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I. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 

1. Tính cấp thiết đề tài 

Vật liệu cacbon nano ống (carbon nanotubes - 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. 

Phương pháp được sử dụng để tổng hợp CNTs gồm phương pháp 

phóng điện hồ quang, cắt laser lắng đọng hơi hóa học (Chemical 

Vapour Deposition-CVD). Trong đó, phương pháp CVD có nhiều ưu 

điểm như nhiệt độ tổng hợp thấp (dưới 1000
0
C), đơn giản, hiệu suất 

và độ tinh khiết của sản phẩm cao.  

Khi sử dụng phương pháp CVD để tổng hợp CNTs, một lượng lớn 

hidro được sử dụng làm nguồn khử xúc tác từ oxit thành kim loại 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. Do vậy, những nghiên cứu tổng hợp CNTs 

không sử dụng khí hidro là rất cần thiết. 

Dầu mỏ hiện nay đang được kiểm soát mạnh về hàm lượng các 

hợp chất chứa lưu huỳnh (thiophen, benzothiophen, dibenzothiophen, 

mercaptan, sunfua…). Phương pháp oxi hóa lưu huỳnh (ODS) với 

xúc tác dị thể là một trong những phương pháp hiệu quả để loại lưu 

huỳnh trong dầu mỏ. CNTs phủ tungsten oxit hứa hẹn là loại xúc tác 

có hoạt tính cao. 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 
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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.  

2. Nhiệm vụ của luận án 

- Tổng hợp vật liệu CNTs từ LPG khi không sử dụng H2 trong giai 

đoạn khử xúc tác; 

- 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. 

3. Phạm vi đối tượng 

Do điều kiện thực nghiệm và thời gian nghiên cứu có hạn, luận án 

sẽ lựa chọn các đối tượng và phạm vi nghiên cứu sau: 

- Vật liệu CNTs tổng hợp từ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); 

- Hợp chất chứa lưu huỳnh trong dầu mỏ: dibenzothiophen 

(DBT); 

- Các kim loại nặng Pb(II), Cu(II).  

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Luận án hướng đến các khía cạnh khoa học khi tiến hành nghiên 

cứu nhằm: 

- Tổng hợp được vật liệu CNTs trong điều kiện không sử dụng khí 

H2; 

- Tổng hợp được vật liệu W/CNTs có khả năng xúc tác tốt cho 

phản ứng oxi hóa DBT; 

- Biến tính bề mặt vật liệu CNTs bằng phương pháp oxi hóa để 

ứng dụng hấp phụ kim loại nặng trong nước; 
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- Khảo sát khả năng xúc tác cho phản ứng oxi hóa DBT (nghiên 

cứu động học xúc tác, liều lượng xúc tác, tỉ lệ mol chất oxi hóa/lưu 

huỳnh); 

- Khảo sát khả năng hấp phụ Pb(II) của vật liệu CNTs sau khi oxi 

hóa bề mặt (đẳng nhiệt, động học hấp phụ và các tham số nhiệt 

động). 

Các kết quả của luận án cũng có khả năng nghiên cứu mở rộng để 

ứng dụng trong việc xử lý nước ô nhiễm kim loại nặng trong nước, 

xúc tác loại lưu huỳnh trong dầu mỏ. 

5. Điểm mới của luận án 

- Bằng phương pháp CVD, đã tổng hợp thành công vật liệu CNTs 

từ LPG trong điều kiện không sử dụng H2. Sản phẩm thu được có 

chất lượng tương đương với sản phẩm tổng hợp được trong điều kiện 

có sử dụng H2. Đây là điểm mới quan trọng của luận án, do nghiên 

cứu này vẫn còn hạn chế trên thế giới và ở Việt Nam; 

- Kết hợp vật liệu CNTs tổng hợp được với muối natri tungstat để 

tạo ra loại vật liệu W/CNTs - loại vật liệu chưa được nghiên cứu 

nhiều trên thế giới - và ứng dụng loại lưu huỳnh trong mẫu dầu mỏ 

mô hình, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ cấp bách trên thế giới hiện 

nay về sử dụng dầu mỏ chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp; 

- Trên cơ sở biến tính CNTs tổng hợp được bằng phương pháp oxi 

hóa đã tạo được vật liệu có khả năng hấp phụ Pb(II) tốt hơn so với 

một số sản phẩm CNTs trên thế giới, đóng góp vào những nghiên cứu 

xử lý ô nhiễm các kim loại nặng trong nước bằng phương pháp hấp 

phụ. 

6. Bố cục luận án 

Luận án gồm 145 trang, gồm Mở đầu: 4 trang; Chương 1: Tổng 

quan lý thuyết: 31 trang; Chương 2: Nội dung và phương pháp 

nghiên cứu: 21 trang; Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận: 71 

trang; Công trình đã công bố liên quan đến đề tài: 1 trang; Tài liệu 

tham khảo: 17 trang gồm 160 tài liệu tham khảo trong và ngoài nước.  
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II. NỘI DUNG LUẬN ÁN 

Chƣơng 1. Tổng quan tài liệu 

Thu thập các thông tin khoa học liên quan đến đề tài để lựa chọn 

phương pháp tổng hợp vật liệu cũng như hóa chất thích hợp. Tìm ra 

những điểm mới chưa được đề cập trong các tài liệu tham khảo để 

thực hiện đề tài. 

Phần tổng quan cho thấy CNTs và vật liệu trên cơ sở CNTs được 

nghiên cứu rất nhiều. Đặc biệt, CNTs được biến tính bởi các oxit kim 

loại hay bằng phương pháp oxi hóa được ứng dụng trong nhiều lĩnh 

vực như hấp phụ, xúc tác. Trong đó CNTs được biến tính bằng oxit 

tungsten có khả năng xúc tác loại sâu lưu huỳnh trong dầu mỏ, đồng 

thời vật liệu bền và vẫn giữa được hoạt tính xúc tác qua nhiều lần tái 

sử dụng. CNTs được oxi hóa bề mặt nhằm mục đích tạo điện tích trên 

bề mặt và tăng diện tích bề mặt để tăng khả năng phân bố và hấp phụ 

kim loại nặng trong dung dịch nước. Do đó luận án cũng hướng đến 

nghiên cứu ứng dụng của vật liệu này trong các lĩnh vực hấp phụ. 

CHƢƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Luận án đưa ra 3 nội dung nghiên cứu lớn: 

- Khảo sát các điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu CNTs từ 

LPG bằng phương pháp CVD trong điều kiện không sử dụng H2. 

- Nghiên cứu tổng hợp vật liệu W/CNTs và khả năng xúc tác cho 

phản ứng oxi hóa DBT trong dầu mỏ; 

- Nghiên cứu biến tính bề mặt vật liệu CNTs bằng phương pháp 

oxi hóa và ứng dụng hấp phụ Pb(II) trong dung dịch nước. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận án đã sử dụng                   ặc tr    cấu trúc bao 

gồm: phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) để nghiên cứu cấu trúc 

mạng tinh thể; phương pháp tán xạ năng lượng tia X để xác định 

thành phần nguyên tố; hấp phụ-khử hấp phụ N2 (BET) để xác định bề 

mặt riêng; phương pháp phổ Raman để nghiên cứu cấu trúc và khuyết 
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tật bề mặt vật liệu; phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) và truyền 

qua (TEM) để xác định hình thái và kích thước của các hạt vật liệu; 

phương pháp phổ hồng ngoại (FT-IR) để xác định sự tồn tại của các 

nhóm chức chứa oxy trên bề mặt vật liệu; N                  â  

tích bao gồm: Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) và 

hấp thụ phân tử (UV-VIS) để định lượng các nguyên tố kim loại; 

phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS) để định lượng DBT và 

định tính dibenzothiophen sunfon (DBTS). 

2.3. Thực nghiệm 

2.3.1. Điều chế chất xúc tác cho quá trình tổng hợp CNTs bằng 

phương pháp ướt 

Chất mang xúc tác sử dụng cho quá trình nghiên cứu là γ-Al2O3 

thương mại (Merck). Dung dịch muối Fe(NO3)3 được tẩm dần lên bề 

mặt của chất mang, 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. 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. 

2.3.2. Phương pháp CVD tổng hợp CNTs từ LPG 

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

(LPG). Thiết bị tổng hợp CNTs 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. 

Quá trình tổng hợp vật liệu CNTs không sử dụng  khí H2 gồm 4 

giai đoạn: 

- Giai  oạn 1: Đĩa sứ chứa 0,4 g lớp xúc tác mỏng được đặt ở vị 

trí chính giữa của lò nung để đảm bảo nhiệt độ tổng hợp được chính 
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xác. Lò được tạo môi trường trơ bằng cách thổi vào lò dòng khí N2 

với luuw lượng 60 mL/phút trong 30 phút; 

- Giai  oạn 2: Lò được gia nhiệt đến nhiệt độ tổng hợp 800
0
C với 

tốc độ gia nhiệt 10
o
C/phút trong dòng khí N2 với lưu lượng 60 

mL/phút; 

- Giai  oạn 3: Khi lò đạt nhiệt độ tổng hợp, dòng khí LPG được 

đưa vào lò với lưu lượng 100 mL/phút cùng dòng khí N2 ban đầu với 

lưu lượng 60 mL/phút trong thời gian 2 giờ; 

- Giai  oạn 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. 

2.3.3. Tổng hợp vật liệu W/CNTs 

CNTs được khuấy đều trong dung dịch H2SO4 0,1M và siêu âm 

30 phút. Sau đó một lượng xác định Na2WO4 được đưa từ từ vào hỗn 

hợp và tiến hành khuấy và siêu âm trong 1 giờ. Chất rắn được lọc lấy 

và sấy ở 80
0
C trong 24 giờ. Sau đó vật liệu được nung ở 500

0
C trong 

1 giờ trong điều kiện N2. 

2.3.4. Phương pháp biến tính bề mặt vật liệu CNTs 

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. 

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: 
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- 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 

Từ các kết quả thu được, điều kiện thích hợp để tổng hợp CNTs 

trong điều kiện có sử dụng khí H2 là: lưu lượng H2 và LPG lần lượt là 

100 và 80 mL/phút, nhiệt độ tổng hợp là 750-800
o
C.  Đây 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). 

3.1.1.2. Tổng hợp CNTs theo QT2 

a. Ả     ởng của  à  l ợng Fe2O3 trong xúc tác: 
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Hình 3.1. Ảnh SEM của các mẫu CNTs được tổng hợp trên xúc tác 

chứa hàm lượng Fe2O3 khác nhau theo QT2.  

 

Hình 3.2. Đường kính ngoài ống của các mẫu CNTs tổng hợp trên 

xúc tác chứa hàm lượng Fe2O3 khác nhau theo QT2 (Sd được tính với 

n = 10).  

Hàm lượng Fe2O3 trong xúc tác khoảng 25,9 % là thích hợp cho 

quá trình tổng hợp vật liệu CNTs bằng phương pháp CVD. 

b. Ả     ởng của l u l ợng khí N2 và LPG, nhiệt  ộ và thời gian 

tổng hợp: 

Lưu lượng N2 và LPG thích hợp là 60 và 100 mL/phút. 

Khoảng nhiệt độ 790 - 800
o
C là thích hợp để tổng hợp CNTs.  

Thời gian thích hợp cho quá trình tổng hợp CNTs là 2 giờ. 
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Như vậy, điều kiện thích hợp để tổng hợp CNTs như trình bày ở 

bảng 3.1.  

