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Bảng 3.10. Hiệu suất phân hủy quang hóa MB của các nồng độ đầu MB khác nhau

 ................................................................................................................................ 86 
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MỞ ĐẦU 

 

Đối với khoa học vật liệu hiện đại, hệ tinh thể nano của các oxit kim loại 

đang ngày càng được quan tâm không chỉ bởi những đặc điểm cấu trúc đặc trưng 

mà còn do hoạt tính xúc tác của chúng được ứng dụng khá rộng rãi trong công 

nghiệp. Trong các ứng dụng đó, hoạt tính của hệ các oxit kim loại được áp dụng cho 

các quá trình chuyển đổi hóa học, phân hủy quang chất độc và sản xuất năng lượng 

xanh [13], [75], [204], [206]. Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu đa oxit kim 

loại đang hướng đến việc phát triển những hệ chất mới với những ứng dụng trong 

lĩnh vực xúc tác. Trong nhiều trường hợp, việc kết hợp các oxit kim loại trong một 

cấu trúc vật liệu có thể tăng cường một cách đáng kể hiệu quả xúc tác của các oxit 

ban đầu. Điều này có thể thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau, trong đó vật 

liệu mới có thể được tạo thành như một hệ thống phức hợp gồm các oxit đơn giản. 

Các oxit kim loại có thể tương tác với nhau theo nhiều cách: hoặc là hình thành 

những hợp chất mới, hoặc là hình thành các dung dịch rắn mới (theo một phạm vi 

hợp thành cho sẵn), hoặc là kết hợp để tạo thành vùng tiếp giáp dị thể 

(heterojunction) giữa hai pha không thể trộn lẫn (non-miscible phases) [21], [68], 

[174], [225].  

Hệ oxit gồm xeri oxit (CeO2) và titan oxit (TiO2) đã là đối tượng khảo sát 

của nhiều nhà khoa học từ trước đến nay bởi những tính chất độc đáo và những ứng 

dụng hệ quả từ sự kết hợp hai oxit riêng biệt này. Hệ CeO2/TiO2 có các kết cấu thú 

vị vượt trội, trong đó vật liệu mới thể hiện các tính chất hóa lý và tính chất điện tử 

không có trong các oxit ban đầu, và do đó việc phát triển hệ hỗn hợp hai oxit này dự 

kiến sẽ đem lại nhiều kết quả đầy triển vọng [62], [164], [88].  

CeO2 là oxit đất hiếm được biết đến nhiều bởi tính chất oxi hóa khử của nó, 

các trạng thái oxi hóa và khử (Ce4+ và Ce3+) có thể chuyển đổi qua lại dễ dàng tùy 

thuộc vào những điều kiện bên ngoài. Khả năng tương tác với oxi khiến Ce thích 

hợp để đưa vào các vật liệu ứng dụng như là thành phần quan trọng của chất xúc tác 

ba hướng [46], [93], [129] hoặc chất xúc tác oxi hóa [141][141]. CeO2 cũng được sử 

dụng trong nhiều vật liệu cảm biến [83], trong công nghệ pin nhiên liệu với vai trò 
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là chất điện li trạng thái rắn [163], và thậm chí là được ứng dụng trong hóa mỹ 

phẩm [210]. Khả năng lưu trữ (và giải phóng) oxi trong Ce có vẻ như khá dễ dàng 

bởi cấu trúc tương tự fluorite của nó. Các ion oxi trong các tinh thể trên nằm trong 

các mặt phẳng song song, cho phép các nguyên tử oxi khuếch tán một cách có hiệu 

quả tạo thành mạng lưới chứa các lỗ trống oxi, thuận lợi cho việc thể hiện tính oxi 

hóa của chất rắn [68][68]. Chính vì thế, CeO2 không những những tính chất đặc biệt 

trong sự chuyển dời electron mà còn tăng cường khả năng hấp thụ ánh sáng của vật 

liệu. 

TiO2 cũng là một oxit kim loại được nghiên cứu rộng rãi trong nhiều thập kỉ 

qua bởi các tính chất quang vật lý và quang hóa học đặc biệt, bao gồm cấu trúc pha 

tinh thể, độ kết tinh, kích thước hạt và diện tích bề mặt [38], [63], [111], [53], [89]. 

Ngoài ra, TiO2 còn được biết đến với những đặc tính nổi bật như không độc, độ bền 

cao trong một khoảng pH rộng và giá thành thấp [47]. TiO2 được áp dụng trong 

nhiều thiết bị quang điện [64], [223] và cũng là một vật liệu xúc tác quang hoạt tính 

cao được sử dụng trong xử lý môi trường [153], [154], [191], [201]. Tuy nhiên, hoạt 

tính quang hóa của TiO2 chỉ thể hiện trong vùng ánh sáng tử ngoại do năng lượng 

vùng cấm trực tiếp rộng (3,2 eV đối với anatase và 3,0 eV đối với rutile) và sự tái 

kết hợp cặp điện tử - lỗ trống quang sinh xảy ra rất nhanh (10-9 - 10-12 giây) là 

những hạn chế mà nhiều nghiên cứu đã đặt ra để giải quyết [209]. So với cấu trúc 

hạt nano TiO2 thường được sử dụng, nano TiO2 cấu trúc ống (TiO2 nanotubes – từ 

đây viết tắt là TiO2-NTs) có những tính chất ưu việt hơn trong lĩnh vực xúc tác 

quang. Những tính chất ưu việt đó được thể hiện như diện tích bề mặt lớn (lên đến 

478 m2/g), thể tích mao quản lớn (lên đến 1,25 cm3/g), khả năng trao đổi ion, khả 

năng chuyển điện tử nhanh chóng ở khoảng cách dài, khả năng hấp thụ ánh sáng 

cao do có tỉ lệ giữa chiều dài và đường kính ống lớn,… tùy thuộc vào phương pháp 

tổng hợp. 

Sự kết hợp TiO2 với CeO2 được dự đoán sẽ nâng cao một cách đáng kể hoạt 

tính xúc tác bắt nguồn từ vai trò của TiO2 như là một chất ổn định cơ học, nhiệt và 

hóa học với sự phân tán tốt của các nano CeO2. Bề mặt tiếp giáp của hệ oxit này 

được xem như là tâm đặc thù (Sui generis) thể hiện những tính chất hóa học độc 

đáo. Vì thế, TiO2 đang trở thành một chất hỗ trợ quan trọng cần được khảo sát để 
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làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính xúc tác của hệ hỗn hợp các oxit. 

Mặc dù cấu trúc và tính chất của hệ CeO2/TiO2 đã thu hút được sự phát triển 

nghiên cứu rất mạnh trong những năm gần đây, nhưng theo sự hiểu biết của chúng 

tôi, ở Việt Nam, các nghiên cứu về loại vật liệu này còn khá hạn chế. Chưa có một 

công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ về đặc trưng cấu trúc cũng như ứng 

dụng trong lĩnh vực xúc tác quang hoá liên quan đến vật liệu CeO2/TiO2-NTs được 

công bố. Trước nhu cầu và thực trạng nghiên cứu trên thế giới và trong nước, cũng 

như căn cứ vào điều kiện thiết bị của phòng thí nghiệm, cũng như điều kiện nghiên 

cứu ở Việt Nam, chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu CeO2/TiO2 

nano ống và hoạt tính xúc tác phân hủy quang hóa trong vùng khả kiến”. 

Cấu trúc của luận án gồm các phần sau: 

- Mở đầu 

- Chương 1: Tổng quan tài liệu 

- Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

- Chương 3: Kết quả và thảo luận 

- Kết luận 

- Danh mục các công trình có liên quan đến luận án 

- Tài liệu tham khảo 

- Phụ lục 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHẢN ỨNG XÚC TÁC QUANG HÓA  

 Phản ứng xúc tác quang hóa dị thể là một kĩ thuật triển vọng nhằm phân hủy 

các chất hóa học độc hại thường thấy trong môi trường nước. Cơ chế của phản ứng 

này liên quan đến sự tăng tốc độ của một phản ứng quang hóa dưới sự có mặt của 

một chất xúc tác quang bán dẫn rắn (ví dụ như TiO2, ZnO, ZnS,…). Quá trình xúc 

tác quang bắt đầu với bước khơi mào hay sự kích thích chất xúc tác quang bằng một 

nguồn chiếu sáng (ví dụ như đèn UV, ánh sáng mặt trời) để thúc đẩy sự tạo thành 

nhiều gốc tự do hoạt hóa cao (như gốc hydroxyl .OH) tham gia vào các phản ứng 

oxi hóa khử góp phần làm giảm đáng kể các chất độc hữu cơ. 

Khái niệm xúc tác quang hóa dị thể được báo cáo đầu tiên vào năm 1964 bởi 

Doerfler và Hauffe khi họ tiến hành sự oxi hóa CO bằng chất xúc tác kẽm oxit bằng 

chiếu sáng [42]. Tuy nhiên, sự quan tâm lớn đến lĩnh vực xúc tác quang dị thể bắt 

đầu từ nghiên cứu của Fujishima và Honda vào năm 1972 [60] hứa hẹn sự tận dụng 

các vật liệu dựa trên TiO2 cho sự lưu trữ và chuyển hóa năng lượng mặt trời. Một 

trong những nhà nghiên cứu sớm nhất đã tập trung vào sự phân hủy chất độc trong 

nước là Carey vào năm 1976 [29]. Ông đã báo cáo trong nghiên cứu của mình về 

việc loại bỏ clo trong polychlorobiphenyls (PCBs) bằng phản ứng xúc tác quang 

hóa, chứng tỏ rằng phản ứng xúc tác quang dị thể là một phương pháp mới giàu 

tiềm năng để xử lí chất ô nhiễm hữu cơ trong nước. Kể từ đó, sự phát triển của quá 

trình quang xúc tác để làm sạch nước đã và đang phát triển đáng kể.  

Cho đến nay cơ chế của chất xúc tác được chiếu sáng, hiện tượng bề mặt và 

các cấu tử được tạo thành đã và đang được làm sáng tỏ [59], [60].  Ngoài ra, các 

tham số ảnh hưởng đến quá trình xúc tác quang cũng như tốc độ phản ứng cũng 

được nghiên cứu đầy đủ. Một vài bài báo gần đây đã giải thích chi tiết về ảnh hưởng 

của pH trong dung dịch, lượng chất xúc tác, nồng độ chất nền, nhiệt độ, dòng 

photon, và thiết kế bình phản ứng [77]. 
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1.1.1. Các chất xúc tác quang bán dẫn 

Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng tổng thể, và không 

phải là một phần của phương trình cân bằng thể hiện phản ứng. Chất bán dẫn là vật 

liệu có các tính chất dẫn điện ở mức trung gian giữa kim loại và chất cách điện. 

Nguyên nhân là do cấu hình đặc biệt của các mức năng lượng của các electron trong 

các chất bán dẫn. Nói cách khác, các chất bán dẫn cũng có thể được định nghĩa là 

vật liệu có năng lượng vùng cấm Eg cho sự kích thích điện tử nằm trong khoảng từ 0 

đến 4 eV. Các vật liệu có năng lượng vùng cấm Eg = 0 là kim loại hoặc á kim, trong 

khi những vật liệu có Eg lớn hơn 4 eV thường được gọi là chất cách điện [216]. 

Trên Hình 1.1, thành phần của các vùng điện tử trong chất rắn được xác 

định. Theo lí thuyết vùng, cấu trúc điện tử của kim loại bao gồm một vùng với 

những obital phân tử liên kết được điền đủ electron, được gọi là vùng hóa trị 

(Valance band – VB) và một vùng gồm những obital phân tử liên kết còn trống 

electron, được gọi là vùng dẫn (Condution Band – CB). Khoảng cách năng lượng 

giữa hai vùng này được gọi là năng lượng vùng cấm Eg (Band gap energy). Sự khác 

nhau giữa chất dẫn điện, chất cách điện và chất bán dẫn chính là sự khác nhau về vị 

trí và năng lượng vùng cấm.  

 

Hình 1.1. Sự phân bố vùng hóa trị (VB) và vùng dẫn (CB) của chất cách điện, chất 

bán dẫn và chất dẫn điện. 

Tính chất của các vật liệu bán dẫn được giải thích dựa vào lý thuyết vùng của 

chất rắn. Khi một số lượng lớn các nguyên tử liên kết với nhau để hình thành chất 

rắn, các orbital bên ngoài của chúng bắt đầu xen phủ, và hình thành một số lượng 
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lớn các mức năng lượng với khoảng cách đủ gần để có thể được xem như là một 

vùng liên tục của các mức năng lượng. Khoảng cách của một vùng năng lượng chỉ 

phụ thuộc vào sự tương tác của các vùng lân cận, trong khi số mức năng lượng 

trong vùng phụ thuộc vào tổng số cấu tử tương tác (và số các nguyên tử trong tinh 

thể). Nhìn chung, một chất rắn có một số lượng đáng kể các vùng năng lượng cho 

phép từ các mức năng lượng nguyên tử khác nhau. Khoảng cách năng lượng Eg giữa 

các vùng năng lượng cho phép được gọi là năng lượng vùng cấm bởi vì các electron 

không được phép tồn tại ở đó [183]. Khi được kích thích, các electron từ vùng VB 

nhảy sang vùng CB qua khoảng trống năng lượng làm cho vật liệu dẫn điện tạo ra 

các lỗ và các electron trong mỗi vùng tương ứng. 

Có hai loại chất bán dẫn: chất bán dẫn nguyên tố (elemental semiconductors) 

như silic hay gecmani được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp điện tử và hợp chất 

bán dẫn (semiconductor compounds) như các oxit kim loại hay các chalcogenide 

thường được sử dụng trong lĩnh vực quang xúc tác. Một tinh thể bán dẫn tinh khiết 

chỉ chứa một nguyên tố hay một hợp chất được gọi là chất bán dẫn nội tại (intrinsic 

semiconductor) thể hiện như là chất cách điện ở 0 K. Trong chất bán dẫn nội tại, số 

electron dẫn và lỗ trống bằng nhau, mức Fermi nằm ở chính giữa vùng hóa trị và 

vùng dẫn. Các vật liệu bán dẫn không dẫn điện tốt và có giới hạn tại trạng thái thuần 

khiết, do số lượng rất ít các điện tử tự do trong vùng dẫn và lỗ trống trong vùng hóa 

trị. Do đó, tính chất của các chất bán dẫn này phải được cải thiện bằng cách gia tăng 

lượng điện tử tự do hay lỗ trống để gia tăng tính dẫn tạo thành các linh kiện điện tử 

hữu ích. Một chất bán dẫn được tạo thành khi thêm tạp chất vào vật liệu thuần khiết 

được gọi là chất bán dẫn pha tạp (extrinsic semiconductor). Khi thêm tạp chất vào 

thì cấu trúc vùng bị thay đổi, các tạp chất trong chất bán dẫn gây ra các mức năng 

lượng riêng biệt gọi là mức tạp chất. Có thể giải thích một cách đơn giản về bán dẫn 

pha tạp nhờ vào lý thuyết vùng năng lượng như sau: Khi pha tạp, sẽ xuất hiện các 

mức pha tạp nằm trong vùng cấm, chính các mức này khiến cho electron dễ dàng 

chuyển lên vùng dẫn hoặc lỗ trống dễ dàng di chuyển xuống vùng hóa trị để tạo nên 

tính dẫn của vật liệu. Vì thế, chỉ cần pha tạp với hàm lượng rất nhỏ cũng làm thay 

đổi lớn tính chất dẫn điện của chất bán dẫn. Khi một chất bán dẫn được pha tạp với 



7 

 

các nguyên tử nhận (acceptor atoms) sẽ tạo thành các chất bán dẫn loại p. Do các 

nguyên tử này có thể nhận electron từ vùng hóa trị và làm tăng số lượng các lỗ 

trống, vì vậy trong chất bán dẫn loại p phần lớn các hạt mang điện tích là các lỗ 

trống mang điện dương. Khi một chất bán dẫn được pha tạp với các tạp chất cho 

electron đến vùng dẫn (donor impurities) sẽ tạo thành các chất bán dẫn loại n do các 

electron là các hạt mang điện chủ yếu. Sự có mặt của tạp chất nhận trong chất bán 

dẫn đẩy mức Fermi gần hơn với vùng hóa trị, trong khi sự có mặt của tạp chất cho 

làm cho mức Fermi dịch lại gần phía vùng dẫn [77]. 

Các oxit kim loại nhóm d, bao gồm ZnO, TiO2 và Fe2O3 là những chất bán 

dẫn loại n. Tính chất của các chất bán dẫn loại này bắt nguồn từ sự thay đổi nhỏ 

trong tỉ lệ hợp phần và sự thiếu hụt ít của các nguyên tử Oxi. Sự thiếu hụt này chỉ sự 

có mặt của các chỗ trống anion bao quanh mà ở đó sự thiếu hụt của các điện tích âm 

được bù trừ bởi sự giảm các điện tích dương của các cation xung quanh. Các 

chalcogenide kim loại nhóm d có số oxi hóa thấp, bao gồm Cu2O, FeO và FeS là 

chất bán dẫn loại p. Trong các chất bán dẫn loại này, sự mất các electron có thể xảy 

ra thông qua quá trình oxi hóa các nguyên tử kim loại tạo thành các lỗ trống. Lỗ 

trống có thể di chuyển tự do trong mạng tinh thể và tham gia vào quá trình dẫn 

điện khi có hiệu điện thế ngoài. Chất bán dẫn loại n ngược lại thường có khuynh 

hướng xuất hiện ở các oxit kim loại ở trạng thái oxi hóa cao hơn, khi đó kim loại có 

thể bị khử về số oxi hóa thấp hơn bởi sự chiếm vùng dẫn được hình thành từ các 

orbital kim loại. [17] 

1.1.2. Cơ chế phản ứng xúc tác quang hóa 

Quá trình xúc tác quang hóa bắt đầu khi các photon được hấp thụ bởi các 

chất bán dẫn có năng lượng cao hơn hoặc bằng với năng lượng vùng cấm dẫn đến 

sự kích thích các electron từ vùng hóa trị (VB) lên vùng dẫn (CB), tạo ra các cặp 

electron – lỗ trống quang sinh. Các electron và lỗ trống quang sinh này có thể kết 

hợp lại trên bề mặt vật liệu xúc tác bán dẫn hay trong khối các hạt bán dẫn kèm theo 

việc giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt, hoặc di chuyển đến bề mặt nơi chúng 

có thể phản ứng với các phân tử bị hấp phụ trên bề mặt của vật liệu bán dẫn. Các lỗ 



8 

 

trống quang sinh có khả năng oxi hóa và các electron quang sinh có khả năng khử. 

Xúc tác quang là một quá trình bao gồm nhiều bước khác nhau và một số 

lượng lớn các phản ứng xảy ra theo chuỗi và song song [172]. Hình 1.2 mô tả cơ 

chế phản ứng xúc tác quang tổng quát của TiO2 dưới bức xạ tử ngoại (UV light) với 

sự hình thành các gốc và các cấu tử oxi hóa mạnh khác đã thúc đẩy sự phân 

hủy các chất độc hữu cơ trong nước. Cơ chế xúc tác quang dưới bức xạ UV bao 

gồm: (1) sự hình thành chất mang điện tích, (2) sự dịch chuyển điện tích, (3) sự bắt 

giữ điện tích, (4) sự tái kết hợp điện tích, và (5) các phản ứng xảy ra trên bề mặt xúc 

tác.  

 

Hình 1.2. Cơ chế phản ứng xúc tác quang hóa dị thể [172]. 

Nhìn chung, hiệu quả của một chất xúc tác quang hóa phụ thuộc vào sự cạnh 

tranh của các quá trình chuyển hóa khác nhau trên bề mặt chung liên quan đến cặp 

lỗ trống - electron quang sinh và sự giảm hoạt hóa bởi sự tái hợp lại của các hạt 

mang điện tích này. Có nhiều yếu tố nội tại và bên ngoài đối với chất bán dẫn xúc 

tác quang ảnh hưởng đến quá trình động học và cơ chế của phản ứng xúc tác quang 

hóa trong môi trường nước. Pha tinh thể, bề mặt tinh thể tiếp xúc, kích thước tinh 

thể và sự có mặt của các chất thêm vào, tạp chất, chỗ trống, các trạng thái bề mặt 

khác nhau có thể được đưa vào các yếu tố nội tại. Trong khi đó môi trường xung 

quanh và các điều kiện quang xúc tác (pH của dung dịch, chất ô nhiễm và nồng độ 

ban đầu của nó, sự có mặt của các tạp chất trong hệ, cường độ ánh sáng, liều lượng 

OH
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chất xúc tác và tốc độ dòng chảy) được xem như là các yếu tố bên ngoài [59].  

1.2. TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU TiO2 

 TiO2 là một dạng oxit tự nhiên của titan, thuộc nhóm oxit kim loại chuyển 

tiếp và là một chất bán dẫn loại n có năng lượng vùng cấm rộng. Có 3 dạng thù hình 

phổ biến của TiO2 được tìm thấy trong tự nhiên gồm: anatase (tetragonal), brookite 

(orthorhombic) và rutile (tetragonal) [71]. Ngoài ra còn có thêm 2 dạng thù hình tồn 

tại ở áp suất cao đã được tổng hợp từ pha rutile là TiO2 (II) với cấu trúc tương tự 

PbO2 [57] và TiO2 (H) có cấu trúc hollandite [107].  

Bảng 1.1. Cấu trúc tinh thể các dạng thù hình chính của  TiO2 [144][203] 

Tính chất Rutile Anatase Brookite 

Cấu trúc tinh thể Tetragonal Tetragonal Orthorhombic 

Hằng số mạng (Å) a=4,5936 

c=2,9587 

a=3,784 

c=9,515 

a=9,184 

b=5,447 

c=5,154 

Số phối trí 2 2 4 

Thể tích/phân tử (Å3) 31,2160 34,061 32,172 

Tỉ khối (g cm-3) 4,13 3,79 3,99 

Độ dài liên kết 

Ti-O (Å) 

1,949 (4) 

1,980 (2) 

1,937 (4) 

1,965 (2) 

1,87-2,04 

Góc liên kết 

O-Ti-O 

81,2o 

90,0o 

77,7o 

92,6o 

77,0o -105,0o 

Năng lượng vùng cấm (eV) 3,02 3,2 2,96 

 Tinh thể rutile là dạng tồn tại bền nhất của TiO2 trong khi anatase và brookite 

ở trạng thái giả bền (metastable) và có thể bị chuyển đổi thành pha rutile nếu được 

gia nhiệt (>750 oC) [116]. Anatase và rutile thường được công bố như là các chất 

xúc tác quang hiệu quả, và nhiều nghiên cứu mới đây cũng chỉ ra rằng một hỗn hợp 

gồm cả rutile và anatase đã cải thiện hoạt tính xúc tác quang một cách đáng kể. 

Nguyên nhân là do sự chuyển điện tử từ pha anatase đến các tâm bắt giữ điện tử có 

năng lượng thấp ở rutile trong pha hỗn hợp có thể làm giảm tốc độ tái kết hợp của 

các hợp phần mang điện tích trong pha anatase, và do đó tạo nên các tâm điểm xúc 

tác (hot spots) một cách hiệu quả [26], [98], [112]. Thêm vào đó là sự di chuyển lỗ 
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trống quang sinh rất nhanh (trong khoảng thời gian cỡ phần triệu giây) từ pha rutile 

sang pha anatase thông qua vùng tiếp giáp (heterojunction) đã nâng cao hiệu suất 

xúc tác quang của TiO2 nhờ vào việc kéo dài thời gian tồn tại độc lập của các phần 

mang điện tích [89]. Những công bố về khả năng xúc tác quang của brookite TiO2 

chỉ mới xuất hiện cách đây vài năm bởi việc tổng hợp khó khăn cũng như hoạt tính 

xúc tác quang kém của pha brookite thuần túy [91], [118], [228].  

 

Hình 1.3. Cấu trúc tinh thể của TiO2: anatase, rutile, brookite [231]. 

TiO2 là chất bán dẫn có năng lượng vùng cấm trực tiếp rộng (3,2 eV đối với 

anatase và 3,0 eV đối với rutile), và sự tái kết hợp cặp điện tử - lỗ trống quang sinh 

xảy ra thích hợp để làm xúc tác quang (10-9 – 10-12 giây) [209]. Vùng hóa trị của 

TiO2 gồm các orbital 2p của O xen phủ với các orbital 3d của Ti, trong khi vùng 

dẫn chỉ gồm các orbital 3d của Ti. Dưới bức xạ tử ngoại, các electron trong vùng 

hóa trị được kích thích đến vùng dẫn và hình thành các lỗ trống h+ ở vùng hóa trị. 

Các phân tử oxy hòa tan sẽ bắt giữ các electron trong vùng dẫn tạo ra các gốc 

supeoxit 2
O

 
và các phân tử nước phản ứng với các lỗ trống để tạo ra các gốc OH , 

các gốc OH này ngay sau đó oxi hóa các phân tử chất màu bị hấp phụ trên bề mặt 
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xúc tác [19], [48].  

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất giới hạn phạm vi áp dụng trong lĩnh vực 

quang xúc tác của TiO2 là vật liệu này chỉ hoạt động trong vùng bức xạ tử ngoại và 

hiệu quả xúc tác không cao do sự tái kết hợp nhanh giữa các electron và lỗ trống 

quang sinh. Chính vì thế, để cải thiện hoạt tính xúc tác quang của TiO2 trong vùng 

bức xạ khả kiến, nhiều nghiên cứu đã tiến hành biến tính TiO2 nhằm giảm năng 

lượng vùng cấm, mở rộng sự hấp thụ ánh sáng về vùng khả kiến hay giảm sự tái kết 

hợp cặp lỗ trống và electron quang sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo 

gốc tự do OH - tác nhân oxi hóa mạnh cho các phản ứng phân hủy chất hữu cơ 

[48], [71].  

 TiO2 ở kích thước nano TiO2 thể hiện khả năng xúc tác quang tuyệt vời do có 

những tính chất cơ lượng tử đặc biệt. Tinh thể TiO2 kích thước nano có nhiều ứng 

dụng tiềm năng hơn ở dạng khối bởi sở hữu tỉ lệ giữa diện tích bề mặt và thể tích 

cao, số lượng các chất mang không định xứ trên bề mặt tăng mạnh, sự di chuyển và 

thời gian tồn tại của các điện tích được nâng cao bởi tính không đẳng hướng của cấu 

trúc nano cũng như sự đóng góp hiệu quả trong việc phân tách các điện tử và lỗ 

trống quang sinh [16], [24], [49]. Khả năng xúc tác quang hóa của chất bán dẫn 

TiO2 bị ảnh hưởng mạnh bởi hình thái, chiều và pha tinh thể. Các nghiên cứu với 

tinh thể nano TiO2 cho thấy kích thước hạt của các tinh thể nano TiO2 càng nhỏ 

(kéo theo sự tăng tỉ lệ diện tích bề mặt với thể tích) thì hiệu quả quang xúc tác càng 

tăng. Tuy nhiên, nhược điểm của chất xúc tác quang kích thước nano TiO2 bao gồm 

việc đòi hỏi phải sử dụng một lượng lớn chất xúc tác, những khó khăn trong việc tái 

sử dụng xúc tác, những vấn đề trong quá trình phục hồi vật liệu bằng lọc hay ly tâm, 

và sự kết tụ các hạt nano lại tạo thành hạt lớn hơn dẫn hoạt tính xúc tác quang yếu 

đi. Để khắc phục được những nhược điểm này, các phương pháp tổng hợp vật liệu 

nano TiO2 có cấu trúc đã được nghiên cứu rộng rãi nhằm làm tăng hiệu quả quang 

xúc tác của vật liệu bán dẫn TiO2. Bằng các phương pháp tổng hợp phổ biến như 

sol-gel, thủy nhiệt, dung nhiệt, TiO2 đã được tổng hợp dưới các cấu trúc nano khác 

như nano sợi, nano que, nano ống, nano cầu, nano màng, nano hình bông hoa, nano 

tấm với những tính chất hóa lý vượt trội đã và đang được áp dụng rộng rãi trong các 
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công nghệ làm sạch nước và không khí, xúc tác quang hóa, cảm biến khí, pin năng 

lượng mặt trời,… [34], [102], [201]. 

1.3. VẬT LIỆU NANO ỐNG TiO2 PHA TẠP CeO2 (CeO2/TiO2-NTs) 

 Hệ oxit gồm xeri oxit (CeO2) và titan oxit (TiO2) đã là đối tượng khảo sát 

của nhiều nhà khoa học từ trước đến nay bởi những tính chất độc đáo và những ứng 

dụng hệ quả từ sự kết hợp hai oxit riêng biệt này. Hệ CeO2/TiO2 có các kết cấu thú 

vị vượt trội, trong đó thể hiện các tính chất hóa lý và tính chất điện tử không có 

trong các oxit riêng rẽ ban đầu, và do đó việc phát triển hệ hỗn hợp hai oxit này dự 

kiến sẽ đem lại nhiều kết quả đầy triển vọng [62], [88], [164], [222].  

CeO2 là oxit được biết đến nhiều bởi tính chất oxi hóa khử của nó, cho phép 

chuyển đổi dễ dàng giữa các trạng thái oxi hóa và khử (Ce4+ và Ce3+) tùy thuộc vào 

những điều kiện bên ngoài. Khả năng lưu trữ oxi khiến Ce thích hợp trong nhiều 

ứng dụng như là thành phần quan trọng của chất xúc tác ba chiều tự động [46], [93], 

[129] hoặc chất xúc tác oxi hóa [141]. CeO2 cũng được sử dụng trong nhiều sensor 

[83], trong công nghệ pin nhiên liệu với vai trò là chất điện li trạng thái rắn [163], 

và thậm chí là trong hóa mỹ phẩm [210]. Khả năng lưu trữ (và giải phóng) oxi trong 

CeO2 có vẻ như được thuận lợi bởi cấu trúc tương tự fluorite của nó. Các ion oxi 

trong các tinh thể trên nằm trong các mặt phẳng song song, cho phép các nguyên tử 

oxi khuếch tán một cách có hiệu quả tạo thành mạng lưới chứa các lỗ trống oxi, 

thuận lợi cho tính chất oxi hóa của chất rắn [68]. 

Sự kết hợp TiO2 với CeO2 sẽ nâng cao một cách đáng kể hoạt tính xúc tác 

bắt nguồn từ vai trò của TiO2 như là một chất ổn định cơ học, nhiệt và hóa học với 

sự phân tán tốt của các nano CeO2. Bề mặt tiếp giáp của hệ oxit này được xem như 

là tâm đặc thù (Sui generis) thể hiện những tính chất hóa học độc đáo. Vì thế, TiO2 

đang trở thành một chất hỗ trợ quan trọng cần được khảo sát để làm sáng tỏ mối 

quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính xúc tác của hệ hỗn hợp các oxit [61], [62],  [68], 

[190]. Nhiều công bố đã chứng tỏ rằng CeO2 khi kết hợp với TiO2  sẽ tạo thành hệ 

quang xúc tác hoạt động mạnh trong vùng ánh sáng khả kiến [10], [39], [92], [76], 

nhưng việc nghiên cứu khả năng xúc tác quang hoá của vật liệu CeO2/TiO2-NTs 
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một cách đầy đủ là chưa được thực hiện. Chính vì thế, trong luận án này, chúng tôi 

đã tiến hành nghiên cứu tổng hợp và cải thiện hoạt tính quang xúc tác của TiO2-NTs 

bằng việc biến tính với CeO2 bằng quy trình đơn giản. Cụ thể, các nano ống TiO2 

pha tạp CeO2 (CeO2/TiO2-NTs) đã được tổng hợp thành công bằng các phương 

pháp hóa ướt đơn giản với các tiền chất ban đầu ít tốn kém là bột anatase TiO2 

thương mại và muối Ce(NO3)3 thay cho các hợp chất cơ kim đắt tiền (TiO2-NTs 

được tổng hợp bằng quy trình thủy nhiệt và CeO2/TiO2-NTs được tạo thành bằng 

phương pháp ngâm tẩm kèm theo quá trình nung). 

1.3.1. Vật liệu nano ống TiO2 (TiO2-NTs) 

TiO2-NTs được tổng hợp lần đầu tiên bằng phương pháp lắng đọng điện hóa 

vào năm 1996 bởi Hoyer và cộng sự [79]. Tiếp theo đó TiO2-NTs được tổng hợp 

bằng quy trình thủy nhiệt do Kasuga công bố vào năm 1998 [94] và phương pháp 

oxi hóa anot điện hóa trong công trình nghiên cứu của Zwilling vào năm 1999 

[237]. So với cấu trúc hạt nano TiO2 thường được sử dụng, nano TiO2 cấu trúc ống 

(TiO2-NTs) có những tính chất ưu việt hơn trong lĩnh vực xúc tác quang. Tùy thuộc 

vào phương pháp tổng hợp, những tính chất ưu việt đó được thể hiện như diện tích 

bề mặt lớn (lên đến 478 m2/g), thể tích mao quản lớn (lên đến 1,25 cm3/g) [23], 

[186], khả năng trao đổi ion [100], khả năng chuyển điện tử nhanh chóng ở khoảng 

cách dài [168],  khả năng hấp thụ ánh sáng cao do có tỉ lệ giữa chiều dài và đường 

kính ống lớn [117]. 

Cho đến nay, có ba quy trình chính đã được phát triển để tổng hợp TiO2-NTs 

là phương pháp template, phương pháp oxi hóa anot và phương pháp thủy nhiệt. Có 

thể thấy rõ những thuận lợi và hạn chế của ba phương pháp trên dựa vào Bảng 1.2. 
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Bảng 1.2. So sánh các phương pháp điển hình tổng hợp vật liệu TiO2-NTs [122] 

Phương 

pháp tổng 

hợp 

Thuận lợi Hạn chế 

Đường 

kính trong/ 

Chiều dài 

(nm/ µm) 

Phương pháp 

template 

1. Điều chỉnh và kiểm soát 

được kích thước của các 

nano ống thông qua các 

templates khác nhau. 

2. Có nhiều ứng dụng hấp 

dẫn trong thực tế. 

1. Chi phí tổng hợp cao và 

vật liệu không ổn định 

trong thời gian dài. 

2. Quy trình tổng hợp phức 

tạp, các ống có thể bị phá 

vỡ trong quá trình tổng 

hợp. 

2,5 – 6000/ 

0,05 – 200  

Phương pháp 

oxy hóa anot 

1. Có nhiều ứng dụng trong 

thực tế. 

2. Liên kết trật tự với tỉ lệ 

giữa chiều dài với đường 

kính ống cao.  

3. Có tính khả thi cao khi 

ứng dụng rộng rãi. 

1. Khối lượng sản phẩm bị 

giới hạn. 

2. Sử dụng dung môi có 

tính độc hại cao như HF. 

3. Sử dụng thiết bị tổng 

hợp đắt tiền và khó khăn 

trong việc tách các màng 

TiO2 ra khỏi các chất nền. 

20-110/ 0,1-

2,4  

Phương pháp 

thủy nhiệt 

1. Quy trình đơn giản cho 

phép sản xuất ở quy mô lớn. 

2. Có thể thay đổi một số 

điều kiện để tăng cường 

hoạt tính của TiO2 dạng ống 

nano. 

3. Khả năng trao đổi cation 

và tỉ lệ chiều dài ống với 

đường kính cao. 

1. Thời gian phản ứng dài, 

phải sử dụng dung dịch 

NaOH đậm đặc. 

2. Khó khăn trong việc đạt 

kích cỡ đồng đều và độ 

bền nhiệt kém. 

