trình không sử dụng khí H2 (QT2). 

3.1.1.1. Tổng hợp CNTs theo QT1 

a. Ảnh hưởng của nhiệt độ tổng hợp:  

Nhiệt độ tổng hợp là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến sự hình thành CNTs, hình 

thái ống và mức độ tinh khiết của sản phẩm. Sự phân bố của hơi cacbon trên xúc tác 

là một quá trình hoạt hóa nhiệt, vì thế, nhiệt độ càng cao thì tốc độ phát triển CNTs 

càng lớn và điều này sẽ làm tăng hiệu suất tổng hợp.  

 

Hình 3.1. Đường kính ngoài ống của các mẫu CNTs tổng hợp theo QT1 ở những 

nhiệt độ khác nhau (độ lệch chuẩn của giá trị đường kính ngoài ống (Sd) được tính 

với n = 10).  

Để xác định nhiệt độ tổng hợp thích hợp, chúng tôi tiến hành tổng hợp các 

mẫu CNTs ở những nhiệt độ khác nhau từ 750 đến 800
o
C tương ứng với các ký hiệu 

mẫu từ THA1 đến THA5. Lưu lượng khí H2, LPG được cố định lần lượt là 100 
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mL/phút, 80 mL/phút và thời gian tổng hợp là 2 giờ (điều kiện thí nghiệm này được 

rút ra từ những nghiên cứu cơ sở trước). Khối lượng xúc tác được sử dụng là 0,4 g. 

  

    

  

Hình 3.2. Ảnh SEM của các mẫu vật liệu CNTs tổng hợp theo QT1 ở những nhiệt 

độ khác nhau. 

Kết quả đường kính ngoài ống (hình 3.1) đo được trên ảnh SEM của các mẫu 

(hình 3.2) cho thấy, trong khoảng nhiệt độ 750 - 800
o
C, các vật liệu CNTs tạo thành 

có đường kính ngoài ống thay đổi không lớn (70 - 75 nm) với mức độ đồng đều cao, 

nhưng sau đó tăng mạnh hơn (80 - 93 nm) và kém đồng đều hơn khi nhiệt độ tổng 

TAH1-750 TAH2-770 

TAH3-800 TAH4-830 

TAH5-850 
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hợp vượt quá 800
o
C (mức độ đồng đều của đường kính ngoài ống được đánh giá 

thông qua giá trị Sd; Sd càng lớn, độ đồng đều càng kém). Như vậy, khoảng nhiệt độ 

750 - 800
0
C là thích hợp cho quá trình tổng hợp CNTs.  

b. Ảnh hưởng của lưu lượng khí H2 và LPG:  

Dòng khí H2 được sử dụng với mục đích khử oxit sắt phủ trên chất mang về 

sắt kim loại để thực hiện quá trình tổng hợp CNTs. Ngoài ra, sự có mặt của H2 trong 

hỗn hợp khí nguyên liệu đóng vai trò làm sạch những tâm xúc tác tránh sự bao phủ 

bởi cacbon vô định hình làm giảm hoạt tính xúc tác [71] và tạo môi trường khử để 

ngăn cản sự oxi hóa CNTs tạo thành [42]. LPG là nguyên liệu cung cấp cacbon cho 

quá trình tổng hợp CNTs.  

Để nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng khí H2 và LPG đến đặc trưng của 

vật liệu CNTs tạo thành, hai nhóm vật liệu CNTs được tổng hợp trong điều kiện: (i) 

lưu lượng khí H2 thay đổi từ 60 đến 140 mL/phút (tương ứng với các ký hiệu mẫu 

từ HAH1 đến HAH5), lưu lượng LPG được cố định là 80 mL/phút và (ii) lưu lượng 

LPG thay đổi từ 60 đến 140 mL/phút (tương ứng với các ký hiệu mẫu từ LAH1 đến 

LAH5), lưu lượng H2 được cố định (kết quả thu được từ khảo sát (i)).  

 

Hình 3.3. Đường kính ngoài ống của các mẫu CNTs tổng hợp theo QT1 ở những 

lưu lượng khí H2 khác nhau (độ lệch chuẩn của giá trị đường kính ngoài ống (Sd) 

được tính với n = 10). 
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Khối lượng xúc tác được sử dụng là 0,4 g, nhiệt độ và thời gian tổng hợp 

trong hai đợt khảo sát trên đều được cố định ở 800
0
C và trong 2 giờ. 

  

  

 

Hình 3.4. Ảnh SEM của các mẫu vật liệu CNTs tổng hợp theo QT1 ở những lưu 

lượng khí H2 khác nhau. 

Đường kính ngoài ống của các mẫu vật liệu CNTs tổng hợp ở những lưu 

lượng H2 khác nhau (hình 3.3) đo được trên ảnh SEM của các mẫu (hình 3.4) cho 

thấy, mức độ đồng đều của đường kính ngoài ống CNTs ở các mẫu tổng hợp ở 

những lưu lượng khí H2 khác nhau đều cao. Riêng ở mẫu HAH4 (lưu lượng H2 = 

HAH1-60 HAH2-80 

HAH3-100 HAH4-120 

HAH5-140 
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120 mL/phút), nhiều ống ngắn vụn xuất hiện. Ở lưu lượng khí H2 từ 60 đến 80 

mL/phút, đường kính ngoài ống của các mẫu CNTs (107 và 98 nm) khá lớn hơn so 

với những mẫu vật liệu còn lại (70-88 nm).  

Với lưu lượng H2 = 100 mL/phút, vật liệu CNTs thu được có đường kính 

ngoài ống nhỏ, đồng đều, do đó, lưu lượng này được sử dụng cố định cho những thí 

nghiệm tiếp theo. 

 

Hình 3.5. Đường kính ngoài ống của các mẫu CNTs tổng hợp theo QT1 ở những 

lưu lượng LPG khác nhau (độ lệch chuẩn của giá trị đường kính ngoài ống (Sd) 

được tính với n = 5). 

Hình 3.5 và 3.6 cho thấy lưu lượng LPG có ảnh hưởng nhiều đến đường kính 

ngoài ống CNTs. Ở lưu lượng LPG thấp (60 và 80 mL/phút), đường kính ngoài ống 

(88 và 74 nm) nhỏ hơn so với các mẫu vật liệu còn lại (145 - 205 nm). Do vậy, lưu 

lượng LPG thích hợp để tổng hợp vật liệu CNTs 80 mL/phút.  

Các kết quả nêu trên là cơ sở để tiến hành khảo sát các điều kiện tổng hợp 

vật liệu CNTs với xúc tác Fe2O3/Al2O3 không sử dụng khí H2 (QT2). 
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Hình 3.6. Ảnh SEM của các mẫu vật liệu CNTs tổng hợp theo QT1 ở những lưu 

lượng LPG khác nhau. 

3.1.1.2. Tổng hợp CNTs theo QT2 

a. Ảnh hưởng của hàm lượng Fe2O3 trong xúc tác: 

Hàm lượng oxit kim loại trong xúc tác có ảnh hưởng nhiều đến kích thước và 

hình thái ống CNTs. Nếu các hạt kim loại được phân bố đều sẽ tạo ra ống cacbon có 

đường kính nhỏ và mức độ đồng đều cao. Để tìm được hàm lượng Fe2O3 trong xúc 

tác Fe2O3/Al2O3 thích hợp, 19 thí nghiệm tổng hợp CNTs được tiến hành với 0,4 g 

LAH1-60 LAH2-80 

LAH3-100 LAH4-120 

LAH5-140 
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xúc tác Fe2O3/Al2O3 chứa hàm lượng Fe2O3 khác nhau, tăng dần từ 4,8 đến 77,8 % 

(khối lượng/khối lượng) (bảng 3.1) bằng phương pháp ướt (mục 2.2.1).  

Bảng 3.1. Khối lượng CNTs thu được khi tổng hợp trên xúc tác chứa hàm lượng 

Fe2O3 khác nhau theo QT2 
(*)

  

STT Kí hiệu mẫu Hàm lượng Fe2O3 (%) 
Khối lượng CNTs 

(**)
 (g/g 

Fe/Al2O3) 

1 FA4,8 4,8 5,48 

2 FA9,1 9,1 10,81 

3 FA13,0 13,0 12,38 

4 FA16,7 16,7 14,16 

5 FA20,0 20,0 13,31 

6 FA23,1 23,1 13,60 

7 FA25,9 25,9 16,37 

8 FA28,6 28,6 16,65 

9 FA31,0 31,0 15,09 

10 FA33,3 33,3 18,20 

11 FA38,5 38,5 18,65 

12 FA42,9 42,9 18,65 

13 FA50,0 50,0 19,04 

14 FA55,6 55,6 19,36 

15 FA60,0 60,0 19,57 

16 FA66,7 66,7 19,82 

17 FA71,4 71,4 18,62 

18 FA77,8 77,8 20,21 

19 FA100 100 - 
(*)

 Nhiệt độ và thời gian tổng hợp lần lượt là 800
o
C và 2 giờ; lưu lượng khí N2 và LPG lần 

lượt là 60 và 80 mL/phút. 

(**)
 Khối lượng CNTs thu được sau khi trừ khối lượng xúc tác Fe/Al2O3. 

Khi xúc tác Fe2O3 không được phân bố trên chất mang Al2O3, vật liệu CNTs 

đã không được tạo thành. Điều này cho thấy vai trò của chất mang là rất quan trọng 

trong sự hình thành các tâm xúc tác có hoạt tính tốt.  
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FA31,0 FA33,3 FA42,9 FA50,0 FA60,0 FA66,7 FA55,6 FA38,5 
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Hình 3.7. Ảnh SEM của các mẫu CNTs được tổng hợp trên xúc tác chứa hàm lượng 

Fe2O3 khác nhau theo QT2.  

 

Hình 3.8. Đường kính ngoài ống của các mẫu CNTs tổng hợp trên xúc tác chứa 

hàm lượng Fe2O3 khác nhau theo QT2 (độ lệch chuẩn của giá trị đường kính ngoài 

ống (Sd) được tính với n = 10).  

Dựa vào ảnh SEM (hình 3.7) và đường kính ngoài trung bình ống (hình 3.8) 

của các mẫu vật liệu, có thể thấy khi xúc tác chứa hàm lượng Fe2O3 tăng dần từ 4,8 

đến 25,9 % (tương ứng với các mẫu FA4,8 đến FA25,9), kích thước ống cacbon 

trung bình của các mẫu khá đồng đều và dao động trong khoảng 47 - 57 nm; nhưng 

với hàm lượng Fe2O3 lớn hơn 25,9 % (các mẫu từ FA28,6 đến FA77,8), kích thước 

FA71,4 FA77,8 
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ống của các mẫu vật liệu đều lớn hơn 77 nm và mức độ đồng đều kém hơn nhiều, 

các ống CNTs ngắn xuất hiện nhiều và bề mặt ống của một số mẫu sần sùi, xuất 

hiện khuyết tật. Ảnh STEM của một số mẫu vật liệu trình bày ở hình 3.9 cho thấy rõ 

cấu trúc ống. Có thể thấy ở các mẫu FA33,3 và FA38,5, hiện tượng xoắn lại của các 

ống CNTs xuất hiện, ống CNTs của các mẫu FA50,0 và FA77,8 có dạng các đốt 

ngắn nối lại với nhau và một số ống bị đứt thành từng đốt ngắn. Sự hình thành các 

ống có chiều dài ngắn có thể khẳng định các hạt xúc tác bị vô hiệu hóa hoạt tính khá 

nhanh, điều này có thể do khi hàm lượng Fe2O3 trong xúc tác càng lớn, khoảng cách 

giũa các hạt xúc tác càng ngắn, sự linh động của các hạt xúc tác ở nhiệt độ tổng hợp 

khiến các hạt xúc tác nhỏ càng dễ kết khối lại với nhau thành các hạt lớn và đồng 

thời làm hoạt tính xúc tác mất đi càng nhanh. Với mẫu FA25,9, cấu trúc ống dài và 

đường kính nhỏ, nên có thể xem khẳng định hàm lượng Fe2O3 = 25,9 % là khá thích 

hợp nên sự kết khối các hạt được hạn chế, nên hoạt tính xúc tác được duy trì trong 

thời gian tổng hợp.  

Khối lượng vật liệu CNTs thu được tính trên 1 g xúc tác Fe/Al2O3 tăng mạnh 

khi hàm lượng Fe2O3 tăng từ 4,8 đến 33,3 % nhưng sau đó khi hàm lượng Fe2O3 

tiếp tục tăng đến 88,2 %, khối lượng vật liệu tăng không đáng kể (riêng mẫu 

FA77,8, khối lượng CNTs lớn vượt trội hơn so với các mẫu từ FA33,3 đến FA77,8). 

Kết hợp với kết quả về hình thái vật liệu và khối lượng vật liệu thu được, có thể 

thấy hàm lượng Fe2O3 trong xúc tác khoảng 25,9 % là thích hợp cho quá trình tổng 

hợp vật liệu CNTs bằng phương pháp CVD. 
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Hình 3.9. Ảnh STEM của các mẫu CNTs (FA25,9; FA33,3; FA38,5; FA50,0; 

FA77,8) 

FA25,9 FA33,3 

FA38,5 FA50,0 

FA77,8 FA77,8 
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Quan sát ảnh SEM của xúc tác Fe2O3/Al2O3 (hình 3.10) cho thấy, các hạt xúc 

tác có cấu trúc hình cầu, khá đều với kích thước hạt khoảng 50 - 70 nm, một số hạt 

có kích thước lớn hơn.  

 

Hình 3.10. Ảnh SEM mẫu xúc tác Fe2O3/Al2O3 chứa 25,9 % Fe2O3. 