Bảng 3.1. Điều kiện thích hợp để tổng hợp CNTs 

Điều kiện Có sử dụng H2 Không sử dụng 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 

3.1.2. Đặc trưng của vật liệu CNTs tổng hợp trong điều kiện không 

sử dụng khí H2 

Kết quả phân tích từ các phương pháp đặc trưng vật liệu cho thấy 

vật liệu CNTs thu được có ống khá dài, ít khuyết tật và độ đồng đều 

khá cao. Đường kính ngoài trung bình ống của trong cả hai sản phẩm 

tổng hợp trên hai loại xúc tác khác nhau dao động từ 40-50 nm. 

Đường kính bên trong và bên ngoài của ống CNTs lần lượt khoảng 

15 và 50 nm. Vật liệu có thành dày (16-17 nm) cho thấy đây là vật 

liệu CNTs đa tường. Thành ống CNTs dày là bao gồm nhiều lớp 

graphen được dự đoán sắp xếp thành các ống hình trụ đồng tâm [15]. 

Dạng đường hấp phụ và khử hấp phụ N2của vật liệu 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. 

3.1.3. Cơ chế của quá trình hình thành và phát triển CNTs 

Những hạt màu đen đậm được quan sát trên ảnh TEM của vật liệu 

(hình 3.3) được dự đoán là các hạt xúc tác kim loại. Quan sát trên ảnh 

HAADF-STEM (hình 3.4A), một số điểm sáng nổi trội xuất hiện bên 

trong ống CNTs và được dự đoán là xúc tác. 
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Hình 3.3. Ảnh STEM của vật liệu CNTs tổng hợp theo QT2 ở các độ 

phóng đại thấp. 

 

Hình 3.4. Nghiên cứu HAADF-STEM (A) và STEM-EDS (B) của 

mẫu CNTs tổng hợp theo QT2. 

Phân tích STEM-EDS (hình 3.4B) 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 

Các hạt xúc 

(A) (B) 
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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. 

Ảnh chồng lặp các ảnh STEM-EDS của sắt và oxi (hình 3.5) 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. 

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 3.6) 

cho phép xác định được cấu trúc tinh thể của hạt xúc tác.  

 
Hình 3.5. Ảnh chồng lặp các ảnh STEM-EDS của Fe và O. 
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Hình 3.6. 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).  

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 3.2. 

Bảng 3.2. Thông số mạng lưới -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 các nguyên tử kim loại Fe như đã được đề nghị 

trước đây [6], [7], [8], [26], tuy nhiên, quá trình lắng đọng cacbon 
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được dự đoán là xảy ra đồng thời với quá trình khử xúc tác nhờ H2 và 

chính hơi cacbon được tạo ra từ sự phân hủy LPG.  

3.2. Tổng hợp vật liệu W/CNTs và sử dụng làm xúc tác cho phản 

ứng oxi hóa dibenzothiophen trong dầu mỏ  

3.2.1. Tổng hợp vật liệu W/CNTs 

Hàm lượng W thích hợp phân bố trên CNTs để tạo vật liệu xúc tác 

được chọn là 6,0 %. Sau thời gian 1 giờ siêu âm, độ chuyển hóa S-

DBT gần như không thay đổi (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.  

3.2.3. Đặc trưng vật liệu W/CNTs 

3.2.3.1. Thành phần pha và nhóm chức của vật liệu 

Kết quả ở hình 3.7 cho thấy thành phần pha của hai loại vật liệu 

đều là pha tinh thể của cacbon. 

 

Hình 3.7. 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. 
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Hình 3.8. Phổ FT-IR của vật liệu CNTs và W/CNTs. 

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 3.8. 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. 

3.2.3.5. Hình thái vật liệu   

  

Hình 3.9. Ảnh SEM (A) và TEM (B) của vật liệu W/CNTs. 

Ảnh SEM và TEM của vật liệu W/CNTs (hình 3.9) 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 

(B) (A) 
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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).  

3.2.2. 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 

3.10) cho thấy khi bị oxi hóa, DBT chuyển thành sản phẩm chính là 

dibenzothiophen sulfon (DBTS).  

 
Hình 3.10. Sắc đồ GC/MS đối với DBT (A) và DBTS (B). 

3.2.3. Khảo sát khả năng xúc tác phản ứng oxi hóa 

dibenzothiophen của vật liệu W/CNTs 

3.2.3.3. Động học xúc tác và ả     ởng của nồ    ộ  ầu của 

dibenzothiophen  ến tốc  ộ phản ứng 

Kết quả cho thấy ở mỗi nồng độ đầu khảo sát, độ chuyển hóa S-

DBT tăng dần theo thời gian phản ứng 

Bảng 3.3 cho thấy, đối với tất cả các nồng độ khảo sát, hệ số 

tương quan của phương trình hồi quy tuyến tính của phương trình 

động học bậc 1 giữa ln(C
0
/C) và t đều cao (0,993-0,999). Điều này 

mi

(B) 

(A) 
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khẳng định mô hình động học bậc nhất mô tả tốt số liệu thực nghiệm 

trong khoảng 90 phút đầu phản ứng xảy ra.  

Bảng 3.3. Hằng số tốc độ 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 

3.2.3.4. Ả     ởng của nhiệt  ộ và các tham số nhiệt  ộng 

Giá trị hằng số tốc độ (k1) tính được từ phương trình động học bậc 

một ở các nhiệt độ khác nhau 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.   

Bảng 3.4. 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 

Các giá trị tham số nhiệt động của quá trình hoạt hóa được xác 

định từ phương trình Arrhenius và Eyring trình bày ở bảng 3.4. 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. Các giá trị âm của G
#
 chứng tỏ quá trình tạo hợp chất 
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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 

quá trình chuyển chất phản ứng đến bề mặt xúc tác là quá trình 

khuếch tán và các chất phản ứng chỉ khuếch tán 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. 

Nghiên cứu nhiệt động học 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.  

Cơ chế oxi hóa DBT với xúc tác W/CNTs đã được đề xuất (hình 

3.11). 

 

Hình 3.11. Cơ chế phản ứng oxi hóa DBT. 

