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MỞ ĐẦU 

Trong những thập kỷ gần đây, vật liệu nano đang thu hút rất 

nhiều sự quan tâm của các nhóm nghiên cứu bởi những đặc tính lý hóa 

mới lạ bắt nguồn từ các hiệu ứng như hiệu ứng lượng tử, hiệu ứng kích 

thước và hiệu ứng bề mặt. Trong số các vật liệu nano khác nhau, vật 

liệu nano dựa trên đất hiếm thường thể hiện các đặc tính vật lý và hóa 

học độc đáo, điều này bắt nguồn từ phân lớp 4f của chúng. Những vật 

liệu này ngày càng được chú ý trong nhiều lĩnh vực quan trọng khác 

nhau như xúc tác, cảm biến khí, kỹ thuật y sinh để chẩn đoán và điều 

trị, ... Kết quả nghiên cứu chứng minh rằng vật liệu nano đất hiếm có 

những đặc tính vượt trội so với dạng khối của nó. Vì vậy, việc nghiên 

cứu tổng hợp và biến tính các hợp chất đất hiếm có cấu trúc nano để 

khám phá các đặc tính hóa lý mới, những ứng dụng mới là rất quan 

trọng. 

Cho đến nay, có nhiều cách tiếp cận khác nhau để tổng hợp vật 

liệu nano với sự kiểm soát về hình thái, kích thước và thành phần. 

Trong đó, phương pháp hóa học được coi là con đường mới bởi những 

ưu điểm vượt trội trong việc chế tạo các cấu trúc nano khác nhau thông 

qua việc điều chỉnh các thông số phản ứng như nồng độ chất ban đầu, 

nhiệt độ và thời gian phản ứng. Nhiều cấu trúc nano oxit đất hiếm như 

CeO2, Gd2O3, Nd2O3, Er2O3… đã được nghiên cứu, tổng hợp để phát 

hiện ra những tính chất hóa lý độc đáo và có tiềm năng ứng dụng trong 

nhiều lĩnh vực. Trong số các oxit đất hiếm, ceria (CeO2), là một chất 

bán dẫn oxit kim loại có năng lượng vùng cấm rộng, trữ lượng dồi dào, 

không độc hại và giá thành rẻ, được sử dụng rộng rãi trong xúc tác dị 

thể do khả năng chuyển đổi dễ dàng giữa các trạng thái ôxy hóa Ce4+ 

và Ce3+. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng kích thước hạt, hình 

thái, khuyết tật bề mặt ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất xúc tác của 

CeO2. 

Neodymium oxit (Nd2O3) được biết đến là một trong những oxit 

đất hiếm thú vị nhất do các tính chất quang và điện độc đáo của nó. 
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Nd2O3 được sử dụng trong các ứng dụng đầy hứa hẹn như trong điều 

trị ung thư phổi, cảm biến khí, xúc tác, vật liệu phát quang, vật liệu 

tương thích sinh học. Các cấu trúc nano Nd2O3 khác nhau đã được 

tổng hợp thành công bằng một số phương pháp như đốt sol-gel, sol-

gel, thủy nhiệt, hệ vi nhũ tương, v.v ... Gadolini oxit (Gd2O3) cũng là 

một trong những oxit đất hiếm quan trọng, được ứng dụng rộng rãi 

trong các lĩnh vực chẳng hạn như chụp ảnh cộng hưởng từ, phát quang 

và vật liệu chuyển đổi, cảm biến khí và xúc tác nhờ tính ổn định nhiệt 

và hóa học cao, năng lượng photon thấp và độ rộng vùng cấm lớn 5,4 

eV. Các đặc tính độc đáo của cấu trúc nano Gd2O3 phụ thuộc nhiều 

vào kích thước và hình dạng của nó. Bridot và cộng sự. báo cáo rằng 

cấu trúc lõi-vỏ Gd2O3@polysiloxan, kích thước lõi oxit ảnh hưởng lớn 

đến hiệu suất hình ảnh huỳnh quang và cộng hưởng từ. Cha và cộng 

sự cho thấy cường độ phát quang của các hạt nano Gd2O3 pha tạp Eu 

bị ảnh hưởng rất nhiều bởi kích thước hạt. Nhóm Li chỉ ra rằng kích 

thước và hình dạng của vật liệu nano Gd2O3: Eu3+ ảnh hưởng mạnh 

đến tính chất phát quang của chúng do cấu trúc bề mặt khác nhau. Do 

đó, việc phát triển các phương pháp hóa học đơn giản và chi phí thấp 

để tổng hợp thành công cấu trúc nano đất hiếm là điều cần thiết để 

khai thác các đặc tính độc đáo của nó. Tuy nhiên, các chiến lược tổng 

hợp các hạt nano đất hiếm như CeO2, Nd2O3 và Gd2O3 với độ phân tán 

cao và đồng nhất về kích thước và hình thái vẫn là một thách thức lớn 

và cần được nghiên cứu thêm. Hơn nữa, theo hiểu biết của chúng tôi, 

ở Việt Nam chưa có một công trình nghiên cứu hệ thống nào về nhóm 

tài liệu này. Vì vậy, trong luận văn này, chúng tôi chọn đề tài: “Tổng 

hợp, biến tính vật liệu nano của một số nguyên tố đất hiếm và đánh 

giá hoạt tính xúc tác quang hóa“.   
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Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Vật liệu nano oxit đất hiếm   

1.2. Cấu trúc của oxit đất hiếm          

1.3 Tổng quan về nano gadolini oxit.   

1.4.  Tổng quan về nano Nd2O3   

1.5 Tổng quan về nano CeO2   

1.6. Một số phương pháp hóa học điều chế vật liệu nano   

1.6.1 Phản ứng kết tủa trong dung môi nước   

1.6.2 Phản ứng kết tủa trong dung môi hữu cơ   

1.7. Quá trình oxy hóa – khử nâng cao và ứng dụng   

1.7.1. Quá trình oxy hóa – khử nâng cao   

1.7.2 Ứng dụng vật liệu nano oxit đất hiếm trong xúc tác 

quang.   

Chương 2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU  

2.1. Mục tiêu 

Tổng hợp một số vật liệu nano đất hiếm bằng phương pháp hóa 

học; Nghiên cứu các thông số phản ứng để kiểm soát kích thước hạt 

và hình thái của vật liệu nano; đánh giá khả năng xúc tác quang và 

phản ứng oxy hóa-khử nâng cao của vật liệu nano tổng hợp.  

2.2. Nội dung nghiên cứu  

- Các phương pháp hóa học đơn giản đã được phát triển để tổng 

hợp cấu trúc nano CeO2 và sử dụng làm chất xúc tác cho quá trình 

quang phân hủy xanh metylen. 

- Các phương pháp polyol đã được phát triển để tổng hợp các 

cấu trúc nano Gd2O3 và sử dụng làm chất xúc tác cho các quá trình 

oxy hóa nâng cao. 

- Các phương pháp tiếp cận hai pha đã được phát triển để tổng 

hợp cấu trúc nano Nd2O3. 

- Vật liệu nano CeO2 và Gd(OH)3 pha tạp bởi ion Nd bằng 

phương pháp polyol 
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2.3. Phương pháp nghiên   

Phương pháp tổng hợp vật liệu nano oxit đất hiếm. 

Phương pháp nhiễu xạ tia X, phương pháp quang điện tử tia X, 

Các phương pháp đặc trưng vật liệu khác như: SEM, TEM, BET... 

2.4. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Vật liệu nano Nd2O3 

Cấu trúc nano Nd2O3 bao gồm các hạt nano phân cấp và mạng 

lưới nano được tổng hợp bằng phương pháp hai pha. Một số thông số 

tổng hợp như nhiệt độ hòa tan và thời gian phản ứng đã được nghiên 

cứu để tìm ra điều kiện tối ưu trong quá trình tổng hợp các hạt nano 

Nd2O3 sơ cấp. Các hạt nano, được tổng hợp ở 180 oC trong 24 giờ, cho 

thấy hình thái đồng nhất, độ phân tán cao với kích thước hạt trung bình 

khoảng 10nm. 

