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MỞ ĐẦU 

 

Vật liệu g-C3N4 (Graphite carbon nitride) là một loại vật liệu thuộc nhóm C3N4 

có cấu trúc tương tự graphite. g-C3N4 được cấu tạo từ heptazine imide hay triazine 

tùy theo phương pháp tổng hợp chúng. Vật liệu này có khả năng dẫn điện, độ bền 

cơ học cao và có năng lượng vùng cấm bé nên là chất làm nền lý tưởng để tạo ra các 

composite có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực xúc tác và điện hóa.  

Việc pha tạp g-C3N4 bằng các oxide hoạt tính tạo nên các vật liệu xúc tác 

quang hóa được nhiều nhà khoa học quan tâm do sự kết hợp các nano oxide có thể 

ngăn chặn sự kết tụ các oxide và tăng khả năng chuyển electron trong hệ xúc tác 

quang hóa. Hiện nay, các chất màu hữu cơ khó phân hủy như MB, MyB, 

MG,...được sử dụng khá phổ biến trong các ngành công nghiệp như dệt, thuốc 

nhuộm,...và thải ra với một lượng lớn gây ra các vấn đề về môi trường và ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người khi tiêu thụ trực tiếp hoặc gián tiếp. Phân hủy quang 

xúc tác là một quá trình hóa lý thu hút nhiều sự chú ý do khả năng xử lý hiệu quả 

trong nước hoặc trong môi trường lỏng. Điều đặc biệt, phương pháp này không chỉ 

phân hủy các chất ô nhiễm mà còn khoáng hóa hoàn toàn thành CO2 và H2O. Do đó, 

việc tổng hợp vật liệu xúc tác quang và xử lý hiệu quả các chất màu hữu cơ luôn 

được các nhà khoa học quan tâm. 

Vật liệu khung kim loại - hữu cơ (metal-organic frameworks, MO s) đã và 

đang được thế giới quan tâm do có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa 

học [49], [109]. ZIFs (Zeolite Imidazole Frameworks), một nhóm thuộc vật liệu 

MOFs bao gồm nguyên tử Zn hay Co liên kết thông qua nguyên tử nitrogen của 

nhóm 2-methyl imidazole [184].    s là một loại vật liệu có độ xốp cao kết hợp các 

tính chất ưu việt của zeolite và MO s [134]. Tuy nhiên,    s có tính dẫn điện và độ 

bền cơ học thấp, điều này dẫn đến ứng dụng nó trong điện hóa bị hạn chế. Việc đưa 

các chất dẫn điện với độ bền cơ học cao như g-C3N4 vào vật liệu MO s có thể khắc 
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phục các nhược điểm cố hữu của hai loại vật liệu này khi ở trạng thái chưa kết hợp 

[194], [226].  

Diclofenac (DCF) là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID), được sử 

dụng khá phổ biến, có thể được coi là một trong số ít thuốc chống viêm không 

steroid được lựa chọn đầu tiên trong điều trị các tình trạng viêm, đau cấp tính và 

mãn tính [47]. Việc sử dụng phổ biến và thải ra các nguồn nước gây ra các vấn đề 

về môi trường đã nhận được sự quan tâm. Auramine O (AO) là chất phụ gia thực 

phẩm có màu vàng tươi, đã bị cấm vì có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ mắc một 

số bệnh ung thư [172] nhưng trong ngành công nghiệp thực phẩm, nó vẫn được sử 

dụng khá phổ biến ở một số quốc gia. Các phương pháp phân tích khác nhau đã 

được sử dụng để xác định AO trong thực phẩm và DC  trong nước tiểu. Tuy nhiên, 

các phương pháp này tốn kém và tốn nhiều thời gian do phải thực hiện thêm các 

bước phân tích bổ sung như làm giàu, chiết xuất đa dung môi và tách sắc ký. 

Phương pháp Volt-Ampere hòa tan anode xung vi phân (DP-ASV) được xem là một 

công cụ phân tích định lượng các chất hữu cơ và vô cơ phổ biến do phân tích nhanh, 

độ chọn lọc và độ nhạy cao, giá thành thấp, dễ vận hành và có thể sử dụng phân tích 

trực tiếp ở môi trường. Các điện cực than thủy tinh (GCE) được biến tính bằng các 

vật liệu xốp đã được nhiều nhà khoa học quan tâm bởi vì nó cải thiện đáng kể về độ 

chọn lọc, có giới hạn phát hiện thấp trong phương pháp phân tích DP-ASV. Việc 

tìm kiếm các vật liệu tiên tiến để phát triển điện cực mới dùng trong phương pháp 

này được nhiều nhà khoa học quan tâm.  

Dựa vào những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài luận án là “Tổng hợp vật liệu 

composite trên cơ sở g-C3N4, ứng dụng trong  iện hóa và quang xúc tác”.  

Mục tiêu luận án 

Tổng hợp được các composite trên cơ sở vật liệu g-C3N4 bao gồm ZIF-67/g-

C3N4, ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4, TiO2/g-C3N4, ứng dụng trong điện hóa và có hoạt tính 

xúc tác quang tốt.  
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Những  óng góp mới của luận án 

1. Đã tổng hợp thành công vật liệu mới ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 có kích thước 

và hình thái tinh thể khá đồng nhất với diện tích bề mặt riêng cao. Vật liệu ZIF-

67/Fe2O3/g-C3N4 được sử dụng như một chất biến tính điện cực để xác định phẩm 

màu AO trong các mẫu thực phẩm bằng phương pháp DP-ASV. Kết quả này đã 

được công bố trong tạp chí Journal of Materials Science: Materials in Electronics 

(2020; SCIE, Q2, IF = 2,210).  

2. Đã tổng hợp thành công vật liệu ZIF-67/g-C3N4 có hoạt tính xúc tác điện 

hóa cao đối với quá trình oxy hóa DCF. Việc xác định DCF trong các mẫu sinh 

phẩm lần đầu tiên được thực hiện trên vật liệu biến tính điện cực (5/5) ZIF-67/g-

C3N4 bằng phương pháp DP-ASV. Kết quả này đã được công bố trong tạp chí 

Adsorption Science & Technology (2021; SCIE, Q1, IF = 4,232).  

3. Đã tổng hợp thành công vật liệu TiO2/g-C3N4 từ hỗn hợp đồng nhất của 

dung dịch phức hydroxo-peroxo titanium tan trong nước và melamine. Vật liệu 

TiO2/g-C3N4 có khả năng phân hủy xúc tác quang hóa cao trong vùng ánh sáng khả 

kiến đối với một số chất màu. Kết quả này được đăng tải trên các tạp chí quốc gia 

Tạp chí  úc tác và hấp phụ  iệt Nam (2 2   tập  , số  , 21-26) và Tạp chí  hoa 

học  ại học Huế: Khoa học tự nhiên (đã nhận đăng).  

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

- Đề tài đã giải quyết được vấn đề trong việc tìm kiếm các vật liệu tiên tiến 

để phát triển điện cực mới dùng trong phương pháp DP-ASV. Kết quả cho thấy 

phương pháp phân tích sử dụng điện cực biến tính ZIF-67/g-C3N4 và ZIF-

67/Fe2O3/g-C3N4 có độ nhạy cao, độ lặp lại tốt, giới hạn phát hiện thấp, có thể ứng 

dụng phân tích mẫu thực tế ở dạng vết.  

- Các hợp chất màu hữu cơ hiện nay được sử dụng rất nhiều, trong khi đó, chi 

phí thiết bị và phân tích tương đối thấp, quá trình phân tích đơn giản, nhanh chóng 

góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.  
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- Vật liệu xúc tác quang TiO2/g-C3N4 thân thiện với môi trường, tuy nhiên, 

tiền chất TiO2 rất dễ bị thủy phân trong môi trường ẩm nên việc tạo ra composite có 

sự phân tán cao của TiO2 là khó, luận án đã đề xuất một chiến lược tổng hợp giải 

quyết vấn đề đó và tạo ra vật liệu có hoạt tính xúc tác quang cao, phân hủy sâu các 

chất màu ô nhiễm đến khoáng hóa. Đây là một nhu cầu cấp thiết và thời sự. 

- Kết quả luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu về điện 

hóa và xúc tác quang. 

Cấu trúc của luận án 

Luận án được bố cục như sau: 

- Mở đầu  

- Chương 1: Tổng quan tài liệu  

- Chương 2:  ội dung và phương pháp nghiên cứu  

- Chương  : Kết quả và thảo luận  

- Kết luận   

- Danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của luận án 

- Tài liệu tham khảo 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU g-C3N4 

1.1.1. Tính chất về cấu trúc tinh thể 

 Graphite carbon nitride hay là carbon nitride dạng graphite (g-C3N4) là dạng 

thù hình ổn định nhất và là đối tượng của nhiều nghiên cứu trong những năm gần 

đây. g-C3N4 đầu tiên được tổng hợp bởi Berzelius và được  ustus von Liebig đặt tên 

là  melon . Liebig đã mô tả một số vật liệu C   vô định hình mà ông thu được 

thông qua nhiệt phân thủy ngân (  ) thiocyanate và đặt tên là melamine, melam, 

melem và melon với việc gia tăng nhiệt độ (Hình 1.1) [27] 

 

 

 

 

H nh 1.1. Một số vật liệ  C/N vô đ nh h nh do Lie ig mô tả [27]. 

Những hiểu biết sâu hơn về cấu trúc của các hợp chất này sau đó được 

 ranklin mô tả đầu tiên vào năm 1 22. Ông đã giới thiệu khái niệm về  carbonic 

nitride  (C3N4) và đề xuất rằng C3N4 có thể thu được như là sản phẩm khử độc tố 

cuối cùng của dãy ammono carbonic acid [52]. Vào năm 1  7, Pauling và 

Sturdivant đã đề xuất một đơn vị tri-s-triazine đồng phẳng làm mô hình cấu trúc cơ 

bản của các hợp chất cao phân tử loại này [139]. Sau đó, Redemann và Lucas chỉ ra 

rằng có sự tương đồng về mặt cấu tạo giữa melon và graphite. Họ suy luận rằng 

carbonic nitride của  ranklin có thể được mô tả như một sản phẩm ngưng tụ 

oligomer của 2,5,8-triamino-tris-s-triazine (C126H21N175) [146]. Trên cơ sở những 

kết luận này, người ta nói rằng có lẽ không nên chỉ định một cấu trúc duy nhất cho 

 

   Melamine  Melam  Melem  Melon 

        Melon       
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melon vì nhiều khả năng nó là hỗn hợp của các polymer có kích thước và cấu trúc 

khác nhau.  

Việc đánh giá về cấu trúc của g-C3N4 để từ đó đưa ra các chiến lược tổng hợp 

và xác định các đặc tính của g-C3N4 là một nhiệm vụ cần thiết. Các đánh giá về cấu 

trúc của carbon nitride đã được đưa ra gần đây bởi Kroke [94], Thomas A [172], 

Semencha A V [153]…Do thiếu dữ liệu thực nghiệm nên có một cuộc thảo luận sôi 

nổi về sự tồn tại thực tế của vật liệu graphite với thành phần C3N4 lý tưởng và các 

mô hình cấu trúc có thể có của g-C3N4. Dựa trên cấu trúc của graphite, triazine 

(C3N3) được coi là các khối đơn vị cơ bản của g-C3N4 (Hình 1.2) [117], [137]. Tuy 

nhiên, một đơn vị cấu trúc khác là vòng tri-s-triazine (heptazine) (C6N7), có cấu trúc 

liên quan đến melon [52], [137] đã được chứng minh là tương thích năng lượng đối 

với việc biến tính dựa trên triazine [152]. Nó đã được chứng minh bằng thực 

nghiệm và lý thuyết rằng g-C3N4 dựa trên tri-s-triazine ổn định về mặt năng lượng 

(30 kJ mol
-1

) hơn so với g-C3N4 dựa trên triazine. Cấu trúc vòng tri-s-triazine và độ 

ngưng tụ cao làm cho polymer có độ ổn định cao về nhiệt (lên đến 6   °C trong 

không khí), tác động hóa học (ví dụ: acid, base và dung môi hữu cơ) và có một cấu 

trúc điện tử hấp dẫn với vùng cấm trung bình [168], [191]. Các vòng tri-s-triazine 

này được hình thành từ các nguyên tử N liên kết ba (Hình 1.2).  