3.2.5. Khảo sát khả năng tái sử dụng vật liệu W/CNTs  

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, do vậy, vật liệu W/CNTs 

vẫn có thể được sử dụng lại lần thứ ba. Điều này cho thấy, khi sử 



18 

 

 
   

dụng lại xúc tác lần thứ tư, gần như các tâm xúc tác WO3 không còn 

thể hiện hoạt tính xúc tác, sự giảm nồng độ DBT trong mẫu dầu mô 

hình chỉ do quá trình hấp phụ và chiết lỏng lỏng. Tuy nhiên, vật liệu 

W/CNTs vẫn bền qua các lần tái sử dụng do hàm lượng W của vật 

liệu vẫn không giảm đáng kể. 

 
Hình 3.12. Giản đồ XRD của vật liệu W/CNTs sau các lần sử dụng. 

3.3. Biến tính bề mặt vật liệu cacbon nano ống và ứng dụng hấp 

phụ Pb(II) trong dung dịch nƣớc  

3.3.1. Biến tính bề mặt CNTs bằng phương pháp oxi hóa 

Kết quả thực nghiệm cho thấy với tỉ lệ thể tích HNO3:H2SO4 = 

1:3, vật liệu ox-CNTs có dung lượng hấp phụ cao nhất (72,15 mg/g). 

Nồng độ HNO3 và H2SO4 thích hợp được lựa chọn cho những thí 

nghiệm sau lần lượt là 13,0 % và 58,8 %. Nhiệt độ và thời gian oxi 

hóa  là 50
o
C và 5 giờ. 

3.3.2. Đặt trưng vật liệu ox-CNTs 

3.3.2.1. Thành phần nhóm chức của vật liệu 

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. Với sự 
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có mặt của nhóm –OH, –COOH trên bề mặt CNTs, cơ chế hấp phụ 

Pb(II) được dự đoán là cơ chế trao đổi ion (hình 3.13A). 

   
(A)      (B) 

Hình 3.13. Giản đồ FT-IR (A) và phổ Raman (B) của vật liệu CNTs 

và ox-CNTs. 

Phổ Raman của hai vật liệu thể hiện tỷ lệ ID/IG của vật liệu ox-

CNTs lớn hơn so với mẫu CNTs. Như vậy, quá trình oxi hóa đã tạo 

nên những khuyết tật trên bề mặt và cấu trúc của vật liệu (hình 

3.13B). 

3.3.2.2. Hình thái vật liệu 

Cấu trúc ống của vật liệu vẫn được giữ nguyên sau khi oxi hóa, 

tuy nhiên, các ống dưới tác dụng của axit có tính oxi hóa mạnh đã bị 

bẻ gãy thành những ống ngắn hơn. Đồng 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 3.14).  

 

(B) (A) 
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Hình 3.14. Ảnh SEM của vật liệu CNTs (A) và ox-CNTs (B). 

3.3.2.3. Diện tích bề mặt BET của vật liệu 

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).  

3.3.3. Nghiên cứu quá trình hấp phụ Pb(II) trong dung dịch nước 

lên vật liệu ox-CNTs 

3.3.3.1. Động học hấp phụ Pb(II) trong dung dịch   ớc của vật liệu 

ox-CNTs 

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. 

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 quá trình hóa học. 

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, tốc 

độ quá trình hấp phụ được quyết định nhiều bởi tốc độ quá trình 

khuếch tán, chất bị hấp phụ khuếch tán để di chuyển đến bề mặt vật 

liệu hấp phụ chứ không phân bố bên trong lỗ xốp của vật liệu.  

Bảng 3.5. 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 



21 

 

 
   

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 như trình 

bày ở hình 3.15.  

 

Hình 3.15. Cơ chế trao đổi ion của quá trình hấp phụ Pb(II) lên vật 

liệu ox-CNTs. 

3.3.3.2. Đẳng nhiệp hấp phụ Pb(II) trong dung dịch của vật liệu ox-

CNTs 

Kết quả cho 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 thấy quá trình hấp phụ Pb(II) xảy ra thuận 

lợi và không thuận nghịch.  

3.3.3.3. Các tham số nhiệt  ộng 

Giá trị dương của hiệu ứng nhiệt (H
0
 = + 11,56 kJ/mol) cho phép 

khẳng định quá trình hấp phụ thu nhiệt. Năng lượng tự do Gibbs ∆G
0
 

có giá trị âm ở các nhiệt độ khảo sát chứng tỏ quá trình hấp phụ Pb
2+

 

trên ox-CNTs tự xảy ra và càng thuận lợi ở nhiệt độ cao. 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. 

   

2 
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KẾT LUẬN 

 

Những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã 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. Vật liệu CNTs thu 

được có đường kính trong và ngoài ống khoảng 15 và 50 nm, cấu trúc 

đa tường, 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..  

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.  

5. Vật liệu CNTs đã được biến tính bề mặt bằng phương pháp oxi 

hóa. 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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I. INTRODUCTION OF THESIS 

1. The imperativeness of thesis 

Carbon nanotubes (CNTs) possessing many perfect properties 

such as good electronic and thermal conductivity, high hardness… 

are synthesized by arc discharge, laser ablation and chemical vapour 

deposition (CVD). Among them, CVD exhibits many advantages 

such as low growth temperature (less than 1000
o
C), high efficiency 

and purity.  

When synthesizing CNTs by CVD, a large amount of hydrogen is 

employed for reduction of pre-catalyst from oxide into metal catalyst, 

that results high price of the obtained CNTs and dangerousness of 

using hydrogen at high temperature for a long time. Therefore, the 

synthesis of CNTs need to be kept close control. The study on 

synthesis of CNTs without hydrogen is necessary. 

Nowadays, the amount of compounds containing sulfur 

(thiophene, benzothiophene, dibenzothiophene (DBT), mercaptan, 

sulfide…)  in petroleum is close controlled. Oxidative desulfurization 

(ODS) with heterogeneous catalyst is one of effective method using 

for sulfur removal from petroleum. Tungsten oxide coated CNTs 

(W/CNTs) is a promissing catalyst for oxidative desulfurization. 