Bằng cách loại bỏ chất hoạt động bề mặt oleat bằng etanol và 

đốt cháy, chúng tôi thu được hai hình thái Nd2O3 độc đáo bao gồm: (i) 

các hạt nano phân cấp được hình thành từ quá trình tự lắp ráp của các 

hạt nano ban đầu; (ii) quá trình oxy hóa oleate tạo thành mạng nano 

có độ xốp cao bằng sự kết hợp của các hạt nano sơ cấp. Kết quả được 

thể hiện trong hình 3.1 và 3.2. 

 

Hình 3.1. Ảnh SEM (a, b), TEM (c) và HRTEM của nano Nd2O3 

dạng quả cầu phân cấp. 

(b(

a

( (
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Hình 3.2. Ảnh SEM (a, b) và TEM (c, d) của nano Nd2O3 mạng lưới xốp. 

Pha và cấu trúc tinh thể của cấu trúc nano Nd2O3 được nghiên 

cứu bằng kỹ thuật XRD (Hình 3.3). Tất cả các pic rõ ràng đặc trưng 

của Nd2O3 với hằng số mạng a = b = c = 11.07200 Å, tương ứng với 

JCPDS số 21-0579. Cả hai mẫu đều có phản xạ rộng với cường độ 

thấp, cho thấy những cấu trúc này được hình thành từ kích thước nhỏ 

của các hạt Nd2O3. Các vạch nhiễu xạ yếu hơn của các quả cầu nano 

Nd2O3 phân cấp cho thấy rằng các hạt hình cầu đã được bao phủ bởi 

các chất đóng nắp vô định hình. Bên cạnh đó, không quan sát thấy các 

đỉnh nhiễu xạ tuơng ứng với neodymium hydroxide hoặc neodymium 

nitrate, chứng tỏ độ tinh khiết cao của tất cả các sản phẩm thu được. 

Điều này chỉ ra rằng cấu trúc nano Nd2O3 xốp phân cấp với nhiều hình 

thái khác nhau có thể đạt được bằng phương pháp đơn giản.  

 

Hình 3.3. Giản đồ XRD của Nd2O3 dạng mạng lưới xốp (a), và quả 

cầu phân cấp (b). 

( (

( (
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 Những kết quả trên chứng minh rằng cấu trúc nano Nd2O3 

mạng lưới xốp phân cấp với diện tích bề mặt cao đã được điều chế 

thành công theo phương pháp hiện nay. Việc chuẩn bị các hạt nano và 

mạng lưới nano được thực hiện trong một quá trình phản ứng hai giai 

đoạn, bao gồm việc tổng hợp các NP theo các phản ứng (1), (2) và (3), 

và tập hợp các NP sau đó để tạo thành cấu trúc phân cấp. Cơ chế được 

đề xuất để hình thành cấu trúc nano Nd2O3 mạng lưới phân cấp được 

trình bày trong Hình 3.4. 

(CH3)3CNH2 +  2H2O ↔ (CH3)3CNH3
+  4OH−     (1) 

4Nd3+(aq) +  3OH− ↔  Nd(OH)3      (2) 

        2Nd(OH)3  ↔  Nd2O3 + 3H2O     (3) 

 

Hình 3.4. Sơ đồ cơ chế hình thành Nd2O3 cấu trúc nano phân cấp 

dạng quả cầu và dạng mạng lưới. 

 Kết luận:  Trong phần này, bằng cách phát triển phương pháp 

hai pha, thử nghiệm một số điều kiện tổng hợp, chúng tôi đã tổng hợp 

thành công hạt nano đơn phân tán Nd2O3 với kích thước hạt rất nhỏ và 

đồng đều. Loại bỏ chất hoạt động bề mặt bằng cách kết tủa trong etanol 

tạo thành các hạt nano có đường kính khoảng 350 nm. Trong khi đó, 

việc loại bỏ chất hoạt động bề mặt bằng cách nung trong không khí 

gây ra sự kết tụ của các hạt nano tạo thành một mạng lưới nano. 
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3.2. Vật liệu nano CeO2 và tính chất xúc tác quang 

Chúng tôi đã trình bày một phương pháp polyol đơn giản để 

điều chế các hạt nano CeO2 phân cấp bằng cách sử dụng trietylen 

glycol (TEG) làm chất hoạt động bề mặt. Vật liệu nano thu được có 

dạng hình cầu đồng nhất với độ phân tán tốt, được ghép từ các hạt 

nano sơ cấp có đường kính ~ 5nm. Hơn nữa, các hạt nano CeO2 phân 

cấp thể hiện hoạt tính xúc tác tuyệt vời cho phản ứng phân hủy xanh 

metylen (BM). 

Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến hình thái của các tinh thể 

nano CeO2 sản phẩm đã được nghiên cứu. Hình ảnh SEM và TEM chỉ 

ra rằng hình thái của tinh thể nano có thể được điều chỉnh thông qua 

việc kiểm soát nhiệt độ phản ứng. Ở tất cả các nhiệt độ thủy nhiệt (70-

90 oC), vật liệu nano CeO2 thu được có cấu trúc phân cấp với hình cầu 

và độ phân tán đều đặn. Kiến trúc phân cấp được lắp ráp từ các hạt 

nano sơ cấp có đường kính khoảng 5 nm (Hình 3.5). Kết quả chỉ ra 

rằng các hạt CeO2 được tổng hợp ở 80 oC là phân tán tốt nhất và phân 

bố kích thước hạt hẹp hơn so với 70 và 90 oC. 

 
 

Hình 3.5. Ảnh SEM (a, b) và TEM của mẫu CeO2-80 

Phổ XRD của mẫu CeO2-80 được nghiên cứu để xác định các 

pha tinh thể và ước tính kích thước tinh thể (hình 3.6). Hình 3.6 cho 
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thấy XRD của các hạt nano CeO2-80 phân cấp. Các đỉnh tương ứng 

với (111), (200), (311), (222), (331) của cấu trúc lập phương tâm mặt 

của CeO2 (JCPDS No, 00-034- 0394, a = b = c = 5.41134 A0 ). 
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Hình 3.6. Phổ XRD của mẫu nano CeO2-80 . 

Sự hình thành các hạt nano hình cầu CeO2 có thể xảy ra trong 

một quá trình phản ứng hai giai đoạn, bao gồm quá trình tổng hợp các 

hạt nano sơ cấp theo các phản ứng (4), (5) và (6) sau khi các hạt cơ 

bản tập hợp lại để tạo thành cấu trúc nano hình cầu. 

4Ce3+(aq) +  O2(aq) + 4OH− + 2H2O ↔  Ce(OH)2
2+    (4) 

Ce(OH)2
2+(aq) + 2OH−  ↔ Ce(OH)4(s) +  2H2O     (5) 

Ce(OH)4  ↔  CeO2 + 2H2O     (6) 

 Đặc trưng cấu trúc của các hạt nano CeO2 phân cấp được xác 

định bằng cách hấp phụ-giải hấp nitơ như trong hình 3.7. Các đường 

cong đẳng nhiệt (hình 3.7a) cho thấy loại IV với vòng trễ H3, xác nhận 

sự hiện diện của cấu trúc trung bình trong vật liệu nano CeO2 thu được 

với một đường hẹp đường kính lỗ rỗng trung bình. Vật liệu có diện 

tích bề mặt riêng rất cao 99,57 m2/g. Hình 3.7b chỉ ra rằng các vật liệu 
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có một hệ thống lỗ xốp đồng nhất với sự phân bố kích thước lỗ rỗng 

hẹp và kích thước lỗ trung bình là 3,5 nm. Các hạt nano CeO2 phân 

cấp với diện tích bề mặt cao và phân bố kích thước lỗ nhỏ hẹp có thể 

góp phần tạo ra các đặc tính xúc tác mới. 