3-10/  

50-500 

Cho đến nay, đã có nhiều công bố chi tiết về tổng hợp, đặc tính và ứng dụng 

của TiO2-NTs khi được tổng hợp bằng phương pháp template và phương pháp oxy 

hóa anot [147], [173], [211]. Tuy nhiên, các phương pháp này không được ứng 



15 

 

dụng rộng rãi do có những hạn chế khó cải thiện đặc biệt là liên quan đến việc ô 

nhiễm môi trường. Phương pháp thủy nhiệt đang được xem là quy trình hiệu quả 

cao để tổng hợp TiO2-NTs với kích thước mao quản lớn và cấu trúc ống nano độc 

đáo [23], [33], [52], [95], [217].  

Trong một quy trình thủy nhiệt thông thường, TiO2 hoặc tiền chất của TiO2 

được phân tán trong dung dịch NaOH đậm đặc, gia nhiệt hỗn hợp trong Autoclave ở 

nhiệt độ thích hợp để chuyển về cấu trúc tinh thể titanate dạng ống kích thước nano. 

Tiếp tục rửa sản phẩm bằng dung dịch axit loãng hoặc nước có thể thu được gần 

100% nano ống. Mặc dù quy trình tổng hợp có vẻ rất đơn giản, nhưng mỗi một 

bước như lựa chọn tiền chất TiO2, điều kiện thủy nhiệt (nhiệt độ, nồng độ chất phản 

ứng, thời gian thủy nhiệt), quá trình rửa (số lần rửa, nồng độ axit, thứ tự rửa bằng 

dung môi và axit) cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cấu trúc 

tinh thể (trạng thái tinh thể và hình thái) cũng như tính chất hóa lý của sản phẩm 

TiO2-NTs cuối cùng. 

Cho đến nay, việc tối ưu hóa các tính chất của vật liệu thông qua việc kiểm 

soát hình thái của chúng bằng cách điều chỉnh các thông số trong quá trình tổng hợp 

đã nhận được sự quan tâm đáng kể. Trong những năm qua, các thông số cũng như 

điều kiện khác nhau trong quá trình tổng hợp thủy nhiệt đã được xác định, như sự 

ảnh hưởng của tiền chất ban đầu [105], [74], [158], [159], [105], loại dung dịch 

kiềm [22], [32] và nồng độ kiềm [22], [148], nhiệt độ và thời gian thủy nhiệt [45], 

[105], quá trình rửa [153]…  Bảng 1.3 tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến hình thái 

TiO2-NTs tổng hợp theo quy trình thủy nhiệt bao gồm tiền chất, điều kiện thủy nhiệt 

và quá trình rửa. 
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Bảng 1.3. Ảnh hưởng của tiền chất, điều kiện thủy nhiệt và quá trình rửa đến 

hình thái TiO2-NTs 

Tiền chất 

TiO2 

Kích 

thước 

hạt 

ban 

đầu 

(nm) 

Điều kiện thủy 

nhiệt 

Quá 

trình 

rửa 

Đường 

kính 

trong/ 

Chiều dài 

(nm/nm) 

Năm 

công 

bố 

TLTK 

Anatase 

- 
NaOH 2,5-20 M; 20-

110 °C, 20 h 

HCl 0,1 

M 
8/100 1998 [94] 

- 
NaOH 10 M;  

120 °C, 20 h 

HCl 

loãng 

5/vài trăm 

nm đến 

vài chục 

micromet 

2008 [41] 

112 – 

140 

NaOH 5-10 M; 100-

220 °C, 20 h 

HCl 0,1 

M  

9,4/ vài 

trăm nm 

2011, 

2010 

[150] 

[149] 

5 – 50 
10 M NaOH; 110-

200 °C, 20-168 h 
H2O - 2012 [114] 

Rutile 

7,2 
NaOH 10 M;  

110 °C, 20 h 

HCl 0,1 

M  

10/ trên 

500 
2002 [224] 

120 – 

280 

NaOH 10 M;  

60 - 180 °C, 48 h 

HCl 0,1 

M  

10/ 50 – 

200 
2005 [105] 

50 – 

300 

NaOH 10 M;  

140 °C, 24 – 144 h 

H2O và 

ancol 

8 – 10/ 10 

đến vài 

trăm 

micromet 

2006 [217] 

220 – 

320 

NaOH 5 – 10 M, 100 

– 220 °C, 20 h 

HCl 0,1 

M  

9,8/ vài 

trăm nm 

2011, 

2010 

[150] 

[149] 

100 
NaOH 10 M,  

110 °C, 20 h 
H2O 

<20 (các 

hạt rutile) 
2012 [114] 

Degussa 

P25 

21 
NaOH 10 M,  

110 – 150 °C, 24 h 

HCl 0,1 

M  

10 – 30/ 

hàng trăm 
2004 [195] 

30 

NaOH 10 M,  

70 0C, 0,25 – 1 h + 

110 °C, 4 h 

HCl 0,1 

M 

5-10/ trên 

600 
2006 [136] 

25 
NaOH 10 M,  

150 °C, 20 h 
- 12/ - 2005 [179] 

25 – 

39 

5 – 10M NaOH, 100 

– 220 °C, 20h 

0,1M 

HCl 
- 2010 [149] 

- 
NaOH/ KOH 10M: 

50 – 110 °C, 4 ngày 

0,1M 

HCl 

10 – hàng 

ngàn 
2010 [22] 

Dung dịch 

keo TiO2 
4,5 

NaOH 10 M;  

150 °C, 20 h 
- 12/ - 2005 [179] 

Ti(IV) 

alkoxide 
- 

NaOH 10 M;  

150 °C, 20 h 
- 12/ - 2005 [179] 

Hạt nano từ - NaOH 5–15 M; 100– 0,1M 5–30/ 10 2002 [221] 
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Tiền chất 

TiO2 

Kích 

thước 

hạt 

ban 

đầu 

(nm) 

Điều kiện thủy 

nhiệt 

Quá 

trình 

rửa 

Đường 

kính 

trong/ 

Chiều dài 

(nm/nm) 

Năm 

công 

bố 

TLTK 

phương 

pháp sol-

gel 

180 °C, 48 h HCl đến hàng 

trăm 

micromet 

Hạt nano từ 

phương 

pháp kết 

tủa 

- 
NaOH 5 M;  

100–200 °C, 12 h 
H2O 

7–30/60–

250 
2001 [181] 

Hạt nano 

thương mại 

(Aldrich 

99,7 %) 

- 

NaOH/Ti (tỷ lệ số 

mol) = 13–80;  

90–150 °C, 3–24 h 

0,1M 

HCl 
10/ -  2002 [224] 

TiO2 

thương mại 

dạng bột 

(Sigma–

Aldrich, 

99.999%) 

< 50 

nm 

NaOH 10 M; 

 110–270 °C, 24 h 

1M 

HCl 

10 – 30/ 

hàng trăm 
2008 [108] 

Bột TiO2 

(Riedel De 

Haen) 

- 
NaOH 10 M;  

150 °C, 48 h 

0,1M 

HCl 
4 – 4,2/ - 2008 [171] 

Tinh thể 

TiO2 dạng 

xốp 

- 

dung dịch ammoniac 

28% và NaOH;  

150 °C, 72 h 

H2O 82,5/ - 2013 [123] 

Bảng 1.3 cho thấy rằng, các tiền chất để tổng hợp nên vật liệu TiO2-NTs 

thường đi từ những nguồn nguyên liệu tinh khiết, có giá thành cao. Theo Yao và 

cộng sự [213], các tiền chất có cấu trúc tinh thể đóng vai trò quan trọng trong việc 

hình thành vật liệu TiO2-NTs với cấu trúc tinh thể ở dạng các tấm đơn lớp. Như 

vây, việc sử dụng các loại tiền chất ban đầu có cấu trúc tinh thể tốt như P25 sẽ tạo 

ra sự thuận lợi trong việc kiểm soát tính chất của TiO2-NTs tạo thành bởi hình thái 

của TiO2-NTs phụ thuộc lớn vào pha tinh thể cũng như kích thước của tiền chất 

TiO2 [195].  

Bên cạnh đó, tỷ lệ chất phản ứng TiO2 : NaOH cũng là một yếu tố ảnh hưởng 

đến hình thái của sản phẩm TiO2-NTs khi điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt. 

Bavykin và các cộng sự cho rằng, khi tăng tỉ lệ TiO2 : NaOH sẽ làm gia tăng đường 

kính và làm giảm diện tích bề mặt của các nano ống [22]. Sreekantant và các cộng 
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sự [188] cũng đã chứng minh rằng đường kính của TiO2-NTs đều như nhau (khoảng 

10 nm) khi tỷ lệ của NaOH : TiO2 = 80 hoặc 27. 

Nhiệt độ thủy nhiệt cũng là một yếu tố quan trọng quyết định sự tạo mầm và 

lớn lên của tinh thể TiO2-NTs và việc lựa chọn nhiệt độ nên được xem xét kèm với 

nồng độ dung dịch kiềm, thời gian thủy nhiệt [122]. Nhìn chung, hiệu suất, chiều 

dài và khả năng kết tinh của các nano ống tăng theo nhiệt độ thủy nhiệt [105] và 

khoảng nhiệt độ tối ưu nằm trong khoảng từ 100 – 200 °C [181]. Khi ở nhiệt độ cao 

hơn trong khoảng từ 180 – 250 oC cùng với nồng độ NaOH khoảng từ 5 – 15M, sản 

phẩm chính là các dây nano (nanoribbons) đạt hiệu suất lên đến 100% với mọi tiền 

chất được sử dụng. Mặt khác, hiệu suất tổng hợp các nano ống tăng lên khi kéo dài 

thời gian thủy nhiệt, nhưng nếu kéo dài thời gian có thể dẫn đến việc chuyển đổi từ 

dạng nano ống sang dạng sợi nano [134].  

Ngoài ra, vai trò của giai đoạn rửa sản phẩm thủy nhiệt bằng axit đến sự hình 

thành TiO2-NTs cũng đã được khảo sát và được trình bày trong Bảng 1.4. Theo như 

các nghiên cứu được công bố, hình thái và chiều của cấu trúc nano được quyết định 

bởi quá trình thủy nhiệt hơn là quá trình rửa. Tuy nhiên, việc rửa bằng dung dịch 

axit có một ảnh hưởng đáng kể đến các tính chất quan trọng khác của cấu trúc nano 

cuối cùng như thành phần nguyên tố, diện tích bề mặt và tính chất nhiệt.  

Mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu tập trung vào cơ chế tổng hợp và hình 

thành các nano ống TiO2 với hình thái hoàn hảo, nhưng ứng dụng rộng rãi trong lĩnh 

vực xúc tác quang hóa của vật liệu này vẫn còn đang bị hạn chế bởi sở hữu năng 

lượng vùng cấm lớn hơn nhiều so với các hạt TiO2 (3,87 eV đối với nano ống và 

3,84 eV đối với các tấm nano titanate so với 3,2 eV của hạt TiO2) [122]. Vì thế, rất 

nhiều nghiên cứu được tiến hành nhằm mở rộng khả năng hấp thụ ánh sáng về vùng 

khả kiến và làm giảm tốc độ tái kết hợp cặp điện tử – lỗ trống quang sinh thông qua 

việc biến tính các nano ống TiO2, nâng cao khả năng xúc tác quang hóa của vật liệu 

này [232]. TiO2-NTs được biến tính bằng nhiều phương pháp như pha tạp với các 

kim loại và ion khác, ghép với chất bán dẫn khác (có năng lượng vùng cấm nhỏ 

hơn) hay làm cho nhạy quang để mở rộng khả năng hồi đáp với nguồn năng lượng 

ánh sáng khả kiến, đã được chứng minh là cách khả thi và hiệu quả để giải quyết 
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mặt tồn tại của TiO2 trong xúc tác quang [232].  

Bảng 1.4. Ảnh hưởng của quá trình rửa đến hình thái TiO2-NTs 

STT Tác giả 

Quá 

trình 

rửa 

bằng 

axit 

Nhận xét TLTK 

1 
Kasuga và 

các cộng sự 
Không 

TiO2-NTs với chiều dài khoảng 100 nm và 

đường kính khoảng 8 nm được tổng hợp 

bằng phương pháp thủy nhiệt với dung dịch 

NaOH 10 M ở nhiệt độ 110 °C trong 20 h. 

[94] 

2 
Kasuga và 

các cộng sự 
Có 

Diện tích bề mặt của TiO2-NTs giảm sau 

khi được tổng hợp bằng phương pháp thủy 

nhiệt với dung môi NaOH, nhưng lại tăng 

lên nếu tiếp tục trải qua bước rửa với axit. 

[95] 

3 Yuan và Su Có 

Các nano ống khó cuộn lại hoàn toàn. Các 

cạnh tấm nano bị bẻ cong sau quá trình thủy 

nhiệt 

[220] 

4 
Ma và các 

cộng sự 
Có 

TiO2-NTs được hình thành từ các tấm 

lepidocrocite. 
[81] 

4 
Li và các 

cộng sự 
Có 

TiO2-NTs được tổng hợp thành công với 

quá trình rửa bằng axit HNO3. 
[162] 

5 
Seo và các 

cộng sự 
Có 

Các ống nano TiO2 đồng đều được tổng hợp 

bằng phương pháp thủy nhiệt ở nhiệt độ cao 

hơn 230 0C. 

Na2Ti2O5.H2O được hình thành khi TiO2 

phản ứng với dung dịch NaOH. Bước rửa 

bằng dung dịch axit để loại bỏ ion Na+ và 

tạo thành các dạng “tấm” rồi cuộn tròn lại 

để tạo thành các dạng ống. 

[182] 

6 
Wang và các 

cộng sự 
Có 

Giản đồ XRD cho thấy TiO2-NTs được tạo 

thành có cấu trúc pha anatase kết tinh cao. 
[165] 

7 
Yao và các 

cộng sự 
Có 

TiO2-NTs được tổng hợp thành công khi 

trải qua bước rửa với axit. 
[165] 

8 Sun và Li Có 
Bước rửa với axit là một trong những yếu 

tố chính tổng hợp nên TiO2-NTs. 
[165] 

9 
Weng và các 

cộng sự 
Không 

TiO2-NTs với bề dày 1 nm và đường kính 

ngoài 8 nm đã được tổng hợp. 
[230] 

10 
Bavyki và 

các cộng sự 
Không 

Xử lý bằng phương pháp thủy nhiệt quan 

trọng hơn so với bước rửa bằng acid. 
[23] 

Xu và cộng sự [207] quan sát thấy TiO2-NTs pha tạp với C có cấu trúc ống 

mảnh, dài khoảng vài trăm nm và đường kính cỡ 10 nm. Sự có mặt của C đã ảnh 

hưởng đến khả năng hấp thụ ánh sáng của TiO2-NTs bằng việc giảm năng lượng 

vùng cấm của TiO2-NTs, và chuyển hoạt tính của xúc tác từ vùng tử ngoại sang 
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vùng khả kiến. Song và cộng sự [187] đã khảo sát hoạt tính xúc tác của TiO2-NTs 

được biến tính với Iot và nhận thấy I-TiO2-NTs có diện tích bề mặt lớn hơn đáng kể 

so với biến tính Iot với các hạt nano TiO2 và hoạt tính xúc tác quang trong vùng ánh 

sáng khả kiến cũng được cải thiện mạnh.  

Zhang và cộng sự đã công bố [226] việc pha tạp Cr3+ vào TiO2-NTs đã làm 

giảm năng lượng vùng cấm của TiO2-NTs từ 3,2 eV xuống còn 2,3 eV và cho phép 

vật liệu này hoạt động được trong vùng ánh sáng khả kiến. Zhao và cộng sự [230] 

đã khảo sát tốc độ phân hủy quang metyl da cam (MO) và nhận thấy việc thêm Au 

hoặc Pt vào TiO2-NTs đã cải thiện mạnh khả năng phân hủy MO. Nhiều vật liệu bán 

dẫn và kim loại quý như Ag, Au, Pd, Cu2O và CdS cũng đã  được sử dụng trong 

việc biến tính TiO2-NTs và đem lại những kết quả đáng chú ý [80], [124], [121], 

[133], [146], [167]. 

1.3.2. Vật liệu nano ống TiO2 pha tạp CeO2 (CeO2/TiO2-NTs) 

Cho đến nay đã có rất nhiều công bố về việc biến tính thành công TiO2 cũng 

như TiO2-NTs với nhiều kim loại quý, ion kim loại chuyển tiếp và các phi kim, đặc 

biệt là việc sử dụng các oxit đất hiếm để biến tính loại vật liệu này. Trong số các 

oxit đất hiếm, nhiều công bố đã chứng tỏ rằng CeO2 khi kết hợp với TiO2  sẽ tạo 

thành hệ quang xúc tác hoạt động mạnh trong vùng ánh sáng khả kiến [10], [39], 

[76], [92].  

CeO2 là một oxit đất hiếm có năng lượng vùng cấm hẹp (2,92 eV), nhỏ hơn 

so với TiO2. CeO2 được biết đến nhiều bởi tính chất oxi hóa khử của nó, cho phép 

chuyển đổi dễ dàng giữa các trạng thái oxi hóa và khử (Ce4+ và Ce3+) tùy thuộc vào 

những điều kiện bên ngoài. Và điều này khiến CeO2 có những tính chất đặc biệt 

trong sự chuyển dời electron và tăng cường khả năng hấp thụ ánh sáng của nó 

[232]. Với khả năng lưu trữ oxi, hoạt tính quang xúc tác, và là chất ưa nước đặc 

biệt, CeO2 đã thu hút sự quan tâm đáng kể khi kết hợp với TiO2 như là một chất 

quang xúc tác [219]. Sự kết hợp TiO2 với CeO2 được dự đoán sẽ nâng cao một cách 

đáng kể hoạt tính xúc tác và rất nhiều nỗ lực kết hợp hai oxit này với nhau đã được 

thực hiện. Chẳng hạn như M. Batistta và các cộng sự đã khảo sát chi tiết vai trò của 
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tương tác tiếp giáp giữa hai oxit TiO2 với CeO2 trong phản ứng phân hủy quang 

toluene dưới bức xạ khả kiến [151]. Wang và cộng sự đã chỉ ra sự kết hợp với CeO2 

đã làm giảm năng lượng vùng cấm của TiO2 từ 3,19 eV xuống còn 2,64 eV và ứng 

dụng hiệu quả trong việc khử quang hóa CO2 thành metanol dưới năng lượng ánh 

sáng khả kiến [198]. Ghasemi và các cộng sự đã nghiên cứu khả năng phân hủy 

quang xúc tác của 2,4-dichlorophenoxyacetic acid bằng hệ nano CeO2/TiO2 có hỗ 

trợ graphen [66]. Hamed Eskandarloo và các đồng nghiệp đã nghiên cứu tối ưu các 

điều kiện tổng hợp hệ CeO2/TiO2 trong phản ứng khử phenazopyridine bằng kĩ 

thuật tính toán và thống kê RSM [47].  Mặc dù các nghiên cứu trước đây đã đem lại 

nhiều thành tựu có ý nghĩa lớn trong lĩnh vực này, nhưng hoạt tính quang phân hủy 

của hệ xúc tác CeO2/TiO2 có thể vẫn còn cần được cải thiện hơn nữa. 

Bằng phương pháp dung nhiệt, Chockalingam và các cộng sự [92] đã tiến 

hành tổng hợp vật liệu nano composite CeO2/TiO2 với các hình thái và cấu trúc 

khác nhau bằng việc sử dụng các dung môi khác nhau: axit ascorbic (A), urê (U) và 

polyvinylpyrolidone (PVP). Kết quả ảnh SEM và TEM cho thấy CeO2/TiO2 (A) 

gồm các hạt nano hình cầu có kích thước từ 10-15 nm và kết tụ lại thành cấu trúc 

như hoa súp lơ trắng (cauliflower-like structure). Trong khi đó, CeO2/TiO2 (U) lại 

có cấu trúc giống như con sâu (worm-like structure) với chiều dài và chiều ngang 

tương ứng bằng 80 nm và 30 nm. Các hạt nano CeO2/TiO2 (PVP) xuất hiện dạng 

hình hộp phẳng với các đường chéo trong khoảng 8-25 nm. Năng lượng vùng cấm 

của CeO2/TiO2 (A), CeO2/TiO2 (U) và CeO2/TiO2 (PVP) cũng được tính từ phổ 

DRS lần lượt là 2,43, 2,81 và 3,09 eV tương ứng với các đỉnh hấp thụ là 510, 441, 

và 410 nm. 
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Hình 1.4. Ảnh SEM và TEM của nano composite CeO2/TiO2 [92] 

Guisheng và cộng sự  đã tổng hợp thành công vật liệu mao quản trung bình 

cấu trúc nano 3D CeO2/TiO2 với pha anatase kết tinh cao, diện tích bề mặt lớn, kích 

thước lỗ đồng đều bằng phương pháp EISA [113]. Kết quả cho thấy sự đưa CeO2 

vào đã kìm hãm sự phát triển tinh thể trong tường lỗ mao quản của TiO2. Khi nung 

ở 400 oC, kích thước tinh thể xác định từ đỉnh (101) của TiO2 là 9,3 nm nhưng chỉ 

còn 6,2 nm đối với CeO2/TiO2 và cũng thu được hiện tượng ức chế phát triển kích 

thước tinh thể tương tự ở các nhiệt độ nung khác. Sự làm giảm kích thước hạt được 

giải thích là do sự có mặt của liên kết Ce-O-Ti trong hệ CeO2/TiO2. Kết quả này 

cũng tương tự như một số tác giả khác. 
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Bảng 1.5. Tổng hợp các công trình nghiên cứu tổng hợp CeO2/TiO2 theo phương 

pháp sol –gel 

Tiền chất Hình thái 

vật liệu 

Đặc trưng cấu 

trúc 

Ứng dụng Năm 

công 

bố 

TLTK 

Ce(NO3)3.6H2O 

và sợi nano 

TiO2 

Sợi nano SBET 

(CeO2/TiO2)=27,

82 m2.g-1 

SBET (TiO2)= 

12,01 m2.g-1 

Phân hủy 

rhodamine B 

dưới bức xạ khả 

kiến 

2010 [28] 

Ti(C3H7O)4 và 

Ce(NO3)3.6H2O 

Hạt nano SBET = 174 – 335 

m2.g-1 

Pore size =  25 – 

48 nm 

Phân hủy 2,4-

Dichlorophenox

yacetic acid 

dưới bức xạ khả 

kiến 

2012 [66] 

Ti(C3H7O)4 và 

Ce(NO3)3.6H2O 

Nano 

composite 

SBET = 108 – 113 

m2.g-1 

Pore size = 5,4 – 

8,3 nm 

Phân hủy 

toluene dưới 

bức xạ khả kiến 

2013 [138] 

Ti(C2H5O)4 

Ce(NO3)3.6H2O 

Hạt nano SBET = 118 m2.g-1
 Phân hủy acid 

oxalic với độ 

hấp thụ 440 

μmol/g dưới 

bức xạ khả kiến 

2015 [194] 

Ti(C3H7O)4 và 

Ce(NO3)3.6H2O 

Hạt nano SBET = 76 - 99 

m2.g-1 

Kích thước tinh 

thể: 6,8 – 7,9 nm 

Phân hủy 

cyclohexan dưới 

bức xạ khả kiến 

2015 [170] 

Galindo và cộng sự [62] đã nghiên cứu sự điều chỉnh tính chất vật lý và khả 

năng xúc tác quang hóa của hệ CeO2/TiO2 được chuẩn bị từ Ti(C4H9O)4 và 

Ce(NO3)3 theo quy trình sol –gel. Tác giả cho thấy việc thêm Ce(NO3)3 vào gel Ti 

đã làm tăng đáng kể diện tích bề mặt BET, từ 73 m2/g của TiO2 đến 136–174 m2/g 

đối với xúc tác CeO2/TiO2. Điều đáng chú ý là năng lượng vùng cấm (Eg) cũng như 

số khuyết tật 4+

+

Ti
V trong xúc tác giảm dần theo chiều tăng của lượng CeO2 pha tạp. 

Điều này được giải thích là cation Ce4+ trước khi chuyển thành CeO2, đóng vai trò 

như một tạp chất trong khung TiO2 làm giảm giá trị Eg.  

Có thể thấy trong những năm gần đây phương pháp sol – gel được sử dụng 

rộng rãi trong việc tổng hợp hệ CeO2/TiO2 như Bảng 1.5. 

Tuy nhiên, hầu như các phương pháp được các tác giả sử dụng đều đi từ các 
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tiền chất đắt tiền kèm theo sự có mặt của các dung môi hữu cơ giá thành cao, quy 

trình phức tạp hoặc cần thiết bị kĩ thuật hiện đại. Thêm vào đó sản phẩm thu được 

đa phần đều thu được ở dạng hạt nano, rất hiếm công bố tạo thành các hình thái 1D 

như ống nano, dây nano, thanh nano,… Ở Việt Nam theo sự hiểu biết của chúng tôi 

chỉ có tác giả Mạc Đình Thiết đã nghiên cứu tổng hợp xúc tác nano hệ CeO2/TiO2 

bằng các phương pháp: tẩm, sol-gel và đồng kết tủa, sản phẩm thu được cũng ở 

dạng hạt nano. Chưa có thêm công trình nào nghiên cứu sâu về hệ xúc tác này, đặc 

biệt là hệ CeO2/TiO2-NTs.  

Trong 5 năm gần đây, việc tổng hợp hệ oxit CeO2/TiO2-NTs mới bắt đầu 

được quan tâm và nghiên cứu, tuy nhiên số lượng công bố vẫn rất hạn chế. Bằng 

quy trình thủy nhiệt để hình thành nền ống nano TiO2, rồi tiếp tục thông qua 

phương pháp tẩm/ lắng đọng kết tủa muối Ce(NO3)3, các tác giả [72], [139], [209], 

[229] đã tổng hợp thành công hệ oxit với các ống nano đồng đều, đường kính ống 

TiO2 khoảng 10 nm, dài khoảng vài trăm nm và các hạt CeO2 kích thước cỡ 5 nm 

phân tán trên ống nano CeO2/TiO2-NTs.  

Mới đây tác giả Lu và cộng sự [127] đã tổng hợp thành công chất xúc tác 

gồm các dãy sắp xếp ngay ngắn CeO2/TiO2-NTs bằng kĩ thuật tổng hợp đồng thể vi 

sóng và anot hóa (anodization and microwave homogeneous synthesis technique). 

Kết quả SEM cho thấy dãy sản phẩm thu được gồm các ống nano đồng nhất với 

chiều dài khoảng 5 mm, đường kính ống khoảng 60 nm và bề dày thành ống khoảng 

30 nm. Bề mặt của TiO2-NTs khá gồ ghề, và các hạt nano CeO2 được gắn trên bề 

mặt của ống. Sản phẩm thu được thể hiện hoạt tính xúc tác quang tuyệt vời, có khả 

năng oxi hóa và loại trừ hơn 90% hợp chất sunfur trong dầu trong 5 h. 

Từ những phân tích ở trên, chúng tôi nhận thấy vật liệu CeO2/TiO2 mà đặc 

biệt là hệ CeO2/TiO2-NTs có hoạt tính quang xúc tác vượt trội trong vùng bức xạ 

khả kiến. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu tập trung vào hệ CeO2/TiO2-NTs cũng như 

khai thác mạnh mẽ những tính chất thú vị từ sự kết hợp hai oxit này. Hơn nữa, đa số 

các phương pháp tổng hợp đều đi từ những tiền chất Ti đắt tiền, không phổ biến như 

các ankoxit hay P25, quy trình tổng hợp cũng khá phức tạp.  
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1.4. TỔNG QUAN ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT 

TRONG THIẾT KẾ TỐI ƯU 

Trong thực tế, mỗi yếu tố điều kiện thí nghiệm có ảnh hưởng qua lại với 

nhau và tương tác này ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu cũng như đến hoạt 

tính quang hóa của xúc tác. Tuy nhiên, hầu hết những nghiên cứu về ảnh hưởng của 

các yếu tố trong điều kiện tổng hợp vật liệu CeO2/TiO2 đến khả năng ứng dụng xúc 

tác quang hóa đều được tiến hành theo phương pháp truyền thống (khảo sát đơn 

biến) [145], [170], [50], [209]. Phương pháp truyền thống đã được áp dụng bằng 

cách khảo sát ảnh hưởng của một yếu tố trong khi giữ cố định các yếu tố còn lại 

(one-factor-at-a-time). Do đó, phương pháp này không thể hiện các tương tác giữa 

các yếu tố và đòi hỏi thực hiện nhiều thí nghiệm nên tốn nhiều thời gian và chi phí 

khi số lượng các yếu tố cần khảo sát lớn [128]. Vì vậy, để đánh giá sự ảnh hưởng 

giữa các yếu tố tổng hợp vật liệu CeO2/TiO2 đến hoạt tính quang, sự tối ưu hóa quy 

trình tổng hợp đã được sử dụng với kỹ thuật thống kê đa biến, cho phép thay đổi 

đồng thời nhiều yếu tố thí nghiệm. Việc tối ưu hóa đa biến giúp tiết kiệm thời gian, 

chi phí và hiệu quả hơn trong việc xác định các điều kiện tối ưu và tối ưu hóa các 

yếu tố mong muốn trong bất kỳ mục tiêu thí nghiệm nào. 

Phương pháp đáp ứng bề mặt (Response surface methodology - RSM) là tập 

hợp các kỹ thuật toán học và thống kê được áp dụng để phát triển, cải tiến, tối ưu 

hóa các quá trình và được sử dụng để phân tích các tương tác đồng thời của các 

tham số ảnh hưởng ngay cả khi có các tương tác phức tạp [155], [175]. Kỹ thuật 

RSM là một phương pháp hiệu quả để mô tả mối quan hệ giữa các tham số thí 

nghiệm khác nhau với các đáp ứng và sử dụng dữ liệu định lượng từ các thí nghiệm 

thích hợp để xác định điều kiện điều kiện tối ưu của các yếu tố hoặc xác định vùng 

thỏa mãn điểm tối ưu [128], [11]. Một trong những mô hình được sử dụng phổ biến 

nhất để xác định kết quả đáp ứng được gọi là thiết kế Box-Behnken (BBD).Trong 

số các phương pháp đáp ứng bề mặt phản ứng khác nhau, BBD được xem là hiệu 

quả hơn một chút so với thiết kế trung tâm phức hợp CCD (Central Composite 

design), nhưng hiệu quả hơn nhiều so với thiết kế giai thừa ba cấp đầy đủ (full 

three-level factorial designs), trong đó hiệu quả của một thiết kế thử nghiệm được 
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xác định là tỷ lệ giữa số các thí nghiệm với số lượng hệ số trong mô hình ước tính. 

Số lượng thí nghiệm (N) cần thiết cho thiết kế BBD được xác định theo công thức 

N = 2k (k-1) + C0, (trong đó k là số yếu tố và C0 số điểm trung tâm) - hiệu quả và 

kinh tế hơn so với thiết kế CCD với N = 2k + 2k + C0 và N = 3k cho thiết kế giai 

thừa ba cấp đầy đủ. Những ưu điểm của thiết kế Box – Behnken bắt nguồn từ thực 

tế rằng nó là một thiết kế hình cầu bậc hai xoay chiều hoặc gần như xoay được dựa 

trên thiết kế giai thừa ba cấp chưa đầy đủ, bao gồm điểm trung tâm và điểm giữa 

của các cạnh từ khối lập phương. Do đó, tất cả các yếu tố độc lập được tiến hành 

nghiên cứu ở 3 mức khác nhau (được mã hóa lần lượt là -1, 0, +1) [55], [56], [25], 

[234], [155]. Một ưu điểm khác của BBD là nó không chứa sự kết hợp tất cả các 

yếu tố đồng thời ở các mức cao nhất hoặc thấp nhất, từ đó việc sử dụng thiết kế 

BBD có thể tránh các thí nghiệm phải thực hiện trong điều kiện khắc nghiệt, mà kết 

quả không đạt yêu cầu có thể được tạo ra [55]. 

Nhìn chung, việc áp dụng mô hình RSM như một kỹ thuật tối ưu hóa có thể 

được tiến hành qua sáu bước chính: (1) lựa chọn các biến độc lập có ảnh hưởng lớn 

đến hệ thống thông qua các nghiên cứu sàng lọc và phân định vùng thử nghiệm, 

theo mục tiêu của nghiên cứu và kinh nghiệm của nhà nghiên cứu; (2) lựa chọn thiết 

kế thử nghiệm và thực hiện các thí nghiệm theo ma trận thử nghiệm đã chọn; (3) xử 

lí thống kê toán học của dữ liệu thực nghiệm thu được thông qua sự phù hợp của 

một hàm đa thức; (4) đánh giá sự phù hợp của mô hình; (5) xác minh sự cần thiết và 

khả năng thực hiện chuyển dịch theo hướng đến vùng tối ưu; và (6) thu được các giá 

trị tối ưu cho mỗi biến được nghiên cứu. 

Theo sự hiểu biết của chúng tôi, số nghiên cứu liên quan đến việc tối ưu hóa 

các điều kiện tổng hợp CeO2/TiO2 áp dụng trong quá trình phân hủy xúc tác quang 

là khá hạn chế. Có một công bố sử dụng RSM với thiết kế CCD để tối ưu hóa các 

điều kiện tổng hợp vật liệu lai tạp TiO2/CeO2 cho phản ứng xúc tác quang hóa loại 

bỏ phenazopyridine [47] và một nghiên cứu khác  là tối ưu hóa sự phân hủy xúc tác 

quang paraquat dichloride bằng vật liệu CeO2/TiO2 cấu trúc nano ống sử dụng thiết 

kế BBD [43]. Vì thế, trong luận án này, để tối ưu các điều kiện tổng hợp nhằm thu 
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được hiệu suất phân hủy quang hóa MB cao nhất, chúng tôi đã tiến hành quy hoạch 

hóa thực nghiệm với với 4 yếu tố: nhiệt độ thủy nhiệt, nhiệt độ nung, thời gian thủy 

nhiệt và tỉ lệ pha tạp CeO2/TiO2. 

Với bốn yếu tố liên quan sẽ có tổng cộng 27 thí nghiệm cơ sở với các kết hợp 

khác nhau của các biến độc lập được thực hiện để đạt được điều kiện tối ưu theo 

thiết kế BBD. Phần mềm thống kê MINITAB (Phiên bản 19.2, Minitab Inc., US), 

được sử dụng để phân tích hồi quy dữ liệu thực nghiệm thu được và ước tính các hệ 

số của mô hình đa thức bậc hai – thể hiện mối tương quan giữa hàm phản hồi và các 

yếu tố tổng hợp - theo phương trình sau: 

𝑌(%) = β0 +∑β𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖 +∑β𝑖𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖
2 +∑∑β𝑖𝑗

𝑛

𝑗>1

𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑛

𝑖=1

 

Trong đó Y (%) là hiệu suất của quá trình xúc tác quang, β₀ là hệ số chặn, βi 

là các hệ số tuyến tính, βii là các hệ số bậc hai, βij là các hệ số tương tác và Xi, Xj là 

các biến độc lập. Việc lặp lại các thí nghiệm ở tâm là rất quan trọng vì chúng đưa ra 

sự đánh giá độc lập sai số thí nghiệm, và đối với 4 yếu tố khảo sát thì thí nghiệm 

trung tâm theo BBD được lặp lại 3 lần [155]. Phân tích phương sai (ANOVA) được 

sử dụng để ước tính ý nghĩa thống kê của mô hình bằng phương tiện RSM. 
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Chương 2.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. MỤC TIÊU 

 Nghiên cứu tổng hợp được vật liệu TiO2 cấu trúc nano ống và pha tạp với 

CeO2 để nâng cao khả năng xúc tác quang hóa trong vùng ánh sáng khả kiến nhằm 

ứng dụng phân hủy các chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước. 