Các pic nhiễu xạ đặc trưng của -Fe2O3 (hematit) tương ứng với các mặt 

mạng nhiễu xạ (012), (104), (110), (113), (024) và (116) (JCPDS số 33-664) đã xuất 

hiện trên giản đồ XRD của mẫu xúc tác (hình 3.11A). Thành phần nguyên tố của 

xúc tác là Fe, Al và O được xác định thông qua giản đồ EDX của mẫu xúc tác (hình 

3.11B) cho thấy phần trăm khối lượng Fe2O3 trong xúc tác tính được từ giản đồ là 

24,17 % khá phù hợp với hàm lượng ban đầu (25,9 %). 
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Hình 3.11. Giản đồ XRD (A) và EDX (B) của mẫu xúc tác Fe2O3/Al2O3. 

b. Ảnh hưởng của lưu lượng khí N2 và LPG:  

  Trong quá trình tổng hợp CNTs, khí nguyên liệu được sử dụng để cung cấp nguồn 

cacbon là khí LPG. Khí mang N2 được đưa vào hệ nhằm tạo môi trường trơ để ngăn 

cản sự oxi hóa CNTs. Ảnh hưởng của lưu lượng khí N2 và LPG đến hình thái, kích 

thước ống CNTs và hiệu suất quá trình tổng hợp được khảo sát thông qua 2 nhóm 

mẫu CNTs: (i) nhóm 1 gồm 5 mẫu (NA1 - NA5): CNTs được tổng hợp với các lưu 

lượng khí N2 tăng dần từ 80 đến 140 mL/phút và lưu lượng LPG được giữ cố định 

là 80 mL/phút (kết quả tham khảo từ khảo sát tổng hợp CNTs có sử dụng khí H2); 

(A) 

(B) 
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(ii) nhóm 2 gồm 8 mẫu (LA1 - LA8): CNTs được tổng hợp với các lưu lượng LPG 

tăng dần từ 60 đến 200 mL/phút và lưu lượng khí N2 được giữ cố định (kết quả có 

được từ khảo sát (i)). Nhiệt độ và thời gian tổng hợp lần lượt là 800
o
C và 2 giờ, khối 

lượng xúc tác Fe2O3/Al2O3 là 0,4 g. 

 

 

 

Hình 3.12. Ảnh SEM của các mẫu CNTs được tổng hợp ở những lưu lượng khí N2 

khác nhau theo QT2. 

Kết quả ở hình 3.12 và 3.13 cho thấy, đường kính ngoài của ống cacbon có 

tăng nhẹ khi tăng lưu lượng khí N2 từ 60 đến 140 mL/phút. Với lưu lượng khí N2 

NA60 NA80 

NA100 NA120 

NA140 
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lớn (mẫu NA120 và NA140), các ống có đường kính lớn xuất hiện nhiều dẫn đến 

đường kính trung bình của các ống cacbon lớn hơn nhiều so với các mẫu còn lại và 

độ đồng đều về đường kính ống giảm. Khối lượng CNTs thu được (hình 3.13) có xu 

hướng giảm mạnh từ 16,71 g (lưu lượng khí N2 = 60 mL/phút) xuống 10,29 g (lưu 

lượng khí N2 =140 mL/phút). Lý giải cho sự giảm khối lượng CNTs là khi tăng lưu 

lượng khí N2, lượng N2 trong thiết bị tăng, số lượng các phân tử khí N2 bao bọc các 

điểm xúc tác càng nhiều, làm giảm sự tiếp xúc của các phân tử LPG trên bề mặt xúc 

tác, dẫn đến làm giảm quá trình hòa tan và lắng đọng cacbon vào bên trong các 

nguyên tử kim loại, hay nói cách khác, nồng độ LPG giảm nên hiệu suất tổng hợp 

giảm. Lưu lượng khí N2 thích hợp được lựa chọn cho thí nghiệm sau là 60 mL/phút.  

 

Hình 3.13. Đường kính ngoài ống của các mẫu CNTs tổng hợp ở những lưu lượng 

khí N2 khác nhau theo QT2 (độ lệch chuẩn của giá trị đường kính ngoài ống (Sd) 

được tính với n = 10).  

Ảnh hưởng của lưu lượng LPG đến đường kính ngoài ống (hình 3.14 và 

3.15) của các mẫu vật liệu thể hiện, khi tăng lưu lượng LPG từ 60 đến 200 mL/phút, 

đường kính ống cacbon dao động nhẹ từ 41,3 đến 48,2 nm với độ đồng đều cao; với 

lưu lượng LPG lớn hơn 100 mL/phút (từ mẫu LA100 đến LA200), độ dài các ống 

giảm rõ rệt, xuất hiện nhiều ống ngắn, vụn, đường kính trung bình ống tăng nhưng 

không nhiều (hình 3.15). 
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Hình 3.14. Ảnh SEM của các mẫu CNTs được tổng hợp ở những lưu lượng LPG 

khác nhau theo QT2.  

LA60 LA80 

LA100 LA120 

LA140 LA160 

LA180 LA200 
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Khối lượng CNTs thu được (hình 3.15) tăng mạnh từ 6,46 đến 16,71 g khi 

tăng lưu lượng LPG từ 60 đến 100 mL/phút nhưng sau đó dao động nhẹ từ 16,71 

đến 19,07 g khi tiếp tục tăng lưu lượng LPG đến 160 mL/phút và cuối cùng là tăng 

đến 22,89 g khi lưu lượng LPG đạt 200 mL/phút. Như vậy, có thể nói lưu lượng 

LPG không tác động nhiều đến đường kính trung bình của các ống cacbon, nhưng 

ảnh hưởng đến độ dài ống và hiệu suất quá trình tổng hợp do khi lưu lượng LPG 

càng lớn trong khi lưu lượng N2 vẫn giữ cố định ở 60 mL/phút, động lực quá trình 

chuyển khối lớn, số lượng các phân tử LPG tiếp xúc với tâm xúc tác càng nhiều, sự 

cạnh tranh bởi các phân tử khí N2 giảm, dẫn đến tốc độ lắng đọng cacbon và phát 

triển thành ống CNTs tăng, nên hiệu suất tổng hợp tăng. Với mẫu LA3 tương ứng 

với lưu lượng LPG 100 mL/phút, CNTs tạo thành có kích thước ống nhỏ với độ 

đồng đều cao, ống dài, ít khuyết tật, đồng thời hiệu suất đạt khá cao trong khoảng 

lưu lượng khảo sát. Do vậy, lưu lượng LPG = 100 mL/phút được cố định trong 

những thí nghiệm sau. 

 

Hình 3.15. Đường kính ngoài ống của các mẫu CNTs tổng hợp ở những lưu lượng 

LPG khác nhau theo QT2 (độ lệch chuẩn của giá trị đường kính ngoài ống (Sd) được 

tính với n = 10). 
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c. Ảnh hưởng của nhiệt độ tổng hợp: 

Nhiệt độ tổng hợp là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến kích thước, độ tinh khiết 

cũng như hình thái của sản phẩm CNTs. Quá trình khảo sát được thực hiện ở những 

nhiệt độ từ 750 đến 1000
o
C trên một lượng xúc tác Fe2O3/Al2O3 cố định là 0,4 g 

trong thời gian tổng hợp là 2 giờ với biên độ tăng nhiệt độ là 50
o
C. Lưu lượng N2 và 

LPG được cố định lần lượt là 60 và 100 mL/phút. Kết quả khảo sát cho thấy ở nhiệt 

độ 750
o
C (mẫu TA750), CNTs không được hình thành và phát triển (màu nâu đỏ 

của xúc tác vẫn giữ nguyên). Đối với các mẫu khảo sát còn lại từ nhiệt độ 800 đến 

1000
0
C (kí hiệu mẫu từ TA800 đến TA1000), đều có sự hình thành lớp cacbon. Do 

vậy quá trình khảo sát tiếp theo được tiến hành ở khoảng nhiệt độ từ 750 đến 800
o
C 

với biên độ tăng nhiệt độ là 10
o
C để xét xem ở nhiệt độ nào là thích hợp nhất để 

hình thành CNTs. 

Đường kính ngoài ống của các mẫu CNTs thu được (hình 3.17) được xác 

định từ ảnh SEM của chúng (hình 3.16). Kết quả cho thấy, ở nhiệt độ 760
o
C (mẫu 

TA760) gần như chỉ xuất hiện cacbon vô định hình, thể hiện ở ảnh SEM mẫu 

TA760 chỉ cho thấy một vài ống CNTs được hình thành. Như vậy, nhiệt độ này 

hoàn toàn không thuận lợi cho quá trình hình thành và phát triển CNTs trong điều 

kiện không sử dụng khí H2. So với kết quả nghiên cứu tổng hợp CNTs trong điều 

kiện sử dụng khí H2 (mục 3.1.1.1), vật liệu CNTs đã được hình thành ở nhiệt độ 

750
o
C, điều này chứng tỏ, sự có mặt của khí H2 để khử xúc tác trước khi quá trình 

tổng hợp diễn ra đã tạo thuận lợi hơn cho quá trình tổng hợp CNTs.  

Ở mẫu TA770, lượng CNTs được hình thành nhiều hơn so với mẫu TA760, 

nhưng với các ống có kích thước khá lớn (khoảng 150 nm) và lượng cacbon vô định 

hình và xúc tác vẫn còn lẫn trong vật liệu khá nhiều (hình 3.16).  
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Hình 3.16. Ảnh SEM của các mẫu CNTs được tổng hợp ở những nhiệt độ khác 

nhau theo QT2. 

Ảnh SEM của các mẫu từ TA780 đến TA1000 cho thấy, vật liệu CNTs đã 

được hình thành và phát triển, đồng thời khối lượng vật liệu tăng dần (hình 3.17). 

Từ mẫu TA4 đến TA6, kích thước ống khá tương đương nhau với độ đồng đều cao 

(hình 3.17), nhưng trong đó các ống CNTs của mẫu TA780 ngắn, vụn, có nhiều 

khuyết tật; còn mẫu TA790 và TA800 có đường kính ống CNTs nhỏ và gần như 

nhau, ống dài, khối lượng sản phẩm cũng tương đương. Ở các mẫu còn lại từ 

TA850 đến TA1000, đường kính ống tăng dần và mức độ đồng đều giảm, bề mặt 

ống sần sùi hơn, ống ngắn, khối lượng vật liệu thu được có tăng nhưng không nhiều. 

Đối với mẫu TA950 và TA1000, đã xuất hiện một lượng cacbon bám vào thành 

thiết bị (ngoài vật liệu thu được trên đĩa sứ) và được dự đoán là cacbon vô định 

hình. Điều này cho phép khẳng định rằng nhiệt độ quá cao sẽ hình thành một lượng 

tạp chất cacbon vô định hình bám vào thành ống CNTs, dẫn đến bề mặt vật liệu sần 

sùi (hình 3.16). 

TA1000 
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Hình 3.17. Đường kính ngoài ống của các mẫu CNTs tổng hợp ở những nhiệt độ 

khác nhau theo QT2 (độ lệch chuẩn của giá trị đường kính ngoài ống (Sd) được tính 

với n = 10).  

Có thể kết luận rằng khoảng nhiệt độ 790 đến 800
o
C là thích hợp nhất để 

tổng hợp CNTs có chất lượng tốt. Kết quả này phù hợp với kết quả của nghiên cứu 

trước đây về tổng hợp CNTs bằng phương pháp CVD [11], [86], [105], [144]. Do 

vậy, nhiệt độ thích hợp và được cố định cho những thí nghiệm tiếp theo là 800
o
C. 

Lee [85] và Teo [133] khi khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình tổng hợp 

CNTs cũng cho rằng ở nhiệt độ quá cao, cacbon vô định hình tạo thành bám vào vật 

liệu làm giảm độ tinh khiết của sản phẩm. Mặc dù khoảng nhiệt độ bắt đầu hình 

thành CNTs trong điều kiện không sử dụng H2 (790 - 800
o
C) cao hơn so với trường 

hợp sử dụng H2 (750-800
o
C) nhưng đường kính ống CNTs tạo thành trong điều kiện 

không sử dụng H2 (khoảng 50 nm) nhỏ hơn nhiều so với trường hợp sử dụng H2 

(khoảng 70 nm). Do vậy, biến tính và ứng dụng vật liệu CNTs tổng hợp trong điều 

kiện không sử dụng H2 đã được thực hiện trong những nghiên cứu tiếp theo.  

d. Ảnh hưởng của thời gian tổng hợp: 

Các kết quả khảo sát trên cho thấy điều kiện tổng hợp CNTs thích hợp là 

hàm lượng Fe2O3 trong xúc tác là 25,9 %; lưu lượng khí N2 và LPG lần lượt là 60 

và 100 mL/phút; nhiệt độ tổng hợp là 800
o
C. Các điều kiện này đã được cố định cho 
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quá trình khảo sát thời gian tổng hợp. Tiến hành khảo sát ảnh hưởng của thời gian 

tổng hợp đến khối lượng vật liệu CNTs thu được (trong những thời gian khác nhau 

từ 1 đến 6 giờ) đã cho các kết quả ở bảng 3.2.  

Bảng 3.2. Khối lượng CNTs thu được khi tổng hợp trong những thời gian khác 

nhau theo QT2 

STT Mẫu Thời gian tổng hợp (giờ) Khối lượng vật liệu (g/g Fe/Al2O3) 

1 Tg1 1 4,67 

2 Tg2 2 16,61 

3 Tg3 3 20,28 

4 Tg4 4 25,74 

5 Tg5 5 27,44 

6 Tg6 6 27,27 

 Kết quả cho thấy, khối lượng vật liệu tăng dần khi tăng thời gian tổng hợp. 

Khi tăng thời gian tổng hợp từ 1 đến 2 giờ, khối lượng vật liệu tăng mạnh từ 4,67 

đến 16,61 g. Nhưng sau đó, khối lượng vật liệu tăng chậm hơn khi tăng thời gian 

tổng hợp từ 2 giờ lên 5 giờ và sau đó không đổi khi tiếp tục tăng thời gian lên 6 giờ. 

Khối lượng vật liệu tăng từ 16,61 đến 27,44 g là không đáng kể so với việc tiêu tốn 

một lượng lớn khí nguyên liệu LPG khi tăng thời gian tổng hợp thêm 5 giờ và ảnh 

hưởng đến sức chịu đựng của thiết bị. Đồng thời, thời gian càng lâu, hoạt tính của 

các tâm xúc tác bị ngộ độc càng nhiều, dẫn đến khối lượng CNTs tuy có tăng nhưng 

không nhiều. Do vậy, thời gian thích hợp cho quá trình tổng hợp CNTs được chọn 

là 2 giờ. Như vậy, điều kiện thích hợp để tổng hợp CNTs trong điều kiện có và 

không sử dụng khí H2 bằng phương pháp CVD đã được xác định (bảng 3.3). 

