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Những đóng góp mới của luận án: 

1. Đã nghiên cứu một cách có hệ thống về quá trình tổng hợp vật liệu nano cấu 

trúc ống TiO2 pha tạp CeO2 cũng như phản ứng xúc tác phân hủy quang hóa phẩm nhuộm 

của vật liệu này trong vùng khả kiến. 

2. Đã sử dụng kĩ thuật huỳnh quang dùng axit terephthalic làm chất dò và dùng 

chất bắt gốc •OH là tert-butanol để nghiên cứu cơ chế tạo gốc tự do của phản ứng xúc 

tác quang hóa phân hủy MB dưới bức xạ khả kiến bằng vật liệu CeO2/TiO2-NTs. 

3. Đã áp dụng phương trình Arrhenius và phương trình Eyring để nghiên cứu 

phản ứng phân hủy quang xúc tác MB bằng CeO2/TiO2-NTs dưới bức xạ khả kiến. Kết 

quả cho thấy phản ứng phân hủy quang xúc tác MB bởi CeO2/TiO2-NTs được kiểm soát 

bởi quá trình khuếch tán và phản ứng của gốc hydroxyl tự do. 

4. Đã công bố ứng dụng về sử dụng phương pháp đáp ứng bề mặt RSM thiết 

kế tối ưu các điều kiện tổng hợp hệ xúc tác CeO2/TiO2 cấu trúc ống cho phản ứng 

phân hủy quang hóa xanh methylene (MB) bằng việc khảo sát đồng thời 4 yếu tố 

quan trọng là: nhiệt độ thủy nhiệt, thời gian thủy nhiệt, nhiệt độ nung và tỉ lệ mol 

CeO2/TiO2. 
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The new contributions of the thesis: 

1. We have been studied systematically about the synthesis of the CeO2-doped TiO2 

nanotubes (CeO2/TiO2-NTs) and their visible light photocatalytic degradation behavior. 

2. The mechanism of free radical formation of MB photocatalytic degradation over 

CeO2/TiO2-NTs has been studied by using the fluorescence technique with terephthalic acid as 

probe and using tert-butanol as a hydroxyl radical scavenger.  

3. The Arrhenuis and Eyring equations were used to study the photocatalytic 

degradation of MB by CeO2/TiO2-NTs in visible light. The results show that the photocatalytic 

degradation of MB by CeO2/TiO2-NTs is controlled by the diffusion and the free hydroxyl 

radical reaction. 

4. The Box Behnken design of the response surface methodology was employed to 

optimize synthesis conditions for the photocatalytic degradation of MB over the synthesized 

CeO2/TiO2-NTs, including four experimental parameters namely: hydrothermal temperature, 

hydrothermal time, CeO2/TiO2 molar ratio and calcination temperature. 
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