2.2. NỘI DUNG 

2.2.1. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2 cấu trúc nano ống. 

2.2.2. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2 cấu trúc nano ống pha tạp với CeO2 để tạo 

ra CeO2/TiO2-NTs. 

2.2.3. Nghiên cứu ứng dụng của chất xúc tác CeO2/TiO2-NTs trong phản ứng phân 

hủy quang hóa chất màu hữu cơ ở vùng bức xạ khả kiến. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (X-ray diffraction, XRD)  

Phương pháp nhiễu xạ tia X là một trong những phương pháp thường được 

sử dụng để nhận dạng cấu trúc và độ tinh thể của vật liệu.  

- Nguyên tắc: Tia X là một dạng bức xạ điện từ có bước sóng từ 0,01 đến 10 

nm, tương ứng với tần số từ 30 petahertz đến 30 exahertz (3x1010 Hz - 3x1019 Hz) 

và năng lượng trong khoảng từ 100 eV đến 100 keV. Khi chùm tia X tới bề mặt tinh 

thể và đi sâu vào bên trong mạng lưới tinh thể thì mạng lưới này đóng vai trò như 

một cách tử nhiễu xạ đặc biệt. Các nguyên tử, ion bị kích thích bởi chùm tia X sẽ 

thành các tâm phát ra các tia phản xạ gọi là nhiễu xạ tia X. Hình 2.1 miêu tả mối 

liên hệ giữa khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song kề nhau dhkl, góc giữa chùm 

tia X với mặt phản xạ và bước sóng () bằng phương trình Vulf-Bragg: 

2dhkl.sin = n           (2.1) 

Số nguyên n được gọi là bậc nhiễu xạ; giá trị của nó là 1 trong tính toán. 

Phương trình Vulf-Bragg là phương trình cơ bản để nghiên cứu cấu trúc tinh thể. 

Căn cứ vào cực đại nhiễu xạ trên giản đồ (giá trị 2) có thể suy ra được khoảng 

cách d theo phương trình (2.1), so sánh giá trị d vừa tính được với giá trị d chuẩn ta 
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sẽ xác định được thành phần cấu trúc mạng tinh thể của vật liệu cần nghiên cứu. 

Chính vì vậy, phương pháp này được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu cấu trúc tinh 

thể của vật liệu.  

 

Hình 2.1. Sơ đồ tia tới và tia phản xạ trên mạng tinh thể. 

- Yêu cầu cơ bản đối với mẫu đo, đối tượng khảo sát: Mẫu bột, khối, 

polime, màng mỏng, dầy… có bề mặt sạch, có thể tạo được mặt phẳng để tia X 

không bị tán xạ [2], [3], [6], [8]. 

- Thực nghiệm: Trong luận án này, giản đồ XRD được ghi trên máy D8-

Advance (Brucker, Đức) với tia phát xạ CuKα có bước sóng =1,5406 Å, công suất 

40 KV, 40 mA, , góc quét từ 20 đến 80 độ, nhiệt độ phòng. 

2.3.2. Hiển vi điện tử truyền qua (Transmission Electron Microscopy, TEM)   

Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) là phương pháp được sử 

dụng rất hiệu quả trong việc nghiên cứu đặc trưng bề mặt và cấu trúc của vật liệu.   

- Nguyên tắc: Thiết bị hiển vi điện tử truyền qua chủ yếu bao gồm một cột 

kín được hút chân không gần 10-3 mmHg hoặc cao hơn, chứa nguồn electron và tổ 

hợp thấu kính hội tụ, kính vật và kính phóng. Chùm tia electron được tạo ra từ catot 

qua hai tụ quang electron sẽ hội tụ lên mẫu nghiên cứu. Khi chùm electron đập vào 

mẫu, một phần chùm electron sẽ truyền qua. Các electron truyền qua này được đi 

qua điện thế gia tốc vào phần thu và biến đổi thành một tín hiệu ánh sáng, tín hiệu 

được khuếch đại đưa vào mạng lưới điều khiển tạo độ sáng trên màn ảnh.  Ảnh có 

thể tạo ra trên màn huỳnh quang, hay trên film quang học, hay ghi nhận bằng các 
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máy chụp kỹ thuật số. 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. 

Các điện tử được tạo ra từ sự phát xạ ion nhiệt từ một dây tóc làm bằng 

tungsten. Các điện tử này được tăng tốc bằng một điện trường (được tính bằng 

volts). Các điện tử khi đi qua mẫu chứa đựng những thông tin về mật độ điện tử, 

pha cấu trúc tinh thể, dòng điện tử này dùng để tạo hình ảnh.  

Ưu điểm của phương pháp hiển vi điện tử truyền qua:  Phương pháp TEM có 

thể dễ dàng đạt được độ phóng đại 400.000 lần với nhiều vật liệu, và với các 

nguyên tử nó có thể đạt được độ phóng đại tới 15 triệu lần. TEM cho ta hình ảnh về 

cấu trúc vi mô bên trong mẫu vật rắn, khác hẳn với các kiểu kính hiển vi khác. Nói 

cách khác, TEM có khả năng tạo ra những bức ảnh thật của các cấu trúc nano với độ 

phân giải rất cao (tới cấp độ nguyên tử). 

- Kỹ thuật chuẩn bị mẫu để ghi ảnh TEM: Mẫu vật liệu chuẩn bị cho 

phương pháp TEM phải mỏng để cho phép electron có thể xuyên qua giống như tia 

sáng có thể xuyên qua vật thể trong hiển vi quang học, do đó việc chuẩn bị mẫu sẽ 

quyết định tới chất lượng của ảnh TEM. Thông thường, độ dày của mẫu phải xử lý 

mỏng dưới 150 nm, hay thậm chí thấp hơn 100 nm. Các mẫu được phân tán trong 

dung môi ethanol trong 15 phút bằng siêu âm. Sau đó dung dịch huyền phù được 

nhỏ lên lưới đồng rất mỏng, và tiếp tục làm khô bằng đèn hồng ngoại [2], [3], [5].  

- Thực nghiệm: Trong luận án này, ảnh TEM được ghi trên máy JEOL JEM 

- 2100F ở 80 KV và Tecnai G2 F30 Field Emission Transmission Electron 

Microscope (FETEM).  

2.3.3. Hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscopy, SEM)  

Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) được sử dụng để nghiên cứu bề 

mặt của vật liệu, phương pháp này cho biết các thông tin về hình thái của bề mặt và 

kích thước hạt.  

- Nguyên tắc: Nguyên tắc cơ bản của phương pháp SEM là sử dụng chùm 

tia điện tử để tạo ảnh mẫu nghiên cứu. Ảnh đó đến màn huỳnh quang có thể đạt độ 

phóng đại theo yêu cầu. Chùm tia điện tử được tạo ra từ catot (súng điện tử) qua 2 
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tụ quang điện tử sẽ được hội tụ lên mẫu nghiên cứu. Khi chùm điện tử đập vào mẫu 

nghiên cứu sẽ phát ra các chùm điện tử phản xạ và điện tử truyền qua. Các điện tử 

phản xạ và 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. Mỗi điểm trên mẫu cho một điểm tương ứng trên màn ảnh. 

Hạn chế của phương pháp: Độ phân giải của phương pháp SEM được xác 

định từ kích thước chùm điện tử hội tụ, mà kích thước của chùm điện tử này bị hạn 

chế bởi quang sai, chính vì thế mà SEM không thể đạt được độ phân giải tốt như 

phương pháp TEM. Ngoài ra, độ phân giải của SEM còn phụ thuộc vào tương tác 

giữa vật liệu tại bề mặt mẫu vật và điện tử. Khi điện tử tương tác với bề mặt mẫu 

vật, sẽ có các bức xạ phát ra, sự tạo ảnh trong SEM và các phép phân tích được thực 

hiện thông qua việc phân tích các bức xạ này. 

Ưu điểm của phương pháp hiển vi điện tử quét: 

+ Trong đa số các trường hợp, phương pháp SEM cho hình ảnh với độ phân 

giải cao và bộc lộ ra những chi tiết trên bề mặt có thể lên đến 1 nm. Do dòng điện tử 

hẹp, ảnh SEM có độ sâu của trường (depth of field) lớn tạo ra hình ảnh rõ nét, hiển 

thị ba chiều phù hợp cho việc phân tích hình dạng và cấu trúc bề mặt vật liệu. 

+ Mặc dù không thể có độ phân giải tốt như phương pháp TEM nhưng kính 

hiển vi điện tử quét lại có điểm mạnh là phân tích mà không cần phá hủy mẫu vật và 

có thể hoạt động ở chân không thấp. Một điểm mạnh khác của SEM là các thao tác 

điều khiển đơn giản hơn rất nhiều so với TEM khiến cho nó rất dễ sử dụng. Một 

điều khác là giá thành của SEM thấp hơn rất nhiều so với TEM, vì thế SEM phổ 

biến hơn rất nhiều so với TEM [4], [7]. 

- Kỹ thuật chuẩn bị mẫu để ghi ảnh SEM: phân tán mẫu bằng ethanol, 

sấy khô, phủ một lớp mẫu lên giá đựng mẫu, tiếp theo phủ một lớp vàng rất mỏng 

lên bề mặt mẫu.  

- Thực nghiệm: Trong chuyên đề này, phương pháp SEM sử dụng để xác 

định hình thái của vật liệu được đo trên máy SEM JMS-5300LV (Nhật) ở 10 kV và 

Nova NanoSEM 450.  
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2.3.4. Phổ tán sắc năng lượng tia X (Energy Dispersive X-ray Spectrometry, 

EDX)  

 Phổ tán sắc năng lượng tia X (phổ EDX) là một kỹ thuật phân tích dùng để 

phân tích thành phần hóa học của mẫu rắn dựa vào việc ghi lại phổ tia X phát ra từ 

mẫu do tương tác với chùm điện tử có năng lượng cao trong các kính hiển vi điện 

tử. 

- Nguyên tắc: Mỗi nguyên tố hoá học có một cấu trúc nguyên tử xác định 

tạo ra các phổ tia X đặc trưng riêng biệt cho nguyên tố đó. Để kích thích bức xạ đặc 

trưng tia X từ mẫu, một dòng năng lượng cao của các hạt tích điện như electron hay 

photon, hay chùm tia X được chiếu vào mẫu cần phân tích. Các nguyên tử trong 

mẫu này ở các trạng thái cơ bản (chưa bị kích thích), các electron ở các mức năng 

lượng riêng biệt xoay quanh hạt nhân. Khi dòng tia tới kích thích các electron ở lớp 

bên trong, đánh bật nó ra khỏi vỏ tạo thành lỗ trống, một electron từ lớp bên ngoài 

có năng lượng cao hơn nhảy vào, điền vào lỗ trống đó. Sự khác nhau năng lượng 

giữa lớp vỏ năng lượng cao và lớp vỏ năng lượng thấp hơn tạo ra tia X. Cường độ 

của tia X phát ra từ mẫu có thể được đo bằng phổ kế tán xạ năng lượng (energy-

dispersive spectrometer). Từ chỗ năng lượng tia X là đặc trưng cho hiệu số năng 

lượng của hai lớp vỏ electron và đặc trưng cho cấu tạo của nguyên tố phát xạ ra tia 

X đó, nên cường độ của tia X này có thể dùng để đặc trưng định tính cũng như định 

lượng các nguyên tố có trong mẫu.  

Theo định luật Mosley, tần số tia X phát ra là đặc trưng đối 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. 

- Kỹ thuật chuẩn bị mẫu để đo phổ EDX: Trước khi chụp, các mẫu được 

phân tán trong ethanol rồi nhỏ lên một mạng lưới (mắt lưới nhỏ) đường kính 2mm. 

Sau đó được đặt vào nơi khô ráo hoặc sấy khô cho bay hơi hết ethanol. Mẫu được 

phủ một lớp rất mỏng carbon lên bề mặt đã phân tán để tăng độ tương phản. Sau đó 

quan sát kết quả dưới kính hiển vi [1]. 

- Thực nghiệm: Trong luận án này, phổ EDX được ghi trên máy Field 
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Emission Scaning Electron Microscope S - 4800. 

2.3.5. Phổ quang điện tử tia X (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)  

 Phương pháp phổ quang điện tử tia X (XPS) được sử dụng để xác định những 

thông tin hóa học một cách chính xác của những bề mặt mẫu khác nhau, bằng cách ghi 

lại năng lượng liên kết của các điện tử phóng ra từ một bề mặt mẫu, sau khi bề mặt mẫu 

bị chiếu bởi một tia X. XPS được sử dụng phổ biến để xác định thành phần nguyên tố 

cũng như các trạng thái oxi hóa của chúng trong mẫu.  

 - Nguyên tắc: Phương pháp này dựa trên hiệu ứng quang điện tử 

(photoelectronic effect) được tạo ra khi chiếu một chùm bức xạ có bước sóng ngắn vào 

bề mặt vật liệu. Khi được hấp thu năng lượng từ các bức xạ điện từ tương tác với vật liệu, 

các electron ở lớp ngoài cùng hoặc electron hóa trị thoát ra (gọi là quang electron) với 

động năng Ek. Năng lượng liên kết Eb của các photoelectron phụ thuộc vào động năng 

của chúng theo biểu thức dựa trên công trình nghiên cứu của Ernest Rutherford năm 

1914: 

    Ek = h - (Eb + )                  (2.2) 

 Trong đó,  là công thoát  electron (phụ thuộc vào thiết bị),   là tần số photon, h 

là hằng số Planck. 

 Năng lượng liên kết Eb là đại lượng đặc trưng cho nguyên tử nên từ giá trị này 

người ta có thể phát hiện các nguyên tố ở trên bề mặt vật liệu và xác định được trạng thái 

liên kết của các nguyên tử (mức độ oxy hóa, độ chuyển dịch electron). 

 Phổ XPS thường được biểu diễn trong một đồ thị mà trục tung ghi cường độ dòng 

photoelectron, trục hoành ghi các giá trị năng lượng liên kết của các electron ứng với các 

phân lớp trong vỏ electron của nguyên tử [2], [174].  

 - Thực nghiệm: Trong luận án này, phổ XPS được đo trên máy Shimadzu 

Kratos AXISULTRA DLD spectrometer và AXIS-ULTRA DLD-600W, sử dụng 

nguồn phát tia X với bia Al, ống phát làm việc ở 15 kV - 10 mA. Các dải năng 

lượng liên kết (binding energies) được hiệu chỉnh bằng cách chuẩn nội với pic C1s 

(ở 284.6 eV). Pic được phân giải trên phần mềm Casa XPS. Trong trường hợp ghi 

phổ của vật liệu CeO2 – TiO2 như trong luận án, cần đặc biệt chú ý đến khả năng xảy ra 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rutherford
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sự khử của cấu tử Ce dưới bức xạ tia X. Vì thế, phải giới hạn năng lượng của anot ít hơn 

100W, để làm giảm sự bắn phá tia X lên trên mẫu. Đồng thời phải ghi lại ngay lập tức 

phổ trước và sau khi xảy ra sự chuyển mức 3d của Ce. 

2.3.6. Đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ nitơ (Nitrogen Adsorption and 

Desorption Isotherms)  

Đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ N2 là một phương pháp được sử dụng phổ 

biến để xác định diện tích bề mặt, thể tích mao quản và sự phân bố mao quản theo 

đường kính và tính chất xốp của vật liệu.  

- Nguyên tắc: Lượng khí bị hấp phụ được biểu diễn thông qua thể tích V là 

đại lượng đặc trưng cho số phân tử bị hấp phụ. Nó phụ thuộc vào áp suất cân bằng 

P, nhiệt độ, bản chất của chất khí và bản chất của vật liệu rắn. V là một hàm đồng 

biến với áp suất cân bằng. Khi áp suất tăng đến áp suất hơi bão hòa của chất khí bị 

hấp phụ tại một nhiệt độ đã cho thì mối quan hệ giữa V - P được gọi là đẳng nhiệt 

hấp phụ. Khi áp suất đạt đến áp suất hơi bão hòa Po, người ta đo các giá trị thể tích 

khí hấp phụ ở các áp suất tương đối (P/Po) giảm dần và nhận được đường “đẳng 

nhiệt khử hấp phụ” [7]. Đối với vật liệu có mao quản, đường đẳng nhiệt hấp phụ - 

khử hấp phụ không trùng nhau, được gọi là hiện tượng trễ. Từ hiện tượng trễ đó, 

người ta xác định được dạng mao quản của vật liệu. Các nhà khoa học đã phân loại 

các đường đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ và đã được quy định chuẩn hóa bởi 

IUPAC. 

 Từ lượng khí bị hấp phụ ở các áp suất tương đối khác nhau Brunauer, 

Emmett và Teller đã thiết lập ra phương trình BET, được áp dụng để xác định diện 

tích bề mặt riêng của các loại vật liệu. 

 Phương trình BET được biểu diễn như sau: 

             (2.3) 

Trong đó:  

P: áp suất cân bằng 

 Po: áp suất hơi bão hòa của chất khí bị hấp phụ ở nhiệt độ thực nghiệm 

 V: thể tích của chất khí bị hấp phụ ở áp suất P 

 
1 1

o m m o

P C P

V P P V C V C P
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 Vm: thể tích của khí bị hấp phụ đơn lớp bão hòa tính cho 1 gam chất hấp phụ 

 C: hằng số BET 

 Xây dựng giản đồ P/[V(Po – P)] phụ thuộc vào P/Po (trong khoảng áp suất 

tương đối từ 0,05 đến 0,3) thu được một đường thẳng (Hình 2.2). Từ hệ số góc của 

đường thẳng (tg) và giao điểm của đường thẳng với trục tung cho phép xác định 

được Vm và hằng số C. 

 

Hình 2.2. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của P/[V(Po – P)] theo P/Po. 

 Diện tích bề mặt riêng BET của vật liệu được tính theo phương trình:  

SBET = (Vm/M).N.Am.d                  (2.4) 

Trong đó: d và M lần lượt là khối lượng riêng và khối lượng mol phân tử 

chất bị hấp phụ, N - Số Avogadro (N = 6,023.1023 phân tử/ mol), Am - Tiết diện 

ngang của 1 phân tử chiếm chỗ trên bề mặt chất hấp phụ. 

Trong trường hợp hấp phụ N2 ở 77 K, tiết diện ngang của một phân tử nitơ 

chiếm chỗ trên bề mặt chất hấp phụ là 0,162 nm2. Nếu Vm biểu diễn qua đơn vị 

cm3/g ở điều kiện tiêu chuẩn thì diện tích bề mặt riêng SBET (m2/g) của chất hấp phụ 

được tính theo phương trình: 

     SBET = 4,35.Vm         (2.5)

 Diện tích BET là diện tích của cả toàn bộ chất rắn xốp cả trong vùng mao 

quản nhỏ, trung bình và lớn. Phương pháp BET thừa nhận quá trình hấp phụ đa lớp 

[5], [7], [8]. 

 - Thực nghiệm: Trong luận án này, các mẫu được đo đẳng nhiệt hấp phụ N2 

trên máy Micromeritics Tristar 3000 (Mỹ) ở 77K. Trước khi đo, các mẫu được xử lý 
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chân không ở 200oC trong 2 h trước khi đo. Diện tích bề mặt riêng được tính từ 

phần tuyến tính trong phương trình BET, đường phân bố kích thước mao quản được 

xác định từ nhánh khử hấp phụ với việc sử dụng công thức BJH diện tích bề mặt và 

tính chất xốp của vật liệu. 

2.3.7. Phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại khả kiến (UV-Visible Diffuse 

Reflectance Spectroscopy, UV-Vis DRS)  

Phổ phản xạ khuếch tán nằm ở vùng tử ngoại hay vùng khả kiến còn gọi là 

phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại khả kiến (UV-Vis-DR). Khảo sát phổ UV-Vis-DR 

cho biết những thông tin về đỉnh hấp thụ của các chất xúc tác cũng như cho phép 

tính các năng lượng vùng cấm (Eg) - một trong những tính chất quan trọng nhất của 

vật liệu bán dẫn rắn.  

- Nguyên tắc: Đối với vật liệu hấp thụ ánh sáng khi dòng tia tới có cường độ 

(Io) chiếu vào vật liệu hấp thụ qua một lớp mỏng có độ dày là l, với hệ số hấp thụ . 

Cường độ (I) của tia ló được tính theo định luật hấp thụ Lambert-Beer: 

    
l

oI I e            (2.6) 

Việc đo cường độ phản xạ khuếch tán được thực hiện trên một phổ kế UV-

Vis gắn với một thiết bị phản xạ khuếch tán (còn gọi là quả cầu tích phân) có khả 

năng tập hợp dòng phản xạ. Quả cầu tích phân là một quả cầu rỗng được phủ bên 

trong vật liệu trắng có mức độ phản xạ khuếch tán xấp xỉ 1. Quả cầu có một khe có 

thể cho dòng ánh sáng đi qua và tương tác với vật liệu cần đo và vật liệu so sánh. 

Vật liệu trắng với hệ số khuếch tán cao thường là polytetrafluoroethylene (PTFE) 

hay barium sulfate (BaSO4).  

Giá trị năng lượng vùng cấm Eg có thể tính toán được dựa vào phương trình 

Tauc:    𝛼. ℎ. 𝜐 = 𝐴. (ℎ. 𝜐 − 𝐸𝑔)
1

2             (2.7) 

Trong đó h là hằng số Planck, A là hằng số, Eg là năng lượng vùng cấm và ν là 

tần số kích thích. Vẽ đồ thị (α.h.ν)1/2 theo h.ν, đường thẳng tuyến tính đi qua điểm 

uốn của đường cong này cắt trục hoành, giá trị hoành độ ở điểm cắt chính bằng 

năng lượng vùng cấm của vật liệu.  
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- Kỹ thuật chuẩn bị mẫu để đo phổ UV-Vis-DR: Phổ UV-Vis-DR rất nhạy 

với cách thức chuẩn bị mẫu đo. Người đo phải cẩn thận xem xét đối với mẫu đo, 

yếu tố gì quyết định hình dáng của phổ và thông tin cần đo là gì. Yếu tố ảnh hưởng 

nhiều đến sự khuyếch tán thường là kích thước hạt, thích hợp nhất khi kích thước 

hạt nhỏ hơn 10 nm. Quá trình nghiền cũng ảnh hưởng đến sự phản xạ hay khuếch 

tán của mẫu, đặc biệt sự biến đổi dạng thù hình trong quá trình nghiền cũng cung 

cấp những thông tin sai lệch về mẫu [1], [8], [219]. 

  - Thực nghiệm: Trong luận án này, phổ UV-Vis- DR được đo trên máy 

JASCO-V670 với bước sóng từ 200 nm đến 800 nm. 

2.3.8. Phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến (UV-Vis Absorption Spectroscopy)  

 Phương pháp phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến (UV-Vis) dựa trên khả năng 

hấp thu chọn lọc các bức xạ (tử ngoại - khả kiến) chiếu vào dung dịch của chất phân 

tích trong một dung môi nhất định. Các bước sóng cực đại hấp thụ đặc trưng cho 

từng chất, hoặc tỷ lệ độ hấp thụ giữa các bước sóng là cơ sở của việc phân tích định 

tính. Độ hấp thụ các bức xạ phụ thuộc vào nồng độ của chất nghiên cứu trong dung 

dịch cần đo, là cơ sở của phép phân tích định lượng. 

 - Nguyên tắc: Khi một chùm tia đơn sắc, song song, có cường độ Io, chiếu 

thẳng góc lên bề dày l của một môi trường hấp thụ, thì sau khi đi qua lớp chất hấp 

thụ này, cường độ của nó giảm còn I. Thực nghiệm cho thấy rằng sự liên hệ giữa Io 

và I được biểu diễn bởi phương trình định luật hấp thụ bức xạ Lambert-Beer: 

     lg oI lC
I

           (2.8) 

 Đại lượng lg oI

I
 được gọi là độ hấp thụ, kí hiệu là A (A = lg oI

I
); hoặc được 

gọi là mật độ quang, kí hiệu là D (D = A = lg oI

I
), l (cm) là chiều dày của lớp chất 

hấp thụ, C (mol/L ) là nồng độ của chất hấp thụ,  là hệ số hấp thụ mol - đặc trưng 

cho cường độ hấp thụ của chất hấp thụ. 

 Phương trình (2.8) cho thấy độ hấp thụ A tỉ lệ thuận với chiều dày, nồng độ và 

hệ số hấp thụ mol của chất hấp thụ. Đo độ hấp thụ A của dung dịch bằng một cuvet 
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ở các bước sóng khác nhau ta được đường cong biểu diễn phổ hấp thụ của dung 

dịch [3][5].  

 - Thực nghiệm: Trong luận án này, phương pháp phổ tử ngoại-khả kiến được 

sử dụng để xác định nồng độ của dung dịch phẩm nhuộm và thực hiện trên máy 

UViline 9400 và máy Analytik Jena AG - SPECORD 50 UV-VIS 

spectrophotometer với cuvet thạch anh. 

2.3.9. Phổ Raman (Raman spectroscopy)  

Phương pháp quang phổ tán xạ Raman được sử dụng trong vật lý chất rắn và 

hóa học để nghiên cứu cơ chế dao động đặc trưng của phân tử, nhóm nguyên tử 

trong vật liệu tổ hợp, hoặc dao động tập thể của mạng tinh thể chất rắn (phonon). 

Phổ Raman dựa trên sự tán xạ không đàn hồi của photon kích thích trên các dao 

động của mẫu cần phân tích.  

- Nguyên tắc: Phổ tán xạ Raman có các thông số đặc trưng cơ bản: tần số, 

cường độ, độ khử cực và độ rộng vạch. Trong đó, cường độ và tần số là hai thông số 

quan trọng hơn cả. Dưới kích thích của photon phân tử chuyển từ trạng thái cơ bản 

đến trạng thái năng lượng thực. Khi phục hồi, phân tử lập tức mất năng và quay về 

mức dao động cơ bản đồng thời phát ra photon tán xạ. Photon này có năng lượng và 

tần số giống với photon tới. Sự khác biệt năng lượng giữa trạng thái ban đầu và 

trạng thái mới dẫn đến một sự chuyển dịch của bước sóng photon phát xạ với bước 

sóng của tia kích thích. Trong phổ tán xạ Raman, vị trí các vạch phổ phụ thuộc vào 

thành phần của môi trường tán xạ và tần số kích thích. Độ dịch chuyển tần số hay số 

sóng của vạch tán xạ so với vạch kích thích cùng bậc với độ lớn của các tần số hấp 

thụ trong vùng hồng ngoại gần hoặc xa, từ đó có thể xác định các đặc trưng năng 

lượng dao động và năng lượng quay của phân tử. Việc đối chiếu các tần số cơ bản 

của phổ dao động trong phân tử của phổ tán xạ Raman cho phép xác định sự đối 

xứng cấu hình hạt nhân của phân tử. Mặt khác độ dịch chuyển tần số đặc trưng còn 

cho phép xác định một nhóm chức hay một liên kết nào đó trong phân tử, điều này 

đặc biệt quan trọng với các hợp chất hữu cơ.  

Trong nhiều phòng thí nghiệm, kỹ thuật phổ hồng ngoại và phổ Raman được 
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dùng bổ trợ cho nhau, vì mỗi phương pháp lại cho một lượng thông tin về mẫu khác 

nhau. Trong khi phổ hồng ngoại IR nhạy với các nhóm chức thì phổ Raman lại nhạy 

với cấu trúc và các liên kết đối xứng. 

Ưu điểm của phương pháp phổ tán xạ Raman: 

+ Phương pháp phổ tán xạ Raman có thể dễ dàng thực hiện phân tích được 

với hầu hết các loại mẫu: rắn, lỏng, gel, huyền phù, màng mỏng, bột và những mẫu 

ở nhiệt độ cao mà không cần phá mẫu (không cần hòa tan, nén, nghiền mẫu hay làm 

thay đổi tính chất hóa lý của mẫu).  

+ Không cần chuẩn bị mẫu hoặc tối giản qui trình chuẩn bị mẫu. 

+ Lấy mẫu trực tiếp qua lọ đựng bằng thủy tinh không cần làm sạch ở chân 

không cao và làm khô bình đựng mẫu. Mẫu có thể đựng trong bình kín, không cần 

mở tránh nhiễm bẩn mẫu hoặc nguy hại tới môi trường. 

+ Phân tích không có sự xâm nhập, cho phép nghiên cứu các tính năng của 

mẫu ổn định hơn, ví dụ như cấu trúc tinh thể, quá trình chuyển pha, các dạng thù 

hình.. 

+ Phổ Raman đo sự thay đổi tần số của tia laze kích thích, nên có thể hoạt 

động ở bất cứ vùng nào trong dải từ nhìn thấy UV đến hồng ngoại gần NIR. Do đó 

nó cho phép thu được các thông tin ở chế độ dao động trong dải sóng từ 2 – 200 

μm. Như vậy, kỹ thuật này rất thích hợp để nghiên cứu các vật liệu vô cơ có tần số 

dao động trong vùng hồng ngoại xa [8], [131].  

- Thực nghiệm: Phép đo phổ tán xạ Raman của các mẫu nghiên cứu được 

thực hiện trên thiết bị XPLORA, HORIBA, phòng thí nghiệm Quang phổ, Viện 

nghiên cứu phát triển, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Sử dụng bức xạ laser 

kích thích có bước sóng 785 nm và dải đo từ 50 đến 2000 cm-1. 

2.3.10. Phổ hấp thụ nguyên tử (Atomic Absorption Spectrophotometric – AAS) 

Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS là phương pháp xác định nồng độ 

hay hàm lượng của một hay nhiều nguyên tố trong mẫu phân tích bằng cách đo độ 

hấp thụ bức xạ bởi nguyên tử tự do của nguyên tố đó được hoá hơi từ mẫu phân 

tích. Việc định lượng được tiến hành ở bước sóng của một trong những vạch hấp 



40 

 

thụ của nguyên tố cần xác định. 

- Nguyên tắc: Các nguyên tử ở trạng thái bình thường thì chúng không hấp 

thụ hay bức xạ năng lượng nhưng khi chúng ở trạng thái tự do dưới dạng những 

đám hơi nguyên tử thì chúng hấp thụ và bức xạ năng lượng. Mỗi nguyên tử chỉ hấp 

thụ những bức xạ nhất định tương ứng với những bức xạ mà chúng có thể phát ra 

trong quá trình phát xạ của chúng. Khi nguyên tử nhận năng lượng, chúng chuyển 

lên mức năng lượng cao hơn gọi là trạng thái kích thích. Quá trình đó gọi là quá 

trình hấp thụ năng lượng của nguyên tử tự do ở trạng thái hơi và tạo ra phổ của 

nguyên tử đó. Phổ sinh ra trong quá trình này gọi là phổ hấp thụ nguyên tử [2]. Cụ 

thể, chiếu vào đám hơi nguyên tử một năng lượng bức xạ đặc trưng của riêng 

nguyên tử đó. Đo cường độ còn lại của bức xạ đặc trưng này sau khi đã bị đám hơi 

nguyên tử hấp thụ, sẽ tính ra được nồng độ nguyên tố có trong mẫu đem phân tích.  

- Kỹ thuật chuẩn bị mẫu để đo phổ AAS: Mẫu đo phải được vô cơ hóa 

thành dung dịch rồi phun vào hệ thống nguyên tử hóa mẫu của máy AAS. Khi cần 

phân tích nguyên tố nào thì gắn đèn cathode lõm của nguyên tố đó. Một dãy dung 

dịch chuẩn của nguyên tố cần đo đã biết chính xác nồng độ được đo song song. Từ 

các số liệu đo được sẽ tính được nồng độ của nguyên tố cần đo có trong dung dịch 

mẫu đem phân tích. 

- Thực nghiệm: Trong luận án này nồng độ Ce và Ti được đo trên máy 

Shimadzu AA–7000, Nhật Bản. 

2.3.11. Phổ huỳnh quang (Fluorescence spectroscopy) 

Phương pháp phổ huỳnh quang là phương pháp xác định bản chất và nồng độ 

của một chất bằng cách phân tích bước sóng và cường độ của bức xạ huỳnh quang.  

- Nguyên tắc: Huỳnh quang là sự phát quang khi một electron của phân tử 

hấp thụ năng lượng của một bước sóng cụ thể, khi từ mức năng lượng cao này 

về mức ban đầu, sẽ giải phóng năng lượng là ánh sáng. Các bước sóng tương ứng 

với sự kích thích và phát xạ sẽ phụ thuộc vào chất nghiên cứu. Các thiết bị được sử 

dụng trong quang phổ huỳnh quang bao gồm chủ yếu các thành phần tương tự như 

trong thiết bị đo quang phổ hấp thụ UV-Vis.  
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- Kỹ thuật chuẩn bị mẫu để đo phổ huỳnh quang: Các dung dịch đo sau 

khi được chuẩn bị theo các điều kiện thí nghiệm khác nhau được cho vào cuvet 

thạch anh có chiều dài quang học 1 cm để tiến hành đo ở nhiệt độ phòng.  

- Thực nghiệm: Thêm một lượng xác định mẫu xúc tác CeO2/TiO2-NTs vào 

200 mL dung dịch axit terephthalic 5.10-4 M trong dung dịch NaOH 2.10-3 M và bắt 

đầu chiếu sáng. Lấy mẫu sau mỗi 20 phút. Lọc dung dịch thu được và tiến hành đo 

phổ huỳnh quang. Xác định cường độ peak ở 425 nm với bức xạ ở 315 nm. Trong 

luận án này các phép đo quang phổ huỳnh quang được tiến hành trên thiết bị 

Shimadzu RF-5301 PC series fluorescence spectrometer, tại Trung Tâm Kiểm 

nghiệm Dược Thừa Thiên Huế.   

2.3.11. Nghiên cứu động học hấp phụ  

Có nhiều mô hình động học hấp phụ nhưng trong luận án này chúng tôi sử 

dụng mô hình động học hấp phụ biểu kiến bậc 1 và bậc 2 để nghiên cứu sự hấp phụ 

MB lên vật liệu. 

- Cơ sở nghiên cứu: 

+ Phương trình động học biểu kiến bậc bậc nhất (pseudo first order equation) 

được đề xuất bởi Lagergren như sau:  

1( )t
e t

dq
k q q

dt
 

         (2.9) 

Trong đó, k1 (phút-1) là hằng số tốc độ của mô hình hấp phụ biểu kiến bậc 

nhất; qe và qt (mg.g-1) lần lượt là dung lượng hấp phụ ở thời điểm cân bằng và thời 

điểm t, qt được tính bởi công thức: 

     0( ).Vt
t

C C
q

m


          (2.10) 

Sau khi lấy tích phân và ứng dụng các điều kiện biên t = 0 đến t = t và qt = 0 

đến qt = qt ta thu được dạng tích phân của phương trình (2.10) là: 

      11
k t

t eq q e


         (2.11) 

 Dạng tuyến tính của phương trình (2.11) là: 
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1ln( ) lne t eq q q k t         (2.12) 

Biểu diễn ln( )e tq q  phụ thuộc t ta có đồ thị mô tả động học hấp phụ biểu 

kiến bậc nhất theo dạng tuyến tính. 

+ Phương trình động học hấp phụ biểu kiến bậc hai (pseudo second order 

equation) được mô tả bởi phương trình: 

 
2

2
t

e t

dq
k q q

dt
         (2.13) 

Trong đó: k2 (g.mg-1.phút-1) là hằng số tốc độ của mô hình động học hấp phụ 

biểu kiến bậc hai; các đại lượng khác đã được định nghĩa ở trên. 