Bảng 3.3. Điều kiện thích hợp để tổng hợp CNTs 

Điều kiện Có sử dụng khí H2 Không sử dụng khí H2 

Lưu lượng khí H2 (mL/phút) 100 - 

Lưu lượng LPG (mL/phút) 80 100 

Lưu lượng khí N2 (mL/phút) - 60 

Nhiệt độ tổng hợp (
o
C) 750 - 800 790 - 800 

Thời gian tổng hợp (giờ) 2 2 
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3.1.2. Đặc trưng của vật liệu CNTs tổng hợp trong điều kiện không sử dụng khí 

H2 

3.1.2.1. Thành phần pha của vật liệu CNTs 

 Thành phần pha của vật liệu CNTs thu được trong điều kiện không sử dụng 

khí H2 (QT2) được xác định thông qua giản đồ XRD (hình 3.18).  

 

Hình 3.18. Giản đồ XRD của vật liệu CNTs tổng hợp theo QT2. 

 Hình 3.18 cho thấy, giản đồ XRD của các mẫu CNTs xuất hiện các pic nhiễu 

xạ đặc trưng ở các góc nhiễu xạ 26,22
o
 và 42,92

o
 tương ứng với các mặt mạng (002) 

và (100) của vòng lục giác graphit (JCPDS card files, no 41-1487). 
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3.1.2.2. Thành phần nguyên tố của vật liệu CNTs 

 

Hình 3.19. Giản đồ EDX của vật liệu CNTs tổng hợp theo QT2. 

 Giản đồ EDX của vật liệu CNTs (hình 3.19) cho thấy, sự xuất hiện của pic 

cường độ cao ở 0,1-0,5 keV đã chứng minh thành phần chính của sản phẩm là 

cacbon với 91,24 %. Các pic cường độ thấp của O, Fe và Al với phần trăm khối 

lượng nhỏ là từ các xúc tác còn lẫn trong vật liệu.  

3.1.2.3. Hình thái vật liệu 

 Hình thái vật liệu được quan sát thông qua ảnh SEM và TEM của vật liệu 

như trình bày ở hình 3.20 và 3.21. Ảnh SEM của sản phẩm thu được (hình 3.20) cho 

thấy các ống CNTs đều khá dài, ít khuyết tật và độ đồng đều các ống khá cao. 

Đường kính ngoài trung bình ống đều dao động từ 40-50 nm.  

  

Hình 3.20. Ảnh SEM của vật liệu CNTs tổng hợp theo QT2. 

Nguyên tố % khối lượng 

C 91,24 

O 7,16 

Fe 0,56 

Al 1,04 
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Hình 3.21. Ảnh STEM của vật liệu CNTs tổng hợp theo QT2. 

Cấu trúc ống của sản phẩm được thấy rõ trong ảnh TEM của vật liệu như 

trình bày ở hình 3.21. Dễ dàng quan sát được đường kính bên trong và bên ngoài 

của ống CNTs lần lượt khoảng 15 và 50 nm.  

Vật liệu có thành dày (khoảng 16-17 nm) cho thấy đây là vật liệu CNTs đa 

tường. Ảnh TEM của vật liệu CNTs ở các độ phóng đại cao như trình bày ở hình 

3.22 cho thấy, thành ống CNTs dày là bao gồm nhiều lớp graphen được dự đoán sắp 

xếp thành các ống hình trụ đồng tâm theo cơ chế đề nghị của mô hình Russian Doll 

[59]. 
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  Hình 3.22. Ảnh STEM của vật liệu CNTs tổng hợp theo QT2 ở các độ phóng đại 

cao. 

3.1.2.4. Đẳng nhiệt hấp phụ/khử hấp phụ nitơ 

Dạng đường hấp phụ và khử hấp phụ N2 ở hình 3.23 cho thấy, chúng thuộc 

dạng đường kiểu II theo phân loại của IUPAC, đặc trưng cho sự hấp phụ đa lớp của 

vật liệu đại mao quản. Diện tích bề mặt riêng đo được theo mô hình BET của vật 

liệu CNTs là 134 m
2
/g. 
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Hình 3.23. Đường hấp phụ và khử hấp phụ N2 của vật liệu CNTs tổng hợp theo 

QT2. 

3.1.3. Cơ chế của quá trình hình thành và phát triển CNTs 

 Trên cơ sở nghiên cứu của Baker và cộng sự vào đầu những năm 1970 [19], 

[21], [22], Sinnott và cộng sự [119] đã công bố cơ chế giải thích sự hình thành của 

CNTs khi có mặt của xúc tác kim loại vào năm 1999. Theo cơ chế này, xúc tác oxit 

kim loại được khử bởi H2 để tạo thành kim loại, cacbon lắng đọng hòa tan vào trong 

các hạt kim loại kích thước nano cho đến khi đạt bão hòa, chúng sẽ tách ra và hình 

thành cấu trúc CNTs.  

Ở nghiên cứu này, dù không sử dụng khí H2 để thực hiện quá trình khử xúc 

tác Fe2O3/Al2O3 thành Fe/Al2O3 trước khi thực hiện quá trình tổng hợp, chúng tôi 

vẫn thu được vật liệu CNTs như mong muốn. Để tìm hiểu cơ chế hình thành CNTs 

trong trường hợp không sử dụng khí H2 để khử xúc tác trước khi tổng hợp, những 

phân tích sâu hơn trên thiết bị hiển vi điện tử truyền qua đã được thực hiện.  

Những hạt màu đen đậm được quan sát trên ảnh STEM của vật liệu (hình 

3.24) được dự đoán là các hạt xúc tác kim loại. 
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Hình 3.24. Ảnh STEM của vật liệu CNTs tổng hợp theo QT2 ở các độ phóng đại 

thấp. 

 Để biết sự phân bố của các nguyên tử trong vật liệu, nghiên cứu tán xạ năng 

lượng tia X (STEM-EDS) và ảnh góc lệch vành khuyên lớn (HAADF-STEM) thực 

hiện trên thiết bị hiển vi điện tử truyền qua đối với mẫu CNTs đã được thực hiện 

(hình 3.25).  

 

 Hình 3.25. Nghiên cứu HAADF-STEM (A) và STEM-EDS (B) của mẫu CNTs 

tổng hợp theo QT2. 

Các hạt xúc tác 

(A) (B) 
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Khi quan sát trên ảnh HAADF-STEM (hình 3.25A), một số điểm sáng nổi 

trội đã xuất hiện bên trong ống CNTs và được dự đoán là các hạt xúc tác. Phân tích 

STEM-EDS (hình 3.25B) đối với vùng vật liệu được quan sát trên ảnh HAADF-

STEM cho thấy, những điểm màu đỏ dày đặc đặc trưng cho thành phần chính của 

vật liệu là cacbon; những điểm màu xanh dương dày đặc tại các điểm sáng nằm 

giữa ống CNTs là các nguyên tử Fe với hàm lượng cao; những điểm rải rác có màu 

xanh nõn chuối và xanh berlin đặc trưng cho các nguyên tử Al và O với hàm lượng 

rất thấp. Sự xuất hiện các nguyên tử Al ở vùng quan sát với hàm lượng rất thấp có 

thể cho phép khẳng định khi cấu trúc CNTs phát triển, các nguyên tử Fe đã bị tách 

ra khỏi chất mang Al2O3, do vậy, cơ chế phát triển CNTs có thể được dự đoán là cơ 

chế tip-growth. Vòng tròn màu đỏ chính giữa ảnh STEM-EDS là sự tích lũy cacbon 

trong suốt quá trình phân tích do sự phân hủy CNTs bởi tia electron năng lượng cao. 

Ảnh chồng lặp các ảnh STEM-EDS của Fe và O (hình 3.26) cho thấy, hầu 

như có rất ít tín hiệu của nguyên tử O xuất hiện ngay trên các tín hiệu của nguyên tử 

Fe mà chỉ nằm rải rác xung quanh. Điều này giúp loại trừ khẳng định các hạt xúc 

tác là Fe2O3. 

 

Hình 3.26. Ảnh chồng lặp các ảnh STEM-EDS của Fe và O. 
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Hình 3.27. Phân tích nhiễu xạ electron vùng chọn lọc và (SAED) và biến đổi 

Fourier nhanh (FFT) tại các hạt xúc tác trên thiết bị hiển vi điện tử truyền qua phân 

giải cao (HR-TEM).  

Để khẳng định chắc chắn các hạt xúc tác là Fe mà không phải là Fe2O3, phân 

tích nhiễu xạ electron vùng chọn lọc (SAED) và biến đổi Fourier nhanh (FFT) trên 

các hạt xúc tác đã được thực hiện (hình 3.27) cho phép xác định được cấu trúc tinh 

thể của hạt xúc tác. 

Kết quả cho thấy, khoảng cách giữa các mặt mạng nguyên tử trong hạt xúc 

tác đo được đều trùng khớp với các giá trị lý thuyết đặc trưng cho các thông số 

mạng lưới tương ứng với cấu trúc lập phương của -Fe như trình bày ở bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Các thông số mạng lưới của -Fe (JCPDS card files no. 6-0696) 

STT h k l d (Å) 

1 1 1 0 2,02657 

2 2 0 0 1,43300 

3 2 1 1 1,17004 

4 3 1 0 0,90631 

Như vậy, sự có mặt của kim loại Fe trong vật liệu CNTs cho thấy, để hình 

thành CNTs, Fe2O3 vẫn được khử về Fe, sự lắng đọng cacbon vẫn được xảy ra trên 
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các nguyên tử kim loại Fe như đã được đề nghị trước đây [19], [21], [22], [119], tuy 

nhiên, quá trình lắng đọng cacbon được dự đoán là xảy ra đồng thời với quá trình 

khử xúc tác. Về lý thuyết, Fe2O3 hoàn toàn bị khử về Fe bởi C ở nhiệt độ từ 565
o
C 

và H2 ở nhiệt độ từ 425
o
C. Do vậy, ở nhiệt độ tổng hợp CNTs (800

o
C), quá trình 

khử tiền xúc tác đã được xảy ra nhờ H2 và chính hơi cacbon được tạo ra từ sự phân 

hủy LPG. Với cơ chế hình thành CNTs đã được làm rõ thông qua quá trình phân 

tích trên, các phản ứng xảy ra trong quá trình tổng hợp được đề nghị như sau: 

 

3.2. Tổng hợp vật liệu W/CNTs và sử dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa 

dibenzothiophen trong dầu mỏ  

Nghiên cứu này nhằm tìm được điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu 

W/CNTs nhờ sự kết hợp giữa CNTs và muối Na2WO4 và điều kiện thực hiện phản 

ứng oxi hóa DBT trong dầu mỏ. Các điều kiện thích hợp được chọn dựa vào khả 

năng xúc tác của vật liệu thu được thông qua độ chuyển hóa S-DBT. Trong hầu hết 

tất cả các nghiên cứu trên thế giới cũng như trong nghiên cứu này, quá trình thí 

nghiệm được thực hiện trên mẫu dầu mô hình (DBT pha trong dung môi n-hexan) 

để dung dịch nền của hệ phản ứng được ổn định.   

3.2.1. Tổng hợp vật liệu W/CNTs 

3.2.1.1. Ảnh hưởng của hàm lượng W trong vật liệu W/CNTs 

 Để khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng W trong vật liệu W/CNTs đến khả 

năng oxi hóa DBT trong mẫu dầu mô hình, 10 mẫu vật liệu W/CNTs có hàm lượng 

W tăng dần từ 0,5 đến 10,0 % được tổng hợp trong điều kiện siêu âm 2 giờ và sau 

đó được sử dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa DBT. Các điều kiện thí nghiệm 

phản ứng oxi hóa được cố định là liều lượng W/CNTs, thời gian phản ứng, nồng độ 

S dưới dạng DBT (S(DBT)) ban đầu và tỷ lệ mol H2O2:S lần lượt là 5 g/L; 3,0 giờ; 

520 mg/L và 13,7. Nồng độ DBT trong dung dịch sau khi thực hiện phản ứng oxi 

CxHy (hơi)  xC (hơi) + y/2H2 (hơi) 

Fe2O3 (nano)/Al2O3 (rắn)        Fe (nano)/Al2O3 (rắn)   

C (hơi) + Fe (nano)/Al2O3 (rắn)  Fe3C (rắn)/Al2O3 (rắn) 

Fe3C (rắn)/Al2O3  CNTs-Fe (nano)/Al2O3 (rắn)  (Hàm lượng C > 6,67%) 

C (hơi) / H2 (hơi) 
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hóa được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (có so sánh với 

phương pháp GC-MS). Độ chuyển hóa S-DBT được tính theo công thức (2.1). 

 

Hình 3.28. Độ chuyển hóa S-DBT của các mẫu vật liệu xúc tác chứa hàm lượng W 

khác nhau ở nhiệt độ thường. 

Kết quả độ chuyển hóa S-DBT (hình 3.28) cho thấy, ở nhiệt độ thường, độ 

chuyển hóa S-DBT của vật liệu CNTs không chứa W khi có (đường thẳng màu đỏ) 

và không sử dụng chất oxi hóa là H2O2 (đường thẳng màu đen) đều khá thấp, chỉ 

khoảng 30 %, trong đó khoảng 15 % DBT đã được chiết từ dung môi n-hexan sang 

acetonitril (hàm lượng này đã được xác định từ thực nghiệm), điều này cho thấy khả 

năng xúc tác của vật liệu CNTs hầu như không thể hiện, sự giảm nồng độ DBT 

được dự đoán là do CNTs có khả năng hấp phụ DBT nhờ tương tác π-π giữa vòng 

graphit và các vòng thơm có trong DBT [74]. Như vậy, quá trình oxi hóa DBT sẽ 

bao gồm 2 giai đoạn: hấp phụ và xúc tác.  

Khi sử dụng vật liệu W/CNTs, khả năng xúc tác đã thể hiện rõ và nhìn 

chung, khi tăng hàm lượng W trong xúc tác, độ chuyển hóa S-DBT tăng. Tuy nhiên, 

với ba mẫu xúc tác W/CNTs chứa hàm lượng W thấp (W0,5, W1,0 và W1,5), độ 

chuyển hóa S-DBT (23,7; 26,8 và 33,6 %) cũng tương đương với độ chuyển hóa S-
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DBT của hai mẫu CNTs không chứa W (khoảng 30 %), điều này cho thấy sự có mặt 

của W với hàm lượng quá thấp, khả năng xúc tác của vật liệu chưa thể hiện nhiều, 

mà chủ yếu là quá trình hấp phụ vẫn chiếm ưu thế. 