Therefore, the extensive studies on using W/CNTs to remove DBT 

from petroleum need to be carried out.  

Heavy metal contamination (Cu, Pb, Cd, Zn, Hg, As, Cr, Ni…) in 

water is an urgent care of many environmetalists, chemists and 

popular people in Vietnam and all the world. Adsorbents such as 

zeolite, activated carbon and CNTs exhibit high heavy metal 

adsorption capacity due to high surface area. Hence, the heavy metal 

adsorption of CNTs synthesized without using hydrogen need to be 

checked.  
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From the above problems, the thesis with the title of “Study on 

synthesis, modification of carbon nanotubes and application” was 

carried out.  

2. The task of the thesis 

- Synthesizing CNTs from liquefied petroleum gas (LPG) without 

H2; 

- Modifying the obtained CNTs and using for removal of heavy 

metal from aqueous solution and catalytical oxidation desulfurization 

in petroleum. 

3. Scope and object of the thesis 

- CNTs synthesized from LPG; 

- Compound containing sulfur: dibenzothiophene (DBT); 

- Heavy metal Pb(II), Cu(II).  

4. Scientific and practical meaning of the thesis 

- Sucessfully synthesizing CNTs without using hydrogen; 

- Sucessfully synthesizing W/CNTs material using as good 

catalyst of DBT oxidation; 

- Modifying the surface of CNTs by oxidation and using as heavy 

metal adsorbent in aqueous solution; 

- Investigating the catalytic ability of W/CNTs for oxidation of 

DBT (catalyst dosage, molar ratio of oxidant/sulfur, catalytic 

kinetic…); 

- Investigating Pb(II) adsorption ability of oxidised CNTs 

(adsorption isothermal, kinetic and thermodynamic parameters…). 

From the results of the thesis, the practical study could be opened 

to heavy metal treatment in water and sulfur removal in petroleum. 

5. Originality of the thesis 

- Using chemical vapour deposition, CNTs were grown from LPG 

without the presence of hydrogen. The quality of the obtained CNTs 

was better than the CNTs synthesized with the presence of hydrogen. 
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This is an important originality of the thesis, because this study still 

not to be extensive in the world and Vietnam; 

- Synthesizing W/CNTs material from the obtained CNTs and 

sodium tungstate and using for desulfurization of petroleum that 

contributes to the solution of urgent mission of using low-sulfur 

petroleum; 

- Modifying the obtained CNTs by oxidation and using for 

adsorption of Pb(II). This study contributes to the treatment of heavy 

metals from aqueous solution by adsorption. 

6. The lay-out of the thesis 

The thesis possesses 145 pages, includes: Introduction (4 pages); 

Chapter 1: Theory overview (31 pages); Chapter 2: Content and 

methods (21 pages); Chapter 3: Results and discussion (71 pages); 

List of publishing manuscripts (1 page); Reference (17 pages).  



4 

 

 
   

II. CONTENT OF THE THESIS 

CHAPTER 1. THEORY OVERVIEW 

Collecting scientific information concerning to the study to 

choose the suitable methods and chemicals. Finding originality that 

did not mention in reference to carry out the thesis. 

Theory overview showed that CNTs and CNTs based materials 

were widespread studied. Especially, CNTs modified by metal oxide 

or oxidation were used in adsorption, catalysis. Among them, CNTs 

modified by tungsten oxide were stable and exhibited high effective 

for desulfurization from petroleum during many cycles. CNTs were 

surface-oxidized with the aim of increasing surface area. The 

oxidized CNTs exhibited high diffusion in sovlents and heavy metal 

adsorption from aqueous solution. Therefore, the thesis concentrated 

to apply this material in adsorption and catalysis. 

CHAPTER 2. OBJECTIVES AND METHODS 

2.1. Objectives 

The thesis concentrated to 3 large objectives: 

- Investigating suitable conditions for synthesis of CNTs from 

LPG by CVD method without the appearance of initial H2 flow. 

- Investigating suitable conditions for synthesis of W/CNTs 

material and use as catalyst for oxidation of DBT in petroleum; 

- Investigating suitable conditions for modification of CNTs by 

oxidation and use as adsorbent for removal of Pb(II) from aqueous 

solution. 

2.2. Methods 

The thesis used 2 groups of methods: 

- Group of structural characterization methods includes: X-ray 

diffraction (XRD) (studying crystal phase composition), energy-

dispersive X-ray spectroscopy (EDS) (analyzing atomic compostion), 

nitrogen adsorption/desorption isotherms analyses (determining 

surface area); Raman spectrum (studying structure and defects on the 
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surface of material); canning electron microscope (SEM) and 

transmission electron microscope (TEM) (observing morphology and 

size of particle); Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) 

(realizing oxygen containing groups on the surface of material);  

- Group of analytical methods includes: atomic absorption 

spectroscopy (AAS) and UV-VIS spectroscopy (quantifying heavy 

metals); gas chromatography - mass spectrometry (GC/MS) 

(quantifying DBT and qualifying dibenzothiophene sunfone 

(DBTS)). 

2.3. Experimental 

2.3.1. Preparing pre-catalyst for synthesis of CNTs by wet method 

The substrate was γ-Al2O3 (Merck). Fe(NO3)3 solution was 

dropped on the substrate many times, then was dried at 100
o
C until 

unchanged weight. The obtained mixture (Fe(NO3)3/Al2O3) was 

calcined at 500
o
C for 3 hours in air. The obtained product 

(Fe(NO3)3/Al2O3) was grinded and sieved through the seive with 

diameter of 0.075 mm. 

2.3.2. Synthesizing CNTs from LPG by CVD 

Carbon source employed for CNTs synthesis was liquefied 

petroleum gas (LPG). The instrument included a tube brick furnace 

(length of 70 cm and diameter of 4 cm) connecting with gas flow 

system controlled by valves. The flow rate of gas was controlled by 

flowmeters, the temperature was automatic controlled. 