 Dạng tích phân của phương trình (2.13) là: 

     
 

2

2
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e
t

e

q k t
q

q k t



       (2.14) 

 Dạng tuyến tính của phương trình (2.14) là: 

     
2

2

1 1

t e e

t
t

q k q q
         (2.15) 

Biểu diễn 
t

t

q
 theo t ta nhận được đồ thị mô tả động học biểu kiến bậc hai 

dạng tuyến tính [78]. 

- Thực nghiệm: Thí nghiệm nghiên cứu động học hấp phụ được tiến hành 

trong cốc 500 mL kết hợp với khuấy cơ trên máy IKA RW20 digital (Đức) để đảm 

bảo vật liệu hấp phụ được phân bố đều trong hỗn hợp. Lấy 0,2g CeO2/TiO2-NTs 

@0,1 cho vào 200 ml dung dịch MB có nồng độ 15 ppm, khuấy đều. Cứ sau một 

khoảng thời gian là 10 phút thì rút 10 ml dung dịch đem li tâm để loại bỏ chất hấp 

phụ, nồng độ của dung dịch MB được xác định bằng phương pháp UV-Vis ở max 

của MB (664 nm). Thời gian thực nghiệm từ 10 đến 150 phút. 

2.3.12. Nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ 

Trong luận án này, chúng tôi sử dụng hai mô hình phổ biến để nghiên cứu 

đẳng nhiệt hấp phụ đó là Langmuir và Freundlich. 
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- Cơ sở nghiên cứu: 

Mô hình Langmuir [37]: Mô hình đẳng nhiệt Langmuir dựa trên giả thiết sự 

hấp phụ là 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 đẳng nhiệt Langmuir có dạng: 
eL

emL
e

CK

CqK
q

.1

..


              (2.16)  

Trong đó: qe là dung lượng hấp phụ cân bằng (mg.g-1); Ce là nồng độ của 

chất bị hấp phụ trong dung dịch cân bằng (mg.L-1); qm là dung lượng hấp phụ cực 

đại đơn lớp (mg.g-1); KL là hằng số hấp phụ Langmuir (L.mg-1). 

Mô hình Freundlich [202]: Mô hình đẳng nhiệt Freundlich dựa trên giả thiết 

cho rằng bề mặt chất hấp phụ là không đồng nhất với các tâm hấp phụ về số lượng 

và năng lượng hấp phụ. 

Phương trình đẳng nhiệt Freundlich có dạng: 
n

eFe CKq /1.               (2.17)  

Trong đó, KF là hằng số Freundlich [(mg.g−1)(mg.L−1)n] và KF phụ thuộc 

nhiệt độ, n là hệ số dị thể và n có thể xem là thông số đặc trưng cho hệ dị thể. Giá trị 

của 1/n càng thấp chứng tỏ bề mặt là dị thể. Với 0,1 < 1/n < 1 thì quá trình hấp phụ 

dễ xảy ra. [135] 

- Thực nghiệm: Cho lần lượt 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70 và 80 mg mẫu 

CeO2/TiO2-NTs @0,1 vào một loạt 8 bình tam giác (dung tích 250 mL) có chứa 50 

ml dung dịch MB (15 ppm), đậy kín, lắc bằng máy lắc trong 24 h để đảm bảo đạt 

được cân bằng hấp phụ. Sau đó li tâm để loại bỏ chất hấp phụ, nồng độ của dung 

dịch MB được xác định bằng phương pháp UV-Vis ở max của MB (664 nm). 

2.4. THỰC NGHIỆM 

2.4.1. Hóa chất 
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Bảng 2.1. Các loại hóa chất chính sử dụng trong luận án 

Tên hóa chất Công ty cung cấp 

Cerium (III) nitrate hexahydrate: Ce(NO3)3.6H2O Sigma-Aldrich, Pháp 

Titanium (IV) oxide, Anatase : TiO2 DaeJung, Hàn Quốc 

Sodium hydroxide: NaOH Guang zhou, Trung Quốc 

Aqueous ammonia: NH3.H2O Guang zhou, Trung Quốc 

Hydrochloric acid: HCl Guang zhou, Trung Quốc 

Ethanol: C2H6O Sinofarm, Trung Quốc 

P25 Degussa, Đức 

Methylene blue (MB): C16H18ClN3S Merck, Đức 

Bromocresol Green (BCG): C21H14Br4O5S Merck, Đức 

Bromothymol Blue (BTB): C27H28Br2O5S Merck, Đức 

2.4.2. Tổng hợp ống nano TiO2 (TiO2-NTs) 

 TiO2-NTs được tiến hành tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt có hỗ trợ 

bằng siêu âm trên cơ sở các tài liệu tham khảo [195], [197]. Quy trình tổng hợp như 

sau: Phân tán 3 gam bột TiO2 vào bình Teflon chứa 70 ml dung dịch NaOH 10 M, 

xử lý bằng siêu âm 15 phút rồi đặt lên máy khuấy từ khuấy hỗn hợp với tốc độ thích 

hợp trong 3 h. Đem hỗn hợp sau khuấy thủy nhiệt ở 160 °C trong 20 h. Rửa sản 

phẩm thu được bằng cách ngâm 2 h trong dung dịch HCl 0,2 M rồi rửa lại bằng 

nước cất nhiều lần, khuấy 5 phút mỗi lần để đưa về môi trường gần như trung tính. 

Ly tâm lọc chất rắn. Sấy khô ở nhiệt độ khoảng 100-105 °C trong 12 h. Nghiền sản 

phẩm thu được bằng cối mã não. Sản phẩm thu được kí hiệu là TiO2-NTs. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng tiến hành nung mẫu TiO2-NTs ở 550 °C để làm thí 

nghiệm so sánh, kí hiệu là TiO2-NTs 550. 
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Hình 2.3. Sơ đồ tổng hợp TiO2-NTs 

2.4.3. Tổng hợp vật liệu CeO2/TiO2-NTs 

Vật liệu CeO2/TiO2-NTs với các tỉ lệ CeO2/TiO2 khác nhau được tiến hành 

tổng hợp dựa trên cơ sở bài báo công bố của tác giả H. Zhao và các cộng sự [229] 

như sau: Trộn một lượng thích hợp dung dịch Ce(NO3)3 0,02 M với 0,8 gam TiO2-

NTs tổng hợp ở trên và khuấy liên tục trong 2 h, đồng thời nhỏ từng giọt dung dịch 

NH3 25-28 % vào bình chứa hỗn hợp trên, đưa pH của hỗn hợp về khoảng pH = 10. 

Sản phẩm sau đó được làm già ở nhiệt độ phòng trong 4 h (nhằm đảm bảo sự hình 

thành CeO2 đã phủ đều lên bề mặt của TiO2). Sấy khô sản phẩm ở 105 °C trong 12  

h và tiếp tục nung sản phẩm thu được ở các nhiệt độ khác nhau (300, 400, 450, 500, 

550 và 600 °C) trong 2 h. → Sản phẩm thu được kí hiệu là CeO2/TiO2-NTs @X 

(với X là tỉ lệ mol CeO2/TiO2). 

3 g TiO
2
 

70 ml dung dịch 

NaOH 10 M 

Hỗn hợp 1 

Hỗn hợp 2 

Hỗn hợp 3 

Hỗn hợp 4 

Rửa về môi 

trường trung 
tính 

Hỗn hợp ướt 

Hỗn hợp khô 

Sản phẩm 

TiO
2
-NTs 

Siêu âm 30 phút 

Khuấy trong 3 h 

Thủy nhiệt 160 
0
C; 20 h 

Ngâm trong dung dịch 

HCl 0,2 M; 2 h 

pH = 6,5 - 7 

Sấy khô ở 105 
0
C; 12 h 

Nghiền mịn 
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Ngoài ra, để so sánh, chúng tôi còn tổng hợp thêm CeO2 nung ở 550 °C 

giống quy trình trên nhưng không trộn với TiO2-NTs. 

 

Hình 2.4. Sơ đồ tổng hợp CeO2/TiO2-NTs. 

2.4.4. Xác định điểm đẳng điện của CeO2/TiO2-NTs  

Điểm đẳng điện của vật liệu CeO2/TiO2-NTs được xác định theo qui trình 

được mô tả trong tài liệu [71]. Cho vào một loạt 7 bình tam giác (dung tích 50 mL) 

25 mL dung dịch NaCl 0,1M. Giá trị pH ban đầu của dung dịch (pHi) được điều 

chỉnh nằm trong khoảng từ 2 đến 12 bằng HCl 0,1M hay NaOH 0,1M. Cho vào mỗi 

bình tam giác trên một lượng 0,05g vật liệu tổng hợp, đậy kín và lắc bằng máy lắc 

trong 24 h. Sau đó, để lắng, lọc sạch huyền phù bằng giấy lọc, đo lại các giá trị pH 

gọi là pHf. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ sự khác nhau giữa các giá trị pH ban đầu 

và sau cùng (pH = pHf - pHi) theo pHi là đường cong cắt trục hoành tại pH = 0 

cho ta giá trị pH đẳng điện (kí hiệu pHPZC). 

X ml dung dịch 

Ce(NO
3
)

3
 0,02 M 

0,8 g TiO
2
-NTs 

Hỗn hợp 1 

Hỗn hợp 2 

Đưa pH dung 

dịch về 10 

Hỗn hợp ướt 

Hỗn hợp khô 

Sản phẩm CeO
2
/TiO

2
-NTs 

Khuấy trong 2h 

Nhỏ chậm từng 
giọt NH

3
 25-28 % 

pH < 10 

Sấy 105 
0
C; 12 h 

Làm già 4 h ở nhiệt  
độ phòng 

Nung 2 h; gia nhiệt 

2h ở 400 
0
C 
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2.4.5. Xúc tác quang phân hủy MB trên CeO2/TiO2-NTs 

 Thí nghiệm nghiên cứu xúc tác quang phản ứng phân hủy phẩm nhuộm MB: 

Chúng tôi sử dụng bóng đèn Philip ML 250 W có kèm theo kính lọc tia UV (λ > 

420 nm) để làm nguồn ánh sáng khả kiến. Khoảng cách giữa bóng đèn và dung dịch 

phản ứng được giữ ở 8 cm trong tất cả các thí nghiệm như Hình 2.5. Cho 0,08 g 

chất xúc tác CeO2/TiO2-NTs đã được nghiền mịn vào cốc chứa 100 mL dung dịch 

MB (15 mg/L) đặt trên máy khuấy từ và khuấy liên tục. Trước khi chiếu sáng, hỗn 

hợp được khuấy trong bóng tối 30 phút để đạt cân bằng hấp phụ - giải hấp. Trong 

suốt quá trình chiếu sáng, định kì 20 phút lấy mẫu một lần bằng xilanh (có đầu lọc) 

cho vào các ống nghiệm nhỏ (5 mL), giữ ống nghiệm trong bóng tối. Sau khi lấy 

mẫu cuối cùng, tất cả các mẫu được ly tâm và lọc để tách hết bột xúc tác. Phần dung 

dịch tách gạn được mang đi đo mật độ quang bằng máy quang phổ UV_Vis 

(UViline 9400) và nồng độ MB được xác định theo định luật Beer – Lambert ở 

bước sóng λ = 664 nm.  

 

Hình 2.5. Thiết bị thí nghiệm phản ứng quang hóa phân hủy MB trên CeO2/TiO2-

NTs. 

Để kiểm chứng hoạt tính xúc tác quang dưới bức xạ khả kiến của vật liệu, 

tiến hành thí nghiệm khảo sát tương tự như trên với Bromocresol Green (BCG) và 

Bromothymol Blue (BTB) nhưng nồng độ ban đầu của BCG và BTB được dùng 

trong thí nghiệm là 10 ppm. Việc đánh giá sự phân hủy chất màu dựa vào sự thay 

đổi cường độ peak hấp thụ chính của BCG và BTB ở bước sóng cao nhất 

(BCG)= 617 nm và (BTB)= 420 nm. 

Thí nghiệm chứng minh xúc tác dị thể: Tiến hành thí nghiệm khảo sát xúc 

tác quang phản ứng phân hủy phẩm nhuộm MB tương tự như trên nhưng sau 70 

phút phản ứng lọc bỏ hoàn toàn chất xúc tác và tiếp tục chiếu sáng. Xác định nồng 

max

max
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độ dung dịch MB trong bình cho đến khi chiếu sáng được 120 phút. 

Thí nghiệm tái sử dụng chất xúc tác: Tiến hành thí nghiệm khảo sát xúc tác 

quang phản ứng phân hủy phẩm nhuộm MB tương tự như trên và lọc lấy dung dịch 

xác định lại nồng độ, phần chất hấp phụ sau đó được rửa sạch lại bằng nước cất và 

được dùng để tái sử dụng lần 2, lần 3 theo qui trình tương tự như trên. Vật liệu sau 

mỗi lần sử dụng được sấy qua đêm ở 100 °C. 

- Tính toán kết quả: 

Hiệu suất mất màu quang hóa MB (F) được tính theo công thức: 

                              
0

0

(%) .100%
C C

F
C


                                                  (2.18) 

Trong đó: C0 và C lần lượt là nồng độ đầu và nồng độ còn lại của MB. 

Hiệu suất phân hủy quang hóa MB (H) được tính theo công thức: 

                              
0

0

(%) .100%a

a

C C
H

C


                                                  (2.19) 

Trong đó: C0a và C lần lượt là nồng độ đầu của MB sau cân bằng hấp phụ và 

nồng độ còn lại của MB. 

- Xử lý số liệu: Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel và Origin 8.5.1. 

2.4.6. Phương pháp đo nhu cầu oxy hóa học (COD) 

                                        Cho 2,5 ml mẫu vào ống phản ứng COD 

                                 

Cho 1,5 ml dung dịch phân hủy mẫu + 3,5 ml Ag2SO4/H2SO4 

  

Vặn nắp và trộn đều 

 

Gia nhiệt ở 1500 C, 2 h 

 

Làm mát ở nhiệt độ phòng, chuẩn độ. 
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 * Tiến hành chuẩn độ: Chuyển toàn bộ mẫu đã làm nguội ở nhiệt độ phòng 

vào bình tam giác, cho khuấy từ vào khuấy,  thêm 1- 2 giọt chỉ thị ferroin và chuẩn 

độ bằng dung dịch FAS 0.1M cho đến khi dung dịch chuyển từ màu xanh lá cây 

sang màu nâu đỏ. Làm tương tự đối với mẫu trắng. 

 COD của mẫu được tính theo công thức sau: 

  COD (mg/l) = (A – B) x CFAS x 8000 / Vm      (2.20) 

 Trong đó: A: Thể tích FAS dùng chuẩn độ mẫu nước trắng  (ml). 

   B: Thể tích FAS dùng chuẩn độ mẫu (ml). 

   CFAS: Nồng độ FAS được chuẩn độ lại, (M). 

   Vm: Thể tích mẫu, (ml) 

2.4.7. Phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm bốn yếu tố nhằm tối ưu hóa 

các điều kiện tổng hợp CeO2/TiO2-NTs cho phản ứng xúc tác quang hóa phân 

hủy MB 

Để xác định điều kiện tổng hợp thích hợp với hàm mục tiêu là hiệu suất phân 

hủy quang hóa MB, chúng tôi đã tiến hành quy hoạch hóa thí nghiệm với với 4 yếu 

tố: (X1) nhiệt độ thủy nhiệt (oC), (X2) nhiệt độ nung (oC), (X3) thời gian thủy nhiệt 

(h) và (X4) tỉ lệ pha tạp CeO2/TiO2 (mol/mol) tương ứng các mức gốc và khoảng 

biến thiên thể hiện ở bảng 2.2.   

Bảng 2.2. Thông số thiết lập với bốn yếu tố ảnh hưởng 

 

Thông số các 

mức 

Nhiệt độ thủy 

nhiệt (X1) 

Nhiệt độ nung 

(X2) 

Thời gian thủy 

nhiệt (X3) 

Tỉ lệ pha tạp 

CeO2/TiO2 

(X4) 

Mức gốc  160 550 20 0,3 

Khoảng biến 

thiên  
20 50 2 0,2 

Mức cao (+1) 180 600 22 0,5 

Mức thấp (-1) 140 500 18 0,1 

Các thí nghiệm được chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm MINITAB (phiên bản 

16.2) theo mô hình Box-Behnken (BBD) với 27 thí nghiệm cơ sở. Mỗi thí nghiệm 

độc lập được thực hiện ở 3 mức khác nhau (được mã hóa lần lượt là -1, 0, +1). 
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 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. TỔNG HỢP NANO ỐNG TiO2 PHA TẠP CeO2 (CeO2/TiO2-NTs) 

3.1.1. Nghiên cứu tổng hợp nano ống TiO2 (TiO2-NTs) 

3.1.1.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy nhiệt đến hình thái của vật liệu 

Kết quả từ kỹ thuật hiển vi điện tử quét đã cho thấy có sự thay đổi hình thái 

của TiO2 khi thay đổi nhiệt độ thủy nhiệt trình bày ở Hình 3.1. Quan sát từ ảnh 

SEM có thể thấy rằng ở nhiệt độ 140°C, TiO2 thu được có hình dạng như sợi đơn 

nano kích thước trung bình khoảng 240 nm, đồng thời xuất hiện sự kết tụ của rất 

nhiều bề mặt sần sùi trên các sợi. Có vẻ như các sợi này hình thành do sự gắn kết 

của các hạt tinh thể nano theo một hướng nhất định. Khi tăng nhiệt độ đến 160 °C, 

cấu trúc ống của TiO2 xuất hiện rõ hơn có kích thước trung bình khoảng 290 nm, 

gần như không thấy hiện tượng kết tụ của các hạt nano trên bề mặt ống nữa. Khi 

nhiệt độ là 180 °C, cấu trúc ống không rõ ràng mà xuất hiện sự kết tụ của nhiều que, 

tấm mỏng nano và hạt nano hình thành các thanh lớn và dài. Đến 200 °C thì TiO2 

hình thành ở dạng các que mỏng, dài và đồng đều, không thấy sự kết tụ của các hạt 

nano, que và tấm mỏng như ở 180°C. Có vẻ như nhiệt độ cao dẫn đến sự tan ra của 

các hạt nhỏ keo tụ trên bề mặt que, hình thành nên các que dài, cấu trúc đồng đều 

hơn. Kết quả này tương tự với nghiên cứu của Lan và các cộng sự [105] rằng ở 

nhiệt độ cao hơn 180oC hình thái, kích thước và cấu trúc tinh thể của sản phẩm thay 

đổi rõ rệt từ dạng nano ống sang dạng que nano. Rõ ràng, nhiệt độ thủy nhiệt đã ảnh 

hưởng một cách đáng kể đến đặc trưng cấu trúc và hình thái của vật liệu. 

Hình 3.2 trình bày ảnh TEM của TiO2 tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt 

ở 160 °C trong 20 h. Ở nhiệt độ này các ống nano hình thành tương đối đồng nhất, 

rõ ràng và thấy rõ cấu trúc ống của TiO2 với đường kính ngoài khoảng 10 nm, 

đường kính trong khoảng 4 nm và chiều dài ống trung bình vào khoảng 270 nm. Kết 

quả này phù hợp với kết quả SEM đã phân tích ở trên và cũng khá phù hợp với các 

công bố của các tác giả H.Zhao [229] và nhiều tác giả khác [34]. 
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140 °C      160 °C 

 
180 °C     200 °C 

Hình 3.1. Ảnh SEM của TiO2 được tổng hợp ở các nhiệt độ thủy nhiệt khác nhau. 

 

 

Hình 3.2. Ảnh TEM của TiO2 (thủy nhiệt trong 20 h ở 160 oC) với độ phân giải 

khác nhau. 
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Hình 3.3. Phân tích XRD của TiO2 thủy nhiệt trong 20 h ở các nhiệt độ khác nhau. 

Kết quả XRD của các mẫu TiO2 tổng hợp ở các nhiệt độ khác nhau được 

phân tích bằng phần mềm X’Pert HighScore Plus và được thể hiện ở Hình 3.3. Kết 

quả cho thấy ở các nhiệt độ 140 °C, 160 °C và 180 °C các mẫu TiO2 thu được có 

thành phần pha chủ yếu ở dạng vô định hình cùng với sự xuất hiện của tinh thể 

Ti9O17 và Na2Ti3O7 với cường độ nhiễu xạ thấp thể hiện độ kết tinh kém. Các mẫu 

đều có sự hình thành tinh thể anatase, nhưng cường độ nhiễu xạ rất yếu, chủ yếu chỉ 

quan sát được các đỉnh nhiễu xạ ở các mặt (101), (004) và (200) đặc trưng cho tinh 

thể anatase TiO2. Ở 200 °C, mẫu TiO2 thu được vẫn có thành phần pha chủ yếu là 

TiO2, Ti9O17 và anatase nhưng lúc này cường độ nhiễu xạ đặc trưng của các pha 

tinh thể đều tăng mạnh hơn và các đỉnh nhiễu xạ cũng sắc nhọn hơn. Đặc biệt là 

đỉnh nhiễu xạ đặc trưng của pha anatase ở góc 25,3 độ sắc nhọn hơn và cường độ 

cao hơn rất nhiều so với ba nhiệt độ còn lại. Điều này chứng tỏ ở nhiệt độ 200 oC xu 

hướng tinh thể hóa của TiO2 anatase tăng lên. Ngoài ra, ở nhiệt độ thủy nhiệt lớn 

hơn 160 oC chúng tôi quan sát được có sự xuất hiện pha rutile ở peak nhiễu xạ 43o.  

Tính chất bề mặt của TiO2-NTs ứng với các nhiệt độ thủy nhiệt khác nhau 

được xác định bằng phương pháp hấp phụ - khử hấp phụ vật lý N2 ở 77 K (Hình 

3.4). Các thông số bề mặt vật liệu (SBET, Vpore, dpore) của các mẫu trên cũng được 

tóm tắt trong Bảng 3.1. Có thể quan sát được từ Hình 3.4 hình dạng đường cong hấp 

phụ và giải hấp phụ của tất cả các mẫu TiO2-NTs đều thuộc dạng IV theo phân loại 

của IUPAC và có hiện tượng trễ H3 đặc trưng cho vật liệu mao quản trung bình, 

liên quan đến sự tồn tại của các mao quản hình khe (slit-shaped pores). Kết quả này 
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cũng đã từng được quan sát trong một số nghiên cứu của các tác giả khác [195], 

[44], [120], [110]. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

L
ư
ợ
n
g
 h
ấ
p
 p

h
ụ
 (

a
.u

.)

Áp suất tương đối (P/P
0
)

 140 
0
C

 160 
0
C

 180 
0
C

 200 
0
C

1
0
0
 c

m
3
/g

 S
T

P

 

Hình 3.4. Đường đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ vật lý N2 của TiO2 thủy nhiệt 

trong 20 h ở các nhiệt độ khác nhau. 

Bảng 3.1. Tính chất bề mặt của TiO2-NTs ở các nhiệt độ thủy nhiệt khác nhau 

Nhiệt độ 

thủy 

nhiệt 

SBET 

( m2/g) 

Vpore (cm3/g) dpore 

(nm) 

Loại hấp phụ Kiểu đường 

trễ 

140 °C 

160 °C 

180 °C 

200 °C 

282 

247 

43 

16 

1,29 

1,04 

0,14 

0,06 

17,56 

16,84 

14,73 

18,53 

IV 

IV 

IV 

IV 

H3 

H3 

H3 

H3 

*SBET (m2/g) diện tích bề mặt, Vpore (cm3/g) thể tích mao quản, dpore (nm) đường kính 

mao quản trung bình tính theo mô hình BJH 

Từ các số liệu ở Bảng 3.1 cho thấy sự tăng nhiệt độ thủy nhiệt dẫn đến diện 

tích bề mặt riêng và thể tích mao quản giảm, đồng thời làm thay đổi đường kính 

mao quản. Khi nhiệt độ thủy nhiệt là 140 °C và 160 °C thì mẫu TiO2-NTs thu được 

đều có có diện tích bề mặt rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với P25 (50 m2/g). Nhưng 

khi thủy nhiệt ở nhiệt độ cao 180 °C và 200 °C, chúng tôi quan sát được có sự giảm 
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mạnh SBET của vật liệu. Cụ thể là ở 180 °C, SBET của mẫu TiO2-NTs thu được giảm 

đến gần 6 lần so với khi thủy nhiệt ở 160 °C, còn mẫu thủy nhiệt ở 200 °C có SBET 

nhỏ hơn đến 16 lần so với ở 160 °C. Điều đáng nói là ở nhiệt độ cao hơn 160 °C thì 

giá trị SBET của vật liệu thu được còn nhỏ hơn của P25. Chúng tôi cho rằng sự giảm 

mạnh diện tích bề mặt của vật liệu TiO2 thu được ở các nhiệt độ cao hơn 160 °C 

một phần liên quan đến sự xuất hiện của pha rutile như đã chỉ ra trên kết quả XRD. 

Thứ nhất là do pha anatase tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các nano ống 

[195], và khi xảy ra sự chuyển pha từ anatase sang rutile thì hàm lượng pha anatase 

giảm, khả năng tạo các nano ống cũng giảm kéo theo sự giảm diện tích SBET của vật 

liệu. Thứ hai, sự hình thành pha rutile làm tăng tính không đồng thể của vật liệu với 

ái lực lớn giữa các pha không đồng thể gây nên hiện tượng kết tụ, và chính sự kết tụ 

này cũng có thể làm giảm diện tích bề mặt của vật liệu. Mặt khác, khi mà cấu trúc 

ống của TiO2 đã chuyển dần sang dạng thanh và que dài với kích thước bề ngang 

tăng dần như quan sát được từ kết quả SEM khi nhiệt độ thủy nhiệt lớn hơn 160 °C, 

đã kéo theo sự giảm mạnh SBET và do đó làm giảm thể tích mao quản. Nguyên nhân 

ở đây có thể là do khi nhiệt độ càng tăng thì sự kết tinh càng lớn theo như nguyên 

tắc chín muồi Ostwald, dẫn đến kích thước các que tăng lên, và do đó diện tích bề 

mặt giảm xuống. Ngoài ra, sự giảm dần thể tích mao quản Vpore theo chiều tăng của 

nhiệt độ thủy nhiệt có thể là do sự mất dần các mao quản có kích thước nhỏ hơn – 

kết quả từ sự phá hủy các tấm TiO2 đã được hình thành trong quá trình thủy nhiệt ở 

nhiệt độ cao. Lee và các công sự [109] khi nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thủy 

nhiệt đến sự hình thành nano ống TiO2 cũng đã thu được kết quả tương tự và chứng 

minh rằng khi nhiệt độ cao hơn 160 °C, thể tích mao quản và diện tích bề mặt các 

nano ống giảm là do sự giới hạn của khoảng không gian các lớp bên trong 

(interlayer spaces) và do ion natri đã không bị thay thế hoàn toàn bởi các proton sau 

quá trình rửa với axit và nước cất. 
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3.1.1.2. Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến hình thái của vật liệu 

 

Hình 3.5. Ảnh SEM của TiO2 được tổng hợp với thời gian thủy nhiệt khác nhau. 

Kết quả ảnh SEM (Hình 3.5) cho thấy thời gian thủy nhiệt ít ảnh hưởng đến 

hình thái vật liệu trong khoảng thời gian từ 20 – 22 h, cấu trúc nano ống thu được 

tương đối rõ ràng với chiều dài ống ít thay đổi nằm trong khoảng 200 – 300 nm, 

đường kính ngoài của ống gần như giữ nguyên khoảng 10 nm. Khi thủy nhiệt trong 

18 h, hình ảnh SEM cho thấy có sự kết tụ của rất nhiều hạt nano TiO2 trên bề mặt 

ống, và chúng tôi cũng cho rằng các ống này được hình thành do sự gắn kết của các 

hạt tinh thể nano theo một hướng nhất định. Tuy nhiên, khi tăng thời gian thủy nhiệt 

lên đến 24 h, chúng tôi quan sát được bắt đầu có sự hình thành các que và dây nano 

bên cạnh các nano ống. Chúng tôi cũng cho rằng sự chuyển đổi hình thái từ dạng 

nano ống sang que/dây nano theo cơ chế chín muồi Ostwald [45].  
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Hình 3.6. Đường đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ vật lý N2 của TiO2 thủy nhiệt ở 

160 oC trong các khoảng thời gian khác nhau 

Hình 3.6 trình bày kết quả phân tích tính chất bề mặt của TiO2-NTs ứng với 

các thời gian thủy nhiệt khác nhau bằng phương pháp hấp phụ - khử hấp phụ vật lý 

N2 ở 77 K. Các thông số bề mặt vật liệu (SBET, Vpore, dpore) của các mẫu trên cũng 

được tóm tắt trong Bảng 3.2. Có thể quan sát được từ Hình 3.6 hình dạng đường 

cong hấp phụ và giải hấp phụ của tất cả các mẫu TiO2-NTs đều thuộc dạng IV theo 

phân loại của IUPAC và có hiện tượng trễ H3 đặc trưng cho vật liệu mao quản trung 

bình, liên quan đến sự tồn tại của các mao quản hình khe (slit-shaped pores). 

Bảng 3.2. Tính chất bề mặt của TiO2-NTs tổng hợp ở các thời gian thủy nhiệt khác 

nhau 

Thời gian  

thủy nhiệt 

SBET ( m2/g) Vpore (cm3/g) dpore 

(nm) 

Loại  

hấp phụ 

Kiểu  

đường trễ 

18 h 

20 h 

22 h 

24 h 

107 

247 

275 

148 

1,07 

1,04 

1,41 

0,66 

37,20 

16,84 

20,28 

17,71 

IV 

IV 

IV 

IV 

H3 

H3 

H3 

H3 

*SBET (m2/g) diện tích bề mặt, Vpore (cm3/g) thể tích mao quản, dpore (nm) đường kính 

mao quản trung bình tính theo mô hình BJH 
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 Kết quả tóm tắt ở bảng 3.2 cho thấy có sự tăng mạnh diện tích bề mặt SBET 

khi tăng thời gian thủy nhiệt từ 18 h lên 22 h (từ 107 m2/g lên 275 m2/g), và diện 

tích bề mặt lại giảm gần một nửa khi thời gian thủy nhiệt tăng đến 24 h. Sự giảm 

diện tích bề mặt khi tăng thời gian thủy nhiệt hơn 22 h phù hợp với kết quả SEM đã 

phân tích ở trên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cấu trúc ống của TiO2 đã chuyển 

dần sang dạng que và dây dài với kích thước bề ngang tăng dần đã kéo theo sự giảm 

mạnh SBET và do đó làm giảm thể tích mao quản.  
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Hình 3.7. Phân tích XRD của TiO2 thủy nhiệt ở 160 oC trong các khoảng thời gian 

khác nhau. 

Hình 3.7 thể hiện các mẫu TiO2 thu được có thành phần pha chủ yếu ở dạng 

vô định hình cùng với sự xuất hiện của tinh thể Ti9O17 và Na2Ti3O7 với cường độ 

nhiễu xạ thấp thể hiện độ kết tinh kém. Sự có mặt của Na2Ti3O7 trong các sản phẩm 

nano ống TiO2 tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt đã được ghi nhận trong rất 

nhiều nghiên cứu đã được công bố [140]. Tinh thể anatase và rutile đều xuất hiện 

trong tất cả các mẫu tổng hợp ở các nhiệt độ khác nhau, nhưng cường độ nhiễu xạ 

rất yếu. Kết quả XRD cho thấy thời gian thủy nhiệt không ảnh hưởng nhiều đến 

thành phần, cấu trúc tinh thể và độ kết tinh của vật liệu tổng hợp được.  

Để đánh giá liệu quá trình rửa bằng axit HCl có phải là bước quan trọng 

trong quá trình hình thành các nano ống TiO2 hay không và để hiểu kĩ hơn về cơ 

chế tạo nano ống, chúng tôi đã tiến hành chụp ảnh TEM sản phẩm thủy nhiệt sau 
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khi được rửa bằng nước cất (Hình 3.8a) và sau khi được rửa bằng dung dịch axit 

HCl loãng kết hợp với nước cất (Hình 3.8b). Kết quả cho thấy đã có sự tạo nano 

ống ở sản phẩm thủy nhiệt được rửa chỉ với nước cất, tuy nhiên, các ống vẫn chưa 

tách biệt mà còn dính vào nhau, cấu trúc hở đầu (open – ended) đặc trưng cho các 

ống vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, sau khi được rửa với axit và nước cất nhiều lần 

để đưa về môi trường trung tính, sản phẩm thủy nhiệt đã đạt được cấu trúc ống rõ 

ràng với đường kính ngoài khoảng 8 – 10 nm, đường kính trong khoảng 4 – 6 nm. 

Như vậy có thể nói, quá trình rửa bằng dung dịch axit loãng cũng có ảnh hưởng 

đáng kể đến cấu trúc nano ống thu được từ quá trình thủy nhiệt.  

 

Hình 3.8. Hình ảnh TEM của sản phẩm thủy nhiệt được rửa với a) nước, b) axit 

HCl loãng kết hợp với nước. 

Cơ chế này cũng gần giống như đề xuất của Wang và các cộng sự [200]. 

Trong đó, Wang cho rằng trong suốt phản ứng thủy nhiệt với NaOH, liên kết Ti-O-

Ti giữa các khối bát diện TiO6 bị phá vỡ, hình thành nên các liên kết mới Ti-O-Na 

và Ti-OH. Các bát diện này sau đó tự sắp xếp và liên kết lại với nhau để bão hoà 

các liên kết dư từ bề mặt. Khi phát triển theo hướng [100] của pha anatase tạo ra cấu 

trúc zigzag, khi phát triển theo hướng [001] tạo ra các tấm mỏng. Để giảm diện tích 

bề mặt trên một đơn vị thể tích và làm giảm tổng năng lượng, các tấm mỏng có 

khuynh hướng cuộn lại, tạo ra ống nanô TiO2. Yao và các cộng sự [214] đã khẳng 

định sự hình thành các nano ống TiO2 từ sự cuộn lại của các tấm đơn lớp TiO2 theo 

hướng vector [001] và kéo theo các tấm khác bao quanh ống bằng kết quả phân tích 

(a) (b) 
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hình ảnh HRTEM.  

Kết luận mục 3.1.1: Vật liệu TiO2 cấu trúc nano ống (TiO2-NTs) đã được 

tổng hợp thành công bằng quy trình thủy nhiệt đơn giản với tiền chất ban đầu là bột 

TiO2 thương mại dễ tìm, giá thành thấp. Vật liệu TiO2-NTs thu được thuộc dạng IV 

theo phân loại của IUPAC và có hiện tượng trễ H3 đặc trưng cho vật liệu mao quản 

trung bình, liên quan đến sự tồn tại của các mao quản hình khe (slit-shaped pores). 

Kết quả nghiên cứu một cách hệ thống ảnh hưởng của nhiệt độ thủy nhiệt và thời 

gian thủy nhiệt đến tính chất hình thái, cấu trúc và bề mặt vật liệu cho thấy điều 

kiện thủy nhiệt ở 160 °C, 20 h các nano ống TiO2 hình thành tương đối đồng nhất, 

rõ ràng với đường kính ngoài khoảng 10 nm, diện tích bề mặt BET khoảng 247 m2/g 

và chiều dài ống trung bình vào khoảng 270 nm. Kết quả phân tích cho thấy quá 

trình rửa bằng dung dịch axit loãng cũng có ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc nano 

ống thu được từ quá trình thủy nhiệt. 