Khi hàm lượng W từ 1,5 % trở lên, giai đoạn xúc tác đóng vai trò chính trong 

việc làm giảm nồng độ DBT, quá trình hấp phụ là giai đoạn ban đầu để thu hút DBT 

đến bề mặt xúc tác. Độ chuyển hóa S-DBT đã tăng đáng kể từ 33,6 đến 95,9 % khi 

hàm lượng W tăng từ 1,5 đến 6,0 %, và sau đó thay đổi không đáng kể (khoảng 95 

%) khi tiếp tục tăng hàm lượng W. Với hàm lượng W trong xúc tác W/CNTs 

khoảng 6,0 % trở lên, có thể xem hầu hết DBT đã được loại khỏi mẫu dầu mô hình. 

Kết quả này đã khẳng định khả năng xúc tác tốt của vật liệu W/CNTs và khi tăng 

hàm lượng W trên vật liệu thì số lượng các tâm xúc tác hoạt tính tăng nên độ 

chuyển hóa S-DBT tăng. 

Mẫu xúc tác đồng thể Na2WO4 (không chứa CNTs) chỉ cho độ chuyển hóa S-

DBT khoảng 68,0 % (đường thẳng màu tím) và mẫu xúc tác dị thể WO3 không 

được phân bố trên CNTs cũng chỉ cho độ chuyển hóa S-DBT khoảng 60 % (đường 

thẳng màu xanh lá cây), đều không đáp ứng việc loại sâu lưu huỳnh. Điều này cho 

thấy vai trò có lợi của CNTs trong việc phân bố và tạo các tâm xúc tác hoạt tính. 

Bảng 3.5. Điều kiện oxi hóa xúc tác DBT trong một vài nghiên cứu 
(*)

 

Xúc tác 

Hàm 

lượng 

W (%) 

Tỷ lệ 

mol 

H2O2:S 

T 

(
0
C) 

Liều 

lượng 

xúc tác 

(g.L
-1

) 

Độ chuyển 

hóa S-DBT 

(%) 

Tài liệu 

tham khảo 

W/CNTs 6,0 13,7 28 5,0 95,9 
Nghiên cứu 

này 

W/MCM-41 15,0 5,0 
40 

70 
4,0 

69,6 

98,0 
[10] 

W/MIL-101 43,6 50,0 45 7,5 91,0 [67] 

W/CeO2 26,7 5,0 30 6,0 91,6 [86] 

W/SiO2 

13,3 

23,5 

38,0 

4,3 60 1,5 

75,5 

99,7 

100,0 

[157] 

(*) 
Nồng độ S-DBT ban đầu là 500 mg/L. 
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Từ kết qủa nghiên cứu trên, hàm lượng W thích hợp phân bố trên CNTs để 

tạo vật liệu xúc tác được chọn là 6,0 %. So với kết quả của một vài nghiên cứu khác 

(bảng 3.5), dù hàm lượng W được chọn trong nghiên cứu này thấp hơn, nhưng độ 

chuyển hóa S-DBT ở nhiệt độ thường vẫn cao hơn hoặc tương đương. Điều này cho 

thấy, số lượng và hoạt tính xúc tác của các tâm W đã được nâng cao khi phân bố 

trên vật liệu CNTs. Đồng thời, có lẽ tương tác π-π giữa vòng lục giác C-sp
2
 của 

CNTs và vòng benzen của DBT cũng có vai trò làm tăng sự thu hút DBT đến bề 

mặt vật liệu, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình xúc tác, và do vậy cũng làm 

tăng độ chuyển hóa S-DBT. 

3.2.1.2. Ảnh hưởng của thời gian siêu âm 

 Để đánh giá ảnh hưởng của giai đoạn siêu âm đến khả năng phân bố W trên 

vật liệu CNTs, 5 mẫu vật liệu W/CNTs chứa 6,0 % (khối lượng/khối lượng) W 

được tổng hợp với những thời gian siêu âm khác nhau tăng dần từ 0,5 đến 5 giờ.  

 

Hình 3.29. Độ chuyển hóa S-DBT của các mẫu vật liệu xúc tác được tổng hợp 

trong những thời gian siêu âm khác nhau ở nhiệt độ thường. 

 Kết quả ở hình 3.29 cho thấy, khi tổng hợp vật liệu W/CNTs mà không thực 

hiện giai đoạn siêu âm, độ chuyển hóa S-DBT chỉ đạt khoảng 50 %. Độ chuyển hóa 

S-DBT tăng mạnh đến 96,2 % khi thời gian siêu âm tăng lên từ 0,5 đến 1 giờ. Điều 

này cho thấy, giai đoạn siêu âm là giai đoạn cần thiết để phân bố tốt W trên bề mặt 
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vật liệu CNTs để tạo ra nhiều tâm xúc tác hoạt tính hơn. Khi tăng thời gian siêu âm 

từ 2 đến 5 giờ, độ chuyển hóa S-DBT gần như không thay đổi (vẫn bằng khoảng 95 

%), do đó, 1 giờ siêu âm là khoảng thời gian đủ để tạo ra vật liệu W/CNTs có khả 

năng xúc tác tốt nhất.  

3.2.2. Định tính sản phẩm phản ứng oxi hóa dibenzothiophen trong nhiên liệu 

mô hình khi sử dụng xúc tác W/CNTs 

 Sắc đồ GC/MS đối với DBT và sản phẩm oxi hóa của nó (hình 3.30) cho 

thấy rằng DBT có khoảng thời gian lưu 16,7 phút. Khi bị oxi hóa, DBT chuyển 

thành sản phẩm chính là dibenzothiophen sulfon (DBTS) có khoảng thời gian lưu là 

18,7 phút. Ngoài ra còn có một số sản phẩm phụ có thời gian lưu khác nhau. 

 

Hình 3.30. Sắc đồ GC/MS đối với DBT (A) và DBTS (B). 

 Từ đây, có thể dự đoán phản ứng oxi hóa DBT bằng H2O2 như ở hình 3.31. 

Abdalla [6] cũng đưa ra dự đoán tương tự khi nghiên cứu phản ứng oxi hóa DBT 

trên xúc tác W/MCM-41 với chất oxi hóa là H2O2. 

min 

(B) 

(A) 
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Hình 3.31. Phản ứng oxi hóa DBT bằng H2O2 với xúc tác W/CNTs. 

3.2.3. Đặc trưng vật liệu W/CNTs 

3.2.3.1. Thành phần pha của vật liệu 

 Giản đồ XRD của vật liệu CNTs và W/CNTs ở hình 3.32 cho thấy, thành 

phần pha của hai loại vật liệu đều là pha tinh thể của cacbon, thể hiện ở pic nhiễu xạ 

đặc trưng ở góc 2 khoảng 26
o
 (JCPDS card files, no 41-1487) tương ứng với mặt 

mạng (002).  

 

Hình 3.32. Giản đồ XRD của vật liệu CNTs và W/CNTs. 

Đối với mẫu W/CNTs, sự xuất hiện của các pic nhiễu xạ ở 2 = 23,1; 23,6;
 

33,3 và 34,2
o
 tương ứng với các mặt mạng (002), (020), (022) và (202) đã chứng 

minh sự có mặt của pha tinh thể của WO3 trên bề mặt vật liệu CNTs (JCPDS Card 

No.01-083-0950). 

 

 

S S 

O      O 

H2O2 

W/CNTs 

H2O2 

W/CNTs 

S 

O 

DBT                                   DBT sulfoxide                           DBT sulfone 
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3.2.3.2. Thành phần nguyên tố của vật liệu  

 Thành phần nguyên tố của vật liệu W/CNTs được xác định thông qua giản 

đồ EDX như ở hình 3.33.  

 

Hình 3.33. Giản đồ EDX của vật liệu CNTs (A) và W/CNTs (B). 

Kết quả cho thấy, thành phần chính của hai loại vật liệu là cacbon (92,36 % 

đối với vật liệu CNTs và 84,25 % đối với vật liệu W/CNTs). Hàm lượng W trên vật 

liệu tính được từ giản đồ EDX của vật liệu W/CNTs là 5,5 %, khá gần với giá trị 

tính theo lý thuyết ban đầu (6,0 %). Hàm lượng nguyên tố O trong vật liệu W/CNTs 

cao hơn so với vật liệu CNTs, cho phép dự đoán dạng tồn tại của W trên CNTs là 

WO3. 

3.2.3.3. Thành phần nhóm chức của vật liệu  

 

Hình 3.34. Phổ FT-IR của vật liệu CNTs và W/CNTs. 

(A) 
(B) 
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Những nhóm chức đặc trưng trên bề mặt vật liệu W/CNTs và CNTs đã được 

xác định thông qua phổ FT-IR như ở hình 3.34. Ở phổ FT-IR của cả hai loại vật liệu 

đều xuất hiện dải phổ rộng ở số sóng khoảng 3440 cm
-1

 đặc trưng cho dao động hóa 

trị của nhóm C–OH . Dải phổ ở số sóng khoảng 1640 cm
-1

 của hai loại vật liệu được 

đặc trưng cho dao động hóa trị của nhóm C=O của nhóm chức –COOH. Đối với vật 

liệu W/CNTs, dải pic ở số sóng 855,4 cm
-1

 được cho là của dao động của liên kết 

W-O-W [60], [159]. 

3.2.3.4. Khuyết tật trên bề mặt vật liệu 

 Phổ Raman của vật liệu CNTs và W/CNTs (hình 3.35) cho thấy, pic D (D = 

disorder (độ mất trật tự)) ở 1319 cm
-1

 đặc trưng cho sự có mặt của cacbon vô định 

hình và những khuyết tật cấu trúc. Cấu trúc của graphit được thể hiện ở pic G (G = 

graphit) ở 1567 cm
-1

. Pic G’ ở 2642 cm
-1

 là âm bội của pic D.  

 

Hình 3.35. Phổ Raman của vật liệu CNTs và W/CNTs. 

Mức độ khuyết tật trên cấu trúc vật liệu được đánh giá thông qua tỉ lệ cường 

độ pic D và G (ID/IG), tỉ lệ này càng lớn thì mức độ khuyết tật càng cao [60], [127], 

[159]. Hình 3.35 cho thấy tỉ lệ cường độ ID/IG của vật liệu W/CNTs (1,53) cao hơn 

so với vật liệu CNTs (1,42) chứng tỏ mức độ khuyết tật của vật liệu đã tăng lên sau 

khi phân bố W lên bề mặt vật liệu CNTs, có thể do quá trình siêu âm vật liệu đã phá 

vỡ một số cấu trúc trên bề mặt CNTs. Trên phổ Raman của vật liệu W/CNTs còn 
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xuất hiện hai pic ở 250 and 757 cm
-1

 tương ứng với dao động của liên kết W-O [60], 

[159] chứng minh sự có mặt của WO3 trên vật liệu. 

3.2.3.5. Hình thái vật liệu   

  

Hình 3.36. Ảnh SEM (A) và TEM (B) của vật liệu W/CNTs. 

 Ảnh SEM và TEM của vật liệu W/CNTs (hình 3.36) thể hiện vật liệu vẫn giữ 

nguyên cấu trúc ống dài với đường kính khoảng 40 - 50 nm. Sự có mặt của WO3 

không được quan sát qua ảnh SEM và TEM của vật liệu W/CNTs có thể do kích 

thước hạt WO3 quá nhỏ. Diện tích bề mặt vật liệu W/CNTs (139 m
2
/g) gần như 

không khác so với vật liệu CNTs ban đầu (134 m
2
/g).  

3.2.4. Khảo sát khả năng xúc tác phản ứng oxi hóa dibenzothiophen của vật 

liệu W/CNTs 

3.2.4.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ mol H2O2/S 

 Khi thực hiện phản ứng oxi hóa DBT với chất xúc tác là W/CNTs hàm lượng 

tác nhân oxi hóa (H2O2) có ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất phản ứng. Do vậy, việc 

khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng H2O2 đến độ chuyển hóa S-DBT là cần thiết. 

Trong hệ phản ứng mô hình, 16 mẫu khảo sát được chuẩn bị với tỷ lệ mol H2O2/S 

tăng dần từ 1,7 - 51,2. Xúc tác được sử dụng cho phản ứng là vật liệu W/CNTs với 

phần trăm khối lượng W/CNTs là 6,0 %. Liều lượng W/CNTs, thời gian phản ứng, 

nồng độ S/DBT ban đầu cố định lần lượt là 5 g/L; 3,0 giờ; 529 mg/L.  

(B) (A) 
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Hình 3.37. Ảnh hưởng của tỉ lệ mol H2O2/S đến độ chuyển hóa S-DBT của vật liệu 

xúc tác. 

 Kết quả ở hình 3.37 cho thấy, khi tỷ lệ mol H2O2/S tăng từ 1,7 đến 17,0, độ 

chuyển hóa S-DBT tăng mạnh từ 29,4 đến 96,6 % và sau đó gần như không thay 

đổi, có thể khẳng định hầu như toàn bộ DBT đã được loại khỏi mẫu dầu mô hình. 

Tỷ lệ mol H2O2/S = 17,0 được chọn cho những thí nghiệm tiếp theo. Giá trị này tuy 

khá cao hơn so với một vài nghiên cứu khác (bảng 3.5), nhưng độ chuyển hóa này 

thu được ở nhiệt độ thường, nên khá thuận lợi cho quá trình thực hiện phản ứng. 

Bảng 3.5 cho thấy hầu hết các tác giả đều thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao và hiệu 

suất chuyển hóa không cao mặc dù sử dụng tỷ lệ mol H2O2/S thấp hơn. 

3.2.4.2. Ảnh hưởng của liều lượng xúc tác 

 Để khảo sát ảnh hưởng của liều lượng xúc tác W/CNTs đến độ chuyển hóa 

S-DBT, tiến hành thực hiện phản ứng oxi hóa DBT với các liều lượng xúc tác thay 

đổi từ 1,25 đến 15,00 g/L. Thời gian phản ứng, nồng độ S-DBT ban đầu và tỷ lệ 

mol H2O2/S được cố định lần lượt là 3,0 giờ; 525 mg/L và 17,0. Kết quả độ chuyển 

hóa S-DBT (hình 3.38) thể hiện, với nồng độ S-DBT ban đầu là 525 mg/L, độ 

chuyển hóa S-DBT tăng dần từ 77 đến 94 % khi tăng liều lượng xúc tác từ 1,25 lên 

5,00 g/L do khi liều lượng xúc tác tăng thì số lượng tâm xúc tác cũng tăng. Sau đó, 

độ chuyển hóa S-DBT đạt gần như hoàn toàn (98 %) ở liều lượng xúc tác 6,25 g/L. 