Hình 3.7. Đường đẳng nhiệt hấp thụ-giải hấp thụ N2 (a) và phân bố 

kích thước lỗ BHJ (b) của các hạt nano CeO2-80 phân cấp. 

Để nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano CeO2 

mới điều chế, chúng tôi sử dụng phản ứng phân hủy quang của dung 

dịch xanh metylen (MB) dưới chiếu xạ UV. Các đặc tính quang xúc 

tác của các hạt nano CeO2 phân cấp (CeO2-80) được nghiên cứu ở các 

nồng độ MB khác nhau (5 ppm, 10 ppm, 15 ppm và 20 ppm) như trong 

hình 8. Cường độ hấp thụ của MB tăng nhanh ở các nồng độ của MB. 

Với nồng độ MB là 5ppm, sự hấp thụ đặc trưng của MB biến mất sau 

thời gian chiếu xạ chỉ 12 phút. Tốc độ phân hủy MB giảm đáng kể khi 

nồng độ MB tăng lên. Thời gian phân hủy lần lượt là 18, 27 và 39 phút 

đối với 10, 15 và 20 ppm của MB. Kết quả có thể được giải thích bởi 

một số hiệu ứng: (i) sự xâm nhập của ánh sáng vào dung dịch phản 

ứng bị hạn chế khi nồng độ MB tăng; (ii) sự gia tăng của các phân tử 

MB được hấp phụ trên bề mặt của chất xúc tác CeO2 ngăn cản sự tạo 

ra các gốc hydroxyl. Các tính chất quang xúc tác của CeO2-70 và 

CeO2-90 cũng được nghiên cứu và so sánh với mẫu CeO2-80,  được 

trình bày trong hình 3.8. Kết quả chỉ ra rằng thời gian cần thiết để phân 

hủy hoàn toàn MB tăng dần theo CeO2-70 và CeO2 -90 so với xúc tác 
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CeO2-80. Trong khi đó, thời gian phân hủy tương ứng ở 20 ppm MB 

đối với CeO2-70, CeO2-80 và CeO2-90 là 39, 48 và 52 phút. Việc tăng 

cường hoạt tính quang xúc tác của các hạt nano CeO2 phân cấp đồng 

đều có thể liên quan đến kiến trúc độc đáo, có thể tạo ra nhiều vị trí 

hoạt động hơn do diện tích bề mặt riêng cao và sự phân bố kích thước 

lỗ hẹp. 

 

 

Hình 3.8. Sự phân hủy quang MB theo thời gian sử dụng các chất 

xúc tác khác nhau: (a) CeO2-70, (b) CeO2-80 và (c) CeO2-90. 

Kết luận: Trong phần này, chúng tôi đã tổng hợp thành công 

cấu trúc nano CeO2 dạng hạt cầu phân cấp, với kích thước hạt khoảng 

50 nm bằng phương pháp polyol. Các hạt cầu CeO2 được hình thành 

do sự sắp xếp các hạt nano rất nhỏ, khoảng 5 nm. Vật liệu thu được có 

tính chất xúc tác quang tuyệt vời cho phản ứng phân hủy MB dưới sự 

chiếu xạ UV. 

3.3. Vật liệu nano Gd2O3 và Gd(OH)3 

3.3.1. Vật liệu nano Gd2O3 

Các hạt nano Gd2O3 đã được tổng hợp nhanh chóng bằng 

phương pháp polyol với sự hỗ trợ của vi sóng. Triethylene glycol 
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(TEG) được sử dụng vừa là dung môi và chất ổn định chất/hoạt động 

bề mặt. Hạt nano gadolinium oxit được bảo vệ bởi TEG (Gd2O3@ 

TEG) có kích thước hạt đồng đều và rất nhỏ, với kích thước hạt trung 

bình 1 nm, 5 nm và 10 nm có thể thu được bằng cách thay đổi một số 

điều kiện tổng hợp.  

 

Hình 3.9. Ảnh TEM của hạt nano Gd2O3 (S10): (a) độ phóng đại 

thấp và (b) độ phóng đại cao. 

Hình thái của vật liệu nano Gd2O3@TEG, mẫu S10, với các điều 

kiện tổng hợp sử dụng 2,5 mmol GdCl3.6H2O và nhiệt độ 80 oC, được 

đặc trưng bởi TEM. Các hình thái của vật liệu nano Gd2O3 (S10) được 

đặc trưng từ ảnh TEM. Như có thể thấy trong hình 3.9 (a) và (b) các 

hạt nano được chế tạo thông qua phương pháp tiếp cận vi sóng-polyol 

có hình thái rất đồng nhất với các hình cầu và sự phân tán đều đặn. 

Kích thước hạt trung bình của sản phẩm là khoảng 10 nm. 

Hình 3.10 cho thấy hình ảnh TEM của các hạt nano 

Gd2O3@TEG được tổng hợp ở các điều kiện khác nhau. Các hình ảnh 
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TEM chỉ ra rằng kích thước hạt của tinh thể nano có thể được điều 

chỉnh thông qua các điều kiện phản ứng kiểm soát. Đường kính hạt 

trung bình của các sản phẩm là siêu nhỏ (tương ứng là 1 và 5 nm) và 

độ phân tán tốt. Cơ chế hình thành của các hạt nano Gd2O3 bao gồm 

hai bước: (i) sự hình thành phức giữa ion gadolinium với TEG, và (ii) 

quá trình thủy phân và khử nước trong vi sóng hỗ trợ sự hình thành 

các hạt nano Gd2O3. Ngoài ra, TEG là một dung môi và tác nhân ổn 

định để hạn chế sự phát triển của các hạt và ngăn chặn sự kết tụ của 

các hạt. Các phản ứng hình thành các hạt nano Gd2O3 được trình bày 

theo các phương trình (7), (8), 9 và (10). 

C6H14O4 (TEG) + 2O2 → C6H10O6 (Corresponding 

dicarboxylic acid) + 2H2O (7) 

GdCl3(H2O)6 + C6H10O6 → Gd(C6H10O6)Cl3 + 6H2O   (8) 

Gd(C6H10O6)Cl3 + 3NaOH → Gd(OH)3 + C6H10O6 + 3NaCl(9) 

2Gd(OH)3 → Gd2O3 + 3H2O (10) 

  

Hình 3.10. Ảnh TEM của Gd2O3 @ TEG được tổng hợp dưới các 

điều kiện khác nhau: Hạt nano Gd2O3 có kích thước hạt trung bình là 1 nm 

(a, b), hạt nano Gd=O3 có kích thước hạt trung bình là 5nm (c, d). 
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3.3.2. Vật liệu nano Gd(OH)3 và tính chất xúc tác của hệ 

UV/H2O2/Gd(OH)3 

Trong nghiên cứu này, vật liệu nano Gd(OH)3 dạng thanh đã 

được tổng hợp bằng phương pháp polyol với tiền chất là gadolini 

clorua hydrat (GdCl3·xH2O), natri hydroxit và chất hoạt động bề mặt 

là trietylen glycol (C6H14O4). Vật liệu được ứng dụng trong phản ứng 

oxy hóa nâng cao đối với quang hóa phân hủy Congo đỏ (CR) của hệ 

xúc tác UV/Gd(OH)3 và UV/H2O2/Gd(OH)3. 

Hình 3.11. Giản đồ XRD của Gd(OH)3. 

  Giản đồ nhiễu xạ tia X của vật liệu Gd(OH)3 được trình bày 

trên hình 3.11. Các pic xuất hiện tương ứng với các mặt phẳng (100), 

(110), (101), (200), (201), (211), (300), (112) và (131) đặc trưng trong 

mạng lưới sáu phương của tinh thể Gd(OH)3. Cường độ của các pic 

cao và rõ nét cho thấy vật liệu có độ kết tinh cao.  