3.1.2. Nghiên cứu tổng hợp nano ống TiO2 pha tạp CeO2 (CeO2/TiO2-NTs) 

Trong nghiên cứu này chúng tôi pha tạp CeO2 lên trên bề mặt ống nano TiO2 

bằng phương pháp kết tủa lắng đọng hóa ướt đã được mô tả chi tiết trong mục 2.2.2. 

Quy trình tổng hợp TiO2-NTs đã được mô tả trong mục 2.2.1 và mẫu tổng hợp ở 

điều kiện thủy nhiệt 160 °C, 20 h được sử dụng để nghiên cứu ban đầu.  

(a) (b) 

Hình 3.9. Hình ảnh a) TiO2-NTs (thủy nhiệt 20h ở 160 oC) và b) CeO2/TiO2-

NTs@0,1. 
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Hình 3.9 thể hiện sự thay đổi về màu sắc của TiO2 sau khi pha tạp CeO2 

(chưa nung). Theo như hình ảnh quan sát được, mẫu CeO2/TiO2-NTs có màu vàng 

nhạt, chứng minh định tính sự có mặt của CeO2 trong oxit TiO2 ban đầu. 
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Hình 3.10. Phân tích XRD của TiO2-NTs; TiO2-NTs 550; CeO2/TiO2-NTs@0,1. 

Phổ XRD của các mẫu TiO2-NTs, TiO2-NTs 550, CeO2/TiO2-NTs@0,1 được 

thể hiện ở Hình 3.10. Chúng tôi nhận thấy mẫu TiO2-NTs khi chưa được nung có 

thành phần pha chủ yếu ở dạng vô định hình với cường độ nhiễu xạ thấp thể hiện độ 

kết tinh kém. Với mẫu TiO2-NTs sau khi được nung ở 550 °C (ký hiệu là TiO2-NTs 

550), kết quả phân tích cho thấy đỉnh nhiễu xạ đặc trưng của pha anatase ở góc 

25,3° tương ứng với mặt (101) sắc nhọn và có cường độ cao hơn rất nhiều so với 

mẫu TiO2-NTs sau khi đã được pha tạp với CeO2, cùng với sự xuất hiện khá rõ nét 

của các nhiễu xạ của ở các mặt (004), (200), (105), (211) và (204) (JCPDS: 01-

0562). Ngoài ra chúng tôi quan sát được một peak nhiễu xạ khá yếu ở vị trí gần 43° 

ứng với mặt (210) của tinh thể rutile chứng tỏ có sự tồn tại của một ít pha rutile 

trong mẫu TiO2-NTs 550. Điều này chứng tỏ sau khi nung ở nhiệt độ cao cấu trúc 

tinh thể anatase của TiO2 đã hoàn thiện hơn rất nhiều, và đã bắt đầu có sự chuyển 

pha từ anatase sang rutile. 

Tinh thể lập phương tâm mặt CeO2 được phát hiện trong mẫu CeO2/TiO2-

NTs@0,1 tổng hợp được dựa vào sự có mặt của các nhiễu xạ ở các đỉnh đặc trưng 

cho các mặt (111) và (200) (JCPDS: 04-0593). Sự tồn tại pha anatase của TiO2 

(cũng như vị trí đỉnh nhiễu xạ đặc trưng của pha anatase gần như không thay đổi) và 

pha CeO2 lập phương tâm mặt chứng tỏ sự phân tách của các oxit này trong quá 
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trình tổng hợp, hay nói cách khác vật liệu tổng hợp được tồn tại theo kiểu 

composite. Bên cạnh đó, có thể quan sát được có sự mở rộng peak nhiễu xạ của pha 

anatase TiO2 trong mẫu CeO2/TiO2-NTs@0,1 ở vị trí 25,30 và dịch chuyển về phía 

góc lớn hơn cũng như việc giảm cường độ nhiễu xạ của peak tại vị trí này. 

 

Hình 3.11. a) Ảnh TEM của TiO2-NTs, b) CeO2/TiO2-NTs@0,1, c) Ảnh HRTEM 

của CeO2/TiO2-NTs@0,1 và d) Phổ EDX của CeO2/TiO2-NTs@0,1. 

Quan sát từ ảnh TEM (Hình 3.11a, b) cho thấy sự kết tụ của các tinh thể 

CeO2 trên bề mặt ống nano TiO2 với kích thước hạt vào khoảng 5-10 nm và chiều 

dài ống vào khoảng 200 nm. Chúng tôi cho rằng kết quả của việc không tương thích 

về kích thước giữa hai ion Ce4+ (0,97 Å) và Ti4+ (0,64 Å) dẫn đến cation Ce4+ phân 

tán chủ yếu lên bề mặt ống nano của TiO2 và hình thành ranh giới hạt – ống trong 

tinh thể TiO2 [92]. Hay nói cách khác sự pha tạp Ce được thể hiện như là một pha 

thứ hai (the so-called second phase) trên bề mặt ống của TiO2 [209]. Điều này được 

khẳng định thông qua kết quả phân tích ảnh HRTEM của mẫu CeO2/TiO2-NTs@0,1 

nung ở 550 °C ở Hình 3.11c với khoảng cách giữa hai mặt phẳng mạng là 0.27 nm 

và 0.35 nm ứng với mặt (200) của CeO2 và mặt (101) của TiO2. Hình 3.11d đưa ra 

kết quả phân tích phổ EDX của mẫu CeO2/TiO2-NTs@0,1 và rõ ràng rằng các 
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nguyên tố Ti, Ce, và O đều có mặt trong mẫu pha tạp. Như vậy bằng phương pháp 

thủy nhiệt kết hợp với phương pháp ngâm tẩm đơn giản chúng tôi đã tổng hợp được 

sản phẩm nano ống TiO2 pha tạp CeO2.  

Phổ quang điện tử tia X (XPS) được sử dụng để xác định tính chất điện tử 

cũng như trạng thái hóa học các nguyên tố trên bề mặt của vật liệu tổng hợp 

CeO2/TiO2-NTs@0,1, mà cụ thể là chúng tôi tiến hành xác định trạng thái oxi hóa 

của Ce và Ti trong mẫu tổng hợp. Hình 3.12 trình bày kết quả phân tích phổ XPS 

của Ce 3d, Ti 2p và O 1s của mẫu CeO2/TiO2-NTs@0,1. Phổ XPS của Ce 3d (Hình 

3.12a) khá phức tạp và các ký hiệu được dùng để nhận dạng Ce 3d đã được 

Burroughs và các công sự đề ra đầu tiên như tài liệu [27], trong đó v và u biểu thị 

cặp spin –orbit 3d5/2 và 3d3/2 tương ứng. Năng lượng của Ce 3d5/2 ở 881, 885,3, 

887,8 và 897,6 eV tương ứng với thành phần v0, v', v" và v'", trong khi đó năng 

lượng của Ce 3d3/2 ở 899,4, 902, 907,2 và 916,1 tương ứng với các thành phần u0, 

u', u" và u'". Các peak ở v0, v', u0 và u' là những peak đặc trưng của ion Ce3+, trong 

đó cặp u'/ v' tương ứng với trạng thái cuối Ce (3d94f1) O (2p6) và cặp u0/ v0 ứng với 

Ce(3d94f2) O (2p5) [54], [68]. Các peak đánh dấu như v", v'", u" và u'" là những 

peak đặc trưng của Ce4+ trong CeO2 [36], [54], [229]. Cặp u'"/ v'" được gán cho sự 

phóng quang điện tử sơ cấp từ Ce4+-O2 [233] ứng với trạng thái Ce (3d94f0) O (2p6). 

Cặp kí hiệu u"/v" ứng với sự chuyển hai electron từ O 2p đến obitan Ce 4f trống 

ứng với trạng thái cuối Ce (3d94f1) O (2p5). Sự chuyển các electron từ O 2p đến Ce 

4f trong sự phóng quang điện tử làm tăng mật độ electron của Ce4+, do đó làm giảm 

lực hút của hạt nhân Ce đối với các electron lớp ngoài cùng nhưng lại làm tăng lực 

đẩy giữa các electron. Đó là lý do tại sao năng lượng liên kết của mức lõi Ce4+ 3d 

lại giảm theo sự tăng dần số lượng các electron được chuyển từ obitan O 2p [199]. 

Dựa vào những kết quả phân tích như trên, có thể kết luận có sự tồn tại của một hỗn 

hợp của trạng thái oxi hóa – khử Ce4+/ Ce3+ trên bề mặt của vật liệu tổng hợp 

CeO2/TiO2-NTs@0,1. Và kết quả này hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu 

tổng hợp vật liệu CeO2 pha tạp vào cấu trúc nano ống TiO2 của các tác giả Hui 

[229], Xue [209], Eleburuike [44], Marques [139] cũng như các vật liệu oxit hỗn 

hợp CeO2/TiO2 thu được từ các phương pháp tổng hợp khác với các hình thái khác 

nhau của nhiều tác giả [86], [199], [194], [68], [198]. Cụ thể, Graciani và các cộng 

sự [69] đã sử dụng phương pháp tính toán hàm mật độ (density functional 
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calculations) chứng minh được ion Ce3+ đã được làm bền nhờ vào sự giảm năng 

lượng của mức Ce 4f từ sự pha trộn với mức O 2p của Ti ở vùng tiếp giáp 

(interface) giữa Ce và Ti. Rõ ràng sự tương tác mạnh giữa CeO2 và TiO2 đã thúc 

đẩy sự khử Ce4+ về Ce3+ và dẫn đến sự có mặt của Ce3+trong vật liệu pha tạp. 

Theo như Hình 3.12b, năng lượng liên kết của Ti 2p3/2 và 2p1/2 trong 

CeO2/TiO2-NTs@0,1 là 458,4 và 464,2 eV ứng với năng lượng đặc trưng tiêu biểu 

cho các ion Ti4+ trong đa diện phối trí tám mặt (octahedrally coordinated) [18]. Sự 

có mặt của CeO2 đã không làm thay đổi năng lượng liên kết của Ti 2p, và Ti tồn tại 

ở dạng ion Ti4+ trong vật liệu pha tạp, kết quả này giống như một số tác giả khác đã 

công bố [199], [198]. 

Phổ XPS của O 1s (Hình 3.12c) xuất hiện rộng và không đối xứng, chỉ ra 

rằng có ít nhất hai loại cấu tử oxi tồn tại ở bề mặt vật liệu được ghi nhận bởi đường 

cong XPS đã phân tích. Hai peak ở vị trí năng lượng liên kết 528,8 and 530,0 eV 

phù hợp với năng lượng liên kết electron O 1s của oxi (O2-) trong tinh thể anatase 

và/hoặc CeO2. Peak có năng lượng 532,2 eV được gán với nhóm hydroxyl có mặt 

trong vật liệu [227], [127], [76]. 
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Hình 3.12. Phổ XPS của Ce 3d, Ti 2p và O 1s trong CeO2/TiO2-NTs@0,1. 

Tính chất bề mặt của vật liệu tổng hợp được được xác định bằng phương 
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pháp hấp phụ - khử hấp phụ vật lý N2 của các mẫu TiO2-NTs, TiO2-NTs 550, 

CeO2/TiO2-NTs@0,1 (Hình 3.13). Có thể quan sát được từ Hình 3.13 hình dạng 

đường cong hấp phụ và giải hấp phụ của TiO2-NTs trước và sau khi nung cũng như 

sau khi pha tạp bởi CeO2 đều thuộc dạng IV theo phân loại của IUPAC và có hiện 

tượng trễ H3 đặc trưng cho vật liệu mao quản trung bình, liên quan đến sự tồn tại 

của các mao quản hình khe (slit-shaped pores). Ngoài ra, mẫu CeO2/TiO2-NTs@0,1 

(66 m2/g) có diện tích bề mặt lớn hơn so với P25 (50 m2/g) và mẫu TiO2-NTs 550 

(64 m2/g), tuy nhiên lại nhỏ hơn rất nhiều so với mẫu TiO2-NTs chưa qua xử lý 

nung (247 m2/g). Dựa vào kết quả XRD phân tích ở trên, chúng tôi cho rằng mẫu 

TiO2-NTs khi chưa nung có độ tinh thể rất thấp, chính tính vô định hình của vật liệu 

này đã góp phần làm tăng đáng kể diện tích bề mặt của nó so với các mẫu đã nung ở 

550 oC.  
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Hình 3.13. Đường đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ vật lý N2: TiO2-NTs; TiO2-

NTs 550; CeO2/TiO2-NTs@0,1. 

Để khảo sát kĩ hơn thành phần pha tinh thể của các vật liệu tổng hợp được, 

chúng tôi đã tiến hành phương pháp đo phổ Raman nhằm xác định cấu trúc tinh thể 

của hỗn hợp oxit CeO2/TiO2 một cách chính xác hơn. Kết quả đo phổ Raman của 

các mẫu TiO2-NTs 550 và CeO2/TiO2-NTs@0,1 được trình bày trên Hình 3.14. Kết 

quả thể hiện trên hình 3.14 khẳng định sự có mặt của tinh thể anatase TiO2 trong cả 

hai mẫu tổng hợp được dù pha tạp hay chưa pha tạp thông qua sự có mặt của ba 
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peak tiêu biểu đặc trưng cho các mức dao động cơ bản của anatase TiO2 (mức B1g ở 

khoảng 393 – 399 cm-1, mức A1g ở khoảng 510 – 516 cm-1 và mức Eg ở khoảng 634 

– 640 cm-1) [184], [219], [142], [212], [92]. Ngoài ra, mẫu TiO2-NTs đã pha tạp với 

CeO2 thể hiện peak rõ ràng ở độ dịch chuyển số sóng ở 461,7 cm-1, thuộc về trạng 

thái dao động của đối xứng F2g của cấu trúc tinh thể fluorite lập phương hoàn hảo, 

chứng tỏ sự tồn tại của CeO2 trong mẫu đã pha tạp [212], [36], [70]. Bên cạnh đó, 

các peak ở khoảng 145 và 195 cm-1 được các tác giả [139] công bố là của liên kết 

Na-O-Ti trong tinh thể. Có thể thấy rõ các kết quả phân tích được từ phổ Raman rõ 

ràng cũng đồng nhất với kết quả XRD đã phân tích ở trên và sự pha tạp CeO2 vào 

TiO2 vẫn duy trì cơ bản cấu trúc tinh thể anatase của TiO2.  
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Hình 3.14. Phổ Raman của TiO2-NTs 550 và CeO2/TiO2-NTs@0,1. 

3.1.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung  

Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến hình thái, kích thước và độ kết tinh của 

CeO2/TiO2-NTs được nghiên cứu bằng cách cố định tỉ lệ pha tạp CeO2/TiO2 là 0,1 

(ký hiệu là CeO2/TiO2-NTs@0,1), thay đổi nhiệt độ nung từ 300 đến 600 °C.  

Hình 3.15 thể hiện kết quả XRD của mẫu TiO2-NTs đã được nung ở 550 °C 

cùng các mẫu CeO2/TiO2-NTs@0,1 ở các nhiệt độ nung khác nhau: 300, 400, 450, 

500, 550 và 600 °C. Tinh thể lập phương tâm mặt CeO2 cũng được phát hiện trong 

tất cả các mẫu pha tạp dựa vào sự có mặt của các nhiễu xạ ở các đỉnh đặc trưng cho 

các mặt (111) và (200).  
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Hình 3.15. Phân tích XRD của TiO2-NTs 550 và CeO2/TiO2-NTs@0,1 ở các nhiệt 

độ nung khác nhau. 

Ngoài ra, cũng từ kết quả XRD phân tích được, chúng tôi nhận thấy nhiệt độ 

nung ảnh hưởng rất lớn đến cấu trúc tinh thể và thành phần pha của vật liệu. Nhiệt 

độ nung thấp, dưới 400 oC thể hiện cấu trúc tinh thể kém bao gồm một hỗn hợp của 

pha anatase và CeO2 với các đỉnh nhiễu xạ không sắc, khó phân tách. Khi nhiệt độ 

tăng đến 450 °C, cường độ nhiễu xạ tại đỉnh đặc trưng của pha anatase và CeO2 

cũng mạnh lên (ứng với đỉnh nhiễu xạ ở góc 2 theta tương ứng bằng 25,3° và 

28,5°), thể hiện xu hướng tinh thể hóa tăng dần, tinh thể anatase TiO2 và lập phương 

CeO2 đã được hình thành rõ ràng. Ở 500 °C, các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng của pha 

anatase (mặt (101)) và của tinh thể CeO2 (mặt (111)) sắc nét hơn nhiều, thể hiện độ 

kết tinh cao của các pha tinh thể chính. Mặc dù nhiệt độ lý tưởng thường được sử 

dụng để chuyển pha anatase về rutile được công bố ở tầm 550 – 600 °C [125], 

nhưng trong nghiên cứu của chúng tôi sự phát triển tinh thể CeO2 có vẻ như ngăn 

cản sự phát triển tinh thể của pha rutile, điều này thể hiện thông qua sự không có 

mặt của đỉnh nhiễu xạ của pha rutile trong các mẫu pha tạp nung ở các nhiệt độ từ 

550 °C đến 600 °C. Dường như việc kết hợp CeO2 với TiO2 có thể tạo thành một vật 

liệu lai với cấu trúc anatase bền. Và khả năng làm bền hóa pha anatase và làm chậm 

quá trình chuyển pha anatase – rutile của Ce đã được công bố bởi rất nhiều tác giả 
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[145], [62], [137], [142], [196], [44].  

Ở nhiệt độ 550 °C, chúng tôi nhận thấy cấu trúc tinh thể anatase thu được là 

hoàn chỉnh nhất với cường độ nhiễu xạ của đỉnh đặc trưng ở mặt (101) cao nhất, sắc 

nét hơn cả. Tinh thể CeO2 tạo thành ở nhiệt độ này cũng hoàn thiện hơn với đỉnh 

nhiễu xạ ở góc 2 theta 28,5° rất nhọn và rõ ràng. Tuy nhiên khi tăng nhiệt độ nung 

đến 600 °C, có sự giảm dần về cường độ nhiễu xạ ở các đỉnh đặc trưng của cả hai 

pha tinh thể anatase và CeO2. Điều này chứng tỏ nhiệt độ 550 °C là thích hợp để thu 

được vật liệu ở trạng thái pha tinh thể tốt nhất. 
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Hình 3.16. Đường đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ vật lý N2: TiO2-NTs 550; 

CeO2/TiO2-NTs 400; CeO2/TiO2-NTs 550; CeO2/TiO2-NTs 600. 

Hình 3.16 thể hiện đường đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ N2 ở 77K của 

mẫu TiO2-NTs 550, các mẫu CeO2/TiO2-NTs@0,1 nung ở 400 °C, 550 °C và 600 

°C. Các thông số bề mặt vật liệu (SBET, Vpore, dpore) của bốn mẫu trên cũng được tóm 

tắt trong Bảng 3.3 kèm với SBET của P25 để đối chiếu. Có thể quan sát được từ Hình 

3.16 hình dạng đường cong hấp phụ và giải hấp phụ của TiO2-NTs trước và sau khi 

pha tạp bởi CeO2 đều thuộc dạng IV theo phân loại của IUPAC và có hiện tượng trễ 

H3 đặc trưng cho vật liệu mao quản trung bình, liên quan đến sự tồn tại của các mao 

quản hình khe (slit-shaped pores). Kết quả này cũng đã từng được quan sát trong 

một số nghiên cứu của các tác giả khác [44], [120]. Nhiệt độ càng cao, diện tích bề 
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mặt SBET của các mẫu TiO2-NTs pha tạp càng giảm, đặc biệt là có sự giảm mạnh 

SBET khi tăng nhiệt độ nung từ 400 °C lên 550 °C (149 m2/g xuống 65 m2/g). Dựa 

vào kết quả XRD phân tích ở trên, chúng tôi cho rằng mẫu CeO2/TiO2-NTs 400 có 

độ tinh thể thấp, chính tính vô định hình của vật liệu này đã góp phần làm tăng đáng 

kể diện tích bề mặt của nó so với các mẫu còn lại nung ở nhiệt độ cao hơn. Ngoài 

ra, khi nhiệt độ nung càng cao thì sự kết tinh càng lớn theo như nguyên tắc chín 

muồi Ostwald, dẫn đến kích thước các que tăng lên, và do đó diện tích bề mặt giảm 

xuống. Ngoài ra, sự giảm dần thể tích mao quản Vpore theo chiều tăng của nhiệt độ 

nung có thể là do sự mất dần các mao quản có kích thước nhỏ hơn – kết quả từ sự 

phá hủy các ống TiO2 trong quá trình nung ở nhiệt độ cao. Điều này chứng tỏ quá 

trình nung có ảnh hưởng rõ nét đến SBET của vật liệu. Kết quả ở Bảng 3.3 còn cho 

thấy việc thêm Ce với tỉ lệ mol Ce/Ti bằng 0,1 còn làm tăng thể tích mao quản và 

đường kính mao quản. Điều đáng chú ý ở đây là các vật liệu thu được đều giữ được 

tính chất mao quản trung bình thậm chí là ở nhiệt độ nung cao, và do đó rất phù hợp 

với những tương tác bề mặt hiệu quả với các chất hữu cơ độc hại, và có khả năng 

được sử dụng như những chất xúc tác quang hiệu quả [51]. 

Bảng 3.3. Tính chất bề mặt của TiO2-NTs 550; CeO2/TiO2-NTs 400; 

CeO2/TiO2-NTs 550; CeO2/TiO2-NTs 600; P25 

Vật liệu SBET (m2/g) Vpore (cm3/g) dpore (nm) 

TiO2-NTs 550 64 0,28 21,20 

CeO2/TiO2-NTs 400 149 0,85 22,69 

CeO2/TiO2-NTs 550 66 0,39 26,67 

CeO2/TiO2-NTs 600 45 0,23 23,88 

P25 50 - - 

*SBET (m2/g) diện tích bề mặt, Vpore (cm3/g) thể tích mao quản, dpore (nm) đường kính 

mao quản trung bình, DXRD (nm) kích thước tinh thể tính theo công thức Scherer 

dựa vào kết quả XRD. 

Kết quả ảnh SEM ở Hình 3.17 cho thấy nhiệt độ nung đã ảnh hưởng đáng kể 

đến hình thái của vật liệu tổng hợp. Cụ thể, ở nhiệt độ nung thấp như 300 °C, chúng 

tôi quan sát thấy có sự kết tụ của rất nhiều hạt nano nhỏ bám trên các nano ống. Khi 

nhiệt độ nung tăng lên đến 550 °C, cấu trúc ống xuất hiện rõ ràng hơn, số lượng hạt 

nano bám trên các ống ít dày đặc hơn nhiều, bề mặt ống có vẻ trơn tru hơn so với 

khi nung ở nhiệt độ thấp. Có vẻ như các hạt nhỏ đã tan ra rất nhiều dưới tác dụng 
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của nhiệt độ cao. Ở nhiệt độ nung 550 °C, chúng tôi nhận thấy các nano ống thu 

được có vẻ đồng đều hơn. Tuy nhiên, khi tăng nhiệt độ nung lên đến 600 °C, các 

nano ống bắt đầu bị phá vỡ và gãy ra thành nhiều ống và thanh ngắn hơn. 

 

 

Hình 3.17. Ảnh SEM của các mẫu CeO2/TiO2-NTs nung ở các nhiệt độ khác nhau. 

Kết quả ảnh TEM (Hình 3.18) của các mẫu CeO2/TiO2-NTs nung ở 400, 550 

và 600 °C cũng hoàn toàn phù hợp với kết quả SEM phân tích ở trên. Rõ ràng là khi 

nung ở nhiệt độ cao hơn 550 °C thì cấu trúc nano ống đã bị phá vỡ về các hình thái 

không rõ ràng hơn như các ống ngắn hơn, hoặc các thanh ngắn và thậm chí là các 

hạt nano. Ở 400 °C, các hạt nano bao quanh các ống với mật độ cao, các nano ống 
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dính với nhau, không có sự phân tách rõ ràng. Nhưng khi được nung ở 550 °C, kết 

quả cho thấy tỉ lệ các hạt nano bám trên các ống ít hơn, và hình ảnh các hạt nano 

đậm hơn so với các nano ống, chứng tỏ có sự hình thành của các hạt CeO2 với khối 

lượng phân tử lớn hơn phân tán trên các nano ống TiO2. Ngoài ra, các nano ống có 

cấu trúc đồng đều hơn với chiều dài ống có thể lên đến hơn 200 nm và đường kính 

ngoài của ống khoảng 10 nm. Kết quả này gần như là không thay đổi so với hình 

thái TiO2-NTs ban đầu khi chưa pha tạp và nung, chứng tỏ sự pha tạp CeO2 vào 

TiO2-NTs trong điều kiện nhiệt độ nung thích hợp (dưới 600 °C) đã không làm thay 

đổi cấu trúc nano ống của vật liệu ban đầu.  

 

Hình 3.18. Ảnh TEM của các mẫu CeO2/TiO2-NTs nung ở các nhiệt độ khác nhau. 

3.1.2.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ CeO2/TiO2  

Trong phần này chúng tôi tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ pha tạp 

CeO2/TiO2 khi cố định nhiệt độ nung ở 550 °C và thay đổi tỉ lệ mol (X) giữa CeO2 

và TiO2 lần lượt là X = 0,05, 0,08, 0,1, 0,2 và 0,5. Các điều kiện thí nghiệm tổng 

hợp vẫn giữ nguyên như đã trình bày ở mục 2.2. 

Bảng 3.4. Kết quả phân tích % khối lượng Ce và Ti tại 3 điểm chụp bằng 

phương pháp EDX của mẫu tổng hợp theo các tỉ lệ CeO2/TiO2 khác nhau 

Tỉ lệ Ce/Ti 
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 

% Ti % Ce % Ti % Ce % Ti % Ce 

0,02 56,44 4,58 45,77 8,88 57,4 9,26 

0,05 56,40 6,77 53,29 7,52 56,64 13,13 

0,1 59,72 12,96 67,94 11,95 35,17 42,26 
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0,2 56,40 11,80 52,26 7,89 47,93 9,52 

0,5 35,67 40,23 34,68 38,28 27,11 47,39 

Kết quả phân tích EDX 5 mẫu ứng với 5 tỉ lệ pha tạp khác nhau (Bảng 3.4) 

cho thấy sự có mặt của Ce trong tất cả các mẫu tổng hợp dù bất cứ tỉ lệ nào. Điều 

này chứng tỏ Ce đã được phân tán trên cấu trúc nano ống của TiO2.  

Hình 3.19 trình bày phổ UV-Vis DR của các mẫu TiO2-NTs 550, CeO2/TiO2-

NTs@X và CeO2 và năng lượng vùng cấm được tính từ sự tương quan 

( hv )1/2 và năng lượng photon hv .  

 

Hình 3.19. a) Phổ UV-vis DR của mẫu tổng hợp ở các tỉ lệ CeO2/TiO2 khác nhau; 

b) Đồ thị Tauc tính năng lượng Eg. 

So với mẫu TiO2-NTs và CeO2 thuần túy chưa pha tạp, các mẫu CeO2/TiO2-

NTs@X đều thể hiện gờ hấp thụ rộng hơn nằm trong vùng ánh sáng khả kiến (bước 

sóng lớn hơn 400 nm), cho thấy có sự chuyển dịch đỏ (red-shift) và sự chuyển dịch 

về vùng ánh sáng khả kiến này xảy ra nhiều hơn khi tăng lượng Ce trong mẫu pha 

tạp. Kết quả này phù hợp với công bố của nhiều tác giả [199], [142], [76], [127], 

[194].  

Năng lượng vùng cấm của chất bán dẫn có thể được tính dựa vào công thức: 

     
2( )ghv A hv E                                                 (3.1) 

Trong đó   là hệ số hấp thụ, hv là năng lượng photon, Eg là năng lượng 

vùng cấm và A là hằng số liên quan đến vật liệu.  
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Bảng 3.5. Giá trị năng lượng vùng cấm của các mẫu TiO2-NTs 550, CeO2/TiO2-

NTs@X và CeO2 

Mẫu TiO2-NTs 550 X=0,05 X=0,08 X=0,1 X=0,2 X=0,5 CeO2 

Eg (eV) 3,08 2,68 2,66 2,64 2,62 2,48 2,93 

Bảng 3.5 trình bày kết quả tính toán giá trị năng lượng vùng cấm được suy ra 

từ Hình 3.19b. Có thể thấy giá trị năng lượng vùng cấm của các mẫu oxit pha tạp 

CeO2/TiO2-NTs@X giảm nhẹ theo chiều tăng dần lượng CeO2 pha tạp (2,68 – 2,48 

eV), tuy nhiên các giá trị này đều nhỏ hơn nhiều so với mẫu TiO2-NTs 550 (3,08 

eV) hay mẫu CeO2 (2,93 eV), chứng tỏ khả năng hấp thụ vùng ánh sáng khả kiến 

của các vật liệu pha tạp này được cải thiện rất nhiều so với các oxit thuần túy. Đối 

với TiO2-NTs không biến tính, sự hấp thụ năng lượng ánh sáng diễn ra trong vùng 

bức xạ tử ngoại (λ < 400 nm) với sự kích thích electron O 2p đến orbital Ti 3d. Do 

đó, sự chuyển dịch đỏ (red shift) có thể là do một mức năng lượng mới trong năng 

lượng vùng cấm được hình thành từ việc pha tạp thêm CeO2 vào TiO2-NTs ban đầu. 

Chúng tôi cho rằng sự chuyển dịch đỏ (red shift) cũng như sự giảm giá trị Eg của 

các vật liệu pha tạp CeO2/TiO2-NTs so với TiO2 hay CeO2 thuần túy liên quan đến 

sự có mặt của ion Ce3+
 với một electron chiếm mức orbital 4f. CeO2 có ba mức hóa 

trị, chủ yếu bao gồm trạng thái O2p, Ce4f và Ce5d [103]. Năng lượng vùng cấm của 

mức p-f và p-d vượt quá 3,1 eV [84], [199], vì vậy đòi hỏi sự kích thích của bức xạ 

tử ngoại. Theo Jiang h và các cộng sự [84], mặc dù năng lượng vùng cấm của mức 

f-d của CeO2 khoảng 2,4 eV nhưng không có sự hấp thụ bức xạ khả kiến nào từ 

CeO2, nguyên nhân là do orbital 4f của Ce4+ không có electron nào (4f0). Kết quả 

XPS cho thấy trong vật liệu tổng hợp CeO2/TiO2-NTs xuất hiện ion Ce3+ và chúng 

tôi cho rằng sự có mặt của Ce3+ dẫn đến sự chiếm mức 4f (4f1) với thế thấp hơn so 

với TiO2, tương ứng với vùng năng lượng mới trong năng lượng vùng cấm – cho 

phép sự hấp thụ bức xạ khả kiến thông qua sự chuyển electron từ orbital 4f sang 

orbital 5d [199], [76], [130]. Chính vì thế mà giá trị năng lượng vùng cấm Eg của 

vật liệu CeO2/TiO2-NTs ứng với các tỉ lệ pha tạp khác nhau giảm đáng kể xuống 

dưới 2,7 eV. Kết quả là ánh sáng khả kiến có thể kích thích các electron từ mức 
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năng lượng 4f trung gian này đến vùng dẫn, đồng thời các lỗ trống quang sinh của 

TiO2 có thể di chuyển đến CeO2 ngay lập tức thông qua bề mặt tiếp giáp giữa Ce-Ti, 

ngăn cản sự tái kết hợp của electron và lỗ trống. Như vậy là, trong vật liệu 

CeO2/TiO2-NTs có sự xuất hiện mức năng lượng mới có giá trị thấp hơn năng lượng 

vùng cấm của TiO2 và việc pha tạp CeO2 đã làm tăng khả năng hấp thụ ánh sáng về 

vùng khả kiến của vật liệu pha tạp này. Điều này cũng phù hợp với công bố của 

nhiều tác giả khác [142], [39], [209], [44]. 
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Hình 3.20. Phân tích XRD của TiO2-NTs 550 và CeO2/TiO2-NTs với các tỉ lệ pha 

tạp khác nhau. 

Từ kết quả phân tích XRD ở Hình 3.20 có thể thấy tinh thể lập phương tâm 

mặt CeO2 cũng được phát hiện trong hầu hết các tỉ lệ pha tạp (trừ mẫu CeO2/TiO2-

NTs@0,05), đồng thời cũng thấy rõ sự giảm mạnh cường độ peak nhiễu xạ đặc 

trưng (ở vị trí 25,3°) của TiO2 anatase sau khi thêm CeO2 vào và sự giảm dần cường 

độ peak đặc trưng này theo chiều tăng dần lượng CeO2 pha tạp. Khi tỉ lệ mol 

CeO2/TiO2 tăng hơn 0,08, các peak nhiễu xạ đặc trưng của CeO2 bắt đầu xuất hiện 

và có cường độ tăng dần cùng với sự tăng dần của hàm lượng CeO2. Các peak nhiễu 

xạ đặc trưng của tinh thể CeO2 không thấy xuất hiện trên kết quả XRD đối với các 
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mẫu CeO2/TiO2-NTs@0,05 hay CeO2/TiO2-NTs@0,08 ngoại trừ một peak rất yếu ở 

vị trí 28,3° của mẫu CeO2/TiO2-NTs@0,08, có lẽ là do hàm lượng CeO2 thấp và 

hoặc hoặc các hạt CeO2 đã phân tán tốt trên bề mặt các nano ống TiO2. Bên cạnh 

đó, tất cả các mẫu CeO2/TiO2-NTs với các tỉ lệ pha tạp khác nhau đều có mặt của 

tinh thể Ti9O17 và Na2Ti3O7.  
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Hình 3.21. Phổ Raman của các mẫu tổng hợp theo tỉ lệ CeO2/TiO2 khác nhau. 

Kết quả đo phổ Raman của các mẫu TiO2-NTs 550, CeO2/TiO2-NTs@0,05, 

CeO2/TiO2-NTs@0,1 và CeO2/TiO2-NTs@0,5 được trình bày trên Hình 3.21. Ngoài 

việc khẳng định sự có mặt của tinh thể anatase TiO2 trong tất cả các mẫu đã pha tạp 

Ce dù bất cứ tỉ lệ nào thông qua sự có mặt của ba peak tiêu biểu đặc trưng cho các 

mức dao động cơ bản của anatase TiO2 (mức B1g ở khoảng 393 – 399 cm-1, mức A1g 

ở khoảng 510 – 516 cm-1 và mức Eg ở khoảng 634 – 640 cm-1) [184], [219], [142], 

[212], [92]. Các vật liệu TiO2-NTs đã pha tạp với CeO2 đều thể hiện peak rõ ràng ở 

độ dịch chuyển Raman ở khoảng 461 cm-1, thuộc về trạng thái dao động của đối 

xứng F2g của cấu trúc tinh thể fluorite lập phương hoàn hảo, chứng tỏ sự tồn tại của 

CeO2 trong tất cả các mẫu đã pha tạp [212], [36], [70]. Khi lượng CeO2 tăng dần, 

cường độ peak ở 461 cm-1 cũng tăng theo. Sự phân cực của các cộng hưởng của 

CeO2 – TiO2 hầu như không thay đổi so với của TiO2. Điều này cho thấy, tính chất 

tinh thể quang học (optical crystal) của TiO2 và tính dị thể của vật liệu do sự phân 
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tán của CeO2 vào cấu trúc TiO2 có ảnh hưởng yếu đến tính chất tinh thể của TiO2. 

Có thể thấy rõ các kết quả phân tích được từ phổ Raman rõ ràng cũng đồng nhất với 

kết quả XRD đã phân tích ở trên và sự pha tạp CeO2 vào TiO2 vẫn duy trì cơ bản 

cấu trúc tinh thể anatase của TiO2.  