Như vậy, liều lượng xúc tác này đáp ứng được điều kiện loại sâu lưu huỳnh.  
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Hình 3.38. Ảnh hưởng của liều lượng xúc tác đến độ chuyển hóa S-DBT của vật 

liệu. 

3.2.4.3. Động học xúc tác và ảnh hưởng của nồng độ đầu của dibenzothiophen đến 

tốc độ phản ứng 

 Để khảo sát động học phản ứng oxi hóa DBT với xúc tác dị thể W/CNTs, 

tiến hành xác định hiệu suất phản ứng ở những thời gian khác nhau với các nồng độ 

DBT ban đầu khác nhau. Hình 3.39 biểu diễn sự ảnh hưởng của thời gian phản ứng 

đến độ chuyển hóa S-DBT ở các nồng độ S-DBT ban đầu từ 223 đến 620 mg/L.  

 

Hình 3.39. Ảnh hưởng của thời gian đến độ chuyển hóa S-DBT ở những nồng độ  

S-DBT ban đầu khác nhau. 
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 Có thể thấy ở mỗi nồng độ đầu khảo sát, độ chuyển hóa S-DBT tăng dần 

theo thời gian phản ứng. Do nồng độ đầu của S-DBT tăng từ 223 đến 620 mg/L, 

nhưng liều lượng xúc tác và hàm lượng tác nhân oxi hóa không thay đổi (lần lượt là 

5 g/L và 17,0), nên độ chuyển hóa S-DBT giảm từ 95 % còn 86 % và đồng thời, 

thời gian phản ứng đạt cân bằng càng dài. Cụ thể, ở các nồng độ S-DBT ban đầu là 

223, 292, 395 mg/L, thời gian phản ứng đạt cân bằng lần lượt là khoảng 60, 75, 90 

phút và độ chuyển hóa S-DBT cực đại đều trên 95%; nhưng khi nồng độ DBT ban 

đầu là 521 và 620 mg/L, thời gian phản ứng đạt cân bằng tuy vẫn là 90 phút nhưng 

độ chuyển hóa S-DBT cực đại chỉ còn khoảng 90 và 86 %.  

 Mô hình động học Langmuir-Hinshelwood thường được sử dụng để nghiên 

cứu cơ chế phản ứng như trình bày ở mục 1.3.4. Với tỷ lệ mol H2O2/S khá lớn và 

giả thiết DBT hấp phụ yếu vào CNTs, nên phương trình động học Langmuir-

Hinshelwood được đơn giản hóa thành phương trình động học bậc nhất (phương 

trình 1.26). Ảnh hưởng của nồng độ đầu của S-DBT đến tốc độ phản ứng trong 90 

phút đầu xảy ra phản ứng được đánh giá thông qua đồ thị phương trình động học 

bậc nhất biểu diễn sự phụ thuộc của ln(C
0
/C) theo thời gian (t) ở các nồng độ S-

DBT ban đầu khác nhau (hình 3.40).  

 

Hình 3.40. Sự phụ thuộc của ln(C
0
/C) theo t theo phương trình động học bậc nhất. 
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Bảng 3.6. Hằng số tốc độ biểu kiến bậc nhất (k1) và tốc độ đầu (v
0
) của phản ứng 

oxi hóa DBT ở những nồng độ khác nhau 

C
0
 (mg/L) r k1 (1/phút) v

0
 (mg/L.phút) 

223 0,993 0,05540 12,35 

292 0,997 0,04417 12,89 

395 0,995 0,03350 13,18 

521 0,999 0,02635 13,73 

620 0,997 0,02230 13,83 

Giá trị hằng số tốc độ biểu kiến bậc nhất (k1) được xác định từ hệ số góc của 

các đường hồi quy tuyến tính (hình 3.40) và các giá trị hệ số tương quan (r) của các 

phép hồi quy tuyến tính (bảng 3.6) cho thấy, đối với tất cả các nồng độ khảo sát, hệ 

số tương quan của phương trình hồi quy tuyến tính giữa ln(C
0
/C) và t đều cao 

(0,993-0,999). Điều này khẳng định mô hình động học bậc nhất mô tả tốt số liệu 

thực nghiệm trong khoảng 90 phút đầu phản ứng xảy ra.  

Khi nồng độ S-DBT tăng từ 223 đến 620 mg/L, tốc độ đầu phản ứng tăng 

dần. Nồng độ đầu càng lớn, động lực để vượt qua sự cản trở chuyển khối của DBT 

giữa dung dịch và bề mặt W/CNTs càng lớn nên tốc độ đầu của phản ứng tăng. Khi 

nồng độ đầu S-DBT, sự cạnh tranh giữa các tác chất lên bề mặt xúc tác tăng, tạo ra 

hiệu ứng chắn dẫn đến hằng số tốc độ biểu kiến giảm.   

3.2.4.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ - Các tham số nhiệt động 

 Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng sẽ cho phép xác định 

năng lượng hoạt hóa của phản ứng (theo phương trình Arrhenius) và các đại lượng 

nhiệt động học của quá trình hoạt hóa (theo phương trình Eyring).  
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Hình 3.41. Phương trình động học bậc nhất mô tả số liệu thực nghiệm ở những 

nhiệt độ khác nhau. 

Quá trình khảo sát được thực hiện ở nồng độ đầu S-DBT là 500 mg/L. Hằng 

số tốc độ của phản ứng ở những nhiệt độ khác nhau được xác định từ phương trình 

động học bậc nhất (hình 3.41). 

Bảng 3.7. Hằng số tốc độ biểu kiến bậc nhất (k1) của phản ứng oxi hóa DBT ở 

những nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ (
o
C) r k1 (1/phút) 

10 0,996 0,01272 

20 0,995 0,01932 

30 0,999 0,02635 

40 0,994 0,04079 

50 0,994 0,06476 

 Bảng 3.7 cho thấy, giá trị hằng số tốc độ (k1) tăng dần theo nhiệt độ có nghĩa 

tốc độ phản ứng tăng dần theo nhiệt độ. Điều này cho phép khẳng định phản ứng 

xảy ra thuận lợi hơn ở nhiệt độ cao.    

Từ kết quả trên, mối quan hệ giữa lnkT và 1/T theo phương trình Arrhenius 

và giữa ln(kT/T) và 1/T theo phương trình Eyring được xây dựng như ở hình 3.42.  
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Hình 3.42. Mối quan hệ giữa lnkT và 1/T theo phương trình Arrhenius (A), giữa 

ln(kT/T) và 1/T theo phương trình Eyring (B). 

 Từ phương trình Arrhenius và Eyring, năng lượng hoạt hóa (Ea) và các tham 

số nhiệt động của quá trình hoạt hóa tạo hợp chất trung gian (entanpy (H
#
), 

entropy (S
#
), và năng lượng tự do Gibbs (G

#
)) được xác định thông qua độ dốc 

và hệ số chắn của đường hồi quy tuyến tính (bảng 3.11).  

Kết quả ở bảng 3.8 cho thấy, các giá trị tham số nhiệt động của quá trình 

hoạt hóa được xác định để dự đoán có hay không sự tạo thành hợp chất trung gian 

trước khi tạo thành sản phẩm. 

Bảng 3.8. Các tham số hoạt hóa của phản ứng oxi hóa DBT 

Nhiệt độ (
o
C) Ea (kJ/mol) H

# 
(kJ/mol) S

# 
(J/mol.K) G

# 
(kJ/mol) 

10 

30,38 27,87 468,28 

-104,65 

20 -109,34 

30 -114,02 

40 -118,70 

50 -123,39 

 Giá trị dương của H
#
 thể hiện quá trình hoạt hóa thu nhiệt. Giá trị dương 

của S
#
 cho phép khẳng định có sự tạo thành phức chất hoạt động (hợp chất trung 

gian peoxit kim loại) giữa DBT, H2O2 trên bề mặt xúc tác và điều này cũng chỉ ra 

rằng những liên kết trong hợp chất trung gian lỏng lẻo và nó tiếp tục bị phân ly ngay 

sau đó để tạo thành sản phẩm [48]. Đồng thời phản ánh rằng không có sự thay đổi 

nào về cấu trúc bên trong của xúc tác trong suốt quá trình tạo hợp chất trung gian. 
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Các giá trị âm và lớn của G
#
 chứng tỏ quá trình tạo hợp chất trung gian là tự xảy ra 

và càng dễ xảy ra ở nhiệt độ cao. 

Giá trị năng lượng hoạt hóa thấp (nhỏ hơn 42 kJ/mol) cho thấy phản ứng oxi 

hóa DBT diễn ra nhanh, hợp chất trung gian được tạo thành và phân hủy ngay sau 

đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo sản phẩm. Do vậy, tốc độ quá trình 

khuếch tán chất phản ứng đến bề mặt xúc tác quyết định tốc độ toàn bộ phản ứng. 

Sự khuếch tán chỉ diễn ra đến bề mặt bên ngoài của xúc tác để tạo hợp chất trung 

gian chứ không khuếch tán vào bên trong cấu trúc của xúc tác. 

  

Hình 3.43. Phương trình Van’t Hoff áp dụng cho phản ứng oxi hóa DBT. 

Để biết bản chất nhiệt động học của phản ứng oxi hóa DBT, các tham số 

nhiệt động của phản ứng đã được xác định (bảng 3.9) thông qua biểu thức Van’t 

Hoff biểu diễn mối quan hệ giữa hằng số cân bằng của phản ứng lnKC và 1/T (hình 

3.43). 

Bảng 3.9. Các tham số nhiệt động của phản ứng oxi hóa DBT 

Nhiệt độ (
o
C) H

0 
(kJ/mol) S

0 
(J/mol.K) G

0 
(kJ/mol) 

10 

92,69 332,18 

-1,31 

20 -4,64 

30 -7,96 

40 -11,28 

50 -146,01 
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 Kết quả cho thấy, phản ứng oxi hóa là tự xảy ra trong khoảng nhiệt độ khảo 

sát và thuận lợi ở nhiệt độ cao do các giá trị G
0
 càng âm dần khi tăng nhiệt độ. 

H
0
 và S

0
 đều mang giá trị dương chứng tỏ phản ứng oxi hóa DBT thu nhiệt và 

quá trình phản ứng làm tăng mức độ hỗn loạn của hệ phản ứng. 

 Dựa vào nghiên cứu động học và nhiệt động học trên, cơ chế oxi hóa DBT 

với xúc tác W/CNTs được đề xuất như ở hình 3.44. 

 

Hình 3.44. Cơ chế phản ứng oxi hóa DBT. 

 Vật liệu W/CNTs chứa các tâm xúc tác hoạt tính có khả năng hấp phụ các chất 

phản ứng trên bề mặt. Quá trình hấp phụ diễn ra nhờ ái lực giữa W và cặp electron 

tự do trên nguyên tử S của DBT và sự tạo thành hợp chất hidropeoxit tungstat nhờ 

tương tác nucleophin giữa H2O2 và W(VI). Tương tác π-π giữa C-sp
2
 của vòng lục 

giác của CNTs và vòng thơm của DBT cũng là tác nhân làm tích lũy DBT trên bề 

mặt xúc tác. Hợp chất trung gian được hình thành và sản phẩm DBTs được tách 

khỏi xúc tác. Cơ chế này cũng đã được đề xuất bởi nhiều tác giả khi nghiên cứu 

phản ứng oxi hóa DBT trên xúc tác dị thể chứa WO3 [10], [70], [90], [138], [157]. 

3.2.5. Khảo sát khả năng tái sử dụng vật liệu W/CNTs 

 Một ưu điểm quan trọng của xúc tác dị thể là việc tách xúc tác và tái sử dụng 

xúc tác có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách lọc xúc tác ra khỏi hệ phản ứng dị 
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thể. Để đánh giá khả năng tái sử dụng vật liệu W/CNTs, vật liệu sau khi thực hiện 

xong phản ứng oxi hóa DBT được lọc lấy, rửa bằng n-hexan, acetonitril và nước cất 

và được sấy khô ở 80
o
C cho đến khối lượng không đổi. Tiến hành sử dụng lại vật 

liệu làm chất xúc tác cho phản ứng oxi hóa DBT. Quá trình tái sử dụng vật liệu 

được thực hiện 3 lần. Nồng độ S-DBT ban đầu, tỉ lệ mol H2O2/S, thời gian phản ứng 

được cố định lần lượt là 491 mg/L; 17,0; 120 phút.  

 

Hình 3.45. Độ chuyển hóa S-DBT của vật liệu W/CNTs ở các lần sử dụng. 

 Kết quả độ chuyển hóa S-DBT (hình 3.45) cho thấy, ở lần sử dụng xúc tác 

thứ hai, độ chuyển hóa S-DBT của vật liệu có giảm nhưng không đáng kể (từ 94,3 

% xuống 92,4 %). Như vậy, các tâm xúc tác tungsten hoạt tính trên vật liệu CNTs 

vẫn không giảm sau khi thực hiện vai trò xúc tác lần thứ nhất. Tuy nhiên, khi sử 

dụng lại xúc tác ở lần thứ ba, độ chuyển hóa S-DBT giảm nhiều hơn (80,3 %) 

nhưng vẫn còn khá cao, cao hơn so với vật liệu xúc tác dị thể WO3 và xúc tác đồng 

thể Na2WO4 (hình 3.28), do vậy, vật liệu W/CNTs vẫn có thể được sử dụng lại lần 

thứ ba.  

Khi sử dụng lại vật liệu lần thứ tư, độ chuyển hóa S-DBT giảm xuống nhiều, 

chỉ còn 25,2 %, thấp hơn độ chuyển hóa S-DBT khi sử dụng vật liệu CNTs không 

được phủ WO3 làm xúc tác (hình 3.28). Điều này cho thấy, khi sử dụng lại xúc tác 

lần thứ tư, gần như các tâm xúc tác WO3 không còn thể hiện hoạt tính xúc tác, sự 
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giảm nồng độ DBT trong mẫu dầu mô hình chỉ do quá trình hấp phụ và chiết lỏng 

lỏng. Đồng thời, khả năng hấp phụ của vật liệu CNTs trong lần sử dụng thứ tư cũng 

giảm, có thể do sự tương tác giữa DBT với CNTs đã bị cản trở bởi WO3 không hoạt 

tính phân bố trên vật liệu CNTs. 

 

Hình 3.46. Giản đồ XRD của vật liệu W/CNTs sau các lần sử dụng. 

Để đánh giá độ bền của vật liệu W/CNTs qua các lần xúc tác, tiến hành phân 

tích EDX/SEM và XRD của vật liệu ở các lần tái sử dụng (hình 3.46 và bảng 3.10). 