 

H nh 1.2. (a) Cấ  trúc triazine và ( ) tri-s-triazine c a g-C3N4 [137]. 

Giản đồ XRD của các loại g-C3N4 (dạng khối) có hai đỉnh nhiễu xạ riêng biệt 

tại 27,4
o
 và 1 , 

o
 tương ứng với mặt (  2) và (1  ) đối với vật liệu graphite 

(JCPDS 87-1526) [191]. Các kết quả XRD chỉ ra rằng g-C3N4 có cấu trúc lớp với 
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khoảng cách xếp chồng giữa các mặt phẳng là 3,25 Å tương ứng nhiễu xạ (002), 

tương tự như của graphite với khoảng cách xếp chồng là 3,4 Å [28]. Khoảng cách 

6,81 Å đối với kiểu đóng gói cấu trúc trong mặt phẳng nhỏ hơn so với khoảng cách 

của các đơn vị tri-s-triazine (7,3 Å), có thể là do sự uốn cong của cấu trúc 2D phân 

lớp [191]. Tuy nhiên, g-C3N4 dạng ống với đỉnh nhiễu xạ XRD đặc trưng ở 17,4
o
 (d 

= 4,9 Å) cho thấy sự hình thành của các đơn vị s-triazine trong g-C3N4 [55] (giá trị 

lý thuyết của d   4,7 Å [170]). Do đó, các đơn vị cơ bản chính xác trong mỗi lớp 

của g-C3N4 có thể dễ dàng được xác định bởi giản đồ XRD liên quan với kiểu đóng 

gói cấu trúc trong mạng lưới. 

 

H nh 1.3.  iản đồ   D c a g-C3N4 (a) dạng ống và ( ) dạng khối tổng hợp từ melamine ở 

520 
o
C trong 2 giờ [55]. 

 gười ta đã biết rằng một loạt các khuyết tật trên bề mặt vật liệu polymer g-

C3N4 dẫn đến sự hình thành nhiều chức năng khác nhau. Thông thường, các nhóm 

amin bậc 1, bậc 2 (ví dụ, CNH2 và C2 H) cuối mạch trong cấu trúc đơn lớp của g-

C3N4 (Hình 1.4) có thể được tạo ra bởi một lượng nhỏ tạp chất H do sự trùng ngưng 

không hoàn toàn [237]. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các vật liệu g-C3N4 có 

khuyết tật bề mặt và các đặc tính giàu electron đồng thời thể hiện đặc tính 

nucleophile (phản ứng với CO2) hay tính base và các liên kết H (Hình 1.4). Điều 

này tạo điều kiện thuận lợi hơn so với g-C3N4 lý tưởng và không có khuyết tật trong 
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các ứng dụng về xúc tác  1 1 . Hơn nữa, có thể dễ dàng hiểu rằng các nhóm cơ bản 

(-NH-, -N=, -NH2 và –N-C ) trên bề mặt của g-C3N4 là có ích cho việc loại bỏ các 

phân tử độc hại có tính acid thông qua quá trình hấp thụ hóa học dựa trên tương tác 

tĩnh điện [66]. Tương tự như bản chất kỵ nước của bề mặt nanocarbon, tính kỵ nước 

của g-C3N4 có thể dẫn đến sự hình thành tương tác yếu của lớp phân cách, do đó hạn 

chế đáng kể sự vận chuyển và tách electron và các phản ứng xúc tác điện tử bề mặt 

[234].  

 

H nh 1. . Các đặc tính    mặt đa chức năng c a g-C3N4 khuyết tật [237].  

Các nhóm chức và mạng lưới tinh thể của g-C3N4 có thể được xác định bằng 

các kỹ thuật như FTIR, XPS, phổ Raman và phân tích chuẩn độ Boehm.  

 

H nh 1. . Phổ   S độ ph n giải cao c a C 1s (A) c a rGO/g-C3N4 (a);  O ( ) và 

N 1s (B) c a rGO/g-C3N4 [198]. 

Base Bronsted 

Base Lewis 
Liên kết H 

Tính chất 

electron 
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Đỉnh 288,2 eV trong phổ C1s của rGO/g-C3N4 (GO: graphene oxide; rGO: 

reduced graphene oxide) chỉ ra sự tồn tại của liên kết   C-N2 [198]. Trong phổ N 

1s, năng lượng liên kết ở khoảng   8,6     ,8 và 4 1,  eV có thể được gán tương 

ứng là N sp
2 

(C=N-C), nitrogen bậc ba (N(C)3) và nhóm chức amin có 1 nguyên tử 

hydrogen (C-N-H) [198], [26]. Đối với phân tích chuẩn độ Boehm, người ta thấy 

rằng hàm lượng của nhóm chức cơ bản trên một đơn vị diện tích của g-C3N4 thường 

giảm khi tăng nhiệt độ nung [206]. Các đặc trưng chính của phổ FTIR được quan 

sát thấy trong vùng từ     đến 1700 cm
-1

 thường được gán cho dao động hóa trị của 

các đơn vị lặp lại có nguồn gốc từ vòng thơm heptazine, bao gồm các dao động hóa 

trị Csp
2 
trong C   điển hình và dao động biến dạng ngoài mặt phẳng của các sợi 

Csp
3
 trong C-N [37], [221], đỉnh hấp thụ sắc nét ở 810 cm

-1
 được cho là kiểu biến 

dạng đặc trưng của các vòng tri-s-triazine [198], [221]. Trong khi đó, đỉnh hấp thụ ở 

883 cm
-1
 là của N-H trong các nhóm amin [42], trong khi vùng mở rộng giữa 3000 

và      cm
-1

 tương ứng liên quan đến dao động hóa trị của liên kết N-H tự do trong 

nhóm C- H-C và nhóm O-H có nguồn gốc từ nước hấp phụ vật lý trên bề mặt g-

C3N4 [42], [198], [235]. Phổ Raman có một số đỉnh đặc trưng của g-C3N4 tại 1616, 

1   , 1481, 12 4, 7 1, 7  ,  4  và 47  cm
-1

, tiếp tục xác định của các dị vòng C  

[84]. Đỉnh ở 1234 cm
-1

 tương ứng với dao động biến dạng N=C (sp
2
), đặc trưng cho 

sự dịch chuyển màu xanh lam (12   cm
-1

 đối với g-C3N4 đơn lớp), do hiệu ứng kết 

nối phonon và hiệu ứng kết nối lượng tử mạnh [84]. 

Cấu trúc dải điện tử phù hợp của g-C3N4 làm cho nó trở thành ứng cử viên 

đầy hứa hẹn trong các hệ thống chuyển đổi năng lượng mặt trời như tế bào quang 

điện [225]. Thật vậy, dòng quang điện được quan sát thấy trong trường hợp g-C3N4 

dạng khối dưới ánh sáng khả kiến (λ > 42  nm) [225], [219]. Tính ổn định nhiệt và 

hóa học cao của carbon nitride cho phép hoạt động của một tế bào carbon nitride 

quang điện hóa trong điều kiện oxygen không khí.  goài ra, cấu trúc dải điện tử của 

g-C3N4 có thể được điều chỉnh tốt và cải thiện dòng quang điện bằng cách biến tính 

hình thái nano hoặc pha tạp.  
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H nh 1. . Cấ  trúc dải điện tử c a g-C3N4 và titanium dioxide (TiO2) [189]. 

Carbon nitride mao quản trung bình (mpg-C3N4) có thể tăng cường khả năng 

hấp thu ánh sáng do bề mặt lớn và hiệu ứng đa tán xạ, do đó làm tăng dòng quang 

điện. Các biến tính khác bao gồm pha tạp và proton hóa cũng có thể làm tăng dòng 

quang điện [192], [219]. Hình 1.6 mô tả vị trí của VB và CB của mpg-C3N4 so với 

chuẩn xúc tác quang TiO2.  hận thấy mpg-C3N4 có thế oxy hóa - khử thấp hơn so 

với thế oxy hóa - khử của H2O.  hư vậy, về mặt nguyên tắc, mpg-C3N4 có thể giải 

phóng oxygen và hydrogen từ nước. 

Để có cái nhìn sâu sắc về cấu trúc điện tử, các tính toán hàm dựa vào lý 

thuyết phiếm hàm mật độ (D T) đã được áp dụng để thu được các mức oxy hóa - 

khử chi tiết của các VB và CB. Các kết quả trong Hình 1.7 đã chứng minh rằng 

vùng cấm giữa orbital phân tử chiếm cao nhất (HOMO) và orbital phân tử không bị 

chiếm thấp nhất (LUMO) của phân tử melem, melon và g-C3N4 theo giả thuyết 

tương ứng là  ,   2,6 và 2,1 eV [191]. 
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H nh 1.7. Cấ  trúc điện tử c a g-C3N4. (a) Cấ  trúc dải DFT cho g-C3N4 được tính toán 

dọc theo hư ng Г –   và Y – Г  Thế c a   
+
 thành  2: đường mà   anh và  2O thành O2: 

đường mà  đỏ; các o itan  ohn – Sham cho vùng    ( ) và C  (c) c a g-C3N4 (C: mà  

 ám, N:  anh  và  : trắng  Các    mặt có đẳng mật độ được vẽ cho  mật độ điện tích là 

0,01qe
◦
A

-3
) [191]. 

R  ràng, năng lượng vùng cấm lý thuyết của melon cao phân tử rất gần với 

năng lượng vùng cấm trung bình đo được bằng thực nghiệm là 2,7 eV. Các khảo sát 

hàm sóng của VB (Hình 1.7b) và CB (Hình 1.7c) chủ yếu bắt nguồn từ các orbital 

pz của nitrogen và orbital pz carbon. Chúng đóng vai trò như các vị trí oxy hóa và 

khử cho các phản ứng tạo thành O2 và H2 [191].  

1.1.2. Phương pháp tổng hợp 

g-C3N4 chỉ bao gồm hai nguyên tố có nhiều trên trái đất là C và   với t  lệ C 

và   xấp xỉ là   4. Điều này có nghĩa là g-C3N4 dễ dàng được tổng hợp với chi phí 

rất thấp. g-C3N4 không hề độc hại với sinh vật cũng như môi trường. Việc hiểu biết 
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carbon nitride như một polymer phân tán cho phép người ta áp dụng các công cụ 

tổng hợp đa dạng, như đồng trùng hợp với các tecton tương tự nhau, thiết kế độ 

cong và cấu trúc nano hoặc tạo khuôn để thu được vật liệu có diện tích bề mặt cao. 