 Kết quả phân tích TEM ở Hình 3.22 cho thấy hình thái dạng ống của TiO2 

vẫn giữ nguyên khi tỉ lệ CeO2/TiO2 tăng dần. Các ống vẫn có chiều dài hơn 200 nm, 

đường kính ngoài và trong của ống lần lượt vẫn khoảng 10 nm và 4 – 6 nm tương 

ứng. Với mẫu có hàm lượng Ce pha tạp thấp (X =0,05), chúng tôi nhận thấy có rất ít 

hạt nano CeO2 bám trên nano ống. Và mật độ hạt nano phủ trên các ống tăng dần 

khi chúng tôi tiến hành tăng nồng độ Ce pha tạp. Tác giả Marques và các cộng sự 

[140] đã tiến hành phân tích ảnh HRTEM và phổ XPS của các mẫu CeO2/TiO2-NTs 

với các tỉ lệ pha tạp khác nhau và chứng minh được khi tăng tỉ lệ pha tạp CeO2/TiO2 

kéo theo sự mở rộng khoảng cách vân tinh thể CeO2 do sự tăng lượng chỗ trống oxy 

bắt nguồn từ lượng Ce3+ trong tinh thể tăng dần. Kết quả này giải thích thêm cho sự 

giảm năng lượng vùng cấm của các mẫu CeO2/TiO2-NTs@X theo chiều tăng dần 

lượng CeO2 pha tạp như đã phân tích ở trên. 

 

Hình 3.22. Ảnh TEM của các mẫu CeO2/TiO2-NTs với các tỉ lệ CeO2/TiO2 khác 

nhau. 

Kết luận mục 3.1.2:  

- Đã tiến hành pha tạp thành công các tinh thể CeO2 với kích thước hạt vào khoảng 

5-10 nm lên trên bề mặt ống nano TiO2 có chiều dài ống vào khoảng 200 nm bằng 

phương pháp kết tủa lắng đọng hóa ướt đơn giản. Sự tồn tại pha CeO2 lập phương 

tâm mặt cùng pha anatase của TiO2 (cũng như vị trí đỉnh nhiễu xạ đặc trưng của 

pha anatase gần như không thay đổi) chứng tỏ vật liệu tổng hợp được tồn tại theo 

kiểu composite. 
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- Kết quả phân tích phổ XPS cho thấy có sự tồn tại của một hỗn hợp của trạng thái 

oxi hóa – khử Ce4+/ Ce3+ trên bề mặt của vật liệu tổng hợp CeO2/TiO2-NTs. Đồng 

thời, sự có mặt của CeO2 đã không làm thay đổi năng lượng liên kết của Ti 2p, và 

Ti tồn tại ở dạng ion Ti4+ trong vật liệu pha tạp. 

- Theo số liệu thu được từ đường đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ vật lý nitơ, mẫu 

vật liệu pha tạp CeO2/TiO2-NTs vẫn giữ được các đặc trưng của cấu trúc mao quản 

trung bình với đường đẳng nhiệt dạng IV kiểu H3 theo sự phân loại của IUPAC, 

liên quan đến sự tồn tại của các mao quản hình khe (slit-shaped pores). 

- Đã nghiên cứu một cách có hệ thống ảnh hưởng của nhiệt độ nung cũng như tỉ lệ 

CeO2/TiO2 pha tạp đến cấu trúc, hình thái, thành phần và tính chất hấp thụ bức xạ 

khả kiến của vật liệu CeO2/TiO2-NTs. Nhiệt độ nung càng cao, các mẫu TiO2-NTs 

pha tạp có cấu trúc tinh thể anatase thu được càng hoàn chỉnh, cấu trúc ống rõ 

ràng hơn với bề mặt ống trơn tru hơn, số lượng hạt nano bám trên các ống ít dày 

đặt hơn nhiều, diện tích bề mặt SBET càng giảm, và nhiệt độ 550 °C là thích hợp để 

thu được vật liệu ở trạng thái pha tinh thể tốt nhất. Việc thêm CeO2 đã làm tăng khả 

năng hấp thụ ánh sáng về vùng khả kiến của vật liệu CeO2/TiO2-NTs với giá trị 

năng lượng vùng cấm (2,68 – 2,48 eV) đều nhỏ hơn nhiều so với mẫu TiO2-NTs 550 

(3,08 eV) hay mẫu CeO2 (2,93 eV) và giá trị này giảm nhẹ theo chiều tăng dần 

lượng CeO2 pha tạp. 

3.2. HOẠT TÍNH XÚC TÁC QUANG HÓA CỦA CeO2/TiO2-NTs 

3.2.1. Nghiên cứu khả năng hấp phụ chất màu MB của vật liệu CeO2/TiO2-NTs 

3.2.1.1. Điểm đẳng điện của CeO2/TiO2-NTs 

Kết quả đo sự phụ thuộc pH vào pHi của vật liệu CeO2/TiO2-NTs được biểu 

diễn trên hình 3.23. 

  

Hình 3.23. Đồ thị xác định điểm đẳng điện của vật liệu CeO2/TiO2-NTs. 
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Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc pH vào pHi là đường y = 0.0154x
2
 - 0.2327x 

+ 0.6493 với hệ số R2 = 0,9913. Giá trị pHPZC của vật liệu (ứng với y = 0) là x =  

3,97. Dựa vào đồ thị khi giá trị pH của dung dịch bé hơn 3,97 bề mặt của vật liệu sẽ 

tích điện tích dương, và có điện tích âm khi pH dung dịch nằm trong khoảng  pHi  > 

3,97.  

3.2.1.2. Động học hấp phụ chất màu MB trên vật liệu CeO2/TiO2-NTs 

Để đánh giá cơ chế hấp phụ MB trên CeO2/TiO2-NTs cũng như các bước 

giới hạn tốc độ, mô hình động học bậc nhất và mô hình động học bậc hai được sử 

dụng đánh giá giá trị thực nghiệm. Các thông số động học của mô hình động học 

bậc một và bậc hai được tính toán dựa vào các phương trình hồi quy tuyến tính mô 

tả trong Bảng 3.6 và kết quả được liệt kê ở Bảng 3.7.  

Bảng 3.6. Phương trình các mô hình động học dạng tuyến tính 

Mô hình Phương trình dạng tuyến tính 

Biểu kiến bậc 1   

Biểu kiến bậc 2   

Trong đó: k1 (phút-1) là hằng số tốc độ của mô hình động học hấp phụ biểu kiến bậc nhất; 

qe và qt (mg.g-1) lần lượt là dung lượng hấp phụ ở thời điểm cân bằng và thời điểm t; k2 (g.mg-

1.phút-1) là hằng số tốc độ của mô hình động học hấp phụ biểu kiến bậc hai. 

Giá trị R2 có thể sử dụng để so sánh sự phù hợp của hai mô hình, vì hai mô 

hình cùng số tham số và cùng số điểm thí nghiệm. Các dữ liệu thực nghiệm của mô 

hình động học bậc nhất với hệ số xác định cao (R2 = 0,912-0,963) chỉ ra rằng có thể 

quá trình hấp phụ của MB trên CeO2/TiO2-NTs xảy ra theo cơ chế của mô hình 

động học biểu kiến bậc nhất. Điều này có nghĩa là quá trình hấp phụ được kiểm soát 

bởi quá trình hấp phụ vật lý và bước quyết định tốc độ quá trình hấp phụ liên quan 

đến sự khuếch tán của các phân tử chất màu MB đến bề mặt của các nano ống TiO2. 

  

1ln( ) lne t eq q q k t  

2

2

1 1

t e e
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Bảng 3.7. Các tham số động học hấp phụ phẩm màu MB trên vật liệu CeO2/TiO2-

NTs xác định theo mô hình động học bậc 1 và bậc 2 tuyến tính 

Nồng độ 

(mg/L) 

Động học biểu kiến bậc nhất Động học biểu kiến bậc hai 

k1 

(phút-1) 
R2 

qe,cal 

(mg.g-1) 

k2 

(mg.g-

1.phút-1) 

R2 
qe,cal 

(mg.g-1) 

15 0,0449 0,959 24,533 0,0000 0,158 52,083 

20 0,0248 0,942 26,843 0,0005 0,417 -10,000 

25 0,0254 0,928 31,500 0,0001 0,175 -40,000 

30 0,0272 0,912 46,155 0,0000 0,001 100,000 

35 0,0207 0,963 49,402 0,0026 0,074 5,000 

3.2.1.3. Đẳng nhiệt hấp phụ chất màu MB trên vật liệu CeO2/TiO2-NTs 

Đẳng nhiệt hấp phụ là phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa độ hấp phụ với 

áp suất (nồng độ) cân bằng của chất bị hấp phụ tại một nhiệt độ không đổi (T = const). 

Có nhiều mô hình đẳng nhiệt được thiết lập để khảo sát các đặc trưng hấp phụ khác nhau 

trong hệ chất hấp phụ/bị hấp phụ nào đó như: mô hình đẳng nhiệt hai tham số 

(Langmuir, Freundlich), mô hình đẳng nhiệt ba tham số (Redlich-Peterson, Sips, Toths). 

Mặc dù những công bố gần đây cho rằng các mô hình ba tham số có khuynh hướng 

tương thích (goodness fit) với số liệu thực nghiệm hơn là các mô hình hai tham số, 

nhưng thực tế các mô hình hai tham số như Langmuir và Freundlich vẫn được được 

áp dụng nhiều nhất trong hệ lỏng-rắn [74], [40]. Trong luận án này, chúng tôi sử 

dụng hai mô hình phổ biến để nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ đó là Langmuir và 

Freundlich. 
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Bảng 3.8. Phương trình các mô hình đẳng nhiệt 

Mô hình Dạng tuyến tính Đồ thị TLTK 

Freundlich   theo  [37] 

Langmuir  theo  [202] 

Trong đó: qe là dung lượng hấp phụ cân bằng (mg.g-1); Ce là nồng độ của chất bị hấp phụ 

trong dung dịch cân bằng (mg.L-1); qm là dung lượng hấp phụ cực đại đơn lớp (mg.g-1); KL là hằng 

số hấp phụ Langmuir (L.mg-1). 

 Trong nghiên cứu này, số liệu cân bằng thực nghiệm được tính toán khi giữ 

nồng độ MB ban đầu cố định ở 15 ppm trong 50 mL dung dịch và thay đổi khối 

lượng chất hấp phụ ở các giá trị 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70 và 80 mg. Việc xác định 

các tham số của quá trình hấp phụ đẳng nhiệt trên CeO2/TiO2-NTs được phân tích 

dựa trên phương pháp hồi qui tuyến tính các mô hình đẳng nhiệt Langmuir và 

Freundlich (Hình 3.24) và kết quả được thống kê ở Bảng 3.9.  

Bảng 3.9. Các tham số của các mô hình đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich 

Mô hình 
qm 

(mg.g-1) 
KL, KF n R2 p 

Langmuir 18,42 0,560 - 0,881 0,0005 

Freundlich - 8,218 3,577 0,839 0,001 

(-) không xác định. 
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Hình 3.24. Mô hình đẳng nhiệt Langmuir (a) và Freundlich (b) cho sự hấp phụ MB 
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lên CeO2/TiO2-NTs. 

Các kết quả trên cho thấy cả hai mô hình đều có hệ số xác định R2 khá cao 

với giá trị p nhỏ hơn nhiều so với mức ý nghĩa cho phép (p < 0,05) chứng tỏ các dữ 

liệu thực nghiệm của quá trình hấp phụ MB phù hợp với cả hai mô hình Langmuir 

và Freundlich. Sự hấp phụ MB trên CeO2/TiO2-NTs tuân theo mô hình đẳng nhiệt 

Langmuir và Freundlich, chứng tỏ cơ chế hấp phụ này rất phức tạp, nên không đơn 

giản chỉ là sự hấp phụ đơn lớp theo mô hình Langmuir. Hệ số xác định cao trong cả 

hai mô hình đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich cho thấy có sự hấp phụ đơn lớp và 

có mặt của bề mặt không đồng nhất trong chất hấp phụ [73]. 

Kết luận mục 3.2.1:  

- Động học quá trình hấp phụ phẩm nhuộm MB trên CeO2/TiO2-NTs tuân 

theo mô hình hấp phụ động học biểu kiến bậc nhất, trong đó quá trình hấp phụ 

được kiểm soát bởi quá trình hấp phụ vật lý và bước quyết định tốc độ quá trình 

hấp phụ liên quan đến sự khuếch tán của các phân tử chất màu MB đến bề mặt của 

các nano ống TiO2. 

- Đẳng nhiệt hấp phụ cho thấy cơ chế hấp phụ MB trên CeO2/TiO2-NTs khá 

phức tạp, tuân theo cả hai mô hình đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich. 

3.2.2. Nghiên cứu phản ứng phân hủy quang hóa chất màu MB ở vùng ánh 

sáng khả kiến bằng vật liệu CeO2/TiO2-NTs 

3.2.2.1. Đánh giá khả năng xúc tác quang hóa ở vùng ánh sáng khả kiến của 

vật liệu CeO2/TiO2-NTs  

 Để khảo sát và đánh giá hoạt tính xúc tác quang hóa ở vùng ánh sáng khả 

kiến của vật liệu CeO2/TiO2-NTs tổng hợp được, chúng tôi tiến hành các thí nghiệm 

phân hủy quang hóa MB như đã mô tả trong mục 2.4 với các chất xúc tác lần lượt  

là: TiO2-NTs 550 (1), P25 (2), CeO2 (3), CeO2/TiO2-NTs@0,1 (4) và không có xúc 

tác (mẫu Blank) (5).  

 Hình 3.25 thể hiện phổ UV-Vis trong trường hợp phân hủy quang hóa MB 

và sự thay đổi màu sắc của MB sau khi được chiếu xạ 120 phút với sự có mặt của 

chất xúc tác CeO2/TiO2-NTs@0,1. Có thể nhận thấy sau 120 phút chiếu sáng, dung 

dịch MB hoàn toàn chuyển sang không màu với sự có mặt của CeO2/TiO2-NT@0,1, 

đồng thời có sự giảm cường độ peak rõ ràng tại vị trí bước sóng λ = 664 nm trong 

suốt thời gian chiếu sáng. 
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Hình 3.25. Phổ UV-Vis của MB ở các thời điểm thí nghiệm khác nhau và sự biến 

đổi màu sắc của MB suốt thời gian chiếu xạ với sự có mặt của CeO2/TiO2-NTs@0,1 

(điều kiện: V = 100 mL, C0 (MB) = 15 ppm, mxúc tác = 0,08 gam, thời gian chiếu sáng: 

120 phút, nhiệt độ phòng). 
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Hình 3.26. Sự thay đổi nồng độ của MB trong suốt thời gian chiếu xạ với sự có mặt 

của TiO2-NTs 550, P25, CeO2, CeO2/TiO2-NTs@0,1 và không có xúc tác (mẫu 

Blank) (điều kiện: V = 100 mL, C0 (MB) = 15 ppm, mxúc tác = 0,08 gam, thời gian 

chiếu sáng: 120 phút, nhiệt độ phòng). 

Kết quả phân tích nồng độ MB được thể hiện trong Hình 3.26 cho thấy sự 

thay đổi nồng độ của MB là không đáng kể trong trường hợp chiếu xạ không có mặt 

xúc tác, chứng tỏ khả năng tự phân hủy quang của MB là không đáng kể, phù hợp 

với nhiều công bố [137], [47], [219]. Vật liệu CeO2/TiO2-NTs@0,1 thể hiện hoạt 
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tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến tốt nhất như đã dự đoán. Sau 60 

phút chiếu xạ, hiệu suất phân hủy quang hóa MB đạt được đến 84,6% với sự có mặt 

của CeO2/TiO2-NTs@0,1, trong khi chỉ đạt khoảng 46,7% và 6,3% với xúc tác là 

P25 và TiO2-NTs 550 tương ứng. Sự chuyển hóa hoàn toàn MB xảy ra sau 120 phút 

chiếu sáng liên tục với xúc tác là CeO2/TiO2-NTs@0,1 trong khi phải mất 200 phút 

khi sử dụng P25. CeO2 gần như không thể hiện hoạt tính xúc tác quang hóa dưới 

bức xạ khả kiến. 

Thí nghiệm này cũng cho thấy hiệu quả phân hủy quang hóa tỉ lệ với khả 

năng hấp phụ của xúc tác. Sau 30 phút khuấy trong tối, hiệu suất hấp phụ MB đạt 

hơn 15%, 90% và khoảng 70% với xúc tác là P25, TiO2-NTs và CeO2/TiO2-

NTs@0,1 tương ứng. Khi được chiếu sáng xảy ra hiện tượng giải hấp mãnh liệt 

ngay 20 phút đầu tiên với trường hợp xúc tác là P25, trong khi với mẫu CeO2/TiO2-

NTs@0,1 sự giải hấp diễn ra rất chậm. Có vẻ như vật liệu TiO2-NTs 550 chỉ hấp 

phụ mạnh MB mà không thể hiện khả năng xúc tác quang ở vùng ánh sáng này. Rõ 

ràng sự kết hợp của CeO2 với TiO2-NTs đã cải thiện đáng kể khả năng xúc tác 

quang hóa của TiO2 cấu trúc nano ống. 

Để khẳng định khả năng làm mất màu quang hóa dưới bức xạ khả kiến của 

vật liệu lai tạp CeO2/TiO2-NTs@0,1 chúng tôi cũng tiến hành thêm các thí nghiệm 

khảo sát với hai chất màu hữu cơ có cấu trúc hóa học khác MB (chất màu cation) là 

Bromocresol Green (BCG – chất màu anion) và Bromothymol Blue (BTB – chất 

màu trung hòa). Các thí nghiệm đều được tiến hành như với MB nhưng nồng độ ban 

đầu của BCG và BTB được dùng trong thí nghiệm là 10 ppm. Việc đánh giá sự 

phân hủy chất màu dựa vào sự thay đổi cường độ peak hấp thụ chính của BCG và 

BTB ở bước sóng cao nhất (BCG)= 617 nm và (BTB)= 420 nm. Kết quả 

khảo sát thể hiện trên Hình 3.27 cho thấy vật liệu CeO2/TiO2-NTs đều thể hiện khả 

năng xúc tác hiệu quả trong việc phân hủy các chất màu hữu cơ khác nhau, thể hiện 

ở hiệu suất mất màu BCG và BTB sau 150 phút thí nghiệm tương ứng là 40,5% và 

48,1%. Khả năng hấp phụ của vật liệu đối với hai chất màu khảo sát là rất yếu và 

gần như nhau, kết quả là hiệu suất phân hủy quang hóa đối với BCG và BTB gần 

với hiệu suất mất màu quang hóa (43,5% và 46,5%). 

max max
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Hình 3.27. Khả năng xúc tác mất màu quang hóa các chất màu khác nhau với xúc 

tác CeO2/TiO2-NTs@0,1 (điều kiện: V = 100 mL, mxúc tác = 0,08 gam, thời gian 

chiếu sáng: 120 phút, nhiệt độ phòng). 

Để có thêm bằng chứng về khả năng xúc tác phân hủy quang hóa MB dưới 

bức xạ khả kiến của vật liệu CeO2/TiO2-NTs chúng tôi đã tiến hành đo COD của 

dung dịch MB trước khi chiếu sáng và sau khi sự mất màu MB xảy ra gần như hoàn 

toàn. Kết quả phân tích COD sau 120 phút chiếu sáng thể hiện trên hình 3.28 cho 

thấy COD giảm dần theo thời gian chiếu sáng kể từ giá trị ban đầu là 28,2 mg/L, sau 

120 phút chỉ còn lại 10,68 mg/L. Kết quả này cho phép một lần nữa khẳng định 

rằng vật liệu CeO2/TiO2-NTs có khả năng xúc tác quang phân hủy MB trong vùng 

ánh sáng khả kiến và quá trình oxy hoá xảy ra sâu, MB có thể bị khoáng hóa hoàn 

toàn tạo thành CO2. Nguyên nhân là do sự mở vòng thơm trong phân tử MB kèm 

theo sự tạo thành các axit cacboxylic và sau đó chuyển hóa thành CO2 theo hiệu ứng 

“photo-Kolbe”: 

        (3.2) 

Tuy nhiên, sau 120 phút chiếu sáng thì sự mất màu MB xảy ra gần như hoàn 

toàn với hiệu suất phân hủy màu đạt hơn 97%, trong khi đó sự giảm COD chỉ đạt 

khoảng 62,13%, có thể là do sự hình thành của các sản phẩm trung gian nhỏ hơn 

không màu. Do đó, chúng tôi cho rằng để có thể khoáng hóa hoàn toàn các chất màu 

đòi hỏi thời gian chiếu sáng lâu hơn.  
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Hình 3.28. Kết quả phân tích COD của dung dịch MB trong suốt thời gian chiếu xạ 

với xúc tác CeO2/TiO2-NTs@0,1 (điều kiện: V = 100 mL, C0 (MB) = 15 ppm, mxúc tác = 

0,08 gam, thời gian chiếu sáng: 120 phút, nhiệt độ phòng). 

Theo chúng tôi, CeO2/TiO2-NTs@0,1 sở hữu hoạt tính quang xúc tác trong 

vùng bức xạ khả kiến cao hơn CeO2, TiO2-NTs và cả P25 có thể do các nguyên 

nhân sau đây: 

- Thứ nhất, cấu trúc ống nano của TiO2 với diện tích bề mặt lớn mang lại 

vùng tiếp giáp phản ứng lớn hơn (reaction interface area) và tốc độ chuyển điện tử 

bên trong hệ nhanh hơn, tạo thuận lợi cho việc hình thành nhiều tâm hấp phụ MB 

[193], [169], [102].  

- Thứ hai, việc thêm CeO2 có thể cải thiện đáng kể lỗ trống oxi bề mặt – có 

thể dễ dàng bắt giữ điện tử và hình thành các gốc oxi bề mặt với khả năng khử vượt 

trội [156].  

- Thứ ba là khả năng bắt giữ điện tử và chuyển thành ion Ce3+ của các ion 

Ce4+ [209]. Các ion Ce3+ ngay lập tức tương tác với các oxi hấp phụ để hình thành 

các gốc superoxit ( ) [126], [209], các gốc
 

có tính oxi hóa mạnh sẽ phản ứng 

với MB và phân hủy MB thành các sản phẩm trung gian và cuối cùng là thành CO2 

[36]. Ngoài ra các điện tử bị bắt giữ bởi Ce4+ được chuyển ngay đến các phân tử oxi 

hấp phụ bằng phản ứng oxi hóa, và do đó làm giảm sự tái kết hợp giữa các điện tử 

và lỗ trống quang sinh [198]. Bên cạnh đó, các hệ oxit chứa Ce có khả năng lưu trữ 

2
O

2
O
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oxi lớn, chúng có thể giải phóng oxi cho hệ khi nồng độ oxi trong hệ giảm xuống 

[115], [209].  

Có thể nói, CeO2/TiO2-NTs có hoạt tính xúc tác quang hóa tuyệt vời trong 

vùng khả kiến là do ảnh hưởng hợp lực (synergistic effect) của CeO2 và TiO2-NTs 

mà cụ thể là do sự có mặt của vùng tiếp giáp dị thể (heterojunction) giữa TiO2 và 

CeO2 trong vật liệu tổng hợp và sự có mặt của ion Ce3+
 với một electron chiếm mức 

orbital 4f ở bề mặt chung tiếp xúc giữa hai oxit. Nội dung này sẽ được thảo luận kĩ 

hơn trong cơ chế phản ứng ở phần sau. 

3.2.2.2. Đánh giá khả năng tái sử dụng chất xúc tác CeO2/TiO2-NTs 

 Để đánh giá độ bền và khả năng tái sử dụng của chất xúc tác CeO2/TiO2-

NTs đối với phản ứng quang hóa, chúng tôi đã tiến hành tái sử dụng ba lần để xúc 

tác phân hủy chất màu MB dưới bức xạ khả kiến. Khả năng phân hủy chất màu MB 

của vật liệu CeO2/TiO2-NTs@0,1 được được chỉ ra trên Hình 3.29. Có thể thấy rằng 

hiệu suất phân hủy quang MB bằng xúc tác CeO2/TiO2-NTs@0,1 gần như thay đổi 

không đáng kể sau ba lần sử dụng. Điều này chứng tỏ CeO2/TiO2-NTs@0,1 thể hiện 

độ bền cao và có khả năng tái sử dụng tốt đối với phản ứng xúc tác quang hóa phân 

hủy các chất màu hữu cơ nói chung. 
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Hình 3.29. Khả năng phân hủy MB qua ba lần tái sử dụng của chất xúc tác quang 

CeO2/TiO2-NTs@0,1 (điều kiện: V = 100 mL, C0 (MB) = 15 ppm, mxúc tác = 0,08 gam, 

thời gian chiếu sáng: 120 phút, nhiệt độ phòng). 
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3.2.2.3. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng phân hủy quang hóa 

a. Ảnh hưởng của nồng độ đầu MB 

Ảnh hưởng của nồng độ đầu chất màu là một thông số quan trọng của hầu 

hết các quá trình phân hủy quang hóa. Bằng việc tăng dần nồng độ đầu MB từ 10 

ppm đến 30 ppm trong khi vẫn giữ nguyên lượng xúc tác là 0,08 g và thời gian 

chiếu sáng là 120 phút, chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ đầu đến 

hiệu suất phản ứng quang xúc tác phân hủy chất màu MB trên CT và kết quả được 

thể hiện trên Hình 3.30. Kết quả cho thấy hiệu suất phân hủy MB giảm từ 97,61% 

xuống còn 47,54% khi tăng nồng độ đầu MB từ 10 ppm lên 30 ppm.  

Bảng 3.10. Hiệu suất phân hủy quang hóa MB của các nồng độ đầu MB khác nhau 

Nồng độ đầu MB 10 ppm 15 ppm 20 ppm 25 ppm 30 ppm 

Hiệu suất phân hủy (%) 97,61 96,98 82,17 55,29 47,54 
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Hình 3.30. Ảnh hưởng của nồng độ đầu MB đến phản ứng quang xúc tác (điều 

kiện: V = 100 mL, C0 (MB) = 10-30 ppm, mxúc tác = 0,08 gam, thời gian chiếu sáng: 

120 phút, nhiệt độ phòng). 

Trong phần cơ chế sẽ được thảo luận phần sau, tốc độ phân hủy quang hóa 

liên quan đến sự hình thành gốc •OH trên bề mặt chất xúc tác và khả năng phản ứng 

có thể xảy ra giữa gốc •OH với chất màu. Khi nồng độ đầu chất màu tăng kéo theo 

một lượng lớn hơn của chất màu MB hấp phụ trên các tâm hoạt động bề mặt của 

chất xúc tác CeO2/TiO2-NTs, và do đó cho sự hấp phụ của các ion hydroxyl (OH-) 
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trên cùng số tâm hoạt động này giảm, nghĩa là tốc độ hình thành các gốc hydroxyl – 

tác nhân oxi hóa chính cần thiết cho việc gia tăng hiệu suất phân hủy quang – giảm 

theo. Mặt khác, theo định luật Beer-Lambert, khi nồng độ chất màu tăng, chiều dài 

đường dẫn các photon vào trong dung dịch giảm, các photon có thể bị chắn trước 

khi tiến đến bề mặt xúc tác, và do đó, sự hấp phụ photon của chất xúc tác giảm đi, 

kết quả là sự phân hủy quang hóa bị giảm. [12], [101], [106], [215] 

b. Ảnh hưởng của pH 

pH của dung dịch là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu 

suất phân hủy nhiều chất hữu cơ trong quá trình xúc tác quang hóa [176]. Dựa trên 

giá trị điểm đẳng điện của vật liệu CeO2/TiO2-NTs tính được ở phần 3.2.1.1, hiệu 

suất phân hủy quang hóa MB với xúc tác CeO2/TiO2-NTs được nghiên cứu ở các 

giá trị pH khác nhau từ 3 đến 12 và kết quả được trình bày trên Hình 3.31. Chúng 

tôi nhận thấy hiệu suất phân hủy MB tăng mạnh khi tăng pH từ 3 đến 4, rồi tiếp tục 

tăng chậm khi pH thay đổi từ 4 đến 8 nhưng sau đó lại giảm mạnh khi pH tăng đến 
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Hình 3.31. Ảnh hưởng của pH đến quá trình phân hủy quang xúc tác MB (điều 

kiện: V = 100 mL, C0 (MB) = 15 ppm, mxúc tác= 0,08 gam, thời gian chiếu sáng: 120 

phút, nhiệt độ phòng, pH = 3-12). 

Việc giải thích tác động của pH đến quá trình phân hủy quang xúc tác theo 

như một số tác giả [189], [161] là rất khó khăn do những yếu tố đặc thù như tương 

tác tĩnh điện giữa bề mặt chất xúc tác, phân tử dung môi, chất màu và các gốc mang 
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điện tích hình thành trong suốt quá trình phản ứng xảy ra. Chúng tôi cho rằng kết 

quả thu được ở trên có thể giải thích dựa vào điện tích bề mặt của vật liệu xúc tác và 

của chất màu như sau:  

- Thứ nhất, MB là chất màu cơ bản tồn tại ở dạng cation trong môi trường 

nước (Hình 3.2) với giá trị pKa = 3,8. Khi pH > 3,8 thì bề mặt phân tử MB tích điện 

dương [99]. 

 

Hình 3.32. Cấu trúc phân tử của MB. 

 - Thứ hai, giá trị điểm đẳng điện pHPZC của vật liệu CeO2/TiO2-NTs tương 

ứng là 3,97. Ở pH = 3 < pHPZC, bề mặt vật liệu mang điện tích dương do quá trình 

proton hóa trong khi phân tử MB lại không mang điện nên tương tác chủ yếu giữa 

bề mặt xúc tác và chất màu chủ yếu là tương tác yếu Van der Waals, dẫn đến khả 

năng hấp phụ MB lên bề mặt xúc tác là rất kém, kéo theo phản ứng phân hủy quang 

hóa xảy ra với hiệu suất rất thấp. Hơn nữa, với sự tích điện dương của bề mặt có thể 

hạn chế sự cung cấp ion hydroxyl cần cho việc tạo thành gốc tự do có vai trò quan 

trọng trong quá trình phân hủy chất màu. Khi pH = 4 (lớn hơn giá trị pHPZC của vật 

liệu cũng như giá trị pKa của MB), hiệu suất phân hủy quang hóa tăng mạnh do 

tương tác tĩnh điện giữa bề mặt vật liệu tích điện âm (từ quá trình tách proton) và 

cation phẩm nhuộm tích điện dương chiếm ưu thế kéo theo sự tăng mạnh độ hấp 

phụ và làm cho phản ứng quang hóa xảy ra mạnh hơn. Hiệu suất phân hủy MB tiếp 

tục tăng khi tăng pH và đạt cao nhất là 99,66% ở pH = 8. Việc tăng hiệu suất phản 

ứng phân hủy khi pH càng cao còn do sự tăng số lượng ion hydroxyl ở bề mặt của 

vật liệu xúc tác dẫn đến sự hình thành nhiều gốc hydroxyl theo phương trình sau 

[176], [35]: 

h+ + OH- → •OH     (3.3) 

 Bởi vì sự chênh lệch hiệu suất phân hủy quang hóa MB ở pH = 6,5 và pH = 8 

sau 120 phút chiếu sáng chỉ khoảng 3%, vì thế chúng tôi chọn pH = 6,5 làm giá trị 
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tối ưu để tiến hành các thí nghiệm khảo sát. Các thí nghiệm tiến hành ở điều kiện 

pH này không phải thêm bất cứ chất điện ly nào để điều chỉnh pH của dung dịch. 

c. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung 

Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến khả năng phân hủy quang hóa MB của vật 

liệu CeO2/TiO2-NTs được thể hiện trên Hình 3.33. Kết quả phân tích cho thấy mẫu 

có hoạt tính quang xúc tác cao nhất được nung ở nhiệt độ 550 °C - gần 97% sau 120 

phút chiếu xạ. Điều này phù hợp với kết quả XRD đã phân tích trong phần trước. 

Cụ thể ở nhiệt độ 550 °C, cấu trúc tinh thể anatase thu được là hoàn chỉnh nhất với 

cường độ nhiễu xạ của đỉnh đặc trưng ở mặt (101) cao nhất, sắc nét hơn cả. Tinh thể 

CeO2 tạo thành ở nhiệt độ này cũng hoàn thiện hơn với đỉnh nhiễu xạ ở góc 2 theta 

28,5° rất nhọn và rõ ràng. Ở nhiệt độ thấp như 300 °C và 400 °C, chúng tôi ghi nhận 

vật liệu chỉ thể hiện khả năng hấp phụ mạnh, MB chuyển hoàn toàn sang không 

màu chỉ sau 30 phút khuấy trong tối. Ở 450 °C, khả năng hấp phụ của vật liệu kém 

hơn, nhưng khả năng phân hủy quang cũng rất kém, hầu như không thể hiện rõ sau 

120 phút chiếu sáng.  
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Hình 3.33. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến hoạt tính xúc tác của CeO2/TiO2-

NTs@0,1 (điều kiện: V = 100 mL, C0 (MB) = 15 ppm, mxúc tác = 0,08 gam, thời gian 

chiếu sáng: 120 phút, nhiệt độ phòng). 

Biểu đồ ở góc phải của Hình 3.33 trình bày hiệu suất phân hủy MB của các 

mẫu vật liệu ứng với các nhiệt độ nung khác nhau. Rõ ràng là nhiệt độ càng cao thì 

hoạt tính xúc tác quang càng tăng. Tuy nhiên khi nhiệt độ tăng cao đến 600 °C thì 
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bắt đầu có sự giảm nhẹ hoạt tính xúc tác.  

d. Ảnh hưởng của tỉ lệ pha tạp CeO2/TiO2 
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Hình 3.34. Ảnh hưởng của tỉ lệ pha tạp đến hoạt tính xúc tác của CeO2/TiO2-NTs 

(điều kiện: V = 100 mL, C0 (MB) = 15 ppm, mxúc tác = 0,08 gam, thời gian chiếu sáng: 

120 phút, nhiệt độ phòng). 

Hình 3.34 trình bày ảnh hưởng của các tỉ lệ CeO2/TiO2 đến hoạt tính xúc tác 

quang của vật liệu CeO2/TiO2-NTs. Kết quả cho thấy hoạt tính xúc tác quang tăng 

khi tăng lượng Ce pha tạp và hiệu suất phân hủy đạt được cao nhất ứng với tỉ lệ 

CeO2/TiO2 là 0,1. Tuy nhiên nếu tiếp tục tăng lượng Ce thì dẫn đến khả năng phân 

hủy quang của xúc tác giảm. Điều này được giải thích dựa trên khả năng CeO2 phân 

tán trên bề mặt TiO2-NTs đóng vai trò hấp thụ năng lượng bức xạ khả kiến và các 

điện tử quang sinh tạo thành được chuyển đến TiO2 để thực hiện các phản ứng phân 

hủy MB. Từ đó dẫn đến sự phân tách hiệu quả các điện tử và lỗ trống quang sinh 

thông qua mặt tiếp xúc giữa TiO2 và CeO2, do đó làm giảm tốc độ tái kết hợp điện 

tử – lỗ trống. Tuy nhiên khi lượng Ce pha tạp nhiều hơn giá trị tối ưu (tỉ lệ 

CeO2/TiO2 vượt quá 0,1) thì các phân tử CeO2 lại trở thành các tâm tái kết hợp điện 

tử – lỗ trống. Nguyên nhân là do độ dày của lớp điện tích không gian (space charge 

layer) giảm khi tăng nồng độ của CeO2 pha tạp. Khi giá trị độ dày của lớp điện tích 

không gian này nhỏ hơn so với độ sâu thẩm thấu của ánh sáng vào trong TiO2 thì sự 

tái kết hợp cặp điện tử - lỗ trống dễ dàng hơn và do đó hoạt tính xúc tác quang giảm 

đi [209]. Ngoài ra, với lượng lớn CeO2 có mặt trên bề mặt TiO2-NTs thì các điện tử 

và lỗ trống được tạo ra từ CeO2 dễ dàng tái kết hợp với nhau trước khi các điện tử di 
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chuyển đến được mặt tiếp giáp giữa CeO2 và TiO2. Đồng thời, khi tăng lượng CeO2 

pha tạp đồng nghĩa với việc tạo ra sự che phủ các tâm hoạt động của TiO2, tức là 

làm giảm phần bề mặt TiO2 tiếp xúc với MB, và do đó cản trở phản ứng của MB 

với các gốc hydroxyl [58]. Điều này thể hiện rõ sự giảm khả năng phân hủy màu 

MB khi pha tạp với lượng lớn CeO2. 