Giản đồ XRD của vật liệu W/CNTs sau khi được sử dụng lại lần thứ hai và thứ ba 

cho thấy, các pic nhiễu xạ của WO3 vẫn xuất hiện cùng với pic nhiễu xạ đặc trưng 

của cacbon.  

Bảng 3.10. Hàm lượng tungsten của vật liệu W/CNTs ở các lần sử dụng vật liệu 

Lần sử dụng 
Hàm lượng phần trăm (%) 

W C O Al 

1 4,23 83,19 11,21 1,38 

2 4,12 84,12 9,54 2,23 

3 3,87 85,21 8,79 2,13 

4 3,25 88,23 6,78 1,74 

 Đồng thời, các pic đặc trưng của W và C đều xuất hiện trong giản đồ XRD của 

vật liệu W/CNTs trong những lần sử dụng lại. Hàm lượng tungsten không giảm ở ba 
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lần sử dụng đầu tiên (bảng 3.10), điều này cho thấy sự liên kết giữa tâm xúc tác và 

CNTs khá mạnh, ở lần xúc tác thứ tư, hàm lượng tungsten có giảm nhưng không 

đáng kể. Như vậy, vật liệu W/CNTs vẫn bền qua các lần tái sử dụng, nhưng các tâm 

xúc tác WO3 đã giảm hoạt tính đáng kể sau khi sử dụng vật liệu lần thứ tư. 

3.3. Biến tính bề mặt vật liệu cacbon nano ống và ứng dụng hấp phụ Pb(II) 

trong dung dịch nƣớc  

Để tăng khả năng hấp phụ các ion kim loại nặng trong dung dịch nước bằng 

vật liệu CNTs, giai đoạn biến tính bề mặt vật liệu bằng phương pháp oxi hóa bề mặt 

là một giai đoạn quan trọng. Quá trình oxi hóa bề mặt của CNTs được thực hiện 

nhằm hình thành các nhóm chức chứa oxi trên bề mặt của vật liệu như –COOH , –

OH và do vậy, làm tăng khả năng hấp phụ kim loại nặng trong dung dịch nước lên 

đáng kể so với vật liệu chưa được oxi hóa. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình oxi 

hóa vật liệu bao gồm nồng độ axit, nhiệt độ và thời gian oxi hóa đã được khảo sát. 

Tiêu chí để lựa chọn điều kiện oxi hóa thích hợp là khả năng hấp phụ Pb(II) trong 

dung dịch nước của vật liệu sau khi oxi hóa. Pb(II) là một trong tám kim loại nặng 

(Cu, Pb, Cd, Zn, Hg, As, Cr, Ni) phổ biến trong môi trường nước với độc tính cao.  

3.3.1. Biến tính bề mặt CNTs bằng phương pháp oxi hóa 

3.3.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ axit 

HNO3 và H2SO4 là những chất oxi hóa mạnh. Hoạt tính oxi hóa của những 

loại axit này đối với CNTs khác nhau và sự kết hợp của chúng cũng có thể tạo ra 

nhiều tác dụng khác. Để đánh giá ảnh hưởng của các axit đến sự oxi hóa bề mặt vật 

liệu CNTs, hai nhóm mẫu khảo sát được chuẩn bị: (i) nhóm 1 gồm 5 mẫu CNTs 

được oxi hóa trong hỗn hợp axit HNO3 và H2SO4 với tỉ lệ thể tích khác nhau (bảng 

3.11), (ii) nhóm 2 gồm 5 mẫu CNTs được oxi hóa trong hỗn hợp axit HNO3 và 

H2SO4 với tỉ lệ thể tích axit như nhau, nhưng nồng độ axit khác nhau (bảng 3.12). 

Quá trình hấp phụ được thực hiện trong 2 giờ để quá trình đạt cân bằng.  
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Bảng 3.11. Điều kiện biến tính các mẫu CNTs ở các tỉ lệ thể tích axit khác nhau 
(*)

 

Mẫu C0 C1 C2 C3 C4 C5 

Thể tích HNO3 (%) 0 100 75 50 25 0 

Thể tích H2SO4 (%) 0 0 25 50 75 100 
(*) 

Nồng độ ban đầu của HNO3 và H2SO4 lần lượt là 65 % và 98 %; thể tích hỗn hợp axit là 

100 mL; khối lượng CNTs là 0,5 g; nhiệt độ và thời gian oxi hóa lần lượt là 50
o
C và 5 giờ. 

Liều lượng vật liệu ox-CNTs trong dung dịch hấp phụ là 0,2 g/L; nồng độ Pb(II) ban đầu là 

19,75 mg/L và thời gian hấp phụ là 2 giờ. 

Bảng 3.12. Điều kiện biến tính các mẫu CNTs ở các nồng độ axit khác nhau 
(*)

 

Mẫu C6 C7 C8 C9 C10 

Nồng độ HNO3 (%) 16,25 13,00 9,75 6,50 3,25 

Nồng độ H2SO4 (%) 73,50 58,80 44,10 29,40 14,70 
(*) 

Nồng độ ban đầu của HNO3 và H2SO4 lần lượt là 65 % và 98 %; thể tích hỗn hợp axit là 

100 mL; khối lượng CNTs là 0,5 g; nhiệt độ và thời gian oxi hóa lần lượt là 50
o
C và 5 giờ. 

Liều lượng vật liệu ox-CNTs trong dung dịch hấp phụ là 0,2 g/L; nồng độ Pb(II) ban đầu là 

19,75 mg/L và thời gian hấp phụ là 2 giờ. 

Kết quả cho thấy, dung lượng hấp phụ Pb(II) của mẫu CNTs chưa được oxi 

hóa (mẫu C0) (7,60 mg/g) nhỏ hơn rất nhiều so với các mẫu CNTs đã được oxi hóa 

(hình 3.47A). Điều này khẳng định vai trò quan trọng của quá trình oxi hóa bề mặt 

CNTs khi sử dụng vật liệu vào mục đích hấp phụ kim loại nặng. So với việc sử 

dụng riêng lẻ từng loại axit hoặc HNO3 hoặc H2SO4, sự kết hợp của hai loại axit 

trên trong dung dịch oxi hóa đã làm tăng khả năng hấp phụ Pb(II) của vật liệu lên 

đáng kể từ khoảng 50 mg/g đến cao nhất là 72,15 mg/g. Với nồng độ Pb(II) ban đầu 

là 20 mg/L và chất oxi hóa là HNO3 đặc, vật liệu ox-CNTs trong những nghiên cứu 

của Stafiej và Wang cũng thể hiện dung lượng hấp phụ Pb(II) không cao, chỉ 

khoảng 2,96 mg/g [124] và 38 mg/g [139]. Khi phần trăm thể tích H2SO4 trong 

dung dịch hỗn hợp oxi hóa tăng, dung lượng hấp phụ Pb(II) tăng. Với tỉ lệ thể tích 

HNO3:H2SO4 = 1:3, vật liệu ox-CNTs có dung lượng hấp phụ cao nhất (72,15 

mg/g). Do đó, tỷ lệ này được sử dụng cố định trong những thí nghiệm nghiên cứu 

khảo sát ảnh hưởng của nồng độ các axit đến dung lượng hấp phụ Pb(II). Đây cũng 



109 
 

 
   

là tỉ lệ được sử dụng trong những nghiên cứu biến tính bề mặt vật liệu CNTs bằng 

phương pháp oxi hóa của một số tác giả khác [26], [38], [39], [94], [111], [154].  

     

Hình 3.47. Ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích axit (A) và nồng độ axit (B) đến dung 

lượng hấp phụ Pb(II) trong dung dịch nước của vật liệu ox-CNTs. 

 Với cùng tỷ lệ thể tích HNO3:H2SO4 = 1:3, khi nồng độ axit càng giảm, khả 

năng oxi hóa giảm nên dung lượng hấp phụ Pb(II) càng nhỏ (hình 3.47B). Dung 

lượng đạt cao nhất ở mẫu C6 (70,65 mg/g) tương ứng với nồng độ axit cao nhất. 

Tuy nhiên, ở nồng độ này kết hợp với nhiệt độ cao trong thời gian dài, tác dụng oxi 

hóa có thể tác động làm gãy một số liên kết C–C bên trong cấu trúc sản phẩm, nên 

các hạt vật liệu ox-CNTs bị phân tán quá nhỏ, do đó, việc lọc tách lấy sản phẩm gặp 

nhiều khó khăn. Đối với mẫu C7, dung lượng hấp phụ Pb(II) (68,60 mg/g) không 

khác nhiều so với mẫu C6, đồng thời việc lọc tách sản phẩm rất dễ dàng. Do đó 

nồng độ HNO3 và H2SO4 thích hợp được lựa chọn cho những thí nghiệm sau lần 

lượt là 13,0 % và 58,8 %. 

3.3.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ oxi hóa  

 Bảy mẫu CNTs được oxi hóa ở những nhiệt độ khác nhau từ 30 đến 90
o
C 

tương ứng với các kí hiệu mẫu từ T30 đến T90 để đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ 

oxi hóa đến dung lượng hấp phụ Pb(II) (bảng 3.13). 
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Bảng 3.13. Điều kiện biến tính các mẫu CNTs ở các nhiệt độ khác nhau 
(*)

 

Kí hiệu mẫu T30 T40 T50 T60 T70 T80 T90 

Nhiệt độ oxi hóa (
o
C) 30 40 50 60 70 80 90 

(*) 
Nồng độ ban đầu của HNO3 và H2SO4 trong hỗn hợp oxi hóa lần lượt là 13,0 % và 58,8 

%; thời gian oxi hóa là 5 giờ; thể tích hỗn hợp axit là 100 mL; khối lượng CNTs là 0,5 g; 

VHNO3:VH2SO4 là 1:3. Liều lượng vật liệu ox-CNTs trong dung dịch hấp phụ là 0,2 g/L; 

nồng độ Pb(II) ban đầu là 19,75 mg/L và thời gian hấp phụ là 2 giờ. 

Kết quả cho thấy, khi nhiệt độ biến tính tăng, khả năng hấp phụ Pb(II) của 

vật liệu ox-CNTs tăng (hình 3.48).  

 

Hình 3.48. Ảnh hưởng của nhiệt độ oxi hóa đến dung lượng hấp phụ Pb(II) trong 

dung dịch nước của vật liệu ox-CNTs. 

Tuy nhiên, xu hướng này chỉ diễn ra mạnh trong khoảng nhiệt độ 30 đến 

50
o
C. Dung lượng hấp phụ Pb(II) của các vật liệu ox-CNTs ở nhiệt độ trong khoảng 

50 đến 90
o
C tuy có tăng nhưng không nhiều (từ 69,40 đến 78,90 mg/g), đồng thời, ở 

nhiệt độ càng cao, vật liệu ox-CNTs thu được có kích thước hạt càng nhỏ, dẫn đến 

khó khăn cho quá trình lọc lấy vật liệu. Do đó, nhiệt độ oxi hóa 50
o
C được chọn cố 

định trong những thí nghiệm tiếp theo. Giá trị nhiệt độ này thấp hơn so với nhiều 

nghiên cứu biến tính CNTs bằng tác nhân oxi hóa của một số tác giả khác [38], 

[39], [94], [111].  
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3.3.1.3. Ảnh hưởng của thời gian oxi hóa  

 Để tìm được thời gian oxi hóa thích hợp, tám mẫu CNTs được oxi hóa ở 

những thời gian khác nhau để đánh giá khả năng hấp phụ Pb(II) của vật liệu ox-

CNTs tạo thành (bảng 3.14).  

Bảng 3.14. Điều kiện biến tính các mẫu CNTs trong các thời gian khác nhau 
(*)

 

Kí hiệu mẫu t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 

Thời gian oxi hóa (giờ) 1 2 3 4 5 6 7 8 
(*) 

Nồng độ ban đầu của HNO3 và H2SO4 trong hỗn hợp oxi hóa lần lượt là 13,0 % và 58,8 

%; nhiệt độ oxi hóa là 50
o
C; thể tích hỗn hợp axit là 100 mL; khối lượng CNTs là 0,5 g; 

VHNO3:VH2SO4 là 1:3. Liều lượng vật liệu ox-CNTs trong dung dịch hấp phụ là 0,2 g/L; 

nồng độ Pb(II) ban đầu là 19,75 mg/L và thời gian hấp phụ là 2 giờ.
  

 

Hình 3.49. Ảnh hưởng của thời gian oxi hóa đến dung lượng hấp phụ Pb(II) trong 

dung dịch nước của vật liệu ox-CNTs. 

Dung lượng hấp phụ Pb(II) của của vật liệu ox-CNTs (hình 3.49) cho thấy, 

thời gian oxi hóa càng dài, dung lượng hấp phụ Pb(II) càng tăng, tuy nhiên, sau thời 

gian oxi hóa 5 giờ, khả năng hấp phụ tăng không đáng kể từ 68,75 đến 75,55 mg/g. 

Với mục đích tiết kiệm thời gian và năng lượng nhưng vẫn duy trì được dung lượng 

hấp phụ cao của vật liệu ox-CNTs, thời gian oxi hóa thích hợp được chọn là 5 giờ. 
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3.3.2. Đặc trưng vật liệu ox-CNTs 

3.3.2.1. Thành phần nhóm chức của vật liệu 

Sự có mặt của những nhóm chức chứa oxy như –COOH, –OH trên bề mặt 

vật liệu CNTs đã được chứng minh thông qua giản đồ FT-IR của mẫu ox-CNTs như 

ở hình 3.50. 

 

Hình 3.50. Giản đồ FT-IR của vật liệu CNTs và ox-CNTs. 

Giản đồ FT-IR của mẫu ox-CNTs xuất hiện nhiều pic đặc trưng cho các dao 

động của các nhóm chức hơn so với mẫu CNTs. Dải phổ quanh số sóng 3364; 2922 

và  2851 cm
-1

 đặc trưng cho dao động hóa trị của những nhóm –OH của axit và 

ancol. Đồng thời, sự xuất hiện của dải phổ quanh số sóng 1701 cm
-1

 tương ứng với 

dao động của nhóm –C=O chứng minh sự tồn tại của nhóm chức chứa oxy –COOH 

trên bề mặt của mẫu CNTs sau khi được oxi hóa. Kết quả này rất phù hợp với 

nghiên cứu của Moosa và cộng sự [94], Li và cộng sự [88] và Wang và cộng sự 

[140]. Trong cả hai mẫu CNTs và ox-CNTs đều xuất hiện các dải phổ đặc trưng cho 

dao động của nhóm –C–O. Điều này có thể do, trước khi oxi hóa, mẫu CNTs đã hấp 

phụ những hợp chất chưa oxi như nước. Dao động của nhóm chức C=C ở số sóng 

khoảng 1400 cm
-1

 đặc trưng cho liên kết của các C-sp
2
 trong vòng lục giác của 

graphen. Với sự có mặt của nhóm –OH, –COOH trên bề mặt CNTs, cơ chế hấp phụ 
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Pb(II) được dự đoán là cơ chế trao đổi ion giữa các proton H
+
 của các nhóm chức 

này với ion Pb
2+

 trong dung dịch. 