 

 

 

 

 

Hình 3.12. Ảnh SEM của mẫu Gd(OH)3. 
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Hình 3.13. Ảnh TEM của mẫu Gd(OH)3. 

Hình thái vật liệu được đặc trưng bằng SEM và TEM được trình 

bày trên hình 3.12 và 3.13. Kết quả cho thấy vật liệu thu được có dạng 

thanh nano với kích thước trung bình khoảng 20 × 200 nm, đồng nhất 

và phân tán tốt.  

  Như vậy, với sự thay đổi dung môi của phản ứng trong điều 

chế vật liệu nano Gd2O3 ta thu được hai sản phẩm có hình thái khác 

biệt nhau: Hạt cầu và dạng thanh. Với sự thay đổi của dung môi, chúng 

tôi đã tổng hợp được hai sản phẩm có hình thái khác nhau gồm hạt 

nano Gd2O3 hình cầu và thanh nano Gd(OH)3. Sơ đồ cơ chế hình thành 

vật liệu được mô tả ở hình 3.14. 

 

Hình 3.14. Sơ đồ cơ chế hình thành vật liệu nano Gd2O3 hình cầu và 

Gd(OH)3 dạng thanh. 
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 Chúng tôi sử dụng vật liệu thanh nano Gd(OH)3 làm chất xúc 

tác cho phản ứng phân hủy Congo đỏ (CR) với hệ xúc tác UV/Gd 

(OH)3 và hệ xúc tác UV/H2O2/Gd(OH)3. Kết quả được thể hiện trong 

hình 3.15 và hình 3.16. 

 

 
Hình 3.15. Đường cong phân hủy Congo đỏ với hệ xúc tác UV/Gd(OH)3. 

Với hệ xúc tác UV/Gd(OH)3, thời gian phản ứng tăng từ 125 

phút đối với dung dịch CR 5 ppm lên 500 phút đối với dung dịch 20 

ppm CR. Trong khi đó, sự có mặt của H2O2 trong hệ xúc tác làm tăng 

đáng kể tốc độ phản ứng trong tất cả các thí nghiệm (hình 3.16). Kết 

quả này là do sự gia tăng đáng kể của gốc hydroxyl trong dung dịch 

phản ứng khi có mặt H2O2 và dưới tác động của tia UV. 

 

Hình 3.16. Đường cong phân hủy Congo đỏ với hệ xúc tác 

UV/H2O2/Gd(OH)3. 
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Kết luận: Trong phần này, chúng tôi đã điều chế được hai dạng 

cấu trúc nano oxit dựa trên gadolini bằng phương pháp polyol. Gd2O3 

dạng hạt cầu, với kích thước nano rất nhỏ, được tổng hợp trong môi 

trường TEG vừa đóng vai trò dung môi, vừa đóng vài trò chất bảo vệ. 

Kích thước hạt Gd2O3 có thể điều chỉnh được, bằng cách thay đổi thời 

gian tạo phức Gd-TEG. Trong khi đó, vật liệu nano Gd(OH)3 dạng 

thanh tổng hợp bằng phương pháp polyol với chất hoạt động bề mặt là 

trietylen glycol trong nước. Vật liệu này cho thấy rất tiềm năng để làm 

xúc tác dị thể cho phản ứng phân hủy quang hóa. 

3.4. Biến tính vật liệu nano oxit đất hiếm 

Để tăng cường tính chất hóa lý và ứng dụng, các oxit đất hiếm 

thường được pha tạp với các thành phần khác. Trong đó, pha tạp với 

các nguyên tố đất hiếm khác là một hướng nghiên cứu tiềm năng để 

tạo ra các vật liệu mới, có nhiều tính chất thú vị. Vì vậy, trên cơ sở các 

oxit đất hiếm đã tổng hợp ở trên, chúng tôi chọn CeO2 cấu trúc nano 

dạng quả cầu phân cấp và Gd(OH)3 cấu trúc nano dạng thanh biến tính 

bằng Nd3+, với hàm lượng muối neodimium đưa vào ban đầu = 25% 

số mol của muối cerium và gadolimium.  

3.4.1. Vật liệu nano CeO2 dạng quả cầu phân cấp pha tạp 

Neodimium 

 

Hình 3.17. Ảnh SEM và TEM của 

cấu trúc nano CeO2 (a, b) và Nd-

CeO2 (c, d). 

 Hình 3.18.  Giản đồ XRD của 

CeO2 (a) và Nd-CeO2
 (b) điều chế 

ở 800C. 
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Hình 3.17 là kết quả SEM và TEM của CeO2 và CeO2 biến tính 

bằng Nd3+. Có thể nhận thấy cấu trúc hạt cầu phân cấp của vật liệu 

CeO2 vẫn được duy trì sau khi được biến tính bằng Nd3+. Tuy nhiên, 

các hạt có xu hướng bị kết tụ lại nhau. 

Cấu trúc tinh thể của vật liệu Nd-CeO2 được nghiên cứu bằng 

phương pháp nhiễu xạ tia X với góc 2θ từ 10 - 700 và so sánh với CeO2 

tinh khiết điều chế ở cùng điều kiện (hình 3.18a). Kết quả cho thấy vật 

liệu có cấu trúc lập phương tâm khối đặc trưng của CeO2 (JCPDS No, 

00-034- 0394). Trên giản đồ XRD không tìm thấy các pic đặc trưng 

của Nd2O3, điều này có thể đưa ra giả thiết khả năng các ion Nd3+ đã 

thay thế ion Ce4+ trong mạng tinh thể nhưng không làm thay đổi cấu 

trúc ô mạng của vật liệu nền CeO2. Vị trí của các pic của Nd-CeO2 

dịch chuyển về phía góc rộng hơn so với trong mẫu CeO2 đơn chất, 

điều này chứng minh sự thay thế các ion Ce4+ trong ô mạng bởi các 

ion Nd3+ một cách độc đáo. 

Thành phần nguyên tố của cấu trúc Nd-CeO2 được phân tích 

bằng phương pháp quang phổ tán xạ năng lượng tia X (Hình 3.19). 

Các nguyên tố Ce, O và Nd được quan sát rõ ràng trong phổ EDX, 

chứng tỏ rằng cấu trúc nano CeO2 hình cầu phân cấp đã được pha tạp 

Nd thành công. 

 

 
Hình 3.19. Bản đồ nguyên tố của nguyên tố Ce (a) và Nd (b) trong 

vật liệu Nd-CeO2. 
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3.4.2. Vật liệu nano Gd(OH)3 dạng thanh pha tạp với 

Neodimium 

 

 
Hình 3.20. Giản đồ XRD của Gd(OH)3 (a) và Nd-Gd(OH)3 (b). 

Giản đồ phổ nhiễu xạ tia X của vật liệu Gd(OH)3 và Nd-

Gd(OH)3 được chỉ ra ở hình 3.320. Từ giản đồ XRD cho thấy các vật 

liệu nano Gd(OH)3 và Nd-Gd(OH)3  đều có các pic với cường độ 

mạnh, tương ứng với các mặt phẳng (100), (110), (101), (200), (201), 

(211), (300), (112) và (131), đặc trưng trong mạng lưới sáu phương 

của tinh thể Gd(OH)3 (JCPDS No, 01-083- 2037). Như vậy, quá trình 

biến tính không làm thay đổi tính chất tinh thể của Gd(OH)3. Kết quả 

này chứng minh rằng Nd3+ đã biến tính thành công vào cấu trúc mạng 

tinh thể nano Gd(OH)3 dạng thanh.  Kết quả SEM và TEM (hình 3.21) 

cho thấy rằng việc biến tính Nd vào vật liệu thanh nano Gd(OH)3 

không phá vỡ cấu trúc của Gd (OH)3. 
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Hình 3.21. Ảnh SEM và TEM của cấu trúc nano Gd(OH)3 dạng que 

(a, b) và Nd-Gd(OH)3 que nano (c, d). 