3.2.2.4. Chứng minh cơ chế xúc tác dị thể của phản ứng phân hủy quang hóa 

Sự đóng góp của các ion kim loại hòa tan từ chất xúc tác rắn vào hoạt tính 

xúc tác của chất xúc tác rắn là một vấn đề quan trọng trong việc ứng dụng xúc tác dị 

thể trong pha lỏng [185]. Thí nghiệm chứng minh phản ứng phân hủy quang hóa 

MB bằng xúc tác CeO2/TiO2-NTs  theo cơ chế xúc tác dị thể được tiến hành như mô 

tả ở phần thực nghiệm, tuy nhiên chất xúc tác được lọc bỏ sau 70 phút phản ứng. 

Chúng tôi nhận thấy mặc dù vẫn duy trì chiếu sáng nhưng sự mất màu của MB hầu 

như không đáng kể, hay sự chuyển hóa MB gần như không đổi sau khi lọc bỏ xúc 

tác. Lượng Ti và Ce không được phát hiện bằng phương pháp AAS trong dung dịch 

sau khi lọc bỏ xúc tác, chứng tỏ chất xúc tác bền trong điều kiện thí nghiệm và các 

ion kim loại không bị hòa tan trong suốt quá trình phản ứng. Điều này khẳng định 

rằng xúc tác CeO2/TiO2-NTs thực hiện trong hệ xúc tác quang hóa là xúc tác dị thể. 
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Hình 3.35. Thí nghiệm chứng minh xúc tác dị thể (điều kiện: V = 100 mL, C0 (MB) = 

15 ppm, mxúc tác = 0,08 gam, thời gian chiếu sáng: 120 phút, nhiệt độ phòng). 
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3.2.2.5. Thảo luận cơ chế tạo gốc tự do của phản ứng phân hủy quang hóa  

 Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng các gốc hydroxyl (•OH) là những cấu 

tử hoạt động quan trọng trong suốt quá trình xúc tác quang hóa. Thông thường, tốc 

độ hình thành gốc •OH trên bề mặt xúc tác càng lớn sẽ kéo theo sự phân hủy chất 

màu hấp phụ nhanh và thu được kết quả xử lý cụ thể trong một khoảng thời gian 

phản ứng ngắn [87]. Houas và các cộng sự [9] đã nghiên cứu sâu quá trình phân hủy 

MB với chất xúc tác quang là TiO2 dưới bức xạ tử ngoại và đã cho rằng mặc dù các 

điện tử và lỗ trống quang sinh đều hoạt động, nhưng chính các gốc hydroxyl mới 

tấn công chủ yếu nhóm chức của MB trong bước phân hủy ban đầu. Houas 

và các cộng sự đã giải thích giả thuyết này dựa trên cơ sở MB là chất màu cation và 

không thể cho electron. Các nhà nghiên cứu khác cũng đã chứng minh rằng dưới 

bức xạ tử ngoại, các gốc hydroxyl cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình 

phân hủy quang hóa MB bằng xúc tác CeO2 [166]. Vì thế trong luận án này, chúng 

tôi cũng cho rằng các gốc hydroxyl là những cấu tử quan trọng trong quá trình phân 

hủy MB và để chứng minh sự hình thành cũng như tầm quan trọng của các gốc 

hydroxyl, chúng tôi tiến hành các thí nghiệm với các chất bắt gốc •OH là axit 

terephthalic và tert-butanol. 

 

Hình 3.36. Phản ứng của axit terephthalic với •OH. 

Axit terephthalic có khả năng phản ứng bắt giữ chọn lọc một cách hiệu quả 

các gốc •OH để sinh ra sản phẩm là axit 2-hydroxyterephthalic (Hình 3.36) với hiệu 

suất khoảng 35% [35]. Axit 2-hydroxyterephthalic có thể phát huỳnh quang ở bước 

sóng 425 nm khi kích thích bức xạ ở bước sóng 315 nm, do đó hiệu suất tạo •OH có 

thể được định lượng bằng kĩ thuật đo phổ huỳnh quang của axit 2-

hydroxyterephthalic [85]. Cường độ peak huỳnh quang tỉ lệ thuận với số lượng gốc 

C S =C
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•OH tạo thành cũng như tỉ lệ với thời gian chiếu sáng.  

Hiệu suất hình thành gốc •OH phụ thuộc vào sự cạnh tranh giữa quá trình oxi 

hóa các phân tử nước trên bề mặt bằng các lỗ trống quang sinh (h+ + H2Oads → 

•OHads) và quá trình tái kết hợp electron – lỗ trống. Do đó, tốc độ hình thành các 

gốc •OH càng lớn thì hiệu quả phân tách electron – lỗ trống đạt được càng cao 

[205]. Vì thế, trong luận án này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu sự hình thành 

các gốc •OH tự do trên bề mặt vật liệu xúc tác dưới bức xạ khả kiến bằng kĩ thuật 

huỳnh quang sử dụng axit terephthalic làm chất dò. Đồng thời, chúng tôi cũng thực 

hiện thí nghiệm xác định lượng tối ưu CeO2 trên bề mặt TiO2 để đạt được hiệu suất 

phân tách cặp electron – lỗ trống cao nhất thông qua khảo sát ảnh hưởng của các tỉ 

lệ CeO2/TiO2 khác nhau đến khả năng phát huỳnh quang của axit 2-

hydroxyterephthalic.  
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Hình 3.37. Sự thay đổi phổ huỳnh quang trong suốt quá trình chiếu sáng của 

CeO2/TiO2-NTs@0,1 trong dung dịch axit terephthalic 5.10-4 M có mặt NaOH 2.10-

3 M (điều kiện: V = 200 mL, mxúc tác= 200 mg, thời gian chiếu sáng: 120 phút, nhiệt 

độ phòng). 

Phổ huỳnh quang (kích thích bức xạ ở bước sóng 315 nm) của dung dịch axit 

terephthalic được đo sau mỗi 15 phút chiếu sáng. Hình 3.37 thể hiện phổ huỳnh 

quang của axit terephthalic 5.10-4 M trong dung dịch NaOH 2.10-3 M với sự có mặt 

của xúc tác CeO2/TiO2-NTs@0,1. Có thể quan sát được từ hình 3.37 sự tăng dần 
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cường độ huỳnh quang ở bước sóng 425 nm khi thời gian chiếu sáng tăng dần. Các 

nghiên cứu [96], [20] đã chứng minh rằng sự có mặt của các cấu tử ,  hay 

H2O2 không cản trở đến phản ứng giữa axit terephthalic và các gốc •OH. Hơn nữa, 

phổ huỳnh quang thu được ứng với các thời gian chiếu sáng khác nhau đều có hình 

dạng và bước sóng cực đại giống với của axit 2-hydroxyterephthalic, chứng tỏ phổ 

huỳnh quang thu được trong suốt quá trình quang xúc tác của CeO2/TiO2-NTs@0,1 

chủ yếu là do phản ứng đặc biệt giữa axit terephthalic và các gốc •OH. Hay nói cách 

khác, dưới tác dụng của bức xạ khả kiến, có sự hình thành các gốc •OH với sự có 

mặt của chất xúc tác CeO2/TiO2-NTs@0,1. Điều này có thể được giải thích trong 

phần cơ chế phản ứng trình bày ở phần sau. 

 

Hình 3.38. Đồ thị mối quan hệ giữa cường độ phổ huỳnh quang ở bước sóng 425 

nm theo thời gian chiếu sáng ứng với các tỉ lệ CeO2/TiO2 khác nhau. 

 Hình 3.38 trình bày sự biến thiên cường độ phổ huỳnh quang ở bước sóng 

425 nm theo thời gian chiếu sáng của các vật liệu CeO2/TiO2-NTs ứng với các tỉ lệ 

pha tạp CeO2/TiO2 khác nhau. Kết quả cho thấy cường độ huỳnh quang chiếu sáng 

dung dịch axit terephthalic bằng bức xạ khả kiến gần như tăng tuyến tính theo thời 

gian chiếu sáng. Điều này chứng tỏ gốc •OH hình thành ở bề mặt xúc tác tỉ lệ thuận 
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ờ
n
g
 đ

ộ
(a

.u
.)
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với thời gian chiếu sáng theo động học phản ứng bậc 0. Đồng thời, có thể thấy được 

tốc độ hình thành gốc •OH tạo thành trên bề mặt xúc tác biến đổi theo các tỉ lệ pha 

tạp CeO2/TiO2 khác nhau như sau: tốc độ tạo thành •OH tăng dần khi tăng tỉ lệ pha 

tạp từ 0,05 đến 0,1 và sau đó giảm dần từ 0,1 đến 0,5. Kết quả này khẳng định sự có 

mặt của CeO2 đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tạo gốc hydroxyl tự do của vật 

liệu tổng hợp và giá trị tối ưu tỉ lệ pha tạp CeO2/TiO2 để đạt được lượng •OH hình 

thành cao nhất là 0,1.  

Mặt khác, theo như kết quả được trình bày ở phần trước, có thể thấy được 

thứ tự về khả năng xúc tác quang hóa và tốc độ hình thành gốc •OH là giống nhau 

đối với các tỉ lệ pha tạp CeO2/TiO2. Điều này có nghĩa là tốc độ tạo thành gốc •OH 

càng lớn thì khả năng phân hủy quang hóa càng mạnh, hay nói cách khác hoạt tính 

xúc tác quang hóa tỉ lệ thuận với tốc độ hình thành gốc •OH. Trong suốt quá trình 

xúc tác quang hóa dưới bức xạ ánh sáng khả kiến, sự hấp thụ photon bởi chất xúc 

tác dẫn đến sự kích thích các electron từ vùng hóa trị lên vùng dẫn, tạo ra các cặp 

electron – lỗ trống quang sinh. Các phân tử oxy hòa tan sẽ bắt giữ các electron trong 

vùng dẫn tạo ra các gốc supeoxit và các phân tử nước phản ứng với các lỗ trống 

để tạo ra các gốc •OH, các gốc •OH này ngay sau đó oxi hóa các phân tử chất màu 

bị hấp phụ trên bề mặt xúc tác. Theo như Zuo và các cộng sự [236], trước tiên các 

gốc •OH được tạo thành từ quá trình oxi hóa nước sẽ hấp phụ lên bề mặt của TiO2, 

và sau đó các gốc •OH này sẽ oxi hóa các phân tử MB. Chính vì thế mà tốc độ hình 

thành gốc •OH càng lớn thì hiệu suất phân hủy quang hóa chất màu càng cao. Như 

vậy là với tỉ lệ pha tạp tối ưu là 0,1 thì sự tái kết hợp cặp electron – lỗ trống bị hạn 

chế một cách hiệu quả và đạt được tốc độ tạo thành gốc •OH cao nhất, kéo theo hoạt 

tính xúc tác quang hóa đạt được cũng cao nhất. 

2O
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Hình 3.39. Ảnh hưởng của tert-butanol đến phản ứng phân hủy quang hóa MB. 

 Ngoài ra, để khẳng định sự hình thành các gốc hydroxyl trên bề mặt xúc tác 

khi có bức xạ ánh sáng khả kiến, chúng tôi đã sử dụng tert-butanol làm chất bắt gốc 

tự do •OH và kết quả được thể hiện trên hình 3.39. Với sự có mặt của tert-butanol, 

chúng tôi quan sát được có sự giảm rất rõ hoạt tính xúc tác quang hóa phân hủy 

MB, và hiệu suất phân hủy giảm mạnh khi tăng lượng tert-butanol thêm vào. Cụ 

thể, khi thêm 0,1 mL tert-butanol thì sau 120 phút chiếu sáng, hiệu suất phân hủy 

MB giảm hơn 30% so với khi không có mặt tert-butanol (64,6% so với 97%), 

nhưng với sự có mặt của 0,2 mL tert-butanol thì hiệu suất phân hủy giảm xuống chỉ 

còn 58,3%. Như vậy rõ ràng là phản ứng bị kìm hãm do sự có mặt của chất bắt gốc 

•OH, hay nói cách khác, gốc tự do •OH đóng vai trò quan trọng trong quá trình oxi 

hóa phân hủy quang hóa chất màu MB và phản ứng xảy ra liên quan đến cơ chế tạo 

gốc tự do •OH. 

Để hiểu rõ cơ chế của phản ứng xúc tác quang hóa đối với vật liệu tổng hợp 

CeO2/TiO2-NTs@0,1, vị trí gờ năng lượng (band edge positions) ứng với vùng hóa 

trị (valence band – VB) và vùng dẫn (conduction band – CB) cần được xác định bởi 

chúng có liên quan chặt chẽ đến quá trình oxi hóa quang xúc tác các hợp chất hữu 

cơ. Nói cách khác, phương dịch chuyển của các phần tử mang điện tích (electron và 

lỗ trống quang sinh) hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí các vùng năng lượng của hai 
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chất bán dẫn kết hợp trong vật liệu tổng hợp được.  

Thế vùng dẫn (ECB) và thế vùng hóa trị (EVB) của TiO2 và CeO2 ở điểm đẳng 

điện (pHPZC) được tính toán dựa trên các phương trình thực nghiệm được Xu and 

Schoonen thiết lập như sau [208]: 

        (3.4) 

     (3.5) 

Trong đó, là ái lực electron của chất bán dẫn ( = 5,56 eV đối với CeO2 và 

= 5,81 eV đối với TiO2 [192]); Ee là năng lượng của các electron tự do trên thang 

hydro (Ee = 4,5 eV [192]); Eg là năng lượng vùng cấm của chất bán dẫn. 

 Dựa vào giá trị năng lượng vùng cấm Eg tính được ở phần trước, các giá trị 

thế vùng dẫn và thế vùng hóa trị của của TiO2 và CeO2 xác định được theo các 

phương trình ở trên được trình bày ở bảng 3.11.  

Bảng 3.11. Giá trị thế vùng dẫn và vùng hóa trị tại điểm đẳng điện của TiO2 và 

CeO2 

Vật liệu (eV) Eg (eV) ECB (eV) EVB (eV) 

TiO2 5,81 3,08 -0,230 2,850 

CeO2 5,56 2,93 -0,405 2,525 

Chúng ta biết rằng phản ứng xúc tác quang hóa xảy ra là do các điện tử và lỗ 

trống quang sinh được hình thành trong vật liệu nhờ sự hấp thụ photon có năng 

lượng lớn hơn hoặc bằng với năng lượng vùng cấm của chất bán dẫn. Các lỗ trống 

quang sinh có khả năng oxi hóa và các electron quang sinh có khả năng khử. Để 

phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ bởi phản ứng quang xúc tác, thế oxi hóa của lỗ 

trống quang sinh phải lớn hơn thế khử của gốc hydroxyl (

V/NHE). Ngoài ra, thế oxi hóa khử của điện tử quang sinh phải âm hơn thế của gốc 

superoxit ( V/NHE). Kết quả minh họa trên hình 3.40 có thể dự 

đoán rằng các electron trên vùng dẫn của CeO2 có thể khử trực tiếp O2 thành 

superoxit
 

do ECB của CeO2 (-0,405 eV/NHE) âm hơn nhiều so với 

CB e gE χ E 0,5E  

VB g CBE E E 

χ χ

χ

χ

0
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V/NHE. Mặt khác, EVB của CeO2 (+2,525 eV/NHE) lại dương 

hơn nhiều so với V/NHE cho thấy các lỗ trống quang sinh 

trên CeO2 có khả năng oxi hóa H2O thành •OH. Các gốc tự do và •OH này có 

thể tức thời chuyển điện tích vào trong môi trường phản ứng và do đó kìm hãm sự 

tái kết hợp của cặp electron - lỗ trống quang sinh và làm tăng hoạt tính xúc tác 

quang hóa. Trong khi đó, TiO2 có ECB = -0,23 eV/NHE lại lớn hơn
 

V/NHE nên việc khử trực tiếp O2 thành superoxit
 

trên 

vùng dẫn của TiO2 là khó xảy ra cộng thêm năng lượng vùng cấm của TiO2 lớn 

(3,08 eV) không cho phép sự phân tách electron - lỗ trống khi kích thích bằng bức 

xạ khả kiến. Tuy nhiên, như kết quả đã phân tích ở các phần trước, mặc dù năng 

lượng vùng cấm của CeO2 khoảng 2,93 eV nhưng không có sự hấp thụ bức xạ khả 

kiến nào từ CeO2, nguyên nhân là do orbital 4f của Ce4+ không có electron nào 

(4f0). Vì thế, sự kết hợp CeO2 với oxit bán dẫn TiO2 đã cải thiện hoạt tính xúc tác 

quang hóa của TiO2 trong vùng bức xạ khả kiến cũng như nâng cao khả năng xúc 

tác quang hóa của vật liệu pha tạp CeO2/TiO2-NTs có thể là do tương tác hợp lực 

(synergetic effects) xuất hiện giữa hai oxit pha tạp TiO2 và CeO2 mà cụ thể là do sự 

có mặt của vùng tiếp giáp dị thể (heterojunction) giữa TiO2 và CeO2 trong vật liệu 

tổng hợp và do sự có mặt của ion Ce3+
 với một electron chiếm mức orbital 4f ở bề 

mặt chung tiếp xúc giữa hai oxit.  

Kết quả XPS cho thấy trong vật liệu tổng hợp CeO2/TiO2-NTs xuất hiện ion 

Ce3+ và chúng tôi cho rằng sự có mặt của Ce3+ dẫn đến sự chiếm mức 4f (4f1) với 

thế thấp hơn so với TiO2, tương ứng với vùng năng lượng mới trong năng lượng 

vùng cấm – cho phép sự hấp thụ bức xạ khả kiến thông qua sự chuyển electron từ 

orbital 4f sang orbital 5d [199], [76], [130]. Chính vì thế mà giá trị năng lượng vùng 

cấm Eg của vật liệu CeO2/TiO2-NTs ứng với các tỉ lệ pha tạp khác nhau giảm đáng 

kể xuống dưới 2,7 eV. Bức xạ khả kiến có thể kích thích các electron từ vùng hóa 

trị đến mức trung gian Ce 4f (có thế năng khoảng 1,9 eV [14]) hoặc từ mức Ce 4f 

đến vùng dẫn, hình thành cặp điện tử - lỗ trống [103]. Mặt khác, thế oxi hóa khử 

của cặp Ce3+/Ce4+ có giá trị khoảng +1,64 eV/NHE [69] nhỏ hơn nhiều so với EVB 

0
2 2E (O / O ) 0,28  

0
2E (H O / OH) 1,9  

2O

0
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và lớn hơn nhiều so với ECB của CeO2 và cả TiO2, chứng tỏ các electron quang sinh 

ở vùng dẫn của cả hai oxit này đều có thể khử Ce4+ thành Ce3+ và các lỗ trống trên 

vùng hóa trị của CeO2 và TiO2 đều có thể oxi hóa Ce3+ thành Ce4+. Các ion Ce4+ và 

Ce3+ có thể lập tức chuyển điện tích cho các cấu tử có mặt trong môi trường phản 

ứng, làm giảm tốc độ tái kết hợp của các phần tử mang điện tích [142]. 

Mặt khác, khi kết hợp hai oxit bán dẫn loại n là TiO2 và CeO2 với nhau, theo 

như mô hình của Anderson, vùng tiếp giáp dị thể cấu trúc n-n loại II [132] được 

hình thành giữa hai oxit này, và khi cân bằng nhiệt động được thiết lập, trường điện 

tích bên trong (the inner electric field) cũng được tạo ra ở bề mặt chung (interface) 

giữa TiO2 và CeO2. Khi được chiếu sáng bằng bức xạ khả kiến, CeO2 đóng vai trò 

là chất cảm quang (photosensitizer) có thể bị kích thích và hình thành cặp electron - 

lỗ trống quang sinh như đã phân tích ở trên. Dưới tác dụng của trường điện tích bên 

trong, các electron quang sinh trên CeO2 có thể di chuyển dễ dàng đến vùng dẫn của 

TiO2 do eV lớn hơn eV trong khi các lỗ trống 

vẫn giữ lại trên vùng hóa trị và không thể dịch chuyển sang vùng hóa trị của TiO2 

do eV lớn hơn eV. Và như thế, các cặp electron 

- lỗ trống quang sinh sẽ được phân tách hiệu quả bởi vùng tiếp giáp dị thể 

TiO2/CeO2 được tạo thành trong vật liệu tổng hợp và tốc độ di chuyển của các điện 

tích cũng được thúc đẩy bởi trường điện tích bên trong ở các vùng tiếp giáp dị thể 

này. Kết quả là các hạt mang điện tích này có thể kéo dài thời gian tồn tại và có đủ 

thời gian để phản ứng với các chất màu hấp phụ trên bề mặt xúc tác, do đó hoạt tính 

xúc tác quang hóa sẽ được cải thiện đáng kể. 

Dựa trên sự phân tích ở trên, cơ chế phản ứng xúc tác quang hóa phân hủy 

MB có thể được đề xuất như mô hình ở hình 3.40. Theo mô hình này, dưới bức xạ 

khả kiến, chất xúc tác CeO2/TiO2-NTs hấp thu năng lượng photon và phân tách các 

electron và lỗ trống hiệu quả. Các lỗ trống quang sinh trên vùng hóa trị của CeO2 có 

thể phản ứng với nước hoặc OH- bám trên bề mặt và chuyển thành các gốc •OH 

hoạt động mạnh, đồng thời các electron trên vùng dẫn của CeO2 khuếch tán sang 

vùng dẫn của TiO2 có thể khử trực tiếp O2 thành superoxit
 

có tính oxi hóa mạnh. 

 2CB TiO
E 0,23 

 2CB CeO
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Các gốc
  

này tiếp tục phản ứng với nước để hình thành gốc hydroperoxyl (

) và các gốc tiếp tục chuyển thành H2O2 và cuối cùng tạo thành •OH. 

Bên cạnh đó, các ion Ce4+ có thể bắt giữ điện tử và chuyển thành ion Ce3+, và các 

ion Ce3+ này ngay lập tức tương tác với các phân tử oxi hấp phụ để hình thành các 

gốc superoxit ( ) [126], [209]. Các gốc
 

và •OH có tính oxi hóa mạnh sẽ phân 

hủy MB thành các sản phẩm trung gian và cuối cùng là thành CO2. Cơ chế xúc tác 

quang hóa cho hệ CeO2/TiO2-NTs có thể được mô tả theo các bước sau [82], [76], 

[9]:   

CeO2/TiO2 + hλ → h+ + e-      (3.6) 

   (3.7) 

    (3.8) 

e-    +        →        (3.9) 

   (3.10) 

   (3.11) 

  (3.12) 

Ce4+   +    e-       →    Ce3+    (3.13) 

Ce3+    +    O2      →    Ce4+   +     (3.14) 

( , )   +   MB   →    sản phẩm  (3.15) 

Từ các kết quả phân tích và thảo luận ở trên, chúng tôi cho rằng tương tác 

hợp lực (synergetic effects) của vùng tiếp giáp dị thể hình thành giữa CeO2 và TiO2 

cùng với sự có mặt của ion Ce3+ là nguyên nhân chính dẫn đến sự cải thiện hoạt tính 

xúc tác quang hóa của vật liệu tổng hợp CeO2/TiO2-NTs hơn hẳn so với các oxit 

thuần túy. 

2O

OOH OOH

2O 2O

2h   +   H O     OH   +   H  

h   +   OH      OH      
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2 2O   +   H O     OOH    +   OH   
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Hình 3.40. Sơ đồ minh họa cơ chế xúc tác quang hóa phân hủy MB của vật liệu 

CeO2/TiO2-NTs. 

3.2.2.6. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng – Thuyết trạng thái 

chuyển tiếp 

Các nghiên cứu thực nghiệm về sự phụ thuộc của tốc độ phân hủy các hợp 

chất hữu cơ vào nhiệt độ đã được tiến hành từ những năm 1970 và nhiều công bố đã 

chỉ rõ sự phụ thuộc chặt chẽ giữa hoạt tính xúc tác quang hóa với nhiệt độ phản ứng 

[65]. Trong luận án này, ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng phân hủy 

quang hóa được tiến hành ở các nhiệt độ khác nhau trong khoảng từ 25 đến 65 °C, 

với nồng độ MB ban đầu, lượng xúc tác và khoảng thời gian chiếu sáng được giữ cố 

định tương ứng là 15ppm, 0,08 g và 120 phút.  

 

Hình 3.41. Đồ thị  theo t (phút) ở các nhiệt độ khác nhau (điều kiện: V = 

100 mL, C0(MB) = 15 ppm, mxúc tác= 0,08 gam, thời gian chiếu sáng: 120 phút, nhiệt 
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Thời gian (phút)

25 độ C

35 độ C

45 độ C

55 độ C

65 độ C

 0ln C C

NHE 



102 

 

độ: 25-65 °C). 

Tại mỗi nhiệt độ cố định, vẽ đồ thị  theo thời gian t (phút) và kết 

quả được thể hiện trên hình 3.41. Số liệu thực nghiệm hầu như nằm trên đường 

thẳng mô hình với hệ số xác định R2 cao (R2 > 0,9). Kết quả hồi qui tuyến tính trình 

bày ở bảng 3.12. Các hệ số hồi qui có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Bảng 3.12. Hằng số tốc độ phản ứng phân hủy quang hóa ở các nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ (°C) k (phút-1) R2 p 

25 0,011 0,968 < 0,001 

35 0,013 0,988 < 0,001 

45 0,017 0,990 < 0,001 

55 0,022 0,934 < 0,001 

65 0,03 0,977 < 0,001 

Kết quả cho thấy tốc độ phân hủy quang hóa MB tăng nhanh cùng với sự 

tăng nhiệt độ phản ứng. Cụ thể, khi nhiệt độ tăng từ 25 đến 65 °C, hằng số tốc độ 

phản ứng tăng hơn 63%. Điều này được giải thích dựa vào sự dịch chuyển electron 

của TiO2 trong vùng hóa trị đến các mức năng lượng cao hơn, tạo thuận lợi cho sự 

hình thành nhiều cặp electron – lỗ trống quang sinh hơn, làm tăng tốc độ phân hủy 

quang hóa chất màu [177]. 

Năng lượng hoạt hóa được tính dựa vào phương trình Arrhenius [160]: 

     (3.16) 

  Trong đó, k là hằng số tốc độ (phút-1), A là thừa số Arrhenius, R là hằng số 

khí lý tưởng (8,314 J K−1 mol−1) và T là nhiệt độ tuyệt đối Kelvin (K).   

Lấy logarit tự nhiên hai vế của phương trình (3.16) thu được phương trình:  

       (3.17) 

Giá trị năng lượng hoạt hóa  được tính từ đồ thị mối quan hệ giữa lnk với 

, thông qua độ dốc của đường thẳng (-Ea/R) khi phân tích bằng phương pháp hồi 

quy tuyến tính. Hình 3.42 trình bày đồ thị Arrhenuis giữa lnk với được thiết lập 
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từ các giá trị hằng số tốc độ k tính được ở các nhiệt độ 25, 35, 45, 55 và 65 °C 

(Bảng 3.15). Giá trị Ea của phản ứng phân hủy quang hóa MB bằng chất xúc tác 

CeO2/TiO2-NTs tính được là 21,12 kJ.mol-1. Giá trị
 
Ea thu được nhỏ hơn 42 kJ.mol-1 

chứng tỏ phản ứng phân hủy quang hóa có liên quan đến quá trình kiểm soát khuếch 

tán bởi vì khả năng khuếch tán của mao quản ít phụ thuộc vào nhiệt độ và quá trình 

khuếch tán chủ yếu là sự dịch chuyển của chất tan đến bề mặt, chứ không phải là sự 

khuếch tán của vật liệu dọc theo bề mặt vi mao quản. Ngoài ra, cần phải lưu ý rằng 

giá trị năng lượng hoạt hóa của phản ứng xúc tác quang hóa thường nhỏ hơn so với 

của các phản ứng hóa học thông thường [31]. Bởi vì phản ứng oxi hóa hay phản ứng 

khử quang xúc tác được kích hoạt bằng sự hoạt hóa photon hơn là bằng nhiệt [119], 

Ea được gán với hàng rào thế năng của phản ứng phân hủy quang xúc tác – liên 

quan đến quá trình kiểm soát khuếch tán. Trạng thái hoạt hóa do đó ứng với cấu trúc 

solvat hóa được hình thành giữa các phân tử MB và các gốc hydroxyl tự do (•OH) 

được sinh ra. Giá trị Ea thu được tương đối gần với giá trị năng lượng hoạt hóa của 

phản ứng của gốc •OH [31], [235]. Hay nói cách khác, 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. 
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Hình 3.42. Đồ thị Arrhenuis giữa với của phản ứng phân hủy quang hóa 

MB (điều kiện: V = 100 mL, C0(MB) = 15 ppm, mxúc tác= 0,08 gam, thời gian chiếu 

sáng: 120 phút, nhiệt độ: 25-65 °C). 

Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình xúc tác 

quang hóa phân hủy chất màu MB dựa trên cơ sở phương trình Eyring của thuyết 

ln k l/ T
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trạng thái chuyển tiếp (Transition State Theory). Phương trình Eyring được phát 

triển bởi Henry Eyring vào năm 1935 khi dựa vào thuyết trạng thái chuyển tiếp và 

được dùng để mô tả mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng với nhiệt độ. Phương trình 

này tương tự như phương trình Arrhenius mô tả sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng 

vào nhiệt độ, tuy nhiên, trong khi phương trình Arrhenius chỉ có thể áp dụng vào 

động học của phản ứng pha khí thì phạm vi áp dụng của phương trình Eyring rộng 

hơn, có thể dùng cho cả phản ứng của dung dịch hay phản ứng của hỗn hợp nhiều 

pha [30]. Các thông số nhiệt động học hoạt hóa có thể được tính toán để xem chất 

màu hấp phụ vào bề mặt vật liệu có xảy ra theo dạng phức chất hoạt động trước khi 

hấp phụ cuối cùng hay không. Các thông số nhiệt động hoạt hóa bao gồm enthalpy 

hoạt hóa #H , entropy hoạt hóa
#S và năng lượng tự do hoạt hóa

#G của quá trình 

hấp phụ MB được tính theo phương trình Eyring như sau: 

  

# #H S

b RT R
k T

k e e
h

 


     (3.18) 

trong đó, J.K-1 (hằng số Boltzmann); J.s (hằng số 

Plank). 

Lấy logarit tự nhiên hai vế của phương trình (3.18) thu được phương trình 

Eyring có dạng đường thẳng y = ax +b như sau: 

 

# #1
ln ln bkk H S

T R T h R

  
    

 
   (3.19) 

Các giá trị #H và 
#S của phản ứng phân hủy quang hóa MB được tính từ 

đồ thị Eyring giữa theo  như hình 3.43. Bằng cách phân tích hồi quy tuyến 

tính theo , tính được #H và 
#S từ các giá trị hệ số góc của đường thẳng (-

#H

R

 ) và đoạn cắt với trục tung (
#

ln bk S

h R


 ). Cả đồ thị Arrhenuis và đồ thị Eyring 

đều có mối tương quan tuyến tính rất cao với hệ số xác định R2 > 0,97 được chỉ ra 

trên bảng 3.13. 
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Giá trị #H > 0 cùng với sự tăng dần hằng số tốc độ k khi nhiệt độ tăng chứng 

tỏ phản ứng phân hủy quang hóa MB bằng xúc tác CeO2/TiO2-NTs là phản ứng thu 

nhiệt. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy 
#G tính được cũng có giá trị dương và lớn, 

điều này có nghĩa là phản ứng cần được cung cấp năng lượng để chuyển hóa các 

chất tham gia thành sản phẩm. 
#G  thể hiện rõ sự phụ thuộc vào nhiệt độ khi giá trị 

tăng dần theo chiều tăng nhiệt độ. Khuynh hướng này cũng phù hợp với một số 

công bố khác [178], [67]. Giá trị
#S < 0 cho thấy khả năng sự hình thành phức 

trung gian giữa phân tử MB và chất xúc tác theo cơ chế hấp phụ hóa học kết hợp 

[90], [15]. Đồng thời, giá trị
#S âm cũng phản ảnh không có sự thay đổi cấu trúc 

bên trong của chất hấp phụ nào xảy ra đáng kể trong suốt quá trình hấp phụ [15]. 

Ngoài ra, giá trị 
#S âm cũng phù hợp với phản ứng giữa các phân tử MB hấp phụ 

với các cấu tử oxi hóa bề mặt tạo thành trên xúc tác CeO2/TiO2-NTs trong suốt quá 

trình chiếu sáng.  

Với giá trị #H tính được, chúng tôi tiếp tục đánh giá thêm giá trị năng lượng 

hoạt hóa
 
Ea dựa vào phương trình sau [67], [178]: 

   
#

aE H RT       (3.20) 

 Kết quả cho thấy giá trị Ea tính được từ phương trình 3.20 không chênh lệch 

đáng kể so với giá trị
 
Ea 

thu được từ phương trình Arrhenuis.  
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Hình 3.43. Đồ thị Eyring giữa với của phản ứng phân hủy quang hóa MB 

(điều kiện: V = 100 mL, C0(MB) = 15 ppm, mxúc tác= 0,08 gam, thời gian chiếu sáng: 

120 phút, nhiệt độ: 25-65 °C). 

Bảng 3.13. Các thông số nhiệt động của quá trình phân hủy quang hóa MB 

 

Nhiệt 

độ 

(°C) 

Thuyết 

Arrhenuis 

Thuyết trạng thái chuyển tiếp 

Ea 

(kJ.mol-1) 

R2 #H  

(kJ.mol-1) 

#S  

(kJ.mol-1.K-1) 

#G  

(kJ.mol-1) 

Ea(t) 

(kJ.mol-1) 

R2 

25     84,313 20,962 0,978 

35     86,522 21,045  

45 21,12 0,982 18,484 -0,221 88,731 21,128  

55     90,940 21,212  

65     93,149 21,295  

#

( )a tE H RT  
 

3.2.2.7. Tối ưu hóa các điều kiện tổng hợp CeO2/TiO2-NTs cho phản ứng xúc 

tác quang hóa phân hủy MB 

Để tối ưu các điều kiện tổng hợp nhằm thu được hiệu suất phân hủy quang 

hóa MB cao nhất, chúng tôi đã tiến hành quy hoạch hóa thực nghiệm với với 4 yếu 

tố: (X1) nhiệt độ thủy nhiệt (oC), (X2) nhiệt độ nung (oC), (X3) thời gian thủy nhiệt 

(h) và (X4) tỉ lệ pha tạp CeO2/TiO2 (mol/mol) tương ứng các mức gốc và khoảng 

biến thiên thể hiện ở bảng 3.14 với hàm mục tiêu là hiệu suất phân hủy quang MB, 

các thí nghiệm được chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm MINITAB (phiên bản 16.2) 

theo thiết kế Box-Behnken (BBD) với 27 thí nghiệm cơ sở.  