3.3.2.2. Thành phần nguyên tố của vật liệu 

 

Hình 3.51. Giản đồ EDX của vật liệu CNTs (A) và ox-CNTs (B). 

Kết quả phân tích EDX của mẫu vật liệu CNTs và ox-CNTs (hình 3.51) đã 

cho thấy cacbon là thành phần chính của mẫu, trong đó, mẫu CNTs có hàm lượng 

phần trăm cacbon (93,74 %) lớn hơn so với mẫu ox-CNTs (88,93 %). Điều này có 

thể do hàm lượng phần trăm của nguyên tố oxy tăng mạnh từ 3,98 % đối với mẫu 

CNTs lên 10,30 % đối với mẫu ox-CNTs. Điều này đã chứng minh được sự xuất 

hiện của các nhóm chức chứa oxy trên bề mặt vật liệu sau khi oxi hóa. Sự xuất hiện 

của một hàm lượng nhỏ của Fe và Al trong hai mẫu CNTs và ox-CNTs do đây là 

xúc tác sử dụng cho quá trình tổng hợp vật liệu CNTs bằng phương pháp CVD. Đối 

với mẫu ox-CNTs, hàm lượng hai nguyên tố này giảm đi so với mẫu CNTs là do 

chúng đã bị hòa tan một phần trong axit khi thực hiện quá trình oxi hóa vật liệu.  

3.3.2.3. Khuyết tật của vật liệu 

Quá trình oxi hóa bề mặt vật liệu có thể tạo ra những khuyết tật trên bề mặt 

vật liệu CNTs và được nhận biết thông qua phổ Raman của vật liệu CNTs và ox-  

CNTs (hình 3.52).  

(A) 
(B) 
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Hình 3.52. Phổ Raman của vật liệu CNTs và ox-CNTs. 

Lượng khuyết tật xuất hiện trong cấu trúc của CNTs có thể được ước tính 

bằng tỷ lệ cường độ của dải phổ D và G (ID/IG). Hình 3.52 thể hiện tỷ lệ ID/IG của 

vật liệu ox-CNTs lớn hơn so với mẫu CNTs. Do đó, có thể khẳng định quá trình oxi 

hóa đã tạo nên những khuyết tật trên bề mặt và cấu trúc của vật liệu. 

3.3.2.4. Hình thái vật liệu 

Khuyết tật trên bề mặt vật liệu còn có thể được quan sát trong ảnh SEM 

(hình 3.53) và TEM (hình 3.54) của vật liệu CNTs và ox-CNTs.  

 

Hình 3.53. Ảnh SEM của vật liệu CNTs (A) và ox-CNTs (B). 

Dễ nhận thấy rõ thông qua ảnh SEM của vật liệu ox-CNTs, so với vật liệu 

CNTs, cấu trúc ống của vật liệu vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên, các ống dưới tác 

dụng của axit có tính oxi hóa mạnh đã bị bẻ gãy thành những ống ngắn hơn. Đồng 

(B) (A) 
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thời, ảnh TEM của vật liệu cho thấy bề mặt ống sau khi oxi hóa trở nên xù xì hơn, 

bề mặt xuất hiện khuyết tật.  

 

Hình 3.54. Ảnh TEM của vật liệu CNTs (A) và ox-CNTs (B). 

3.3.2.5. Diện tích bề mặt BET của vật liệu 

Diện tích bề mặt riêng của vật liệu được xác định bằng phương pháp hấp phụ 

và giải hấp phụ N2 theo phương trình BET (hình 3.55).  

Diện tích bề mặt riêng của vật liệu ox-CNTs (159 m
2
/g)

 
có tăng nhẹ so với 

vật liệu CNTs chưa oxi hóa (134 m
2
/g). Điều này có thể do tác dụng oxi hóa của 

axit đã làm bẻ gãy các ống CNTs, tạo khuyết tật và làm tăng các vòng 5 cạnh và 7 

cạnh trong cấu trúc của CNTs, do vậy đã làm tăng diện tích bề mặt riêng của vật 

liệu sau khi oxi hóa [87].  

 

Hình 3.55. Đường đẳng nhiệt hấp phụ và khử hấp phụ N2 của vật liệu ox-CNTs. 

(B) (A) 
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3.3.3. Nghiên cứu quá trình hấp phụ Pb(II) trong dung dịch nước lên vật liệu ox-

CNTs 

3.3.3.1. Ảnh hưởng của pH  

 Với nồng độ ban đầu của Pb(II) là 10 mg/L, trong dung dịch có pH > 7, 

Pb(II) bị kết tủa. Do vậy ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Pb(II) chỉ được 

khảo sát ở các pH < 7. Năm mẫu dung dịch Pb(II) được điều chỉnh pH thay đổi từ 2 

đến 6. Liều lượng vật liệu ox-CNTs, nồng độ Pb(II) ban đầu, thời gian hấp phụ 

được cố định lần lượt là 0,2 g/L; 19,76 mg/L; 2 giờ. 

  

Hình 3.56. Ảnh hưởng của pH đến dung lượng hấp phụ Pb(II) trong dung dịch nước 

của vật liệu ox-CNTs. 

Dung lượng hấp phụ Pb(II) trong dung dịch nước của vật liệu ox-CNTs (hình 

3.56) cho thấy, khi pH của dung dịch tăng từ 2 đến 5, dung lượng hấp phụ Pb(II) 

tăng từ 2,65 đến 55,55 mg/g và đạt cao nhất ở pH = 6 là 70,60 mg/g. Xu hướng này 

được giải thích do trong dung dịch có pH càng cao, tính axit của các nhóm –COOH 

và –OH trên bề mặt vật liệu thể hiện càng mạnh, lượng H
+
 phân ly từ các nhóm 

chức này càng nhiều làm cho bề mặt vật liệu tích nhiều điện âm của các nhóm –

COO
-
 và –O

-
 nên phản ứng trao đổi ion giữa chúng với Pb

2+
 xảy ra càng mạnh, do 

vậy, dung lượng hấp phụ càng tăng. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
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Rahbari [104], Tehrani [131], Xu [145], Yu [151]. pH = 6 đã được chọn để thực 

hiện những thí nghiệm tiếp theo. 

3.3.3.2. Ảnh hưởng của liều lượng chất hấp phụ  

 Để tìm được liều lượng chất hấp phụ thích hợp cho quá trình hấp phụ Pb(II) 

trong dung dịch nước, năm mẫu khảo sát được chuẩn bị với những liều lượng ox-

CNTs thay đổi từ 0,1 đến 0,3 g/L. Nồng độ Pb(II) ban đầu, thời gian hấp phụ và pH 

dung dịch Pb(II) được cố định lần lượt là 19,76 mg/L; 2 giờ và 6.  

Kết quả ở hình 3.57 cho thấy, hiệu suất hấp phụ Pb(II) tăng mạnh từ 17,00 

đến 69,59 % khi tăng liều lượng vật liệu hấp phụ từ 0,10 đến 0,20 g/L. Tuy nhiên, 

với những liều lượng lớn hơn 0,20 g/L trong khoảng liều lượng khảo sát, hiệu suất 

hấp phụ Pb(II) của vật liệu ox-CNTs tăng nhẹ từ 69,59 đến 83,80 %. Liều lượng 

chất hấp phụ 0,20 g/L cho hiệu suất hấp phụ Pb(II) khá cao trong điều kiện thí 

nghiệm, do vậy, liều lượng này được cố định cho những thí nghiệm tiếp theo. 

 

Hình 3.57. Ảnh hưởng liều lượng vật liệu hấp phụ đến hiệu suất hấp phụ Pb(II) 

trong dung dịch nước của vật liệu ox-CNTs. 

3.3.3.3. Ảnh hưởng của Cu(II)  

Trong số tám kim loại độc là Cu, Pb, Cd, Zn, Hg, As, Cr, Ni có mặt trong các 

mẫu nước môi trường, Pb(II) và Cu(II) là hai kim loại độc thường bắt gặp nhất với 

nồng độ lớn. “Quy tắc chì và đồng” (Lead and Copper Rule) giới hạn nồng độ của 

chì và đồng trong nước uống công cộng ở vòi nước máy của cơ quan bảo vệ môi 
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trường Mỹ (United States Environmental Protection Agency (EPA)) [136] đã cho 

thấy đây là hai kim loại được đặc biệt chú ý do sự phổ biến và có tác động nghiêm 

trọng đến sức khỏe con người. Do vậy, ảnh hưởng của Cu(II) đến khả năng hấp phụ 

Pb(II) của vật liệu ox-CNTs đã được nghiên cứu. Nồng độ ban đầu của Pb(II) được 

khảo sát lần lượt là 10; 20 và 30 mg/L và nồng độ Cu(II) được thêm vào thay đổi từ 

0 đến 30 mg/L.  

Kết quả cho thấy, khi nồng độ Cu(II) trong dung dịch càng lớn, dung lượng 

hấp phụ Pb(II) của vật liệu ox-CNTs càng thấp (hình 3.58A). Điều này có thể được 

giải thích do ái lực của ion Cu(II) đến bề mặt vật liệu tăng dần đã cản trở sự tập 

trung của ion Pb(II) lên các tâm hấp phụ của vật liệu. Do vậy, khả năng hấp phụ 

Pb(II) đã bị ảnh hưởng một phần do sự có mặt của Cu(II) trong dung dịch. Điều này 

còn có thể đúng đối với sự có mặt của một số cation kim loại khác trong dung dịch.  

      

Hình 3.58. Ảnh hưởng của Cu(II) đến dung lượng hấp phụ Pb(II) (A) và tổng dung 

lượng hấp phụ Pb(II) và Cu(II) (B) trong dung dịch nước của vật liệu ox-CNTs. 

Hình 3.58B thể hiện tổng dung lượng hấp phụ Cu(II) và Pb(II) của vật liệu 

ox-CNTs tăng trong trường hợp nồng độ Cu(II) thấp hơn 15 mg/L nhưng sau đó, 

dường như thay đổi không đáng kể khi nồng độ Cu(II) tăng dần từ 15 đến 30 mg/L. 

Như vậy, việc thêm vào dung dịch Pb(II) những cation kim loại khác vẫn không làm 

thay đổi tổng dung lượng hấp phụ của vật liệu ox-CNTs.  

3.3.3.4. Động học hấp phụ Pb(II) trong dung dịch nước của vật liệu ox-CNTs 

Để xác định mô hình động học mô tả tốt cho quá trình hấp phụ Pb(II) lên vật 

liệu ox-CNTs, ảnh hưởng của thời gian đến dung lượng hấp phụ Pb(II) lên ox-CNTs 

đã được khảo sát. Chuẩn bị hỗn hợp gồm 250 mL dung dịch Pb(II) có nồng độ 



119 
 

 
   

19,76 mg/L được điều chỉnh pH = 6 và vật liệu ox-CNTs có liều lượng 0,2 g/L. Hỗn 

hợp được khuấy đều ở các nhiệt độ khác nhau từ 10 đến 50
o
C. Ở mỗi nhiệt độ, dung 

lượng hấp phụ Pb(II) được xác định tại các thời gian hấp phụ khác nhau tăng dần từ 

10 đến 120 phút. 

Kết quả ở hình 3.59 cho thấy, dung lượng hấp phụ Pb(II) của vật liệu tăng 

theo thời gian cho đến khoảng 80 phút ở các nhiệt độ khảo sát, sau đó, khi tiếp tục 

tăng thời gian hấp phụ, dung lượng hầu như không thay đổi đáng kể. Điều này cho 

phép khẳng định quá trình hấp phụ đạt cân bằng sau 80 phút ở các nhiệt độ khảo sát. 

 

Hình 3.59. Ảnh hưởng của thời gian đến dung lượng hấp phụ Pb(II) của vật liệu ox-

CNTs ở các nhiệt độ khác nhau. 

Từ số liệu thực nghiệm trên, đường hồi quy tuyến tính biểu diễn mối quan hệ 

giữa ln(qe-qt) và t theo phương trình động học biểu kiến bậc nhất; giữa t/qt và t theo 

phương trình động học biểu kiến bậc hai ở các nhiệt độ 30
o
C được xây dựng (hình 

3.60).  
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Hình 3.60. Mô tả số liệu của quá trình hấp phụ Pb(II) trong dung dịch nước lên vật 

liệu ox-CNTs ở 30
o
C theo phương trình biểu kiến bậc nhất (A) và bậc hai (B). 

Hệ số tương quan của phương trình động học biểu kiến bậc hai ở các nhiệt 

độ khảo sát đều cao hơn so với hệ số tương quan của phương trình động học biểu 

kiến bậc nhất (bảng 3.15). Mặt khác, khi tăng nhiệt độ, giá trị dung lượng hấp phụ 

cân bằng (qe) tính từ phương trình động học biểu kiến bậc hai gần với giá trị thực 

nghiệm (qe TN) hơn so với phương trình động học biểu kiến bậc nhất. Điều này 

chứng tỏ mô hình động học biểu kiến bậc hai mô tả tốt cho số liệu thực nghiệm. 

Hay nói cách khác, sự hấp phụ Pb(II) lên vật liệu ox-CNTs ở nồng độ khảo sát được 

dự đoán là một quá trình hóa học [151]. 

Bảng 3.15. Các thông số của phương trình động học biểu kiến bậc nhất và bậc hai ở 

những nhiệt độ khảo sát 

Nhiệt độ (
o
C) 

Phương trình biểu kiến 

bậc nhất 

Phương trình biểu kiến 

bậc hai qe TN 

(mg/g) 
qe (mg/g) r

 
qe (mg/g) r

 

10 48,35 0,988 78,13 0,997 63,80 

20 59,13 0,931 78,13 0,994 66,10 

30 37,52 0,973 77,52 0,997 68,30 

40 45,91 0,972 80,00 0,999 72,30 

50 57,86 0,981 81,96 0,999 75,30 

Để làm rõ thêm bản chất hóa học của quá trình hấp phụ Pb(II) lên vật liệu 

ox-CNTs, giá trị năng lượng hoạt hóa của quá trình hấp phụ (Ea) đã được xác định 
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dựa vào phương trình Arrhenius (hình 3.61).  