  

 
Hình 3.22. Bản đồ nguyên tố của nguyên tố Nd (a) và Gd (b) trong 

vật liệu Nd-Gd2O3. 

Để chứng minh rõ hơn sự biến tính Nd vào cấu trúc nano 

Gd(OH)3, chúng tôi thực hiện phương pháp phân tích bản đồ nguyên 

tố. Hình 3.22 trình bày bản đồ nguyên tố Nd và Gd. Kết quả cho thấy 

cả nguyên tố chính của vật liệu là Gd và nguyên tố biến tính Nd đều 

được tìm thấy và phân bố đều, chứng tỏ sự biến tính thành công và 

phân bố đồng đều nguyên tố Nd vào mạng tinh thể Gd(OH)3. 
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Kết luận: Chúng tôi đã biến tính thành công cấu trúc nano CeO2 

dạng hạt cầu và Gd(OH)3 dạng thanh bằng Nd3+. Ion Nd3+ đã thay thế 

thành công một số vị trí kim loại ở nút mạng trong tinh thể CeO2 và 

Gd(OH)3. Quá trình biến tính, không làm thay đổi nhiều tính chất pha 

và hình thái ban đầu của CeO2 và Gd(OH)3. Hơn nữa, hàm lượng Nd 

biến tính trong mạng tinh thể là tương đối cao và phân bố đều, khoảng 

25%, tương đồng với hàm lượng sử dụng ban đầu. Vật liệu này, sẽ 

tăng cương hơn tính chất hóa lý và ứng dụng của vật liêu đất hiếm đơn 

pha. 

KẾT LUẬN 

Từ các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của Luận án, chúng 

tôi đã rút ra một số kết luận sau: 

1. Đã tổng hợp được vật liệu Nd2O3 có cấu trúc đa cấp dạng quả 

cầu và dạng mạng lưới xốp bằng quá trình từ sắp xếp các hạt nano 

Nd2O3 cơ sở. Hạt nano Nd2O3 cơ sở được điều chế bằng phương pháp 

hai pha. Các điều kiện phản ứng như thời gian, nhiệt độ thủy nhiệt, 

nhiệt độ nung đã được khảo sát một cách hệ thống. Kết quả cho thấy 

các thông số tối ưu để điều chế cấu trúc Nd2O3 bao gồm nhiệt độ thủy 

nhiệt 180 oC, thời gian phản ứng 24 h và nhiệt độ nung 600 oC. 

 2. Vật liệu nano hình cầu Gd2O3 được tổng hợp thành công 

bằng phương pháp vi sóng polyol. Trong phương pháp này, TEG đã 

thể hiện một vai trò quan trọng, vừa được sử dụng làm chất ổn định, 

vừa là dung môi và chất hoạt động bề mặt. Các thông số tổng hợp đã 

được nghiên cứu đầy đủ để kiểm soát kích thước hạt của vật liệu nano 

Gd2O3. Kết quả chỉ ra rằng sự tạo phức của Gd và TEG ảnh hưởng rất 

nhiều đến kích thước hạt của vật liệu nano Gd2O3. 

3. Vật liệu nano Gd(OH)3 dạng thanh đồng nhất với kích thước 

trung bình 20x200 nm được tổng hợp thành công bằng phương pháp 

polyol trong dung dịch nước. Các vật liệu nano thu được thể hiện hoạt 

tính quang xúc tác tốt để phân hủy màu đỏ Congo bằng cách sử dụng 

các quá trình oxy hóa khử nâng cao. 
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4. Các hạt nano CeO2 phân cấp được tổng hợp thành công bằng 

phương pháp polyol trong dung dịch nước. Các hạt nano CeO2 thu 

được có kích thước trung bình 50 nm có hình thái đồng nhất, được tự 

lắp ráp bởi các hạt nano CeO2 sơ cấp có kích thước khoảng 5 nm. Các 

kết quả chỉ ra rằng vật liệu nano CeO2 là hoạt tính xúc tác tuyệt vời để 

phân hủy xanh Metyl dưới tác dụng của tia UV. 

5. Vật liệu nano Nd-CeO2 và Nd-Gd (OH)3 được điều chế thành 

công bằng phương pháp polyol. Kết quả cho thấy vật liệu nano Nd-

CeO2 và Nd-Gd(OH)3 duy trì tốt hình thái so với các hạt nano CeO2 

phân cấp và vật liệu nano Gd(OH)3 dạng thanh tương ứng. Ngoài ra, 

các ion Nd3+ được pha tạp một cách đồng nhất trong cấu trúc tinh thể 

CeO2 và cấu trúc tinh thể Gd(OH)3, tương ứng. 

Kiến nghị: 

- Tiếp tục nghiên cứu sử dụng và hoàn thiện hơn nữa phương 

pháp polyol để điều chế các vật liệu nano oxit đất hiếm cũng như các 

vật liệu nano kim loại chuyển tiếp trong dung môi nước.  

- Nghiên cứu ứng dụng MRI của các nano gadolini, thay thế và 

sử dụng các loại chất hoạt động bề mặt có tính tương thích sinh học 

cao cho ứng dụng y sinh. 

- Nghiên cứu ứng dụng xúc tác, cảm biến khí cũng như các ứng 

dụng khác cho các vật liệu đã được điều chế. 
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INTRODUCTION 

In the recent decades, nanomaterials are attracting a lot of attention from research 

groups because of the novel physicochemical properties derived from the effects such as 

quantum effect, size and surface effect. Among various nanomaterials, the rare earth-based 

nanoamterials usually exhibite unique physical and chemical properties originated from their 

4f electron subshell. These materials has been receiving more attention for various important 

fields such as catalysis, gas sensor, biomedical engineering for diagnosis and treatment, etc. 

The results showed that the Lanthanite nanomaterials showed outstanding properties compared 

to its bulk form. Therefore, the investiagiton of synthesis and modification of nanostructured 

Lanthanite compounds to discover novel physicochemical properties is great importance for 

new applications.  

To date, there are various approaches to synthesize nanomaterials with the control of 

morphology, size and composition. In which, chemical methods are considered as novel route 

with outstanding advantages for fabricating different nanostructures through adjusting 

synthetic parameters such as initial precursor concentration, temperature and reaction time. 

Many rare earth oxide nanostructures such as CeO2, Gd2O3, Nd2O3, Er2O3… have been studied 

and synthesized to discover unique chemical and physical properties and potential applications 

in many fields. Among the rare earth oxides, ceria (CeO2), which is a metal oxide 

semiconductor with wide band gap energy, abundant reserves, non-toxic and low cost, is 

widely used in heterogeneous catalysis due to its facile switching between the Ce4+ and Ce3+ 

chemical states. Recent studies have shown that the particle size, morphology, surface defects 

significantly affect the catalytic performance of CeO2.  

Neodymium oxide (Nd2O3) is known as one of the most interesting rare earth oxides 

due to its unique optical and electrical properties. Nd2O3 is used in promising applications such 

as in the treatment of lung cancer, gas sensor, catalysis, luminescent materials, biocompatible 

materials. Various Nd2O3 nanostructures have been successfully synthesized by several 

methods such as sol-gel combustion, sol-gel, hydrothermal, microemulsion system, etc. 