Bảng 3.14. Thông số thiết lập với bốn yếu tố ảnh hưởng 

 

Thông số các 

mức 

Nhiệt độ thủy 

nhiệt (X1) 

Nhiệt độ nung 

(X2) 

Thời gian thủy 

nhiệt (X3) 

Tỉ lệ pha tạp 

CeO2/TiO2 

(X4) 

Mức gốc  160 550 20 0,3 

Khoảng biến 20 50 2 0,2 

ln
k

T
l/ T
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thiên  

Mức cao (+1) 180 600 22 0,5 

Mức thấp (-1) 140 500 18 0,1 

Mỗi yếu tố độc lập được tiến hành nghiên cứu ở 3 mức khác nhau (được mã 

hóa lần lượt là -1, 0, +1) được chỉ ra trên Bảng 3.15. Việc lặp lại các thí nghiệm ở 

tâm là rất quan trọng vì chúng đưa ra sự đánh giá độc lập sai số thí nghiệm, và đối 

với 4 yếu tố khảo sát thì thí nghiệm trung tâm theo BBD được lặp lại 3 lần [155]. 

Giá trị của hàm mục tiêu Y dưới các điều kiện thí nghiệm kết hợp khác nhau được 

chỉ ra trên Bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Ma trận hóa thí nghiệm bằng phần mềm Minitab và kết quả thí nghiệm 

Thí 

nghiệm 

Các yếu tố Hiệu suất (Y) 

X1 X2 X3 X4 Thực nghiệm 

1 0 -1 0 1 0,722 

2 -1 0 1 0 0,670 

3 0 0 -1 1 0,768 

4 1 0 1 0 0,721 

5 0 -1 0 -1 0,819 

6 -1 0 0 1 0,723 

7 0 0 0 0 0,874 

8 0 1 0 1 0,772 

9 0 1 0 -1 0,870 

10 1 0 0 -1 0,872 

11 -1 0 -1 0 0,720 

12 1 1 0 0 0,768 

13 0 0 1 -1 0,821 

14 0 1 1 0 0,719 

15 1 0 -1 0 0,773 

16 0 0 0 0 0,874 

17 0 0 0 0 0,873 

18 0 1 -1 0 0,769 
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19 -1 0 0 -1 0,822 

20 0 -1 1 0 0,670 

21 0 -1 -1 0 0,718 

22 -1 1 0 0 0,721 

23 0 0 1 1 0,719 

24 1 -1 0 0 0,723 

25 0 0 -1 -1 0,872 

26 -1 -1 0 0 0,672 

27 1 0 0 1 0,770 

Kết quả xử lí số liệu bằng phần mềm Minitab cho các hệ số của phương trình 

hồi quy bậc hai biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu suất phản ứng phân hủy quang MB 

vào các yếu tố: nhiệt độ thủy nhiệt (X1), nhiệt độ nung (X2), thời gian thủy nhiệt 

(X3) và tỉ lệ pha tạp CeO2/TiO2 (X4) như sau: 

2 2 2
1 2 3 4 1 2 3

2
4 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4

3 4

0,8740 0,0249 0,0246 0,0250 0,0502 0,0755 0,0770 0,0774

0,0012 0,0010 0,0005 0,0008 0,0005 0,0003

0,0005

X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X

X

X

Y     

     

  



 

a. Đánh giá sự có nghĩa của mô hình với thực nghiệm 

Bảng 3.16. Phân tích phương sai ANOVA 

Các thông số Bậc tự do 
Tổng các bình 

phương 

Trung bình các 

bình phương 
p 

Regression (Hồi quy) 14 0.122255 0.008732 0.000 

Linear (Tuyến tính) 4 0.052403 0.013101 0.000 

Square (Bình phương) 4 0.069843 0.017461 0.000 

Interaction (Tương tác) 6 0.000009 0.000002 0.746 

Residual error (Sai số phần dư) 12 0.000033 0.000003  

Lack-of-fit (Sự không phù hợp) 10 0.000033 0.000003 0.096 

Pure error (Sai số thuần túy) 2 0.000001 0.000000  

Total 26 0.122288   

Phân tích phương sai ANOVA được áp dụng để đánh giá sự phù hợp thống 
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kê và sự có nghĩa của mô hình đáp ứng bề mặt bậc hai và được kết quả được thể 

hiện trên bảng 3.16 và 3.17. Sự có nghĩa của các hệ số hồi qui được kiểm định bởi 

chuẩn F, với các giá trị p < 0,05 cho biết các hệ số hồi qui có nghĩa. Từ bảng kết 

quả ANOVA, giá trị F của mô hình là 7,22 với giá trị p tương ứng bé hơn 0,05 

chứng tỏ mô hình hoàn toàn có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy hơn 99% có thể 

dùng để dự đoán hồi đáp tối ưu của phản ứng phân hủy quang MB bằng chất xúc tác 

CeO2/TiO2-NTs. Ngoài ra, phương trình hồi quy có hệ số hồi quy cao (R2 = 0,9997), 

có nghĩa là mô hình đưa ra có khả năng giải thích 99,97% kết quả hoặc sự biến đổi 

của hồi đáp. Giá trị R2 = 0,9997 còn chỉ ra mối tương quan cao giữa các hiệu suất 

phân hủy quang MB dự đoán và hiệu suất phân hủy quang MB thực nghiệm thu 

được và vì vậy, mô hình đưa ra là hoàn toàn phù hợp đối với việc tối ưu hóa các 

điều kiện tổng hợp CeO2/TiO2-NTs cho phản ứng xúc tác quang hóa MB trong 

khoảng các thí nghiệm đã lựa chọn.  

Bảng 3.17. Đánh giá phương sai ANOVA đối với mô hình đáp ứng bề mặt cho hiệu 

suất phản ứng phân hủy quang MB 

Yếu tố ảnh hưởng Hệ số hồi quy F p 

X1 0,0249 2688,75 0,00 

X2 0,0246 2617,29 0,00 

X3 -0,0250 2706,77 0,00 

X4 -0,0502 10899,37 0,00 

X1
2 -0,0755 10984,02 0,00 

X2
2 -0,0770 11424,56 0,00 

X3
2 -0,0774 11536,05 0,00 

X4
2 -0,0012 2,62 0,13 

X1X2 -0,0010 1,44 0,25 

X1X3 -0,0005 0,36 0,56 

X1X4 -0,0008 0,81 0,39 

X2X3 -0,0005 0,36 0,56 

X2X4 -0,0003 0,09 0,77 

X3X4 0,0005 0,36 0,56 
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Mô hình  7,22 0,001 

b. Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tổng hợp bằng đáp ứng bề mặt  

 Kết quả xử lý số liệu ở bảng 3.16 cho thấy: các hệ số hồi quy của các yếu tố 

nhiệt độ thủy nhiệt (X1), nhiệt độ nung (X2), thời gian thủy nhiệt (X3) và tỉ lệ pha 

tạp CeO2/TiO2 (X4) đều có ý nghĩa (p < 0,05), các hệ số hồi quy của biến X1 và X2 

có giá trị dương, tức là khi tăng nhiệt độ thủy nhiệt (X1) và nhiệt độ nung (X2) thì 

hiệu suất phản ứng quang phân hủy màu MB sẽ tăng. Tuy nhiên, yếu tố thời gian 

thủy nhiệt (X3) và yếu tố tỉ lệ pha tạp CeO2/TiO2 (X4) có giá trị âm. Chứng tỏ khi  

tang thời gian thủy nhiệt và tang tỉ lệ pha tạp lên sẽ kéo theo sự giảm hiệu suất phản 

ứng phân hủy màu MB dưới tác dụng của nguồn bức xạ khả kiến. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
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(e) (f) 

Hình 3.44. Biểu đồ đáp ứng bề mặt và biểu đồ đường đồng mức của hiệu suất phản 

ứng phân hủy quang MB với các tương tác giữa các yếu tố: (a) nhiệt độ thủy nhiệt 

và nhiệt độ nung, (b) nhiệt độ thủy nhiệt và thời gian thủy nhiệt, (c) nhiệt độ thủy 

nhiệt và tỉ lệ pha tạp Ce/Ti, (d) nhiệt độ nung và thời gian thủy nhiệt, (e) nhiệt độ 

nung và tỉ lệ pha tạp Ce/Ti, (f) thời gian thủy nhiệt và tỉ lệ pha tạp Ce/Ti. 

Biểu đồ đáp ứng bề mặt (Response surface plots) được sử dụng để tiên đoán 

hiệu suất phân hủy quang MB ứng với các giá trị khác nhau của các yếu tố tổng hợp 

cùng với biểu đồ đường đồng mức (Contour plots) đánh giá loại tương tác giữa các 

yếu tố khảo sát này. Bằng việc giữ cố định một biến (yếu tố tổng hợp) ở mức 0 

tương ứng trong khi thay đổi các biến còn lại trong khoảng thí nghiệm đã lựa chọn, 

biểu đồ đáp ứng bề mặt và biểu đồ đường đồng mức được thiết lập thông qua phần 

mềm thống kê nhằm đánh giá mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố khảo sát và kết 

quả thu được đối với phản ứng phân hủy màu MB. Tất cả các kết quả được thể hiện 

trên Hình 3.44.  

Hình 3.44 biểu diễn hiệu suất phản ứng theo các cặp yếu tố khác nhau. Trong 

vùng khảo sát xuất hiện khu vực (màu xanh đậm) cho hiệu suất khá cao (> 0.9), 

điều này tạo cơ sở để dự đoán điểm tối ưu cho hàm mục tiêu đạt được giá trị cao 

nhất.  

c. Nghiên cứu xác định điều kiện tối ưu  

Từ đánh giá ở trên, phương trình hồi quy với các hệ số có nghĩa được rút gọn 

như sau:  
2 2 2

1 2 3 4 1 2 3
0,8740 0,0249 0,0246 0,0250 0,0502 0,0755 0,0770 0,0774X X X X X X XY       

 Kết quả dự đoán điểm tối ưu bằng phần mềm Minitab được thể hiện ở Hình 

3.45. 



112 

 

 

Hình 3.45. Dự đoán hiệu suất tại các điểm tối ưu. 

 Từ Hình 3.45 cho thấy hiệu suất của phản ứng đạt 92,9% tại các giá trị của 

biến số sau: 

 + Nhiệt độ thủy nhiệt (X1): 163 oC   

+ Nhiệt độ nung (X2): 557 oC 

 + Thời gian thủy nhiệt (X3): 20 h  

+ Tỉ lệ pha tạp CeO2/TiO2 (X4): 0,1 (mol/mol) 

Để kiểm chứng mô hình, thí nghiệm được thực hiện 5 lần với điều kiện tại 

điểm tối ưu, kết quả được thể hiện ở Bảng 3.18. 

 Bảng 3.18. Kết quả thí nghiệm với điều kiện tối ưu 

Thí nghiệm Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

Hiệu suất 0,93 0,96 0,95 0,95 0.94 

 Để đánh giá sự sai khác của giá trị dự đoán bằng phần mềm Minitab, chúng 

tôi sử dụng phép kiểm định so sánh với một số (one sample t-test) bằng phần mềm 

SPSS-20. Kết quả cho thấy với mức ý nghĩa   = 0,05, giá trị p hai phía (p-two tail) 

= 0,08 > 0,05 chứng tỏ rằng giá trị dự đoán và giá trị thực nghiệm không khác nhau 

về mặt thống kê. Vì vậy mô hình Box-Behnken đánh giá tốt thí nghiệm khảo sát.  

3.2.2.8. Động học của phản ứng phân hủy quang hóa 

Động học của quá trình hấp phụ và phân hủy quang xúc tác MB bằng vật liệu 

CeO2/TiO2-NTs được thể hiện trên Hình 3.47.  
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Hình 3.46. Động học của quá trình hấp phụ và phân hủy quang xúc tác MB bằng 

CeO2/TiO2-NTs ở các nồng độ đầu khác nhau của MB (điều kiện: V = 100 mL, 

C0(MB) = 5-35 ppm, mxúc tác= 0,08 gam, thời gian chiếu sáng: 120 phút, nhiệt độ 

phòng). 

Theo như nhiều nghiên cứu đã được công bố, sự phụ thuộc của tốc độ phản 

ứng phân hủy quang xúc tác dị thể vào nồng độ của chất màu đã được mô tả tốt bởi 

mô hình động học Langmuir-Hinshelwood (L-H) [12], [97], [101], [176], [106]. 

Đây là mô hình động học của phản ứng xúc tác quang hóa có tính đến tính chất hấp 

phụ của chất màu lên bề mặt của vật liệu xúc tác quang hóa. Mô hình L-H đầu tiên 

được phát triển để mô tả định lượng phản ứng rắn-khí bởi Satterfield năm 1970, và 

tiếp tục được Ollis sử dụng để phân tích phản ứng rắn-lỏng vào năm 1985 [106].  

Quá trình phản ứng giữa chất xúc tác CeO2/TiO2-NTs (ký hiệu là X) và chất 

màu MB có thể được mô tả theo cơ chế lưỡng phân tử, trong đó chất xúc tác phản 

ứng thuận nghịch với chất màu MB để tạo thành phức trung gian [X…MB]*, phức 

này chuyển hóa một chiều tạo thành sản phẩm như sau: 

 X  +  MB    (X…MB)* sản phẩm  (3.21) 

trong đó, k1, k-1 lần lượt là hằng số tốc độ của sự hấp phụ theo chiều thuận và 

nghịch; k2 là hằng số tốc độ của phản ứng xúc tác phân hủy quang hóa.  

Giả sử phản ứng phân hủy quang hóa xảy ra chậm và là bước xác định tốc độ 

1

1

k

k

 2k




114 

 

phản ứng. Khi đó, tốc độ của phản ứng r sẽ tỉ lệ với tỷ phần bề mặt chất phản ứng 

bao phủ lên chất xúc tác, , theo phương trình: 

      (3.22) 

Ở trạng thái cân bằng,   được tính theo phương trình:  

   
1

L

L

K C

K C
 


           (3.23) 

    
1

r L

L

k K CdC
r

dt K C
  


            (3.24) 

Trong đó, kr là hằng số tốc độ phản ứng, KL là hằng số cân bằng hấp phụ, θ là 

tỷ phần bề mặt chất phản ứng bao phủ lên chất xúc tác. C là nồng độ của chất màu ở 

thời gian t bất kì. Hằng số tốc độ phản ứng kr phản ánh tốc độ giới hạn của phản 

ứng ở độ hấp phụ tối đa dưới điều kiện thí nghiệm đã cho.  

Hằng số cân bằng hấp phụ KL trong nghiên cứu phản ứng quang xúc tác thu 

được từ các số liệu thực nghiệm trong sự có mặt của ánh sáng cũng được dùng để 

kiểm tra việc áp dụng phù hợp cơ chế L-H. Cụ thể, nếu giá trị KL thu được khác 

nhiều so với giá trị KL thu được từ cân bằng đẳng nhiệt hấp phụ thì không thể áp 

dụng mô hình L-H để phân tích được [157]. 

Đối với những dung dịch loãng với nồng độ đầu của chất tan thấp, khi KC << 

1  thì mô hình L-H có thể đơn giản hóa thành mô hình động học biểu kiến bậc nhất 

[143]: 

app

dC
k C

dt
  

     
(3.25)

 

trong đó, kapp = kr.KL  là hằng số tốc độ biểu kiến bậc 1 (min−1).   

Lấy tích phân phương trình 3.25 (với điều kiện biên C  = C0a ở  t  =  0, C0a là nồng 

độ đầu của MB sau cân bằng hấp phụ và C là nồng độ của MB ở thời điểm t) được 

phương trình sau:   

0ln( )a
app

C
k t

C
        (3.26) 

r

dC
r k

dt
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Hồi quy tuyến tính 0ln ( )aC C theo t và từ hệ số góc của đường thẳng tính 

được hằng số tốc độ phản ứng kapp. Các kết quả phân tích hồi qui tuyến tính được 

trình bày ở Bảng 3.19.  

Các đường thẳng tương quan giữa 0ln ( )aC C với thời gian t có hệ số xác định 

R2 cao (0,911-0,989) và phân tích hồi qui tuyến tính cho thấy sự tương quan tuyến 

tính này được chấp nhận về mặt thống kê với p < 0,05. Như vậy phản ứng phân hủy 

quang hóa MB phù hợp với mô hình động học bậc nhất L-H. Ngoài ra, như kết quả 

được chỉ ra trong bảng 3.19, hằng số tốc độ biểu kiến bậc 1 giảm dần theo chiều 

tăng dần của nồng độ đầu MB. Chúng tôi cho rằng sự giảm giá trị kapp liên quan đến 

các sản phẩm trung gian được hình thành trong suốt quá trình phân hủy quang hóa, 

chính sự hấp phụ một lượng lớn các sản phẩm trung gian này trên bề mặt xúc tác đã 

làm giảm khả năng phân hủy quang hóa MB, và do đó gây nên ảnh hưởng tiêu cực 

đến tốc độ phân hủy chung của quá trình. 

Ảnh hưởng của nồng độ đầu MB đến tốc độ đầu của phản ứng phân hủy 

quang hóa cũng được thể hiện trong bảng 3.19. Có thể thấy được tốc độ đầu của 

phản ứng tăng khi nồng độ của MB tăng từ 5 ppm đến 15 ppm, nhưng lại giảm 

mạnh khi nồng độ đầu của MB vượt quá 15 ppm. 

Bảng 3.19. Hằng số tốc độ biểu kiến tính toán ở các giá trị nồng độ đầu khác nhau 

của MB 

C0 (ppm) (phút-1) r0 R2 p 

5 0,036 0,18 0,989 < 0,001 

10 0,034 0.34 0,979 < 0,001 

15 0,032 0.48 0,970 < 0,001 

20 0,014 0.28 0,967 < 0,001 

25 0,007 0.15 0,911 < 0,001 

30 0,005 0.15 0,958 < 0,001 

35 0,004 0,13 0,956 < 0,001 

Trong suốt quá trình phân hủy quang hóa, các sản phẩm trung gian được 

hình thành liên tục và can thiệp vào việc xác định động học phản ứng so sự cạnh 

tranh giữa quá trình phân hủy quang và quá trình hấp phụ. Vì vậy, việc tính toán 

động học thường được tiến hành ở thời điểm bắt đầu chiếu sáng khi mà những thay 

appk
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đổi do ảnh hưởng của các sản phẩm trung gian có thể xem như bỏ qua. Tốc độ đầu  

phân hủy quang xúc tác có thể được biểu diễn như là hàm của nồng độ theo phương 

trình: 

0
0

01

r L a

L a

k K C
r

K C



    (3.27) 

Biến đổi phương trình 3.27 thành phương trình sau, cho thấy sự phụ thuộc 

của giá trị vào các giá trị nồng độ Coa 
tương ứng: 

01 1a

app r r L

C

k k k K
      (3.28) 

Hình 3.47 trình bày đồ thị 1/ với các nồng độ Coa khác nhau. Đường 

thẳng tương quan có hệ số xác định cao (R2 = 0.969, p = 6.10-5) khẳng định động 

học của phản ứng phân hủy quang hóa MB trên CT phù hợp với mô hình L-H. Các 

giá trị hằng số kr và KL tính được từ hệ số góc và đoạn cắt trục tung của đường 

thẳng tương ứng là 0,103 mg.L-1.phút-1 và 0,840 L.mg-1. Giá trị hằng số cân bằng 

hấp phụ trong mô hình động học phân hủy quang xúc tác được xác định trong 

nghiên cứu của chúng tôi gần với giá trị hằng số cân bằng KL thu được từ nghiên 

cứu đẳng nhiệt hấp phụ ở phần trước, điều này càng chứng tỏ phản ứng phân hủy 

quang hóa MB thỏa mãn mô hình Langmuir-Hinshelwood. Tuy nhiên, điểm đáng 

chú ý là trong một số nghiên cứu khác được công bố thì giá trị hằng số cân bằng hấp 

phụ tính được trong điều kiện có chiếu sáng có thể khác biệt đáng kể so với giá trị 

KL tính được khi xét trong điều kiện không chiếu sáng [104], [180]. Vấn đề này vẫn 

chưa được giải thích rõ ràng. 

1

appk

appk
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Hình 3.47. Đồ thị 1/kapp theo Co (điều kiện: V = 100 mL, C0(MB) = 5-35 ppm, mxúc 

tác= 0,08 gam, thời gian chiếu sáng: 120 phút, nhiệt độ phòng). 

Kết luận mục 3.2.2: Đã nghiên cứu một cách có hệ thống phản ứng xúc tác 

phân hủy quang hóa phẩm nhuộm của vật liệu CeO2/TiO2-NTs trong vùng khả kiến. 

Kết quả cho thấy: 

- Việc thêm CeO2 đã mở rộng vùng hấp thụ ánh sáng của TiO2 về phía vùng 

khả kiến, cải thiện hoạt tính xúc tác quang của vật liệu pha tạp so với các oxit thuần 

túy ban đầu, thể hiện ở hiệu suất phân hủy quang hóa MB sau 60 phút chiếu sáng 

đạt được đến 84,6% với sự có mặt của CeO2/TiO2-NTs@0,1 nhưng chỉ đạt khoảng 

46,7%, 6,3% và 1% với xúc tác là P25, TiO2-NTs 550 và CeO2 tương ứng. Vật liệu 

CeO2/TiO2-NTs bền trong môi trường phản ứng quang hóa, sau ba lần tái sinh xúc 

tác, hoạt tính gần như không thay đổi. 

-  Sự hình thành cũng như tầm quan trọng của các gốc hydroxyl (•OH) trên 

bề mặt vật liệu xúc tác dưới bức xạ khả kiến đã được nghiên cứu bằng kĩ thuật 

huỳnh quang sử dụng axit terephthalic làm chất dò và dùng chất bắt gốc •OH là 

tert-butanol. Kết quả phân tích cho thấy gốc tự do •OH đóng vai trò quan trọng 

trong quá trình oxi hóa phân hủy quang hóa chất màu MB và phản ứng xảy ra liên 

quan đến cơ chế tạo gốc tự do •OH. Tốc độ tạo thành gốc •OH càng lớn thì khả 

năng phân hủy quang hóa chất màu càng mạnh, và với tỉ lệ pha tạp CeO2/TiO2 tối 

ưu là 0,1 thì sự tái kết hợp cặp electron – lỗ trống bị hạn chế một cách hiệu quả và 

đạt được tốc độ tạo thành gốc •OH cao nhất, kéo theo hoạt tính xúc tác quang hóa 

đạt được cũng cao nhất. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, đây là kết quả lần đầu tiên 
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được công bố về việc sử dụng kĩ thuật huỳnh quang và tert-butanol để chứng minh 

phản ứng xúc tác quang hóa phân hủy MB dưới bức xạ khả kiến xảy ra theo cơ chế 

tạo gốc tự do bằng vật liệu CeO2/TiO2-NTs. 

- Đã tính toán được thế vùng dẫn (ECB) và thế vùng hóa trị (EVB) của TiO2 và 

CeO2, từ đó xác định được phương dịch chuyển của các electron và lỗ trống quang 

sinh hình thành trong vật liệu tổng hợp CeO2/TiO2-NTs và đề xuất được cơ chế của 

phản ứng xúc tác quang hóa phân hủy MB dưới bức xạ khả kiến bằng xúc tác 

CeO2/TiO2-NTs. Kết quả phân tích cho thấy tương tác hợp lực (synergetic effects) 

của vùng tiếp giáp dị thể hình thành giữa CeO2 và TiO2 cùng với sự có mặt của ion 

Ce3+ với sự chiếm mức 4f (4f1) tương ứng với vùng năng lượng mới trong năng 

lượng vùng cấm là nguyên nhân chính dẫn đến sự cải thiện hoạt tính xúc tác quang 

hóa của vật liệu tổng hợp CeO2/TiO2-NTs hơn hẳn so với các oxit thuần túy. 

- Phương trình Arrhenius và phương trình Eyring đã được sử dụng để đánh 

giá các thông số nhiệt động hoạt hóa bao gồm năng lượng hoạt hóa Ea, enthalpy 

hoạt hóa #H , entropy hoạt hóa
#S và năng lượng tự do hoạt hóa

#G của quá 

trình hấp phụ MB. 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. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, việc 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 lần đầu tiên được công bố. Động 

học phân hủy quang hóa MB trên xúc tác CeO2/TiO2-NTs thỏa mãn mô hình động 

học Langmuir-Hinshelwood (L-H) với giá trị hằng số cân bằng hấp phụ gần với giá 

trị hằng số cân bằng KL thu được từ nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ.  

- Các yếu tố tổng hợp vật liệu cấu trúc nano ống CeO2/TiO2 ảnh hưởng đến hiệu 

quả xúc tác quang đã được thực hiện tối ưu hóa bằng thiết kế Box-Behnken dựa 

trên phương pháp đáp ứng bề mặt nhằm tìm ra các điều kiện tối ưu để đạt được 

hiệu suất xúc tác quang lớn nhất. Đây là công bố đầu tiên 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. Kết quả tối ưu cho thấy hiệu suất phân hủy 

MB tối đa đạt được 92,9% khi tiến hành ở các điều kiện tổng hợp: nhiệt độ thủy 

nhiệt là 163 °C, thời gian thủy nhiệt là 20 h, tỉ lệ mol Ce/Ti là 0,1 và nhiệt độ nung 
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là 557 °C. Kết quả cho thấy mô hình phù hợp với việc dự đoán hiệu suất phân hủy 

tối đa MB cũng như thiết kế và tối ưu hóa các yếu tố tổng hợp với hệ số tương quan 

của mô hình là 0,997. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Vật liệu TiO2 cấu trúc nano ống đã được tổng hợp thành công bằng quy trình 

thủy nhiệt đơn giản với tiền chất ban đầu là bột TiO2 thương mại dễ tìm, giá thành 

thấp. Kết quả nghiên cứu một cách hệ thống ảnh hưởng của nhiệt độ thủy nhiệt và 

thời gian thủy nhiệt đến tính chất hình thái, cấu trúc và bề mặt vật liệu cho thấy điều 

kiện thủy nhiệt ở 160 °C, 20 h các nano ống TiO2 hình thành tương đối đồng nhất, 

rõ ràng với đường kính ngoài khoảng 10 nm, diện tích bề mặt BET khoảng 247 

m2/g và chiều dài ống trung bình vào khoảng 270 nm. 

2. Đã tiến hành pha tạp thành công CeO2 lên trên bề mặt ống nano TiO2 bằng 

phương pháp kết tủa lắng đọng hóa ướt và ảnh hưởng của tỉ lệ CeO2/TiO2 pha tạp 

cũng như nhiệt độ nung đến cấu trúc, hình thái, thành phần và tính chất hấp thụ bức 

xạ khả kiến của vật liệu CeO2/TiO2-NTs cũng được nghiên cứu. Kết quả cho thấy sự 

pha tạp CeO2 vào TiO2 vẫn duy trì cơ bản cấu trúc tinh thể anatase của TiO2 và tồn 

tại của một hỗn hợp của trạng thái oxi hóa – khử Ce4+/ Ce3+ trên bề mặt của vật liệu 

tổng hợp CeO2/TiO2-NTs@0,1. So với mẫu TiO2-NTs và CeO2 thuần túy chưa pha 

tạp, hoạt tính xúc tác quang hóa của vật liệu biến tính CeO2/TiO2-NTs chuyển về 

vùng khả kiến và có thể dùng ánh sáng tự nhiên để kích thích quang hóa. 

3. Đã nghiên cứu một cách có hệ thống phản ứng xúc tác phân hủy quang hóa 

phẩm nhuộm của vật liệu CeO2/TiO2-NTs trong vùng bức xạ khả kiến. Tương tác 

hợp lực (synergetic effects) của vùng tiếp giáp dị thể hình thành giữa CeO2 và TiO2 

cùng với sự có mặt của ion Ce3+ là nguyên nhân chính dẫn đến sự cải thiện hoạt tính 

xúc tác quang hóa của vật liệu tổng hợp CeO2/TiO2-NTs hơn hẳn so với các oxit 

thuần túy. Kết quả phân tích bằng kĩ thuật huỳnh quang sử dụng axit terephthalic 

làm chất dò và dùng chất bắt gốc •OH là tert-butanol cho thấy gốc tự do •OH đóng 

vai trò quan trọng trong quá trình oxi hóa phân hủy quang hóa chất màu MB và 

phản ứng xảy ra liên quan đến cơ chế tạo gốc tự do •OH. Tốc độ tạo thành gốc •OH 

càng lớn thì khả năng phân hủy quang hóa chất màu càng mạnh. Theo sự hiểu biết 

của chúng tôi, đây là kết quả lần đầu tiên được công bố về việc sử dụng kĩ thuật 
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huỳnh quang và tert-butanol để chứng minh phản ứng xúc tác quang hóa phân hủy 

MB dưới bức xạ khả kiến xảy ra theo cơ chế tạo gốc tự do bằng vật liệu CeO2/TiO2-

NTs.  

4. Đẳng nhiệt hấp phụ cho thấy sự hấp phụ MB trên CeO2/TiO2-NTs tuân theo mô 

hình đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich. Động học phân hủy quang hóa MB trên 

xúc tác CeO2/TiO2-NTs thỏa mãn mô hình động học Langmuir-Hinshelwood (L-

H) với giá trị hằng số cân bằng hấp phụ gần với giá trị hằng số cân bằng KL thu 

được từ nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ. Phương trình Arrhenius và phương trình 

Eyring đã được sử dụng để đánh giá các thông số nhiệt động hoạt hóa bao gồm năng 

lượng hoạt hóa Ea, enthalpy hoạt hóa #H , entropy hoạt hóa #S và năng lượng tự 

do hoạt hóa #G của quá trình hấp phụ MB. 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. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, việc 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 lần đầu tiên được 

công bố.  

5. Các yếu tố tổng hợp vật liệu cấu trúc nano ống CeO2/TiO2 ảnh hưởng đến hiệu 

quả xúc tác quang đã được thực hiện tối ưu hóa bằng thiết kế Box-Behnken dựa trên 

phương pháp đáp ứng bề mặt nhằm tìm ra các điều kiện tối ưu để đạt được hiệu suất 

xúc tác quang lớn nhất. Đây là công bố đầu tiên 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. Kết quả tối ưu cho thấy hiệu suất phân hủy MB tối đa 

đạt được 92,9% khi tiến hành ở các điều kiện tổng hợp: nhiệt độ thủy nhiệt là 163 

°C, thời gian thủy nhiệt là 20 h, tỉ lệ mol Ce/Ti là 0,1 và nhiệt độ nung là 557 °C. 

Kết quả cho thấy mô hình phù hợp với việc dự đoán hiệu suất phân hủy tối đa MB 

cũng như thiết kế và tối ưu hóa các yếu tố tổng hợp với hệ số tương quan của mô 

hình là 0,997. 
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Tuyết, Trương Quý Tùng, Trần Thái Hòa (2017), “Tổng hợp nano ống TiO2 

pha tạp CeO2 và khảo sát hoạt tính xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả 

kiến”, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, T6 (N0 1), tr. 59-67. 

4. Lê Thị Thanh Tuyền, Đào Anh Quang, Trần Thanh Tâm Toàn, Trương Quý 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Phổ Raman của TiO2-NTs 550 

 

 

Phụ lục 2. Phổ Raman của CeO2/TiO2-NTs@0,1 
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Phụ lục 3. Kết quả đo đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ nitơ của mẫu TiO2-NTs 

550 
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Phụ lục 4. Kết quả đo đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ nitơ của mẫu CeO2/TiO2-

NTs@0,1 
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Phụ lục 5. Kết quả đo đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ nitơ của mẫu TiO2-

NTs(160 oC, 20h) 
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Phụ lục 6. Giản đồ XRD của TiO2-NTs(160 oC, 20h) 

 

Phụ lục 7. Giản đồ XRD của TiO2-NTs 550

 

Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - T2

01-089-4921 (C) - Anatase, syn - TiO2 - Y: 59.58 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Tetragonal - a 3.77700 - b 3.77700 - c 9.50100 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Body-centered - I41/amd (141) - 4 - 135.539 - I/Ic

00-018-1405 (N) - Titanium Oxide - Ti9O17 - Y: 52.35 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 5.57000 - b 7.10000 - c 22.15000 - alpha 97.100 - beta 131.000 - gamma 109.800 - Primitive - P (0) - 2 - 543.261 - F21=  3(0.06

01-074-1940 (C) - Titanium Oxide - TiO2 - Y: 65.15 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 12.17870 - b 3.74120 - c 6.52490 - alpha 90.000 - beta 107.054 - gamma 90.000 - Base-centered - C2/m (12) - 8 - 284.221 - I/I

File: ThanhTuyenHue T2.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 °
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Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - TNT

00-021-1272 (*) - Anatase, syn - TiO2 - Y: 40.21 % - WL: 1.5406 - Tetragonal - a 3.78520 - b 3.78520 - c 9.51390 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Body-centered - I41/amd (141) - 4 - 136.313 - I/Ic PDF 3.3 - F

1)

File: ThanhTuyen TNT.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 12 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - 

   Left Angle: 23.660 ° - Right Angle: 27.410 ° - Left Int.: 51.9 Cps - Right Int.: 20.6 Cps - Obs. Max: 25.319 ° - d (Obs. Max): 3.515 - Max Int.: 1680 Cps - Net Height: 1642 Cps - FWHM: 0.682 ° - Chord Mid.: 25.285 ° - Int. 
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Phụ lục 8. Giản đồ XRD của CeO2/TiO2-NTs@0,1 

 

 

 

 

  

Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - CT11

00-034-0394 (*) - Cerianite-(Ce), syn - CeO2 - Y: 23.89 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 5.41134 - b 5.41134 - c 5.41134 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - 4 - 158.458 - F1

00-021-1272 (*) - Anatase, syn - TiO2 - Y: 39.26 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Tetragonal - a 3.78520 - b 3.78520 - c 9.51390 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Body-centered - I41/amd (141) - 4 - 136.313 - I/Ic 

2)

1)

File: ThanhTuyen CT11.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° -

   Left Angle: 26.750 ° - Right Angle: 30.980 ° - Left Int.: 29.7 Cps - Right Int.: 35.2 Cps - Obs. Max: 28.815 ° - d (Obs. Max): 3.096 - Max Int.: 250 Cps - Net Height: 218 Cps - FWHM: 0.664 ° - Chord Mid.: 28.703 ° - Int. Br

   Left Angle: 22.070 ° - Right Angle: 26.600 ° - Left Int.: 42.3 Cps - Right Int.: 34.0 Cps - Obs. Max: 25.479 ° - d (Obs. Max): 3.493 - Max Int.: 465 Cps - Net Height: 429 Cps - FWHM: 0.822 ° - Chord Mid.: 25.286 ° - Int. Br
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Phụ lục 9. Phổ EDX của mẫu CeO2/TiO2-NTs@0,1 

 

Spectrum processing :  

No peaks omitted 

 

Processing option : All elements analyzed (Normalised) 

Number of iterations = 3 

 

Standard : 

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 

Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM 

Ce    CeO2   1-Jun-1999 12:00 AM 

 

Element Weight% Atomic%  

         

O K 27.32 56.04  

Ti K 59.72 40.92  

Ce L 12.96 3.03  

    

Totals 100.00   

 

 