Các chiến lược tổng hợp g-C3N4 đã được tóm tắt bởi Thomas [172] như ngưng tụ 

nhiệt, nitrid hóa nhiệt, PVD (lắng đọng hơi vật lý), CVD (lắng đọng hơi hóa học), 

phản ứng trạng thái rắn và phương pháp hòa tan. Trong đó, phương pháp ngưng tụ 

nhiệt là một phương pháp đơn giản và khả thi, là phương pháp chính để tổng hợp g-

C3N4 [32] từ các tiền chất hữu cơ giàu carbon và nitrogen khác nhau như urea, 

thiourea, cyanamide, dicyandiamide, melamine,  -amino-1,2,4-triazole, guanidine 

hydrochloride... ở     – 6   °C trong không khí hay khí quyển trơ.  

Các công trình gần đây nhất cho thấy rằng, quá trình nhiệt phân cyanamide, 

dicyandiamide hoặc melamine tạo ra polymer melon và nó được tạo ra từ các đơn vị 

melem [152], [28] xác nhận rằng đơn vị cấu trúc (tecton) này là ổn định nhất. Cho 

đến nay, phản ứng ngưng tụ cyanamide thành dicyandiamide và sau đó là melamine 

được coi là chiến lược tổng hợp tốt để tạo ra các hợp chất cao phân tử hơi khiếm 

khuyết. Con đường này là đơn giản và thuận tiện, cho phép tổng hợp hàng loạt các 

carbon nitride với hoạt tính xúc tác cao và giá thành nằm trong khoảng vài euro kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H nh 1. . C  chế phản ứng tạo thành g-C3N4 [228] . 
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 hang và cs. [228] đã tổng hợp g-C3N4 bằng cách sử dụng urea, thiourea và 

dicyandiamide làm tiền chất và nhận thấy rằng quá trình tổng hợp chủ yếu liên quan 

đến quá trình polymer hóa. Các phân tử urea hoặc thiourea trước tiên được chuyển 

đổi thành melamine bằng các phản ứng cộng và ngưng tụ. Trong đó, các phân tử 

dicyandiamide được ngưng tụ trực tiếp thành melamine. Khi nhiệt độ tăng lên, các 

đơn vị tri-s-triazine hình thành bằng cách sắp xếp lại melamine và tiếp tục được 

trùng hợp tạo thành g-C3N4.  

Theo Ong và cs. [137], quá trình trùng hợp của các phân tử cyanamide thì có 

melamine và dicyandiamide được tạo ra ở 2 4 và 2   °C. Sau đó, tất cả các chất 

trung gian liên quan đến melamine được phát hiện ở     °C và ở      °C chuyển 

thành các vòng tri-s-triazine. Sau khi gia nhiệt đến  2  °C, g-C3N4 xuất hiện từ quá 

trình trùng hợp các đơn vị cơ bản này. Tuy nhiên, nó trở nên không ổn định và cấu 

trúc vật liệu dần dần sụp đổ ở nhiệt độ trên 6   °C và sau đó g-C3N4 bị phân hủy 

hoàn toàn thành các phân tử nhỏ (CO2 và  H3) trên 7   °C.  

Theo Dyjak và cs. [46], sự hình thành kiểu cấu trúc lớp của các đơn vị cấu 

trúc triazine và tri-s-triazine của g-C3N4 từ melamine trải qua nhiều giai đoạn ở các 

nhiệt độ khác nhau. Sự tạo thành g-C3N4 là do quá trình tách  H3 từ amin sơ cấp 

(melamine) và các amin thứ cấp (melam, melem, melon). Giữa giai đoạn từ melam, 

melem và melon chuyển sang g-C3N4 có sự hình thành các triazine và tri-s-triazine 

là đơn vị cấu trúc hình thành nên g-C3N4. 

 

 

 

 

 

Theo Nguyễn Văn Kim [3] việc tổng hợp g-C3N4 có thể từ nguồn nguyên liệu 

đầu là melamine và urea, trong đó đi từ melamine là tốt hơn khi đi từ urea. Để lý 

     

H nh 1.9. Ảnh SEM (a) và TEM (b) c a g-C3N4 tổng hợp từ melamine ở  00 
o
C [129].  

(a) (b) 
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giải cho kết quả này, ông cho rằng việc tổng hợp g-C3N4 từ urea, quá trình này trải 

qua rất nhiều giai đoạn phản ứng khác nhau ở nhiệt độ 380 – 450 
o
C để hình hành 

melamine, trong quá trình này, urea đầu tiên chuyển thành acid isocyanic, sau đó 

hình thành acid cyanuric, tiếp đến acid cyanuric phản ứng với amoniac để tạo thành 

melamine, tiếp theo là các phản ứng từ melamine hình thành g-C3N4. Chính điều 

này đã làm cho chất lượng sản phẩm g-C3N4 là không cao khi đi từ urea. Ông cũng 

đã khảo sát các nhiệt độ nung khác nhau 4        và     
o
C để tạo thành g-C3N4, 

kết quả cho thấy, tại 500 
o
C cho tín hiệu cường độ peak cao nhất.  

1.1.3. Ứng  ụng  

Các ứng dụng tiềm năng của g-C3N4 như một chất bán dẫn hữu cơ trong lĩnh 

vực xúc tác đã bị bỏ quên cho đến khi phát hiện ra ứng dụng của nó làm chất xúc 

tác dị thể không kim loại vào năm 2  6 của Goettmann [58]. Kể từ đó, các ứng 

dụng của g-C3N4 bùng nổ mạnh mẽ. Các ứng dụng tiềm năng của chất xúc tác quang 

tổng hợp dựa trên g-C3N4 bao gồm tách nước, giải phóng khí H2 [69], [159], [229], 

[82]; giải phóng khí O2 [177]; phân hủy các chất ô nhiễm môi trường như  Ox [79], 

formaldehyde [212], acetaldehyde [88], MB [173], MO [115], RhB [105]…; khử 

CO2 [176]; tổng hợp hữu cơ [193], [53]; khử trùng nước như khử hoạt tính của vi 

khuẩn Escherichia coli K-12 (E. coli) [101]. Bên cạnh đó, các ứng dụng rộng rãi 

dựa trên g-C3N4 trong phân tích điện hóa cũng đã được báo cáo bao gồm vật liệu 

điện cực biến tính trong xác định Uric Acid, Acetaminophen [133], bộ chuyển đổi 

quang điện, cảm biến khí và huỳnh quang [55], điện cực cho pin nhiên liệu như điện 

cực anode trong pin ion lithium [74], điện cực cathode trong pin Li-S [127], điện 

cực siêu tụ điện và vật liệu lưu trữ hydrogen [167].  

 hư vậy, từ những ưu điểm, đặc tính linh hoạt, chiến lược tổng hợp và khả 

năng ứng dụng của chất xúc tác dựa trên g-C3N4, r  ràng, g-C3N4 đã được chứng 

minh là một trong những ứng cử viên hứa hẹn phù hợp để thiết kế và tổng hợp chất 

xúc tác tiên tiến cho các ứng dụng khác nhau. Do đó, có rất ít nghi ngờ rằng sự phát 

triển bùng nổ của chất xúc tác tổng hợp dựa trên g-C3N4 sẽ tiếp tục tăng tốc trong 

tương lai gần. Cho đến nay, mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong những 
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năm gần đây, vẫn còn nhiều thách thức để chế tạo các chất xúc tác dựa trên g-C3N4 

hiệu quả cao, hướng tới các ứng dụng khác nhau và hiểu sâu sắc cơ chế tăng cường 

cơ bản của chất xúc tác dựa trên g-C3N4. Có thể thấy rằng, vật liệu g-C3N4 với diện 

tích bề mặt còn nhỏ, số lượng tâm phản ứng tiếp xúc còn ít và hiệu suất tái tổ hợp 

của các electron và lỗ trống quang sinh cao, điều này hạn chế ứng dụng trong các 

lĩnh vực xúc tác quang và phân tích điện hóa. Chính vì vậy, một trong những chiến 

lược được đưa ra là biến tính vật liệu, thông thường biến tính theo hướng sử dụng 

hiệu quả ánh sáng khả kiến, giảm tốc độ tái tổ hợp electron và lỗ trống quang sinh 

và tăng diện tích bề mặt chất xúc tác, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt tính xúc tác của 

vật liệu. 

1.2. VẬT LIỆU BIẾN TÍNH g-C3N4 VỚI ZIF-67  

1.2.1. Vật liệu ZIF-67 

ZIF-67 (Zeolitic imidazolate framework - 67) là vật liệu thuộc nhóm    s 

(Zeolitic imidazolate frameworks) là một nhóm vật liệu mới của vật liệu tinh thể 

xốp với cấu trúc ba chiều mở rộng ( D), là một họ của vật liệu khung hữu cơ - kim 

loại (MO s) có cấu trúc zeolite [140].    s bao gồm các nguyên tử kim loại chuyển 

tiếp (Co, Cu,  n,...) liên kết với các phối tử hữu cơ imidazolate [73], [224] theo 

cách tương tự Si và  l nối với nhau qua cầu O trong zeolite. Hayashi và cs. [68], 

[174] đã báo cáo tổng hợp các vật liệu     có cấu trúc hình vị tương tự zeolite trong 

đó nguyên tử kim loại chuyển tiếp (M cụ thể là  n và Co) thay thế các nguyên tử T 

(các liên kết tứ diện như Si,  l và P) và imidazolate ( M) (Hình 1.11) thay thế các 

oxide bắc cầu trong zeolite. Góc M –  M – M xấp xỉ bằng 14 ° và trùng với góc Si 

– O – Si được thấy ở các zeolite (Hình 1.1 ).  

 

H nh 1.10.  óc liên  ết trong kim loại -    (trái) và zeolite (phải) [38]. 
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Bản chất và kích thước của cầu nối hữu cơ làm cho    s có cấu trúc tương 

đồng với zeolite nhưng mao quản lớn hơn zeolite tương ứng.    s có tính ổn định 

hóa học và độ bền nhiệt cao [9], trở thành ứng cử viên đầy triển vọng cho những 

ứng dụng trong các lĩnh vực như hấp phụ [102], tách chất [30], [158], xúc tác [83], 

[178], lưu trữ năng lượng [112], [216], dẫn truyền thuốc [50], huỳnh quang [63], từ 

tính [62] và các ứng dụng y sinh [157], [197]. 

 

H nh 1.11. Cấ  trúc c a một số IM [23]. 

Yaghi và Hayashi [23], [68] đã cô lập 25 tinh thể khác nhau bằng cách sử 

dụng kiểu protocol để xác định đặc điểm cấu trúc đơn tinh thể (Hình 1.12).  

Yaghi đã tối ưu hóa điều kiện nhận dạng và tạo ra tinh thể từ    -2 đến 77. 

Trong số 2  cấu trúc tinh thể, 9 cấu trúc được tổng hợp bằng phương pháp truyền 

thống (ZIF-2 đến 2 ) và 16 cấu trúc bằng phương pháp mới (ZIF-6  đến 77). Ba 

cấu trúc (   -68 đến 7 ) được tổng hợp dựa trên cấu trúc kiểu zeolite (gme) mà từ 

trước đến nay vẫn chưa tìm thấy trong hợp chất hữu cơ - kim loại và   cấu trúc có 

liên kết tứ diện (dia, cag, frl, lcs và zni) không thấy trong zeolite. Hơn nữa, 10 cấu 

trúc (   -6  đến 62, 68 đến 7  và 7  đến 76) chứa 2 imidazolate khác nhau về mặt 

liên kết hóa học, tức là liên kết dị thể (heterolinks).  
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H nh 1.12. Các cấ  trúc nhi    ạ đ n tinh th  c a    s [23]. 

ZIF-67 hay là Co(HmIM)2 trong đó Hm M là 2-methyl imidazolate, có cấu 

trúc đồng hình (isostructural) với ZIF-8 và được tạo ra bằng cầu nối giữa các anion 

2-methyl imidazolate và cation cobalt, dẫn đến hình thành cấu trúc liên kết sodalite 

(SOD) với kích thước lỗ khoảng 3,4 Å. ZIF-67 thuộc kiểu mạng tinh thể lập phương 

với các thông số tế bào mạng là a   b   c   16,  8  Å. 