The synthesis process of CNTs without H2 includes 4 periods: 

- Period 1: a porcelain boat containing 0.4 gram of catalyst was 

located in the center of the furnace. The furnace became inert by N2 

with flow rate of 60 mL.min
-1

 for 30 mins; 

- Period 2: The furnace was heated to 800
o
C with heating rate of 

10
o
C.min

-1
 in N2 gas with flow rate of 60 mL.min

-1
; 
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- Period 3: At synthesis temperature, the flow of LPG was blown 

to the furnace for 2 hours with flow rate of 100 mL.min
-1

, N2 was 

maintained with flow rate of 60 mL.min
-1

; 

- Period 4: After synthesis time, the flow of LPG was stopped, the 

furnace was normally cooled to room temperature by N2, CNTs was 

collected and preserved. 

2.3.3. Synthesizing W/CNTs 

CNTs were stirred in H2SO4 0.1 M solution and the mixture was 

sonicated for 30 mins. Then, a defined amount of Na2WO4 was added 

into the above mixture that was then kept in sonication for 1 hour. 

The material was filtrated and dried at 80
o
C for 24 hours, and then, 

furnaced at 500
o
C for 1 hour in flow of N2. 

2.3.4. Modifying CNTs 

The oxidation carried out in reflux system was used to modify 

CNTs. Oxidants were HNO3 and H2SO4 (Merck) solutions. Before 

refluxing, CNTs were dispersed in the mixture of acids by sonication 

for 15 mins. Oxidized CNTs (ox-CNTs) were filtrated and dried at 

80
o
C. 

CHAPTER 3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Synthesizing CNTs from LPG by CVD 

3.1.1. Effect of synthesis conditions to characteristics of CNTs 

The synthesis of CNTs was carried out using the pre-catalyst of 

Fe2O3/Al2O3 following 2 ways: 

- With the flow of H2 (QT1); 

- Without the flow of H2 (QT2). 

3.1.1.1. Synthesis of CNTs with the flow of H2 

From the obtained results, the suitable conditions of CNTs 

synthesis were: flow rate of H2 and LPG of 100 and 80 mL.min
-1

, 

synthesis temperature of 750-800
o
C. This results were basis of the 

following investigation (QT2 process). 

3.1.1.2. Synthesis of CNTs without the flow of H2 
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a. Effect of amount of Fe2O3 on the substrate: 

 

Figure 3.1. SEM images of CNTs samples synthesized on the 

catalyst containing different amount of Fe2O3 following QT2 process.  
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Figure 3.2. The external diameter of CNTs samples synthesized on 

the catalyst containing different amount of Fe2O3 following QT2 

process (Sd was counted with n = 10).  

The amount of Fe2O3 on the substrate about of 25.9 % was 

suitable. 

b. Effect of flow rate of N2 and LPG, synthesis temperature and time: 

The suitable flow rate of N2 and LPG were 60 and 100 mL.min
-1

. 

The range of temperature from 790 to 800
o
C was suitbale for 

synthesizing CNTs.  

The suitable synthesis time was 2 hours. 

In conclusion, the suitable conditions of synthesis of CNTs as 

shown in Table 3.1.  
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Table 3.1. The suitable conditions of synthesis of CNTs 

Condition QT1 process QT2 process 

The flow rate of H2 (mL.min
-1

) 100 - 

The flow rate of LPG (mL.min
-1

) 80 100 

The flow rate of N2 (mL.min
-1

) - 60 

The synthesizing temperature (
o
C) 750 - 800 790 - 800 

The synthesizing time (hours) 2 2 

3.1.2. Characterization of CNTs synthesized without flow of H2 

(QT2 process) 

The results showed that the obtained CNTs exhibited rather long 

tube with less defects and high uniformity. The external and internal 

diameter of tubes were about 15 and 50 nm. The wall of tube was 

thick (16-17 nm) that confirmed the multiwalled structure of CNTs. 

The wall consisted many graphene layers arranged into concentric 

cylinders [15]. N2 adsorption and desorption was type II following 

IUPAC classification, that was the multilayer adsorption of 

macroporous material. The BET surface area of CNTs was 134 m
2
.g

-

1
. 

3.1.3. Mechanism of CNTs growth 

The black points observed on TEM image of material (Figure 3.3) 

and the light points appeared inside the tubes (Figure 3.4A) might be 

Fe catalyst.  
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Figure 3.3. Low magnification STEM images of CNTs sample 

synthesized following QT2 process. 

 

Figure 3.4. HAADF-STEM (A) and STEM-EDS (B) analyses on 

CNTs sample synthesized following QT2 process. 

STEM-EDS analysis (Figure 3.4B) on the area observed by 

HAADF-STEM showed that dense red signals were carbon atoms 

that was main composition of material; dense blue signals were Fe 

atoms with high concentration; scattered green and berlin blue 

signals were Al and O atoms with low concentration. Low signals of 

Al observed on Fe positions infered that Fe atoms were seperated 

from Al2O3 substrate when the CNTs growed, that indicated tip-

growth mechanism. 

The overlap of the STEM-EDS mapping of Fe and O presented in 

Figure 3.5 showed that there was no significant increase of signal of 

O at Fe positions. This partly proved that the particles inside the 

tubes observed in TEM image of CNTs were Fe nanoparticles, not 

iron oxides. 

The SAED (Selected Area Electron Diffraction) and FFT 

(Fast Fourier Transform) measurements on HR-TEM (High 

Resolution Transmission Electron Microscopy) device were used to 

Các hạt xúc tác 

(A) (B) 
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determine the distances between atomic planes as shown in Figure 

3.6. The measured values is almost perfect match to theoretical 

values of lattice parameters of -Fe showed in Table 3.2. This result 

proved that original -Fe2O3 was reduced into -Fe during the 

synthesis of CNTs.  

 
Figure 3.5. The overlap of the STEM-EDS mapping of Fe and O. 



12 

 

 
   

 

Figure 3.6. SAED and FFT measurements on a catalyst particle.  