Gadolinium oxide (Gd2O3) is also one of the important rare earth oxides, which is widely 

applied in various fields such as magnetic resonance imaging, luminescence and conversion 

materials, gas sensor and catalysis due to its high thermal and chemical stability, lower photon 

energy and large band gap of 5.4 eV. The unique properties of the Gd2O3 nanostructure are 

strongly dependent on its size and shape. Bridot et al. reported that Gd2O3@polysiloxane core-

shell structure gadolinium oxide core oxide greatly influences the fluorescence and magnetic 

resonance imaging performance. Cha and partners showed that the luminescence intensity of 

Eu-doped Gd2O3 nanoparticles was greatly affected by the particle size. The Li group indicated 

that the size and shape of Gd2O3:Eu3+ nanomaterials strongly influence their luminescence 

properties, due to the different surface structures. Therefore, the development of simple and 

low-cost chemical methods for the successful synthesis of rare earth-based nanostructure is 

essential to exploit its unique properties. However, the synthetic strategies of rare earth-based 

nanoparticles such as CeO2, Nd2O3 and Gd2O3 with high dispersion and uniformity in size and 

morphology have been still a big challenge and need to be further investigated. Moreover, to 



the best of our knowledge, in Vietnam, there has not been a systematic study on this group of 

materials. Therefore, in this thesis, we choose the topic: “Synthesis, modification of rare 

earth-based nanomaterials and their photocatalytic performance.”    

CHAPTER 1. OVERVIEW 

1.1. The rare earth oxide nanomaterials 

1.2. The crytal structure of the rare earth oxide 

1.3. The overview of gadolinite oxide nanostructures 

1.4. The overview of Nd2O3 nanostructures 

1.5. The overview of CeO2 nanostructures 

1.6. Synthesis of nanomaterials by chemical methods 

1.6.1. Hydothermal method 

1.6.2. Solvothermal method 

1.7. Advanced oxidation-reduction process and applications 

1.7.1. Advanced oxidation-reduction process 

1.7.2. Application of rare earth oxide nanomaterials in photocatalysis 

CHAPTER 2. RESEARCH TARGET, CONTENTS AND METHODS 

2.1. Research target 

Synthesis of several rare earth-based nanomaterials by chemical methods; Investigation 

of synthetic parameters for the control of particle size and morphorlogy of nanomaterials; 

testing as-synthesized nanomaterials for photocatalysis, advanced oxidation-reduction 

reactions. 

2.2. Research contents 

- The simple chemical methods have been developed to synthesize CeO2 nanostructures that 

are used as catalyst for photodegradation of Blue methylene.  

- The polyol methods have been developed to synthesize the Gd2O3 nanostructures that are 

used as catalyst for the advanced oxidation processes. 

- The two-phase approaches have been developed to synthesize Nd2O3 nanostructures. 

- CeO2 and Gd(OH)3 nanomaterials were doped by Nd ion using polyol method. 

2.3. Research method 

2.4. Apparatus, device and material 
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CHAPTER 3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Nd2O3 nanomaterials 

 Nd2O3 nanostructures including hierarchical nanospheres and nanoporous networks 

were synthesized by the two-phase method. Several synthetic parameters such as solvothermal 

temperature and aging time have been tested to find the optimal condition in the synthesis of 

primary Nd2O3 nanoparticles. The nanoparticles, which were synthesized at 180 oC for 24 h, 

showed uniformal morphology, high dispersion with average particle size of ~10nm.   

 By removing the oleate surfactant by ethanol and burning, we obtained two unique 

Nd2O3 morphologies including: (i) the hierarchical nanospheres that were formed the self-

assembly of the initial nanoparticles; (ii) the oxidation of oleate formed a nanonetwork with 

high porosity by the aggregation of primary nanoparticles. The results were shown in figure 

3.1 and 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1. SEM images (a, b) and TEM image (c) and HRTEM image of 

hierarchical Nd2O3 nanospheres. 

  

(b) (a) 

(c) (d) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2. SEM images (a, b) and TEM (c, d) images of Nd2O3 nanoporous network. 

 

The phase and the crystal structure of the as-prepared Nd2O3 nanostructures were 

examined by XRD pattern (Fig. 3.3). All the distinguishable peaks were indexed to the cubic 

phase of Nd2O3 with lattice constant of a=b=c=11.07200 Å, corresponding to JCPDS No. 21-

0579. Both samples have broad reflections with low intensities, suggesting these structures are 

formed from the small size of Nd2O3 NPs. The weaker diffraction lines of hierarchical Nd2O3 

nanospheres suggest that the spherical particles were coated by amorphous capping agents. 

Besides, no obvious peaks corresponding to neodymium hydroxide or neodymium nitrate are 

observed, indicating the high purity of all the final products. This indicates that the hierarchical 

porous Nd2O3 nanostructures with various morphologies can be attained by a facile method. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figure 3.3. XRD pattern of Nd2O3 nanoporous network (a) and hierarchical 

nanospheres (b). 

These above results demonstrate that hierarchical mesoporous Nd2O3 nanostructures 

with high surface area were successfully produced by the present way. The preparation of the 

nanospheres and nanoporous network was carried out in a two-stage reaction process, 

involving the synthesis of NPs according to reactions (1), (2) and (3), and subsequent 

aggregation of the NPs to form hierarchical structures. The proposed mechanism for the 

formation of hierarchical mesoporous Nd2O3 nanostructures is shown in fig. 3.4. 

(CH3)3CNH2 +  2H2O ↔ (CH3)3CNH3
+  4OH−     (1) 

4Nd3+(aq) +  3OH− ↔  Nd(OH)3      (2) 

        2Nd(OH)3  ↔  Nd2O3 + 3H2O     (3) 



 

Figure 3.4. The scheme of the formation mechanism of hierarchical Nd2O3 nanostructures. 

Conclusion: In this section, by developing a two-phase method, testing several synthetic 

conditions, we have successfully synthesized monodisperse Nd2O3 nanoparticles with very 

small and uniform particle sizes. Removal of the surfactant by precipitation in ethanol formed 

the hiearchical nanospheres with a diameter of about 350 nm. Meanwhile, removing the 

surfactant by calcination in the air caused the nanoparticle aggregation  to form a nanoporous 

network. 

3.2. The CeO2 nanomaterials and the photocatalytic properties 

 We presented a facile polyol method to prepare the hierarchical CeO2 nanospheres 

using triethylene glycol (TEG) as a surfactant. The obtained nanomaterial showed a uniform 

spherical shape with good dispersion, which was assembled from primary nanoparticles with 

the diameter of ~5nm. Furthermore, the hierarchical CeO2 nanospheres exhibited excellent 

catalytic activity for the methylene blue (BM) decomposition reaction. 

The effect of reaction temperature on the morphology of as-prepared CeO2 nanocrystals 

was investigated. The SEM and TEM images indicate that the morphology of the nanocrystal 

can be tuned through the control of reaction temperature. At all hydrothermal temperatures 

(70-90 oC), the obtained CeO2 nanomaterials possess a hierarchical structure with spherical 

shapes and regular dispersion. The hierarchical architecture was assembled from primary 

nanoparticles that are about 5 nm in diameter (Figure 3.5). The results indicated that the CeO2 
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NPs synthesized at 80 oC are the best dispersion and narrow particle size distribution than that 

of 70 and 90 °C.  

 
 

Figure 3.5. SEM images (a, b) and TEM images of CeO2-80 sample 

 

The XRD pattern of the CeO2-80 sample was carried out to identify crystalline phases and 

to estimate the crystalline sizes (figure 3.6). Figure 3.6 shows the XRD of hierarchical CeO2-

80 nanospheres. The peaks correspond to the (111), (200), (311), (222), (331) of cubic face-

centered structure of CeO2 (JCPDS No, 00-034- 0394, a = b = c = 5.41134 A0).  
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Figure 3.6. XRD patterns of the hierarchical CeO2-80 nanospheres. 

The formation of the CeO2 spherical nanoparticles may occur in a two-stage reaction 

process, involving the synthesis of primary nanoparticles according to reactions (4), (5), and 

(6) after the aggregation of the primary particles to form spherical nanostructures.  