Hình 1.13 cho thấy cấu trúc    -67 là mạng lưới liên kết tứ diện CoN4, có 

cấu trúc từ hai nhóm vòng 6 và vòng 4 Co 4 với hệ thống vi mao quản đường kính 

1  Å được nối thông với các cửa sổ nhỏ có đường kính  ,4 Å  [23]. ZIF-67 đang là 

một trong số những loại vật liệu thu hút được sự chú ý hơn cả do chịu được nhiệt độ 

cao, diện tích bề mặt và thể tích mao quản lớn. Diện tích bề mặt riêng cao (SBET > 

1700 m
2
/g) dẫn đến ZIF-67 có nhiều vị trí hoạt động phong phú và sự hiện diện của 
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các vi lỗ (đường kính lỗ:  ,4 Å) thuận lợi cho các phản ứng do chúng có ái lực 

mạnh với các phân tử  khách  (guest molecules) [161]. Hơn nữa, các vị trí kim loại 

chưa bão hòa (C Ss: coordinated unsaturated metal sites) có trong khung ZIF-67 đã 

được chứng minh là có hoạt tính tuyệt vời đối với nhiều phân tử  khách  ví dụ 

borane amoniac [45]. Bên cạnh đó, các composite của ZIF-67 với oxide kim loại 

hoặc kim loại/carbon có thể mang lại một số đặc điểm mới lạ mà không có trong 

ZIF-67 ban đầu [33], [44]. Những ưu điểm này cho phép các vật liệu dựa trên    -

67 hoạt động trong các điều kiện xúc tác khắc nghiệt, dẫn đến nhiều ứng dụng 

phong phú như hấp phụ và phân tách [131], [182], dẫn truyền thuốc [186], hình ảnh 

y sinh [56], siêu tụ điện [114], và xúc tác [209]. 

 

H nh 1.13. Cấ  trúc nhi    ạ đ n tinh th  c a    -67 [23]. 

ZIF-67 được tổng hợp bằng các phương pháp khác nhau như thủy nhiệt 

(hydrothermal), dung nhiệt (solvothermal) ở nhiệt độ cao (> 100 
o
C) trong dung môi 

hữu cơ như methanol,  , -dimethylformamide (DM ) và  , -diethylformamide 

(DEF), phương pháp vi sóng,... Qian và cs. [143] đã tổng hợp ZIF-67 nano trong 6 

giờ với dung môi nước ở nhiệt độ phòng thu được tinh thể nano có kích thước trung 

bình là 228 nm, với diện tích bề mặt riêng 316 m
2
 g và thể tích vi xốp 0,17 cm

3
/g. 

Đồng thời quan sát hình thái cho thấy các hạt tinh thể bị chụm lại, kích thước hạt 

không đồng đều.  hư vậy, phương pháp thủy nhiệt vẫn còn một số hạn chế trong 

việc tổng hợp tinh thể ZIF-67. Li và cs. [107] sử dụng dung môi triethylamine 

(TEA) thay dung môi nước, kết quả cho thấy có diện tích bề mặt riêng có sự cải 

thiện lên 868 m
2
 g nhưng kích thước các hạt vẫn có xu hướng co chụm lại, không 

đồng đều. Shao và cs. [155] đã tổng hợp ZIF-67 bằng cách trộn hỗn hợp muối 

cobalt (cobalt nitrate, cobalt acetate) và HmIM trong methanol ở nhiệt độ phòng 

trong 24 giờ, thu được tinh thể ZIF-67 có diện tích bề mặt là 1262 m
2
/g. Tuy nhiên, 
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ZIF-67 tổng hợp bằng phương pháp dung nhiệt ở nhiệt độ phòng cho hiệu suất 

thấp và thời gian của quá trình tổng hợp dài, hạt có hình dạng không đồng đều, có 

khuynh hướng kết tụ và bề mặt tinh thể không sắc nét. Trong khi đó, hiệu suất 

được cải thiện khi tổng hợp trong điều kiện dung nhiệt tại 1   °C, diện tích bề mặt 

và kích thước của hạt tăng lên trong khoảng thời gian từ 1 – 4 giờ [6].  

Trong những năm gần đây, việc tổng hợp    -67 bằng phương pháp hỗ trợ vi 

sóng ngày càng thu hút được sự chú ý. Gia nhiệt bằng vi sóng cho phép giải pháp 

tiền chất của ZIF-67 hoạt động như một nguồn nhiệt thay vì được dẫn thông qua bề 

mặt. Do đó, nhiệt độ cao tức thời dẫn đến động học tăng nhanh và rút ngắn đáng kể 

thời gian thí nghiệm.  ó cũng giúp cho việc kiểm soát tốt hơn kích thước và hình 

thái của các hạt nano [45]. Hillman và cs. [71] lần đầu tiên sử dụng thành công 

chiến lược một bước (one-step) có sự hỗ trợ của vi sóng để nhanh chóng tổng hợp 

ZIF-67 từ hỗn hợp HmIM và muối cobalt trong 1,  phút không sử dụng dung môi 

với sự hỗ trợ của lò vi sóng có công suất 1   W. Công nghệ xanh và nhanh chóng 

này có thể thúc đẩy đáng kể quá trình công nghiệp hóa vật liệu    -67.  

Tuy nhiên, tổng hợp bằng phương pháp vi sóng không dung môi, hình thái 

của hạt thu được bị kết tụ. Theo Yang [209] và Nguyễn Thanh Tú [6], ZIF-67 được 

tổng hợp bằng phương pháp vi sóng trong dung môi methanol có độ kết tinh cao 

và hình thái gồm các mặt đa diện của hạt thể hiện r  ràng. Đặc biệt có diện tích bề 

mặt riêng cùng với thể tích vi xốp rất cao lên đến 1935 m
2
/g và  , 8 cm

3
/g tương 

ứng. Kết quả cũng cho thấy tổng hợp vi sóng trong 30; 4  phút cho hiệu suất 

tương đương với phương pháp dung nhiệt tại 1  °C trong 4 giờ (95%) [6].  hư 

vậy, phương pháp vi sóng cho hiệu suất tổng hợp ZIF-67 cao trong khoảng thời 

gian ngắn. 

1.2.2. Vật liệu g-C3N4 với  I -67, Fe2O3 và ứng  ụng trong ph n tích  iện hóa 

Wang và cs. [187] trình bày một chiến lược tổng hợp vật liệu nano C pha tạp 

  thông qua việc điều chỉnh t  lệ Co/Zn trong vật liệu    s trên các tấm nano        

g-C3N4. Các ống nano C dạng tre một chiều pha tạp   được bao bọc bằng các hạt 

nano Co (Co/N-BC Ts), các tấm nano C hai chiều pha tạp N (N-C S) và các 
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khung ống nano C ba chiều bao bọc bằng các hạt nano Co (Co/N-C T s) được chế 

tạo thành công tương ứng từ Zn/Co-ZIF @ g-C3N4, ZIF-8 @ g-C3N4 (không có Co) 

và    -67 @ g-C3N4 (không có  n). Kết quả là chất xúc tác điện hóa Co  -BCNTs 

thể hiện phản ứng khử oxygen (ORR) tốt hơn so với hai chất xúc tác kia trong dung 

dịch kiềm, với thế nửa bước sóng là  ,8  V (so với điện cực hydrogen tiêu chuẩn), 

cao hơn so với xúc tác Pt C thương mại. Co/N-BCNTs có độ bền và khả năng hòa 

tan trong methanol tốt hơn nhiều so với chất xúc tác Pt C trong dung dịch KOH   

0,1 M.  gười ta đã chứng minh rằng hiệu suất xúc tác nâng cao của Co/N-BCNTs 

là do diện tích bề mặt thích hợp, chất phân tán   phân tán tốt và Co được bao bọc 

bên trong ống nano C. Phương pháp này đưa ra những triển vọng mới trong việc 

phát triển các chất xúc tác điện hóa hoạt động cao. 

 in và cs. [86] sử dụng phương pháp tạo khuôn mẫu, trong đó g-C3N4 được 

sử dụng làm khuôn để tập hợp ZIF-67 trên bề mặt của nó tạo ra một chất hấp thụ vi 

sóng dựa trên carbon với kích thước micromet xốp pha tạp với cobalt (CN/CCo). 

Vật liệu tổng hợp được vẫn giữ nguyên trạng thái tập hợp của MOF trong tiền chất 

và có cấu trúc xốp do quá trình carbon hóa và phân hủy ZIF-67. Việc thêm g-C3N4 

vào vật liệu có nguồn gốc từ MO  cho hằng số điện môi giảm và độ thẩm từ tăng 

lên dẫn đến match trở kháng được cải thiện. Đối với mẫu CN/CCo-500 (tổng hợp ở 

500 
o
C), tổn thất phản xạ tối ưu (optimal reflection loss) là − 7,21 dB ở 12,22 GHz 

với độ dày 2,6 mm, trong khi băng thông hấp thụ hiệu quả tương ứng nằm trong 

khoảng 1 ,2  đến 16,7 GHz. Vật liệu tổng hợp được có tỉ trọng thấp và hiệu suất 

hấp thụ vi sóng băng thông rộng có tiềm năng trong ứng dụng hấp thụ sóng điện từ. 

Huynh Truong  go và cs. [133] mới đây đã tổng hợp composite                 

ZIF-67/g-C3N4 (Hình 1.14) với sự hỗ trợ của sóng siêu âm và sử dụng làm chất biến 

tính cho điện cực than thủy tinh để xác định đồng thời acid uric ( R ) và 

acetaminophen (ACE) với cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) làm chất định 

hướng cấu trúc. ZIF-67/g-C3N4 thu được có diện tích bề mặt 75 m
2
·g

−1
 và bền trong 

môi trường có pH  -1 . Điện cực biến tính    -67/g-C3N4 kết hợp với CTAB làm 

chất định hướng cấu trúc thể hiện hiệu quả điện hóa xúc tác tốt đối với  R  và 
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ACE với đáp ứng điện hóa r  ràng. Mối quan hệ tuyến tính của dòng đỉnh oxy hóa 

của  R  và  CE và nồng độ 0,2-6,   M có giới hạn phát hiện là  ,  2  M đối với 

 R  và  ,     M đối với  CE. Phương pháp phân tích dựa trên điện cực biến tính  

ZIF-67/g-C3N4 này phù hợp để phân tích đồng thời  R  và  CE trong nước tiểu 

người cho kết quả tương đương với HPLC. Cho đến nay, vật liệu ZIF-67/g-C3N4 

vẫn còn ít được nghiên cứu phát triển, sử dụng như những vật liệu biến tính điện 

cực cho phương pháp volt-ampere hòa tan và chưa thấy nghiên cứu cho việc xác 

định diclofenac (DCF). Trong luận án này, vật liệu ZIF-67/g-C3N4 được sử dụng 

trong biến tính điện cực nền than thủy tinh (GCE) để xác định DCF bằng phương 

pháp DP-ASV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H nh 1.1 . (a) Ảnh T   c a g-C3N4; ( ) S   c a    -  ; (c) T   c a    -67/ g-

C3N4; (d)  ường CV trên các điện cực  hác nha ; (e)  ồ th   i   di n mối   an hệ gi a  p 

và ν
1/ 2

[133]. 