   

Hình 3.61. Phương trình Arrhenius xác định Ea của quá trình hấp phụ Pb(II) lên vật 

liệu ox-CNTs. 

Giá trị Ea của quá trình hấp phụ Pb(II) tính được từ phương trình Arrhenius 

khá thấp (21,08 kJ/mol), thấp hơn 42 kJ/mol, cho thấy, quá trình hấp phụ diễn ra 

nhanh và thuận lợi, tốc độ quá trình hấp phụ được quyết định nhiều bởi tốc độ quá 

trình khuếch tán và các chất bị hấp phụ khuếch tán để di chuyển đến bề mặt vật liệu 

hấp phụ chứ không phân bố vào bên trong lỗ xốp của vật liệu. 

Kết quả này nhấn mạnh hai điểm quan trọng:  

- Sự hấp phụ Pb(II) lên vật liệu ox-CNTs xảy ra chủ yếu trên bề mặt ngoài 

của vật liệu và cấu trúc của CNTs không thay đổi do Pb(II) không khuếch tán vào 

cấu trúc bên trong của vật liệu; 

- Phản ứng giữa Pb(II) trong dung dịch và các nhóm chức chứa oxi trên bề 

mặt của vật liệu ox-CNTs là phản ứng trao đổi ion [123]. Cơ chế trao đổi ion được 

chứng minh thông qua sự thay đổi của pH và độ dẫn điện của dung dịch trước và 

sau hấp phụ ở 30
o
C (hình 3.62). 
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Hình 3.62. pH (A) và độ dẫn điện (B) của dung dịch Pb(II) trước và sau khi hấp 

phụ. 

 Dung dịch chứa càng nhiều ion H
+
 thì độ dẫn điện của dung dịch càng cao do 

độ linh động của ion H
+
 lớn hơn Pb

2+
. Kết quả thực nghiệm cho thấy với nồng độ 

ban đầu của Pb(II) tăng dần từ 20 đến 60 mg/L, các dung dịch sau khi hấp phụ có 

pH thấp hơn và độ dẫn điện cao hơn so với dung dịch trước khi hấp phụ. Điều này 

có nghĩa rằng dung dịch sau khi hấp phụ chứa nhiều ion H
+
 hơn so với dung dịch 

trước khi hấp phụ. Từ đó, cơ chế trao đổi ion của quá trình hấp phụ được đề nghị 

như ở hình 3.63. 

 

Hình 3.63. Cơ chế trao đổi ion của quá trình hấp phụ Pb(II) lên vật liệu ox-CNTs. 

3.3.3.5. Đẳng nhiệt hấp phụ Pb(II) trong dung dịch của vật liệu ox-CNTs 

 Nhằm mục đích xác định dung lượng hấp phụ cực đại của ox-CNTs đối với 

Pb(II) trong dung dịch, dung lượng hấp phụ Pb(II) cân bằng của vật liệu ở những 

nồng độ ban đầu thay đổi từ 10 đến 60 mg/L được xác định (bảng 3.16). 

  

2 
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Bảng 3.16. Dung lượng hấp phụ Pb(II) cân bằng của vật liệu ox-CNTs ở những 

nồng độ Pb(II) ban đầu khác nhau 
(*)

 

Kí hiệu 

mẫu 

Nồng độ Pb(II) 

ban đầu Co (mg/L) 

Dung lượng hấp phụ 

qe (mg/g) 

Nồng độ Pb(II) cân 

bằng (mg/L) 

C10 10 34,35 2,26 

C20 20 70,90 5,47 

C30 30 78,30 15,46 

C40 40 83,30 22,47 

C50 50 87,00 31,25 

C60 60 93,60 41,82 
(*) 

Liều lượng vật liệu ox-CNTs, pH dung dịch Pb(II) và thời gian hấp phụ lần lượt là 0,2 

g/L; 6 và 2 giờ.  

Để đánh giá quá trình hấp phụ Pb(II) lên vật liệu ox-CNTs và xác định dung 

lượng hấp phụ cực đại của vật liệu, các đường hồi quy tuyến tính của mô hình hấp 

phụ đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich được xây dựng (hình 3.64).  

     

Hình 3.64. Mô hình đẳng nhiệt Langmuir (A) và Freundlich (B). 

 Kết quả cho thấy, hệ số tương quan giữa Ce và Ce/qe theo mô hình Langmuir 

(r = 0,998) cao hơn so với hệ số tương quan giữa lnCe và lnqe theo mô hình 

Freundlich (r = 0,826), do vậy có thể nhận thấy mô hình đẳng nhiệt hấp phụ 

Langmuir mô tả quá trình hấp phụ Pb(II) trong dung dịch của ox-CNTs tốt hơn so 

với mô hình Freundlich. Dung lượng hấp phụ cực đại của ox-CNTs đối với Pb(II) 

theo mô hình Langmuir đạt 100,00 mg/g. Dung lượng hấp phụ cực đại khá cao cho 
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thấy quá trình hấp phụ Pb(II) xảy ra thuận lợi và không thuận nghịch. So với một số 

vật liệu của những nghiên cứu khác trước đây (bảng 3.17), vật liệu ox-CNTs có khả 

năng hấp phụ Pb(II) tốt hơn nhiều.  

Bảng 3.17. Dung lượng hấp phụ cực đại Pb(II) tính từ phương trình đẳng nhiệt 

Langmuir của một số nghiên cứu khác 

STT Phương pháp biến tính qm (mg∙g
-1

) r
 

TLTK 

1 CNTs hồi lưu trong HNO3 và H2SO4 100,00 0,997 
Nghiên cứu 

này 

2 
CNTs hồi lưu trong HNO3 ở 120

0
C 

trong 48 giờ 
6,60 0,986 [16] 

3 
CNTs hồi lưu trong HNO3 ở 140

0
C 

trong 5 giờ 
17,44 0,951 [89] 

4 CNTs 15,34 0,993 [95] 

5 MWCNTs 85,61 0,981 [104] 

6 
CNTs ngâm trong Tris(2-

aminoetyl)amin 
71,00 0,993 [131] 

7 
CNTs hồi lưu trong HNO3 ở 140

0
C 

trong 2 giờ 
51,81 0,996 [139] 

8 
CNTs khuấy siêu âm trong 24 giờ 

trong HNO3 
2,06 - 11,70 0,977 [145] 

9 MWCNTs-Polyacrylamit 29,71 - [147] 

10 MWCNTs 61,35 0,999 [151] 

11 
MWCNTs oxi hóa bằng NaClO (3,2 

%O) 
70,42 0,997 [151] 

12 
MWCNTs oxi hóa bằng NaClO (4,7 

%O) 
102,04 0,999 [151] 

3.3.3.6. Các tham số nhiệt động 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình hấp phụ được thực hiện 

trong khoảng nhiệt độ 10 đến 50
o
C với nồng độ ban đầu của Pb(II) là 17,65 mg/L. 

Các tham số nhiệt động ∆H
0
, ∆S

0
, ∆G

0
 của quá trình hấp phụ được xác định thông 

qua phương trình Van’t Hoff  (bảng 3.18). 
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Bảng 3.18. Các tham số nhiệt động của quá trình hấp phụ Pb(II) trên ox-CNTs 

Nhiệt độ (
o
C) ∆G

0
 (J/mol) ∆H

0
 (kJ/mol) ∆S

0
 (J/mol.K) 

10 -998,52 

11,56 44,00 

20 -1290,86 

30 -1583,01 

40 -2194,39 

50 -2776,54 

 Giá trị dương của hiệu ứng nhiệt (H
0
 = + 11,56 kJ/mol) cho phép khẳng 

định quá trình hấp phụ thu nhiệt. Điều này trùng khớp với kết quả thu được là quá 

trình hấp phụ tuân theo mô hình động học bậc hai biểu kiến và dung lượng hấp phụ 

tại thời điểm cân bằng tăng theo nhiệt độ. Năng lượng tự do Gibbs ∆G
0
 có giá trị âm 

ở các nhiệt độ khảo sát chứng tỏ quá trình hấp phụ Pb(II) trên ox-CNTs tự xảy ra và 

càng thuận lợi ở nhiệt độ cao trong khoảng nhiệt độ khảo sát. Giá trị dương của biến 

thiên entropy (S
0
 = + 46,00 J/mol.K) chứng tỏ quá trình hấp phụ làm tăng mức độ 

hỗn loạn của hệ do tăng số trạng thái các phần tử trên bề mặt chất hấp phụ.  
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KẾT LUẬN 

 

Những kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã cho phép đưa ra một số kết 

luận chính như sau: 

1. Vật liệu CNTs đã được tổng hợp thành công trên nền xúc tác Fe2O3/Al2O3 khi 

không sử dụng nguồn khí H2 với điều kiện thích hợp sau: hàm lượng Fe2O3 trong 

xúc tác Fe2O3/Al2O3 là 25,9 %; lưu lượng LPG và khí N2 lần lượt là 100 và 60 

mL/phút; nhiệt độ tổng hợp là 790 – 800
0
C và thời gian tổng hợp là 2 giờ. Đặc 

trưng vật liệu CNTs thu được cho thấy vật liệu có đường kính trong và ngoài ống 

khoảng 15 và 50 nm, vật liệu có cấu trúc đa tường, hình thái ống đồng đều, dài, bề 

mặt ống ít khuyết tật, tạp chất. 

 

2. Cơ chế hình thành và phát triển CNTs khi tổng hợp trong điều kiện không sử 

dụng nguồn khí H2 đã được chứng minh. Xúc tác Fe2O3/Al2O3 vẫn được khử về 

Fe/Al2O3 nhờ tác nhân khử là hơi cacbon và H2 tạo thành từ quá trình phân hủy 

LPG. Hơi cacbon lắng đọng trong các nguyên tử kim loại Fe sau khi đạt bão hòa đã 

phát triển thành ống CNTs theo cơ chế tip-growth. 

 

3. Vật liệu W/CNTs đã được tổng hợp từ CNTs và muối Na2WO4 trong điều kiện 

siêu âm và được sử dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa DBT trong mẫu dầu mỏ 

mô hình. Với nồng độ S(DBT) ban đầu dưới 620 mg/L, khi sử dụng xúc tác 

W/CNTs chứa 6 % W với liều lượng 6,25 g/L và tác nhân oxi hóa là H2O2 với tỷ lệ 

mol H2O2/DBT = 17,0; hiệu suất phản ứng oxi hóa DBT đạt trên 90% (đáp ứng loại 

sâu lưu huỳnh trong dầu mỏ).  

 

4. Nghiên cứu động học xúc tác cho thấy phản ứng được mô tả tốt bởi phương trình 

động học bậc nhất và cơ chế phản ứng tuân theo mô hình Langmuir-Hinshelwood. 

Năng lượng hoạt hóa của phản ứng thấp (30,38 kJ/mol) chỉ ra rằng phản ứng diễn ra 

nhanh và thuận lợi. Quá trình tạo hợp chất trung gian là thu nhiệt và diễn ra thuận 

lợi khi tăng nhiệt độ từ 10 đến 50
0
C. Các tham số nhiệt động của phản ứng oxi hóa 
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DBT cho thấy phản ứng thu nhiệt và tự xảy ra.  

 

5. Vật liệu CNTs đã được biến tính bề mặt bằng phương pháp oxi hóa. Dung dịch 

biến tính gồm HNO3 và H2SO4 có tỷ lệ thể tích là 1:3 với nồng độ trong dung dịch 

oxi hóa lần lượt là 13,0 và 58,8 %, nhiệt độ và thời gian oxi hóa lần lượt là 50
o
C và 

5 giờ. Vật liệu CNTs sau khi oxi hóa chứa các nhóm chức chứa oxi như –COOH, –

OH và diện tích bề mặt được tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hấp phụ 

cation.  

 

6. Nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ Pb(II) trong dung dịch nước lên vật liệu ox-CNTs 

cho thấy mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir mô tả tốt cho quá trình hấp phụ. 

Dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu ox-CNTs tính theo mô hình Langmuir là 

100,00 mg/g. Động học hấp phụ Pb(II) tuân theo mô hình động học biểu kiến bậc 

hai. Quá trình hấp phụ mang bản chất hóa học là phản ứng trao đổi ion. 
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Phụ lục 2. Giản đồ XRD của vật liệu CNTs tổng hợp trên xúc tác Fe2O3/Al2O3 
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Phụ lục 3. Giản đồ XRD của vật liệu W/CNTs 
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Phụ lục 4. Giản đồ XRD của vật liệu W/CNTs sử dụng lần thứ hai 



  

Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - W/CNTs-3

File: TrangHue W-CNTs-3.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 15 s - 2-Theta: 2.000 ° - Theta: 1.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - 

L
in

 (
C

p
s
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

2-Theta - Scale

2 10 20 30 40 50 60 70 80

d
=

3
.3

8
0d

=
6
.8

6
4

 

 

 

Phụ lục 5. Giản đồ XRD của vật liệu W/CNTs sử dụng lần thứ ba 



 

Phụ lục 6. Giản đồ EDX của xúc tác Fe2O3/Al2O3 



 

 

Phụ lục 7. Giản đồ EDX vật liệu CNTs tổng hợp trên xúc tác Fe2O3/SiO2 



 

 

 

Phụ lục 8. Giản đồ EDX vật liệu CNTs tổng hợp trên xúc tác Fe2O3/Al2O3 



 

Phụ lục 9. Giản đồ EDX của vật liệu W/CNTs 

 



 

Phụ lục 10. Giản đồ EDX của vật liệu ox-CNTs 

 

 
 



  

 

 

Phụ lục 11. Giản đồ EDX của mẫu W/CNTs sử dụng lần hai (A), ba (B) và bốn (C) 
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Phụ lục 12. Sắc đồ GC-MS của DBT và DBTS 
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Phụ lục 13. Giản đồ FT-IR của vật liệu CNTs (A) và W/CNTs (B) 



 

 

 

Phụ lục 14. Phổ Raman của vật liệu CNTs 



 

 

Phụ lục 15. Phổ Raman của vật liệu W/CNTs 



 

 

Phụ lục 16. Phổ Raman của vật liệu ox-CNTs 
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