4Ce3+(aq) +  O2(aq) + 4OH− + 2H2O ↔  Ce(OH)2
2+    (4) 

Ce(OH)2
2+(aq) + 2OH−  ↔ Ce(OH)4(s) +  2H2O     (5) 

Ce(OH)4  ↔  CeO2 + 2H2O     (6) 

The textural characterization of hierarchical CeO2 nanospheres was determined by 

nitrogen adsorption-desorption as shown in figure 7. The isotherm curves (figure 3.7a) show 

type IV with H3 hysteresis loop, which confirm the presence of mesoporous structure in the 

obtained CeO2 nanomaterial with a narrow average pore diameter. The material has a very high 

specific surface area of 99.57 m2/g. Figure 3.7b indicated that the materials possess a 

homogeneous pore system with narrow pore size distribution and average pore size of 3.5 nm. 
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The hierarchical CeO2 nanospheres with high surface area and narrow pore size distribution 

can contribute to new catalytic properties. 

 

Figure 3.7. N2 absorption-desorption isotherm (a) and BHJ pore size distribution (b) of hierarchical CeO2-80 

nanospheres. 

To characterize the photocatalytic activity of the prepared CeO2 nanomaterials, we used 

the photodegradation reaction of methylene blue (MB) under UV irradiation. The 

photocatalytic properties of the hierarchical CeO2 nanospheres (CeO2-80) was tested with 

different concentration of MB (5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, and 20 ppm) as shown in figure 8. 

The absorption intensity of MB increases quickly in all concentrations of MB. With MB 

concentration of 5ppm, the characteristic absorption of MB disappeared with an irradiation 

time of just 12 min. The decomposition rate of MB decreases significantly with the increase 

of MB concentration. The decomposition times are 18, 27, and 39 min for 10, 15, and 20 ppm 

of MB, respectively. The results can be explained by several effects: (i) the penetration of the 

light into the reaction solution was restricted when the MB concentration increase; (ii) the 

increase of MB molecules adsorbed on the surface of CeO2 catalyst that prevented the 

generation of hydroxyl radicals. The photocatalytic properties of CeO2-70 and CeO2-90 were 

also investigated and compared with the CeO2-80 sample, which was presented in figure 3.8. 



The results indicated that the time needed for complete degradation of MB increased gradually 

with CeO2-70 and CeO2-90 in comparison with CeO2-80 catalyst. Meanwhile, the respective 

degradation time of 20 ppm MB for CeO2-70, CeO2-80, and CeO2-90 is 39, 48, and 52 min. 

The enhancement of the photocatalytic activity of uniform hierarchical CeO2 nanospheres may 

relate to unique architecture, which can generate more active sites due to its high specific 

surface area and narrow pore size distribution.  

 

Figure 3.8. The photodegradation of MB versus time using different catalysts: (a) CeO2-70, 

(b) CeO2-80 and (c) CeO2-90. 
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 Conclusion: In this section, we have successfully synthesized a hierarchical spherical 

CeO2 nanostructure, with a particle size of about 50 nm by the polyol method. The CeO2 

spheres formed by the arrangement of nanoparticles are very small, about 5 nm. The obtained 

material has excellent photocatalytic properties for MB decomposition reaction under UV 

irradiation. 

3.3. The Gd2O3 and Gd(OH)3 nanomaterials 

3.3.1. The Gd2O3 nanomaterials 

 Gd2O3 nanoparticles were rapidly synthesized by the microwave-assisted polyol 

method. Triethylene glycol (TEG) is used both as a solvent and stabilizer/surfactant. TEG-

protected gadolinium oxide nanoparticles (Gd2O3@TEG) have a uniform and very small 

particle sizes, with average particle sizes of 1 nm, 5 nm and 10 nm, which could be tuned by 

varying several synthesis conditions. 

 

Figure 3.9. TEM images of Gd2O3 nanoparticles (S10): (a) low magnification and (b) high 

magnification. 

The morphology of the Gd2O3@TEG nanoparticle precursor, sample S10, with the 

synthesis conditions using 2.5 mmol of GdCl3.6H2O and the temperature of 80 oC, was 



characterized by TEM. The morphologies of Gd2O3 nanoparticles precursor (S10) were 

characterized from TEM images. As can be seen in figure 3.9 (a) and (b), the nanoparticles 

fabricated via microwave-polyol approach had very homogenous morphologies with spherical 

shapes and regular dispersion. The average particle size of the product was about 10 nm. 

Fig. 3.10 showed TEM images of the as-synthesized Gd2O3@TEG nanoparticles under 

different conditions. The TEM images indicated that the particle size of nanocrystal can be 

tuned through the controlling reaction conditions.  The average particle diameter of products 

was ultra-small (1 and 5 nm, respectively) and well dispersed. The formation mechanism of 

Gd2O3 nanoparticles consists of two steps: (i) the complexation formation between gadolinium 

ion with TEG, and (ii) the hydrolysis and dehydration process under microwave assisted to 

formation of Gd2O3 NPs. Additionally, the TEG is as a solvent and stabilizing agent that limits 

particles growth and suppresses particle agglomeration. The formation reactions of Gd2O3 NPs 

are presented according these equations (7), (8), 9 and (10). 

C6H14O4 (TEG) + 2O2 → C6H10O6 (Corresponding dicarboxylic acid) + 2H2O   (7) 

GdCl3(H2O)6 + C6H10O6 → Gd(C6H10O6)Cl3 + 6H2O      (8) 

Gd(C6H10O6)Cl3 + 3NaOH → Gd(OH)3 + C6H10O6 + 3NaCl     (9) 

2Gd(OH)3 → Gd2O3 + 3H2O         (10) 
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Figure 3.10. TEM images of as-synthesized Gd2O3@TEG under different conditions: Gd2O3 

nanoparticles with an average particle size of 1 nm (a, b), Gd2O3 nanoparticles with an 

average particle size of 5 nm (c, d). 

 

3.3.2. Gd(OH)3 nanomaterials and catalytic properties of UV/H2O2/Gd(OH)3 

systems 

 In this study, rod Gd(OH)3 nanomaterials were synthesized by polyol method using 

gadolinium chloride hydrate (GdCl3
.xH2O) precursor, sodium hydroxide and  

surfactant triethylene glycol (C6H14O4). The as-synthesized nanomaterials was used for the 

advanced oxidation reaction in the photochemical decomposition of Congo Red (CR). 

 X-ray diffraction pattern of Gd(OH)3 nanomaterials was presented in Figure 3.11. The 

peaks indexed to the planes (100), (110), (101), (200), (201), (211), (300), (112) and (131), 

which were characterized to the hexagonal lattice of Gd(OH)3 crystals. The intensity of peaks 

were high and sharp, indicating that the material possessed high crystallinity. 



 

Figure 3.11. XRD pattern of Gd(OH)3 nanomaterials. 

                                 

 
 

Figure 3.12. SEM images of Gd(OH)3 sample. 

 

 

Figure 3.13. TEM images of Gd(OH)3 sample. 

 



15 

 

The morphology of as-synthesized Gd(OH)3 nanomaterials were characterized by SEM 

and TEM, which  were presented in Figures 3.12 and 3.13, respectively. The results displayed 

that the obtained materials showed nanorod with an average size of about 20 × 200 nm, 

homogeneous and good dispersion. With the change of the solvent, we have synthesized two 

products with different morphology including spherical Gd2O3 nanoparticles and Gd(OH)3 

nanorods. The scheme of the formation mechanism of materials was shown in figure 3.14. 

 

Figure 3.14. The scheme of the formation mechanism of Gd2O3 nanoparticles and Gd(OH)3 

nanorods. 

We used Gd(OH)3 nanorods as catalysts for the decomposition reaction of Red 

Congo (CR) with UV/Gd(OH)3 catalytic system and UV/H2O2/Gd(OH)3 catalytic system. 

The results were shown in figure 3.15 and figure 3.16. 

  
Figure 3.15. The decomposition of CR versus time using UV/Gd(OH)3 catalytic 

system. 