Figure 3.2. Latice parameters of -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 

In conclusion, the growth of CNTs was still occurred on metal 

nanoparticles catalyst. The reductant of -Fe2O3 into -Fe might be 

carried out by hydrogen and carbon which formed from the 

decompostion of hydrocarbon.  

3.2. Synthesizing W/CNTs and using as catalyst for oxidation of 

dibenzothiophene in petroleum  

3.2.1. Synthesizing W/CNTs 

The suitable amount of W for synthesis of W/CNTs material was 

6,0 %. After 1 hour of ultrasonic, S-DBT conversion unremarkable 

varied around 95 %, therefore, 1 hour of untrasonic was enough to 

form W/CNTs material exhibiting high catalytic ability.  
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3.2.3. Characterization of W/CNTs 

3.2.3.1. Phase and functional groups compositions 

The result from Figure 3.7 showed that phase compositions of 

CNTs and W/CNTs were crystal carbon. 

 

Figure 3.7. XRD pattern of CNTs and W/CNTs. 

For W/CNTs, the appearance of diffractional peaks at 2 = 23.1; 

23.6;
 
33.3 and 34.2

o
 corresponding to lattice face of (002), (020), 

(022) và (202) proving the presence of WO3. 

 

Figure 3.8. FT-IR spectra of CNTs and W/CNTs. 
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The functional groups on the surface of W/CNTs and CNTs were 

determined by FT-IR spectra as shown in Figure 3.8. For W/CNTs, 

peak band at wavenumber of 855.4 cm
-1

 was referred to the variation 

of W-O-W bond. 

3.2.3.5. Morphology   

  

Figure 3.9. SEM (A) and TEM (B) images of W/CNTs. 

SEM and TEM images of W/CNTs (Figure 3.9) showed that the 

CNTs still kept tube structure with diameter of 40 - 50 nm. The 

signal of WO3 was unobserved on SEM and TEM images of 

W/CNTs material because of too small size. The surface area of 

W/CNTs (139 m
2
/g) was similar to bared CNTs (134 m

2
/g).  

3.2.2. Qualifying the product of dibenzothiophene oxidation with 

the catalyst of W/CNTs 

GC/MS chromatogram as shown in Figure 3.10 presented main 

oxidation product of DBT was dibenzothiophene sulfone (DBTS).  

(B) (A) 
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Figure 3.10. GC/MS chromatogram of DBT (A) and DBTS (B). 

3.2.3. Catalytic ability of W/CNTs for oxidation of 

dibenzothiophene 

3.2.3.3. Catalytic kinetics and effect of initial concentration of 

dibenzothiophene 

The results showed that at each initial concentration of DBT, S-

DBT conversion increased following reaction time. 

Table 3.3 showed that for all concentrations, correlation 

coefficients of linear regression equation of first-order kinetic 

equation between ln(C
0
/C) and t were high (0,993-0,999). This 

indicated first-order kinetic equation well described the experimental 

data during initial 90 mins.  

 

 

 

 

mi

(B) 

(A) 
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Table 3.3. First-order rate constant (k1) and initial rate (v
0
) of 

oxidation of DBT at different concentrations 

C
0
 (mg.L

-1
) r k1 (1.min

-1
) v

0
 (mg.L

-1
.min

-1
) 

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 

3.2.3.4. Effect of temperature and thermodynamic parameters 

The higher temperature was, the higher rate constant (k1) 

calculated from first-order kinetic equation was, that meaned reaction 

rate increased following temperature and DBT oxidation took place 

more favourably at high temperature.   

Table 3.4. Activation parameters of DBT oxidation 

Temperature 

(
o
C) 

Ea 

(kJ.mol
-1

) 

H
# 

(kJ.mol
-1

) 

S
#  

(J.mol
-1

.K
-1

) 

G
# 

(kJ.mol
-1

) 

10 

30,38 27,87 468,28 

-104,65 

20 -109,34 

30 -114,02 

40 -118,70 

50 -123,39 

Activation parameters of DBT oxidation determined from 

Arrhenius and Eyring were presented in Table 3.4. The positive value 

of S
#
 indicated suggests a possibility of the formation of an 

activated complex (metal peroxides intermediate) between DBT, 

H2O2 on catalyst, that was immediately decomposed. The value of 

H
#
 (27.87 kJ.mol

-1
) suggests that the formation of an activated 

complex was endothermic. The large, negative values of G
#
 implied 

that the formation of activated complex occurred spontaneously and 

favourably at high temperature. 

Low activation energy (below 42 kJ.mol
-1

) implies that the 
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movement of the reactants to an external surface of catalyst was 

controlled by the diffusion.
 

Thermodynamic study showed that DBT oxidation was 

spontaneous and favourable at high temperature because G
0
 value 

was more negative when increasing temperature. H
0
 and  S

0
 were 

positive that confirmed the endothermic nature of catalytic oxidation 

and the reaction enhanced the randomness at liquid-solid interface of 

system due to the increase in the number and kind of molecules  in 

the mixture after reaction.  

The mechanism of DBT oxidation with catalyst of W/CNTs was 

recommended as shown in Figure 3.11. 

 

Figure 3.11. The mechanism of DBT oxidation. 

3.2.5. Recyclability of W/CNTs  

When reusing the catalyst, S-DBT conversion unremarkable 

varried. After 3 reaction cycles, S-DBT conversion was still high 

(about 80,3 %). This meaned the activity of catalyst was maintained 

rather well after three reaction cycles. However, after the forth time, 

the DBT conversion strongly reduced to around 25 % that was 
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equivalent to this of bared CNTs. The amount of W did not 

remarkable decrease (Figure 3.12), that demonstrated the catalyst was 

stable through recycles, however, the activity reduction of the used 

catalyst could result from the poisoning of active sites on the catalyst 

by organic compounds. 

 
Figure 3.12. XRD spectra of W/CNTs after recycles. 