α-Fe2O3 là oxit sắt bền với đặc tính bán dẫn loại n (Eg = 2,1 eV) được sử dụng 

rộng rãi làm chất xúc tác, chất màu, cảm biến khí và vật liệu điện cực do giá thành 

rẻ, khả năng chống ăn mòn cao và các đặc tính thân thiện với môi trường [217]. Vật 

liệu g-C3N4 kết hợp với  e2O3 đã được ứng dụng trong xúc tác quang, xúc tác cảm 

biến khí, cảm biến điện hóa và siêu tụ điện [78], [156], [208]. Các phương pháp 

 

 

 

(d) 

(e) 
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tổng hợp bao gồm ủ hỗn hợp keo α-Fe2O3 và melamine [156], phương pháp tự lắp 

ráp tĩnh điện [200], phương pháp kết hợp nghiền cùng với ủ [78], phương pháp hồi 

lưu [199], [214]. Nhiều nghiên cứu cũng đã kết hợp vật liệu nano α-Fe2O3 với vật 

liệu dựa trên carbon để tăng cường điện dung riêng.  hao và cs. [231] đã chế tạo 

một vật liệu lai có cấu trúc nano linh hoạt siêu tụ điện dựa trên composite α-

Fe2O3/ống nano carbon đa tường làm anode. Lee và cs. [217] đã chế tạo 

nanocomposite bao gồm các ống nano α-Fe2O3 được gắn vào oxide graphene dạng 

khử thu được điện dung riêng cao và kéo dài thời gian sống cho các tụ điện hóa học. 

Trong nghiên cứu của Yu, các cấu trúc nano được thiết kế tốt bởi các tấm nano bậc 

ba, graphene/Fe2O3/polyaniline, đã được chế tạo thông qua phương pháp tiếp cận 

hai bước (two-step) [211]. Vật liệu điện cực của composite bậc ba như vậy có thể 

tận dụng tối đa cả quá trình  arada và không  arada để tạo ra siêu tụ điện có hiệu 

suất và điện dung riêng cao, tuổi thọ điện hóa dài do tác dụng hiệp đồng từ sự kết 

hợp giữa các thành phần ở kích thước nano [211].  

Tuy nhiên, các vật liệu composite mới hơn của α-Fe2O3 nên được phát triển 

bằng cách kết hợp với các vật liệu carbon khác nhau để cải thiện điện dung riêng. 

Gần đây, Yang và cs. [208] đã tổng hợp α-Fe2O3/g-C3N4 với liên kết C-O- e ứng 

dụng trong cảm biến điện hóa phát hiện glucose. Các thí nghiệm điện hóa cho thấy 

vật liệu cảm biến Fe2O3/g-C3N4 có thời gian đáp ứng nhanh (   giây), giới hạn phát 

hiện thấp (2,   M) và khoảng tuyến tính rộng (0,1 – 5,0 mM). Hơn nữa, năng lượng 

liên kết C-O- e lớn đảm bảo cho sự ổn định đáng kể của cảm biến Fe2O3/g-C3N4. 

Sự có mặt của KCl, acid citric, acid ascorbic, dopamine và sucrose ở nồng độ cao 

hầu như không ảnh hưởng đến việc phát hiện glucose. Điều này cho thấy độ chọn 

lọc cao của cảm biến Fe2O3/g-C3N4 này. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác của Xu 

[200] cho thấy sự lắp ráp tự phát của hai thành phần của Fe2O3 và g-C3N4 thành một 

cấu trúc dị thể thông qua tương tác tĩnh điện. Thế zeta của Fe2O3 và g-C3N4 lần lượt 

là + ,21 và -21,9mV khi phân tán vào nước khử ion (DI) ở pH 7. Điện tích âm 

mạnh trên bề mặt g-C3N4 có thể cung cấp một động lực đáng kể để thu hút các vật 
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tích điện dương Fe2O3 từ dung dịch chung đến bề mặt g-C3N4, dẫn đến sự lắp ráp tự 

phát của hai thành phần này. 

Cho đến nay, vật liệu được cấu tạo từ các thành phần g-C3N4, Fe2O3 và ZIF-

67 vẫn còn ít được nghiên cứu và chưa thấy công bố về tổng hợp composite ZIF-

67/Fe2O3/g-C3N4 và nghiên cứu xác định AO. Trong luận án này, vật liệu ZIF-

67/Fe2O3/g-C3N4 được nghiên cứu tổng hợp và sử dụng trong biến tính điện cực nền 

than thủy tinh (GCE) để xác định AO bằng phương pháp DP-ASV. 

 hư vậy, việc đưa các chất dẫn điện với độ bền cơ học cao như g-C3N4 vào 

vật liệu khung hữu cơ-kim loại, oxide kim loại có thể khắc phục các nhược điểm cố 

hữu của các loại vật liệu này khi ở trạng thái chưa kết hợp, diện tích bề mặt của vật 

liệu được tăng lên, dẫn đến số lượng tâm hấp phụ tăng lên và từ đó làm tăng tín hiệu 

điện hóa.  

1.3. VẬT LIỆU BIẾN TÍNH g-C3N4  VỚI TiO2  

1.3.1. Vật liệu TiO2 hòa tan 

Có nhiều phương pháp dung dịch đã được áp dụng để tổng hợp TiO2 bao 

gồm phương pháp sol-gel [29] dựa trên sự thủy phân của titanium tetra alkoxide 

làm tiền chất, ví dụ, tetra isopropoxide Ti(OCHMe2)4 trong dung dịch ancol khi có 

mặt một lượng nhỏ nước [183] hoặc phương pháp thủy nhiệt [210] sử dụng titanium 

tetrachloride (TiCl4) [142] hoặc titanium tetraisopropoxide [123] trong dung dịch 

nước. Tuy nhiên, các tiền chất của TiO2 này vì bị thủy phân trong môi trường ẩm 

nên việc tạo ra các composite có sự phân tán cao của TiO2 là khó. Chính vì vậy, 

tổng hợp được các TiO2 tan trong nước dưới dạng phức có thể tạo ra composite có 

sự phân tán cao của TiO2, từ đó góp phần cải thiện hiệu suất xúc tác quang hóa của 

vật liệu. 

1.3.1.1. Phức titanium tan trong nước 

Phức titanium tan trong nước là phức peroxohydroxo titanium bao gồm 

[Ti(O2)(OH)]
+
, [Ti(O2)(OH)3]

-
 và [Ti(O2)(OH)2] thu được từ phản ứng của ion 

titanium và hydrogen peroxide theo các phương trình sau [90]:  
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Ti
4+

 + H2O2 + H2O →  Ti(O2)(OH)]
+
 + 3H

+ 

Ti
4+

 + H2O2 + 2H2O → [Ti(O2)(OH)2] + 4H
+ 

Ti
4+

 + H2O2 + 3H2O →  Ti(O2)(OH)3]
-
 + 5H

+ 

Các phức peroxohydroxo titanium trong dung dịch có màu từ cam đến vàng 

tùy thuộc vào pH. Các phức này có thể bị dimer hóa dẫn đến sự hình thành các phức 

oxoperoxohydroxo di-titanium. Một số ví dụ được chỉ ra theo các phương trình 

sau: 

[Ti(O2)(OH)2] + [Ti(O2)(OH)2  →  Ti2(O)(O2)2(OH)2] + H2O 

[Ti(O2)(OH)2] + [Ti(O2)(OH)3]
- 
→  Ti2(O)(O2)2(OH)3]

- 
+ H2O 

[Ti(O2)(OH)3]
-
 + [Ti(O2)(OH)3]

- 
→  Ti2(O)(O2)2(OH)4]

2- 
+ H2O 

Các phức chất dimer này có thể tự ngưng tụ hoặc phản ứng với các dimer và 

monomer khác để tạo thành các oligomer. Kết quả của sự ngưng tụ liên tục là sự 

hình thành kết tủa của oxoperoxohydroxo titanium đa nhân  Ti(O)(O2)2(OH)2]n. 

Cũng cần lưu ý rằng bản thân các phức hydroxoperoxo titanium ( V) không 

bền và có thể bị phân hủy (thủy phân) để tạo ra kết tủa titanium hydroxide hoặc 

titanium oxide hydrate (titanic acid) TiO2.xH2O. 

[Ti(O2)(OH)3]
-
 +  H2O → Ti(OH)4 +  ½ O2  + HO

- 

Khi có lượng hydro peroxide dư, titanium hydroxide có thể hòa tan trở lại 

theo phản ứng: 

Ti(OH)4 +  H2O2 →   [Ti(O2)(OH)3]
-
 +  H3O

+
 

Khi có mặt amoniac và hydrogen peroxide, peroxo titanium ( V) hydrate đa 

nhân cũng tan. Lượng hydrogen peroxide dư lớn duy trì độ hòa tan của 

[Ti(O2)(OH)3]
-
 trong dung dịch và có thể làm chậm quá trình ngưng tụ liên tiếp của 

nó, do đó bảo quản dung dịch nước trong suốt mà không có bất kỳ kết tủa nào tạo 

ra. 
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1.3.1.2. Tổng hợp các titanium oxide từ dung dịch phức titanium hòa tan  

Dung dịch phức titanium tan trong nước được sử dụng làm tiền chất để tổng 

hợp các vật liệu nano titanium oxide. Quá trình tổng hợp thủy nhiệt có thể tạo ra các 

dạng thù hình khác nhau của titanium oxide (TiO2) bao gồm: TiO2 (rutile), TiO2 

(anatase), TiO2 (brookite) và TiO2 đơn tà (mC). Cấu trúc tinh thể của chúng được 

trình bày trên Hình 1.1 .  

 

H nh 1.1 . Cấ  trúc c a các dạng thù h nh  hác nha  c a TiO2: (a) anatase, (b) 

r tile, (c)  roo ite và (d) mC [90]. 

TiO2 (brookite) và một dạng còn gọi là TiO2 (B) là dạng thù hình khác nhưng 

chưa được biết đến của TiO2 bởi vì cấu trúc tinh thể của chúng (Hình 1.1 c và 

1.15d) khác với cấu trúc của TiO2 (anatase) và TiO2 (rutile). Vì TiO2 (B) có tâm cơ 

sở với đối xứng đơn tà nên nó còn được gọi là  TiO2 đơn tà  (mC). Do đó, ký hiệu 

TiO2 (mC) cho biểu tượng đa hình bất thường này của TiO2 (B) để tránh sự nhầm 

lẫn có thể xảy ra giữa  brookite  và TiO2 (B). Trong khi, TiO2 (brookite) là một 

chất xúc tác quang tuyệt vời cho quá trình khử hydrogen của 2-propanol, lắng đọng 

bạc và phân hủy Rhodamine B [222]. TiO2 (mC) đã được ứng dụng làm vật liệu cho 

pin ion lithium do cấu trúc đường hầm độc đáo của nó [16]. TiO2 (rutile) là dạng tồn 

tại bền nhất của TiO2 trong khi TiO2 (anatase) và TiO2 (brookite) ở trạng thái giả 

bền (metastable) và có thể bị  chuyển đổi thành TiO2 (rutile) nếu được gia nhiệt 

(>750 
o
C) [108]. 

Các nghiên cứu cho thấy rằng việc xử lý thủy nhiệt các dung dịch phức 

titanium hòa tan trong nước ở 2   °C trong 24 giờ gây ra sự phân hủy phức chất 

dẫn đến sự hình thành tinh thể nano TiO2 và quan trọng hơn là 4 dạng thù hình của 
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TiO2 được tổng hợp có chọn lọc bằng cách lựa chọn phức titanium thích hợp và 

điều chỉnh pH của dung dịch [67]. Hình 1.16 trình bày giản đồ XRD của bột TiO2 

thu được sau khi xử lý thủy nhiệt ở 2   °C trong 24 giờ dung dịch phức chứa 

citrato-peroxo-titanate (IV) (viết tắt là Ti-cit) ở pH = 6 hoặc phức 

peroxooxoglycolato titanium (viết tắt là Ti-ga) ở pH   1, 6 và 1 .  