 

With UV/Gd(OH)3 catalytic system, that the reaction time increased from 125 

minutes for 5 ppm of CR to 500 minutes for 20 ppm CR. Whereas, the presence of H2O2 



in the catalyst system significantly increased the reaction rate in all experiments (figure 

3.16). This result is due to the significant increase of the hydroxyl radical in the reaction 

solution in the presence of H2O2 and under the influence of UV light.  

 

 

Figure 3.16. The decomposition of CR versus time using UV/ H2O2/Gd(OH)3 catalytic 

system. 

 

Conclusion: In this section, we prepared two kinds of gadolium-based  nanostructures by 

polyol method. The Gd2O3 spherical nanoparticles, with very small nanoscale, were 

synthesized using TEG as solvent and protective agent. The Gd2O3 particle size could be 

adjusted by control of the Gd-TEG complexation time. Meanwhile, the Gd(OH)3 nanorods 

were synthesized by the polyol method with the surfactant TEG in water. The ontained 

Gd(OH)3 nanorods showed great potential as a heterogeneous catalyst for photochemical 

degradation. 

3.4. Modification of rare earth oxide nanomaterials 

 To enhance physicochemical properties and applications, rare earth-based 

nanomaterials are often doped with other elements. In which, doping with other rare earth 

elements is a potential way to create new materials with interesting properties. Therefore, on 

the basis of the rare earth-based nanomaterials synthesized above, we choose the hierarchical 

CeO2 nanospheres and Gd(OH)3 nanorods doped by Nd3+. The concentration of the Nd dopant 

was 25% in molarity as starting sources. 

3.4.1. Neodymium-doped hierarchical CeO2 nanospheres 
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Figures 3.17. SEM and TEM of CeO2 (a, b) 

and Nd-CeO2 (c, d) nanostructure.  

 Figure 3.18.  XRD patterns of CeO2 (a) 

và Nd-CeO2
 (b) samples synthesis at  80 

oC. 

 

Figure 3.17 was the SEM and TEM results of pristine CeO2 and Nd-doped CeO2. It 

could be seen that the hierarchical nanospheres of the CeO2 material is still maintained after 

being modified by Nd3+. However, the doping nanoparticles tend to aggregate together. The 

crystal phase of Nd-CeO2 materials was chararacterized by X-ray diffraction method and 

compared with pure CeO2 (Figure 3.18). The results showed that the material has a 

characteristic centered cubic structure of CeO2 (JCPDS No. 00-034-0394). No characteristic 

peaks of Nd2O3 compounds were found, which could suggeste that Nd3+ ions replaced Ce4+ 

ions in the crystal lattice but did not change the lattice structure of the CeO2 matrix. The 

positions of the peaks of Nd-CeO2 shift towards a wider angle in comparison with the pure 

CeO2 sample, which fairly demonstrates the replacement of Ce4+ ions in the lattice by Nd3+ 

ions. 

 The elemental composition of the Nd-CeO2 structure was analyzed by X-ray energy 

scattering spectroscopy (Figure 3.19). The Ce, O and ND elements were observed clearly in 

EDX spectrum, demonstrating that the hierarchical spherical CeO2 nanostructure had been 

successfully Nd-doped.   



  

Figure 3.19. Elements map of Ce (a) và Nd (b) in Nd-CeO2 sample. 

3.4.2. Gd(OH)3 nanomaterials doped with Neodymium 

  

 

Figure 3.20. XRD patterns of Gd(OH)3 (a) and Nd-Gd(OH)3 (b) samples. 

 

X-ray diffraction patterns of Gd(OH)3 and Nd-Gd(OH)3 materials were shown in figure 

3.20. It can be seen the both Gd(OH)3 and Nd-Gd(OH)3 nanomaterials exhibited diffraction 

peaks with strong intensity, which corresponded to the (100), (110), (101), (200), (201), (211), 

(300), (112) and (131) planes of the hexagonal lattice of Gd(OH)3 crystals (JCPDS No. 01-

083-2037). Therefore, the modification process did not change the crystal properties of 

Gd(OH)3. This result proved that Nd3+ has been successfully modified into the Gd(OH)3 

nanocrystal structure. The SEM and TEM results (figure 3.21) indicated that the modification 

of Nd into the Gd(OH)3 nanorods did not break the structure of Gd(OH)3.  
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Figure 3.21. SEM và TEM of Gd(OH)3 nanorods (a, b) and Nd-Gd(OH)3 nanorods (c, d). 

 

 

Hình 3.22. Element map of Nd (a) and Gd (b) in Nd-Gd2O3 sample. 

 

To further demonstrate  the modification of Nd into Gd(OH)3 nanostructure, we 

performed an element map analysis. Figure 3.22 revealed the map of elements Nd and Gd. The 

main element of the nanomaterial, Gd and the modified element Nd, were found and distributed 

homogeneously, demonstrating the successful modification of the Nd element into the 

Gd(OH)3 crystal lattice. 

Conclusion: We have successfully modified the CeO2 nanospheres and Gd(OH)3 nanorods 

using Nd3+. The Nd3+ ion has successfully replaced some metal sites at the lattice of the CeO2 



and Gd(OH)3 crystals. The modification process did not change the initial morphological and 

phase properties of CeO2 and Gd(OH)3. Moreover, the content of modified Nd in the lattice is 

relatively high (25%) and distributed homogeneously. These materials may enhance the 

physicochemical properties and applications in comparison with single phase rare earth 

materials. 
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CONCLUSIONS 

From the theoretical and experimental studies of the thesis, we have drawn the following 

conclusions: 

1. The Nd2O3 nanostructures including nanoporous network and hierarchical 

nanospheres were synthesized successfully by the two-phase method. Several reaction 

conditions such as hydrothermal time, aging temperature and calcination temperature were 

investigated systematically. The results showed that the optimal parameters to prepare Nd2O3 

nanostructures included aging temperature of 180 oC, reaction time of 24 h and calcination 

temperature of 600 oC.  

2. The Gd2O3 spherical nanoparticles was synthesized successfully using polyol 

microwave method. In this strategy, TEG presented an important role, which was used as both 

solvent and surfactant stabilizing agent. The synthetic parameters have been tested carefully to 

control the particle size of Gd2O3 nanomaterials. The results indicated that complexation of Gd 

and TEG greatly affected the particle size of the Gd2O3 nanomaterials.  

3. The uniform Gd(OH)3 nanorods with average size of 20x200 nm were synthesized 

successfully by polyol method in aqueous solution. The obtained nanomaterials exhibited good 

photocatalytic activity for degradation of Congo red by using advanced oxidation processes.  

4. The hierarchical CeO2 nanospheres were synthesized successfully by polyol method 

in aqueous solution. The obtained CeO2 nanospheres with average size of 50 nm possesses 

uniform morphology, which were self-assembled by primary CeO2 nanoparticles of about 5 

nm. The results indicated that the CeO2 nanomaterials were excellent catalytic activity for the 

degradation of Methyl Blue under UV illumination.  

5. Nd-CeO2 and Nd-Gd(OH)3
 nanomaterials were prepared successfully by the polyol 

method. The results showed that the Nd-CeO2 and Nd-Gd(OH)3 nanocomposites well maintain 

the morphology in comparison with pristine hierarchical CeO2 nanospheres and Gd(OH)3 

nanorods, respectively. Additionally, the Nd3+ ions were doped uniformly in the CeO2 crystal 

structure and Gd(OH)3 crystal structure, respectively. 

Request: 

- To continue to research, we will further investigate the polyol method to prepare rare earth 

oxide nanomaterials as well as transition metal nanomaterials in aqueous solvents. 

- The application of MRI of gadolinium nanoparticles will be carried out for biomedical 

applications. 



- The catalytic properties, gas sensors as well as other applications of as-synthesized rare earth-

based  nanomaterials will continue to be researched. 
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