3.3. Modifying CNTs surface and using for adsorption of Pb(II) 

from aqueous solution  

3.3.1. Modifying CNTs surface by oxidation 

The results showed that the oxidized CNTs (ox-CNTs) exhibited 

high adsorption capacity (72,15 mg.g
-1

) when oxidation solution 

containing HNO3 and H2SO4 acids with final concentrations of 13,0 

% and 58,8 % and HNO3:H2SO4 volume ratio of 1:3. The suitable 

oxidation temperature and time were 50
o
C and 5 hours. 

3.3.2. Characterization of ox-CNTs 

3.3.2.1. Groups composition of material 

More groups were observed on FT-IR spectrum of ox-CNTs than 

bared CNTs. With the presence of –OH, –COOH groups on the 
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surface of CNTs (Figure 3.13A), the mechanism of Pb(II) adsorption 

might be ion exchange. 

   
(A)      (B) 

Figure 3.13. FT-IR (A) and Raman spectra (B) of CNTs and ox-

CNTs. 

Ratio of ID/IG observed on Raman spectrum of ox-CNTs was 

higher than this of bared CNTs (Figure 3.13B). In conclusion, the 

oxidation formed defects on the surface of CNTs. 

3.3.2.2. Morphology of material 

Tube structure was kept after oxidation, however, some tubes 

were cut into short ones. Besides, SEM image of ox-CNTs showed 

that the surface became rougher after oxidation (Figure 3.14).  

 

Figure 3.14. SEM images of CNTs (A) and ox-CNTs (B). 

 

 

(B) (A) 
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3.3.2.3. BET surface area of material 

BET surface area of ox-CNTs (159 m
2
.g

-1
)

 
was slight higher than 

this of bared CNTs (134 m
2
.g

-1
).  

3.3.3. Pb(II) adsorption from aqueous solution onto ox-CNTs 

3.3.3.1. Kinetic study of Pb(II) adsorption from aqueous solution 

onto ox-CNTs 

Pb(II) adsorption capacity increased following time and showed a 

maximum after around 80 mins at all of surveyed temperatures; on 

further increase in time, however, it varried unremarkably. This fact 

indicates that Pb(II) adsorption of ox-CNTs reached to equilibrium 

state after 80 mins. Pseudo second-order kinetic model well 

described the expermimental data. In the other words, Pb(II) 

adsorption onto ox-CNTs at low initial concentration might be 

controlled by chemisorption process.  

The obtained activation anerdy (Ea) calculated by Arrhenius 

equation was 21.08 kJ.mol
-1

. Low activation energy (below 42 

kJ.mol
-1

) implies that the diffusion controlled process because the 

temperature dependence of pore diffusion is relatively weak and the 

diffusion process refers to the movement of the solute to an external 

surface.  

Table 3.5. Parameters of pseudo first-order and second-order kinetic 

equations 

Temperature 

(
o
C) 

First-order kinetic 

equation 

Second-order 

kinetic equation qe TN 

(mg.g
-1

) qe 

(mg.g
-1

) 
r

 qe 

(mg.g
-1

) 
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 
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Reaction between Pb(II) in solution and oxygen containing groups 

on the surface of ox-CNTs was ion exchange reaction as shown in 

Figure 3.15.  

 

Figure 3.15. Ion exchange mechanism of Pb(II) adsroption onto ox-

CNTs. 

3.3.3.2. Isothermal study of Pb(II) adsorption onto ox-CNTs 

The results showed that the experimental data being in agreement 

with Langmuir model more than Freundlich model. Rather high 

maximum Pb(II) adsorption capacity calculated from Langmuir 

isothermal equation was 100.00 mg.g
-1

, that expressed Pb(II) 

adsorption onto ox-CNTs was favourable and unreversed process.  

3.3.3.3. Thermodynamic studies 

The positive value of standard calorific effect (∆H
0
 = 11.56 

kJ∙mol
-1

) confirmed the endothermic nature of adsorption. Gibbs free 

energy variation (∆G
0
) at different temperatures possessed negative 

values. This fact shows that Pb(II) adsorption onto ox-CNTs is 

spontaneous and favourable at high temperature. The positive value 

of standard entropy (S
0
 = + 44.00 J.mol

-1
.K

-1
) demonstrated that the 

adsorption enhances the chaotic level of system because the number 

and kind of ions increase in the solution after adsorption. 

   

2 
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CONCLUSION 

 

1. CNTs was successfully synthesized on the catalyst of Fe/Al2O3 

without using flow of H2. The obtained CNTs exhibited internal and 

external diameters of 15 and 50 nm, multiwalled structure, long, 

uniform tubes, less defects and impurities. 

2. The mechanism of the growth of CNTs synthesized without flow 

of H2 was demonstrated. Fe2O3/Al2O3 pre-catalyst was reduced into 

Fe/Al2O3 catalyst and the reductants might be carbon gas and H2 

formed from decomposition of LPG. Carbon gas was deposited in Fe 

atoms and growed to CNTs following tip-growth mechanism. 

3. W/CNTs material was synthesized from CNTs and Na2WO4 salt 

through ultrasonic process and using as catalyst for oxidation of 

DBT.  

4. Catalytic kinetic study of DBT oxidation showed that the reaction 

was well descibed by first-order kinetic equation and catalytical 

mechanism followed Langmuir-Hinshelwood model. Low activation 

engery (30,38 kJ.mol
-1

) indicated that the reaction took place quickly 

and favourably.  

5. CNTs was surface modified by oxidation. The appearance of 

functional groups such as –COOH, –OH on the surface of oxidized 

CNTs and high surface area was favourable for cationic adsorption.  

6. Isothermal study of Pb(II) adsorption from aqueous solution onto 

ox-CNTs showed that Langmuir isotherm model well described the 

adsorption. Maximum adsorption capacity of ox-CNTs was 100.00 

mg.g
-1

. Pb(II) adsorption kinetic data fit well pseudo second-order 

kinetic model. The adsorption reaction was ion exchange.  
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