 

H nh 1.1 . Giản đồ XRD c a các dạng thù h nh c a TiO2 tổng hợp b ng xử lý th y 

nhiệt dung d ch phức titani m tan trong nư c ở 200 °C trong 24 giờ [67]. 

1.3.2. Vật liệu g-C3N4 với TiO2 và ứng  ụng trong xúc tác quang hóa 

Hiệu suất xúc tác của các chất xúc tác quang dựa trên g-C3N4 chủ yếu do các 

thông số hay đặc tính của g-C3N4 quyết định. Do đó, những hiểu biết cơ bản và khả 

năng kiểm soát được các yếu tố hóa học cũng như cấu trúc của nó cho phép mở 

rộng việc tổng hợp các chất xúc tác quang dựa trên g-C3N4 với hoạt tính quang xúc 

tác tốt nhất. Điều này sẽ thuận lợi cho việc tạo ra một số hệ thống vật liệu lớn dựa 

trên g-C3N4 cho các ứng dụng quang xúc tác thực tế. 

Việc chế tạo composite cấu trúc nano TiO2/g-C3N4 có thể cải thiện hiệu quả 

xúc tác quang do khả năng cảm quang của g-C3N4 và đồng thời mở rộng phạm vi 

phản ứng quang của TiO2 từ vùng ánh sáng tử ngoại đến vùng ánh sáng khả kiến 

[77]. Đặc biệt, TiO2/g-C3N4 được chú ý hơn nữa do tính ổn định cấu trúc và độc 

tính thấp [162]. Do đó, một số nghiên cứu đã tạo ra TiO2/g-C3N4 có cấu trúc nano 

để sử dụng trong xúc tác quang loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ [76], [188], [230], 
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[233], khí độc  Ox [57], giải phóng H2 [203]... Melamine và TiO2 thương mại được 

sử dụng để tổng hợp TiO2/g-C3N4 bằng quá trình gia nhiệt. TiO2/g-C3N4 có khả 

năng hấp phụ và hiệu suất quang xúc tác cao đối với quá trình phân hủy MB dưới 

ánh sáng khả kiến. Electron ở vùng dẫn của g-C3N4 chuyển qua vùng tiếp xúc trong 

vùng dẫn TiO2 dưới tác dụng của ánh sáng khả kiến và sự cô lập thành công của các 

cặp lỗ trống - electron quang sinh, do đó hiệu suất phân hủy của vật liệu nano 

TiO2/g-C3N4 được nâng cao [100]. 

Các phương pháp tổng hợp composite TiO2/g-C3N4 chủ yếu được phân thành 

ba loại. Đó là trộn cơ học giữa TiO2 và g-C3N4, phủ TiO2 trên g-C3N4 và phát triển 

g-C3N4 trên TiO2 [12], [195], [203], [232]. Hiệu suất quang xúc tác của vật liệu 

composite được cải thiện chủ yếu là do sự phân tách hiệu quả của các cặp electron - 

lỗ trống quang sinh. Yan và cs. (2011) [203] đã tổng hợp các composite TiO2/g-

C3N4 với hàm lượng g-C3N4 khác nhau bằng cách trộn nghiền bi bột TiO2 và g-

C3N4, sau đó thực hiện phản ứng xúc tác quang hóa giải phóng khí H2 dưới điều 

kiện bức xạ khả kiến trong dung dịch nước với sự có mặt của metanol (H2O/ 

CH3OH = 7 : 1, v/v).  

Sự kết hợp TiO2 với g-C3N4 làm cho sự hấp thụ ánh sáng dịch chuyển xuống 

vùng năng lượng thấp hơn tương ứng với vùng bước sóng dài hơn cùng với sự giảm 

năng lượng vùng cấm từ 3,18 xuống còn 2,68 eV khi hàm lượng g-C3N4 tăng từ     

0−100 %. Composite TiO2 và g-C3N4 cho hoạt tính cao nhất với tốc độ giải phóng 

H2 là 22,4  mol. h
−1
. Tốc độ giải phóng H2 của vật liệu TiO2/g-C3N4 cao gấp 2 lần 

so với của vật liệu g-C3N4 tinh khiết, còn vật liệu TiO2 hầu như không có hiệu ứng 

xúc tác. Kích thước hạt của vật liệu TiO2/g-C3N4 là    - 4  nm. Cơ chế xúc tác của 

vật liệu này như sau: Thế năng CB và VB của g-C3N4 tương ứng là −1,12 và 1, 7 

eV [191], của TiO2 tương ứng là − ,2  và 2, 1 eV [201]. Vì thế năng CB của g-

C3N4 (−1,12 eV) âm hơn của TiO2 (− ,2  eV) nên các electron quang sinh trên bề 

mặt hạt g-C3N4 dễ dàng chuyển sang TiO2 và khử H
+
 thành H2. Bên cạnh đó, các lỗ 

trống quang sinh trong g-C3N4 do sự chênh lệch lớn về điện thế VB nên xảy ra sự 

oxy hóa CH3OH thành các sản phẩm như CO2, CO,… 
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 hou và cs. (2 1 ) [232] tổng hợp composite TiO2/g-C3N4 bằng trộn cơ học 

theo phương pháp nghiền và bay hơi dung môi cho thấy hoạt động quang xúc tác 

được cải thiện chút ít. Bột TiO2 và bi mã não được trộn trong cối nghiền bi, sau đó 

các lượng g-C3N4 khác nhau được thêm vào và hỗn hợp được nghiền trong một thời 

gian nhất định với tốc độ     vòng phút. Một cấu trúc lớp của g-C3N4 hình thành 

trên bề mặt của TiO2. Quá trình trộn cơ học này có thể thúc đẩy sự phân tán của g-

C3N4 trên bề mặt của các hạt TiO2, để tạo thành cấu trúc lai đơn lớp và cấu trúc l i-

vỏ đa lớp. Hoạt tính quang xúc tác của TiO2/g-C3N4 dưới các bức xạ  V-Vis cao 

gấp  ,  và 1,  lần và phản ứng của dòng quang cao gấp 2,  và 1,  lần so với phản 

ứng của TiO2 và g-C3N4 tinh khiết tương ứng. Sự tăng cường hiệu suất r  ràng của 

TiO2/g-C3N4 chủ yếu là do hiệu suất phân tách và di chuyển cao của các cặp 

electron-lỗ trống.  hư vậy, sự hấp thụ quang học của TiO2/g-C3N4 được tăng cường 

trong cả vùng ánh sáng  V và vùng ánh sáng khả kiến so với TiO2 và g-C3N4 tinh 

khiết. Tuy nhiên, độ ổn định quang xúc tác vẫn kém do sự tiếp xúc lỏng lẻo giữa các 

thành phần hỗn hợp vật lý.  

Để giải quyết vấn đề trên, Lu và cs. (2017) [120] gắn các hạt nano TiO2 lên 

trên vật liệu g-C3N4 đã tổng hợp thông qua quá trình thủy phân để tạo ra các 

composite TiO2/g-C3N4 cấu trúc dị thể nhỏ gọn. Trong nghiên cứu này, g-C3N4 đơn 

lớp pha tạp TiO2 (TiO2/SL g-C3N4) đã được điều chế bằng phương pháp nung và 

 

H nh 1.17. Ảnh T   (a); s  đồ tách electron - lỗ trống dư i đi    iện chiế  sáng ( ) 

c a vật liệ  TiO2 /g-C3N4 [203]. 

 

 

 

 

(a) (b) 
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khuấy. Chất xúc tác quang TiO2/SL g-C3N4 được nghiên cứu một cách hệ thống để 

làm sáng tỏ hình thái, đặc tính hóa học và hoạt tính quang xúc tác. Các hạt nano 

TiO2 anatase tạo thành được phân tán trên bề mặt của các tấm g-C3N4 đơn lớp. Dưới 

bức xạ khả kiến, TiO2/SL g-C3N4 tối ưu (t  lệ khối lượng của TiO2 và SL g-C3N4 là 

1: 5) thể hiện phản ứng dòng quang nâng cao, đạt được dòng quang cao hơn khoảng 

2 lần so với SL g-C3N4. Tất cả các mẫu TiO2/SL g-C3N4 đều có hiệu suất phân hủy 

quang cao hơn TiO2 hoặc SL g-C3N4 tinh khiết. Hằng số tốc độ phản ứng động học 

bậc nhất của sự phân hủy Rhodamine B trên TiO2/SL g-C3N4 tối ưu (k = 0,0107 

phút
-1

) lớn gấp 3,4 lần so với SL g-C3N4 tinh khiết trong điều kiện bức xạ khả kiến 

(λ > 4   nm) và xử lý trong 1   phút với sau    phút cân bằng hấp phụ. Tuy nhiên, 

hiệu suất quang xúc tác của loại vật liệu nanocomposite này bị hạn chế do việc kiểm 

soát hình thái học và phân bố đồng đều của TiO2 khó đạt được do tiền chất của 

titanium bị thủy phân nhanh, dẫn đến lớp vỏ TiO2 cản trở sự hấp thụ ánh sáng khả 

kiến của pha g-C3N4.  

Một phương pháp tổng hợp composite TiO2/g-C3N4 với cấu trúc dị thể nano 

nhỏ gọn khác đã được thực hiện ngược lại bằng cách phủ (coat) g-C3N4 lên TiO2 với 

các cấu trúc khác nhau như nano ống và vi cầu rỗng thể hiện hiệu suất quang xúc 

tác cải tiến [12], [111], [195]. Gần đây (2 2 ), Lin và cs. [111] đã tổng hợp 

nanocomposite g-C3N4/TiO2-NT (NT: nanotube) bằng cách phủ các lớp g-C3N4 

mỏng lên bề mặt của các ống nano TiO2, sử dụng các hợp chất cellulose tự nhiên (ví 

dụ như giấy lọc thường thương mại) làm khuôn (template).  

 

 

 

 

 

 

 

 

H nh 1.1 .   y tr nh tổng hợp nanocomposite g-C3N4/TiO2-NT [111]. 
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Các composite g-C3N4/TiO2- T này với độ dày khác nhau (khoảng  −   

nm) của các lớp g-C3N4 phủ bên ngoài đã thu được hiệu suất phân hủy quang xúc 

tác MB dưới ánh sáng khả kiến được cải thiện (λ > 420 nm). Composite g-

C3N4/TiO2-NT tối ưu với lớp g-C3N4 dày 7,  nm (46 % g-C3N4) có hằng số tốc độ 

biểu kiến là  ,     phút
-1

, lớn hơn so với của TiO2 nano ống và bột g-C3N4 là 8,  

và 4 lần tương ứng.  

1.4. GIỚI THIỆU VỀ AO, DCF VÀ MB 

Auramine O (AO) (bis [4 - (dimethylamino) phenyl] methaniminium 

chloride) là một loại thuốc nhuộm diarylmethane. Phụ gia thực phẩm này có liên 

quan đến sự gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư mà được Cơ quan  ghiên 

cứu  ng thư Quốc tế ( nternational  gency of Research on Cancer) phân loại vào 

nhóm 2B [31, 51, 180]. Do vậy, AO bị cấm sử dụng trong thực phẩm và mỹ phẩm 

[180].  gười ta thấy rằng  O có thể gây tổn thương gan, tủy xương và thận của 

chuột [138]. Mặc dù đây là chất phụ gia thực phẩm bị cấm nhưng trong ngành công 

nghiệp thực phẩm, vì màu sắc bắt mắt, nó vẫn được sử dụng khá phổ biến ở một số 

quốc gia đang phát triển như Philippines, Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc và Việt 

Nam [41, 169]. Các phương pháp phân tích khác nhau đã được sử dụng để xác định 

AO trong thực phẩm như phép đo quang phổ [17, 218], sắc ký lỏng [103, 169], 

chiết xuất pha rắn phân tán với quang phổ Raman tăng cường động năng bề mặt 

[223], huỳnh quang [204, 236] và kết hợp vi pha rắn phân tán hạt nano có hỗ trợ 

siêu âm với phương pháp đo quang phổ [18]. Tuy nhiên, các phương pháp này tốn 

kém và tốn nhiều thời gian do phải thực hiện thêm các bước phân tích bổ sung như 

làm giàu, chiết xuất đa dung môi và tách sắc ký. Gần đây, sự phát triển của các kỹ 

thuật điện hóa dựa trên điện cực biến tính bằng vật liệu nano, vật liệu xốp và vật 

liệu lai vô cơ-hữu cơ đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của các nhà khoa học trong 

lĩnh vực phân tích mẫu với hàm lượng vết. Tuy nhiên, chỉ có một vài nghiên cứu 

bằng phương pháp Volt-Ampere do thiếu cảm biến điện hóa thích hợp [135].  
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Diclofenac (DCF) với danh pháp quốc tế là 2-[2′-(2′′,6′′-dichloro) anilino] 

phenylacetic acid là một thuốc chống viêm không steroid (NSAID) được sử dụng để 

điều trị một số bệnh như viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp và viêm 

xương khớp [14]. Hiệu quả của DC  tương đương với nhiều loại NSAID mới đã 

công bố. Là một loại thuốc giảm đau, nó có tác dụng nhanh và thời gian tác dụng 

kéo dài. So với các thuốc chống viêm không steroid khác, DC  ít gây loét dạ dày 

hay các tác dụng phụ khác. Vì vậy, DCF được sử dụng khá phổ biến, có thể được 

coi là một trong số ít thuốc chống viêm không steroid được lựa chọn đầu tiên trong 

điều trị các tình trạng viêm, đau cấp tính và mãn tính [47]. Tuy nhiên, khi thải ra 

môi trường nước, DC  gây nhiễm độc gan cấp tính và tổn thương gan dẫn đến thay 

đổi chức năng thận và mang ở cá hồi vân (O. mykiss). Diclofenac cũng có độc tính 

cấp tính đối với thực vật và động vật phù du. Hơn nữa, các tác dụng đồng vận có thể 

có với các dược phẩm hoặc hóa chất khác trong môi trường thủy sinh làm tăng rủi 

ro về môi trường [40]. Các kỹ thuật khác nhau đã được phát triển để xác định DCF 

vì sự phổ biến của nó trong môi trường và các ứng dụng trong dược lâm sàng. Các 

kỹ thuật bao gồm điện di mao quản với phân tích điện hóa [87], HPLC [10], HPLC 

kết hợp chiết pha rắn [15] và đo phổ [13]. Bên cạnh những kỹ thuật đó, phương 

pháp phân tích điện hóa được sử dụng vì có một số ưu điểm hơn như độ nhạy cao, 

độ chọn lọc, phân tích nhanh và chi phí thấp cho các mẫu phân tích thực tế. Phương 

pháp này sử dụng nhiều loại vật liệu xốp khác nhau để biến tính điện cực như điện 

cực chất lỏng ion/ống nano carbon-dán [47], điện cực carboxyl/ống nano carbon đa 

vách/carbon in lưới [149] và điện cực vàng ống nano carbon đa vách/carbon than 

thủy tinh [8]. Tuy nhiên, chỉ có một vài nghiên cứu bằng phương pháp Volt-Ampere 

                   

H nh 1.19. Công thức cấu tạo c a AO a); DCF b). 

 

(a) (b) 
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được thực hiện dựa trên vật liệu lai vô cơ-hữu cơ và theo hiểu biết, chưa thấy có 

công bố nào về việc xác định DCF dựa trên vật liệu biến tính g-C3N4 với ZIF-67. 

 

 

 

 

 

Methylene blue (MB) hay còn gọi là methylthioninium chloride có tên quốc 

tế là  ,7-bis(dimethylamino)-phenothiazin-5-ium chloride, được biết đến như một 

loại thuốc nhuộm và là loại thuốc tổng hợp đầu tiên được sử dụng trong điều trị lâm 

sàng [154]. Các chỉ định lâm sàng chính của MB là điều trị sốt rét [61] và 

methemoglobin huyết [128], [154]. Với phạm vi sử dụng rộng rãi, MB được ứng 

dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học sinh học và y tế [54], [141]. Tuy nhiên, 

MB thải ra với một lượng lớn gây ra các vấn đề về môi trường do tính bền vững của 

nó và ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi tiêu thụ trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong 

số các phương pháp khác nhau để phân hủy MB, phân hủy quang xúc tác là một quá 

trình hóa lý thu hút nhiều sự chú ý do khả năng xử lý hiệu quả trong nước hoặc 

trong môi trường lỏng. Điều đặc biệt, phương pháp này không chỉ phân hủy các 

chất ô nhiễm mà còn khoáng hóa chúng thành carbon dioxide (CO2), nước (H2O) 

[75] mà không cần đun nóng hay áp suất cao, cũng không đòi hỏi chất phản ứng hay 

chất phụ gia nào. Chi phí thấp và đặc biệt sử dụng năng lượng tái tạo như ánh sáng 

mặt trời để thực hiện phản ứng là các yếu tố mức độ phổ biến của nó trong xử lý 

nước thải. Các vật liệu xúc tác quang hóa khác nhau đã được tổng hợp để phân hủy 

MB như TiO2 [166], Fe3O4/MIL-101 [171], CeO2/TiO2 [181], β-AgVO3 [148], 

ZnO@GO [19], TiO2/diazonium/GO [72], Al-Fe/ZnO [91], g-C3N4/TiO2@DE 

[166], g-C3N4 [3],...Tuy nhiên, cũng có những hạn chế nhất định của quá trình 

quang xúc tác. T  lệ tái tổ hợp của cặp electron-lỗ trống khá cao đối với chất bán 

dẫn; kết quả là cần có sự phân tách điện tích hiệu quả để thực hiện phản ứng cần 

 

H nh 1.20. Công thức cấu tạo c a MB. 
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thiết [20]. Do đó, việc tổng hợp các vật liệu và gia tăng hiệu suất xúc tác quang hóa 

vẫn luôn được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. 

TIỂU KẾT 

g-C3N4 là chất  án d n  hông  im loại đã được nghiên cứu rộng rãi đ  ứng 

dụng làm chất  úc tác   ang do chúng có nhi   ư  đi m như cấ  trúc điện tử độc 

đáo, có năng lượng vùng cấm  é, có  hả năng hấp thụ vùng ánh sáng  hả  iến, có 

tính  hử mạnh, phư ng pháp tổng hợp đ n giản, có th  tổng hợp từ nhi u nguồn 

ng yên liệ   hác nha  và th n thiện v i môi trường   ên cạnh đó, g-C3N4 còn có ư  

đi m n a là độ b n c  học và độ ổn đ nh nhiệt cao, đồng thời có  hả năng d n điện 

và đã được nghiên cứu ứng dụng trong ph n tích điện hóa   ặc dù vậy, việc biến 

tính đ  tạo các composite m i c a g-C3N4 có hiệu quả  úc tác   ang cao, ph n h y 

các chất mà  ô nhi m trong môi trường nư c và cảm biến điện hóa tốt trong việc 

 ác đ nh  O và DC  cũng đang được đặt ra và đ y cũng là nhiệm vụ nghiên cứu 

c a luận án  
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Chương 2  

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU   

  ghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-67/g-C3N4.  

  ghiên cứu ứng dụng vật liệu ZIF-67/g-C3N4 để biến tính điện cực trong 

phân tích điện hóa xác định diclofenac trong các mẫu nước tiểu. 

  ghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4.  

  ghiên cứu ứng dụng vật liệu ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 để biến tính điện cực 

trong phân tích điện hóa xác định auramine O trong các mẫu thực phẩm. 

  ghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2/g-C3N4. 

  ghiên cứu khả năng quang xúc tác TiO2/g-C3N4 phân hu  methylen blue 

dưới điều kiện ánh sáng khả kiến. 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.2.1. Các phương pháp nghiên cứu  ặc trưng vật liệu 

2.2.1.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) [2]  

Tia X là một dạng bức xạ điện từ (electromagnetic radiation) có bước sóng 

khoảng 10 - 0,01 nm. Mối liên hệ giữa độ dài khoảng cách hai mặt phẳng song song 

(dhkl), góc giữa chùm tia X, mặt phẳng phản xạ (θ) và bước sóng (λ) được biểu thị 

bằng hệ phương trình Vulf-Bragg (2.1). 

                      (2.1) 

trong đó n là bậc nhiễu xạ (n: 1, 2,  …), λ là bước sóng của tia Roentgen (nm), dhkl 

là khoảng cách giữa các mặt tinh thể (h, k, l là chỉ số Miller được sử dụng để xác 

định các mặt mạng) và θ là góc nhiễu xạ. 

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

thể.   
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H nh 2.1. S  đồ bi u di n nhi u xạ tia X. 

Từ cực đại nhiễu xạ trên giản đồ, góc 2 sẽ được xác định. Từ đó suy ra dhkl 

theo hệ thức Vulf-Bragg. Mỗi vật liệu có một bộ các giá trị dhkl đặc trưng. So sánh 

giá trị dhkl của mẫu phân tích với giá trị dhkl chuẩn lưu trữ sẽ xác định được đặc 

điểm, cấu trúc mạng tinh thể của mẫu nghiên cứu. Chính vì vậy, phương pháp này 

được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc tinh thể, đánh giá mức độ kết tinh của vật liệu.  

 goài ra, phương pháp này cho phép xác định kích thước của hạt. Kích thước 

tinh thể được tính toán theo phương trình Scherrer dựa trên giản đồ XRD: 

             
   

         
                       (2.2) 

trong đó D là kích thước của tinh thể (nm); β là bề rộng tại nửa chiều cao peak; θ là 

góc nhiễu xạ (tính theo radian)  λ là độ dài sóng của tia X (0,154 nm); K là hằng 

số Scherrer (0,9) [126]. 

Trong luận án này, giản đồ nhiễu xạ XRD của mẫu nghiên cứu được ghi trên 

máy D8 Advance (Bruker – Đức), ống phát tia X bằng Cu với bước sóng λ   

1,540 Å, điện áp    kV, cường độ dòng ống phát  , 1  . Mẫu được đo tại khoa Vật 

lý, Trường Đại học sư phạm Đà  ẵng.  

2.2.1.2. Phương pháp chụp ảnh qua kính hiển vi điện tử quét (SEM)  

Kính hiển vi điện tử quét được sử dụng để nghiên cứu bề mặt của vật liệu, 

cho biết các thông tin về hình thái của bề mặt và kích thước hạt nhờ khả năng phóng 

đại thu được ảnh r  nét và chi tiết. Phương pháp hiển vi điện tử quét dùng chùm tia 

điện tử để tạo ảnh của mẫu nghiên cứu, ảnh đó khi đến màn huỳnh quang có thể đạt 

độ phóng đại theo yêu cầu. Chùm tia điện tử được tạo ra từ cathode qua hai tụ 



36 

 

quang sẽ được hội tụ lên mẫu nghiên cứu. Khi chùm tia điện tử đập vào mẫu, trên 

bề mặt mẫu phát ra các chùm tia điện tử thứ cấp. Mỗi điện tử phát xạ này qua điện 

thế gia tốc vào phần thu sẽ biến đổi thành một tín hiệu ánh sáng, tín hiệu được 

khuếch đại, đưa vào mạng lưới điều khiển tạo độ sáng trên màn hình dạng bề mặt 

mẫu nghiên cứu [5], [150].  

 Trong luận án này, phương pháp chụp ảnh qua kính hiển vi điện tử quét được 

thực hiện trên máy Hitachi S-4800 với độ phóng đại 20 - 800.000 lần. Mẫu được đo 

tại Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

2.2.1.3. Phương pháp phổ năng lượng tia X (EDX) 

  Phổ tán xạ năng lượng tia X, hay phổ tán sắc năng lượng là kỹ thuật phân tích 

thành phần hóa học của vật rắn dựa vào việc ghi lại phổ tia X phát ra từ vật rắn do 

tương tác với các bức xạ. Kỹ thuật EDX chủ yếu được thực hiện trong các kính hiển 

vi điện tử, ở đó, ảnh vi cấu trúc vật rắn được ghi lại thông qua việc sử dụng chùm 

điện tử có năng lượng cao tương tác với vật rắn. Khi chùm điện tử có năng lượng 

cao được chiếu vào vật rắn, nó sẽ đâm xuyên sâu vào nguyên tử vật rắn và tương tác 

với các lớp điện tử bên trong của nguyên tử. Tương tác này dẫn đến việc tạo ra các 

tia X có bước sóng đặc trưng tỉ lệ với nguyên tử số (Z) của nguyên tử theo định luật 

Mosley: 
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  (2.3) 

 Phổ tia X phát ra sẽ có tần số (năng lượng tia X) trải trong một vùng rộng và 

được phân tích nhờ phổ kế tán sắc năng lượng đo, ghi nhận 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 [136]. 

 Trong luận án này, phổ EDX được ghi trên máy Horiba 7593-H ( hật Bản, 

khoảng đo 0,2-20 keV). Mẫu được đo tại Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
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2.2.1.4. Phương pháp đo đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ nitrogen  

Hấp phụ nitrogen là một phương pháp thông dụng dùng để đặc trưng vật liệu 

xốp bao gồm xác định diện tích bề mặt riêng, thể tích lỗ và phân bố lỗ [150]. Đẳng 

nhiệt hấp phụ của nitrogen đã được đo tại nhiệt độ ngưng tụ của nitrogen (-196 
o
C) 

phản ánh tính chất xốp của vật liệu. Vào năm 1 8 ,   P C đã đưa ra một cách 

phân loại chuẩn cho các hấp phụ này thành 6 loại chính như chỉ ra trong Hình 2.2. 

 

H nh 2.2. Các loại hấp phụ đẳng nhiệt [2]. 

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.  ó phụ thuộc vào áp suất cân bằng P, nhiệt độ, bản 

chất của chất khí và vật liệu rắn. Thể tích 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 P
o
, người ta đo các giá trị thể tích khí hấp phụ ở các áp 

suất tương đối (P/P
o
) giảm dần và nhận được đường  đẳng nhiệt khử hấp phụ .  

Lý thuyết Brunauer-Emmett-Teller (BET) được sử dụng rộng rãi cho các vật 

liệu xốp để xác định diện tích bề mặt riêng của vật liệu. Đối với áp suất riêng phần 

thấp (P/Po    , ) phương trình BET được biểu diễn dưới dạng tuyến tính như sau: 

 
 0 0

1 1

m m

P C P
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  (2.4) 
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trong đó, C là hằng số BET, Po
 
là áp suất hơi bão hòa của chất khí bị hấp phụ ở 

nhiệt độ thực nghiệm. Từ phương trình 2. , xây dựng giản đồ P/[V(Po-P)] phụ 

thuộc vào P/Po (trong khoảng áp suất tương đối từ 0,05 -  , ) thu được một đường 

thẳng. Từ hệ số góc của đường thẳng và giao điểm của đường thẳng với trục tung 

cho phép xác định được Vm và hằng số C. 

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

 SBET = (Vm/M).N.Am.d (2.5) 

trong đó, d và M là khối lượng riêng và khối lượng mol phân tử chất bị hấp phụ, N 

là số Avogadro (N = 6,023.10
23

 phân tử/mol), Am là tiết diện ngang của một phân tử 

nitrogen chiếm chỗ trên bề mặt chất hấp phụ. Thông thường, đẳng nhiệt hấp phụ - 

khử hấp phụ N2 được đo ở 77 K; Am = 0,162 nm
2
. Với Vm biểu diễn qua đơn vị là 

cm
3
 g thì diện tích bề mặt riêng SBET (m

2
/g) của chất hấp phụ được tính theo phương 

trình sau:  

 SBET = 4,35. Vm      (2.6) 

Trong luận án này, phương pháp đẳng nhiệt  hấp phụ - khử hấp phụ nitrogen 

ở 77 K được đo trên máy Micromeritics  S P 2 2 , các mẫu được hoạt hóa ở 150 

o
C trong chân không 12 giờ trước khi đo. Mẫu được đo tại Khoa Hóa học, Trường 

Đại học Bách khoa, Đại học Đà  ẵng. 

2.2.1.5. Phương pháp quang điện tử tia X (XPS)  

Phương pháp quang phổ điện tử tia X được sử dụng phổ biến để xác định 

thành phần nguyên tố cũng như trạng thái oxy hóa của các nguyên tố có trong mẫu. 

Phương pháp dựa trên hiệu ứng quang điện tạo ra khi sử dụng các photon có năng 

lượng hν chiếu lên bề mặt vật liệu và electron bật ra từ lớp điện tử hóa trị hoặc các 

electron ở lớp ngoài cùng với động năng Ek được mô tả qua phương trình sau [136]: 

 Ek =  h  - Eb - Φ     (2.7)    

trong đó, Φ là công thoát  điện tử,   là tần số photon, h là hằng số Planck và Eb là 

năng lượng liên kết của electron (binding energy).  
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 Mỗi nguyên tố sẽ có một tập peak đặc trưng trong phổ quang điện tử tại các 

động năng được xác định bởi năng lượng photon và các Eb tương ứng. Đo được 

động năng điện tử quang và biết năng lượng photon tới thì xác định được Eb của 

electron.  ăng lượng liên kết chính là đại lượng đặc trưng cho nguyên tử, từ đó có 

thể xác định được một số thông tin quan trọng về mẫu nghiên cứu như các nguyên 

tố có mặt trong mẫu, trạng thái hóa học (mức độ oxy hóa, độ chuyển dịch electron) 

[2], [130]. 

Trong luận án này, phổ XPS được đo trên máy Shimadzu Kratos Axisultra 

Dld spectrometer, Nhật Bản, sử dụng nguồn phát tia X với bia Al, ống phát làm việc 

ở 15 kV - 1  m . Các dải năng lượng liên kết được hiệu chỉnh bằng cách chuẩn nội 

với peak C1s (ở 284,6 eV). Các peak được phân giải trên phần mềm Casa XPS. 

2.2.1.6. Hiển vi  iện tử truyền qua (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. Thiết 

bị TEM chủ yếu bao gồm một cột kín được hút chân không gần 10-30 mmHg hoặc 

cao hơn, chứa nguồn electron và tổ hợp thấu kính hội tụ, kính vật và kính phóng. 

Ưu điểm của phương pháp TEM là 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 hình ảnh về cấu trúc vi mô bên trong mẫu vật rắn, khác hẳn với 

các kiểu kính hiển vi khác.  ói 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 bao gồm 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 

chất lượng của ảnh TEM. Thông thường, độ dày của mẫu phải xử lý mỏng dưới 150 

nm, hay thậm chí thấp hơn 1   nm. Các mẫu được phân tán trong dung môi ethanol 

trong 1  phút bằng siêu âm. Sau đó dung dịch huyền phù được nhỏ lên lưới đồng rất 

mỏng và tiếp tục sấy khô bằng đèn hồng ngoại [136].  
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Trong luận án này, ảnh TEM được ghi trên máy  EOL  EM - 2100F ở 8  KV 

tại Phòng Hiển vi điện tử, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam.  

2.2.1.7. Phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại - khả kiến (UV-Vis DRS)  

Phổ phản xạ khuếch tán tử ngoại hay khả kiến 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. Đối với 

vật liệu hấp thụ ánh sáng, khi dòng tia tới có cường độ (I0) 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: 

 
0

lI I e        (2.8) 

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 (PT E) 

hay barium sulfate (BaSO4).  

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

Tauc thông qua hệ số hấp thụ : 

 
1

lnT
l

      (2.9) 

trong đó T là độ truyền qua được tính từ phổ UV-Vis DRS. 

 (hν) 1/2
  =  A(hν-Eg) (2.10) 

Phương trình (2.10) được gọi là phương trình Tauc, trong đó
 
h là hằng số 

Planck, ν là tần số kích thích, hν là năng lượng photon, A là hằng số. Vẽ đồ thị 
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(hν)
1/2

 theo hν, đường thẳng tuyến tính đi qua điểm uốn của đường cong này cắt 

trục hoành, giá trị hoành độ ở điểm cắt chính bằng Eg của vật liệu [213]. 

Trong luận án này, phổ UV-Vis DRS được đo trên máy UV2600 - Shimadzu 

(Nhật Bản) trên nền BaSO4 tại Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm, Trường Đại học 

Đồng Tháp.  

2.2.1.8. Phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến (UV-Vis)  

 Phương pháp phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến dựa trên khả năng hấp thụ 

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 t  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. 

 Khi một chùm tia đơn sắc, song song, có cường độ I0, 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 I0 và I được biểu diễn 

bởi phương trình định luật hấp thụ bức xạ Lambert-Beer: 

 0lg
I

lC
I

   (2.11) 

Đại lượng 0lg
I

I
 được gọi là độ hấp thụ, kí hiệu là A (A = 0lg

I

I
) được gọi là 

mật độ quang, kí hiệu là D (D = A = 0lg
I

I
); l là chiều dày của lớp chất hấp thụ (cm); 

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

cường độ hấp thụ của chất hấp thụ. Phương trình (2.11) 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 ở các bước sóng khác nhau ta được đường cong 

biểu diễn phổ hấp thụ của dung dịch [4].   
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Trong luận án này, phương pháp phổ hấp thụ tử ngoại-khả kiến được sử dụng 

để xác định nồng độ của dung dịch phẩm màu trên máy UViline  4   và máy 

Analytik Jena AG-Specord 50 UV-Vis spectrophotometer với cuvet thạch anh tại 

phòng thí nghiệm Hóa lý, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

2.2.1.9. Phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR)  

Phương pháp phân tích FTIR là một trong những kỹ thuật phân tích rất hiệu 

quả. Phương pháp này dựa trên cơ sở của sự tương tác giữa chất cần phân tích với 

các tia đơn sắc có bước sóng nằm trong vùng hồng ngoại (4  -4000 cm
-1
). Mỗi cực 

đại trong phổ FT R đặc trưng cho sự có mặt của một nhóm chức hoặc dao động của 

một liên kết. Do đó, có thể dựa vào các tần số đặc trưng này để dự đoán sự có mặt 

của các liên kết hoặc nhóm chức trong phân tử chất nghiên cứu. Khi hấp thụ năng 

lượng trong vùng hồng ngoại, các nguyên tử trong phân tử sẽ xảy ra dao động. Các 

nguyên tử trong phân tử dao động theo ba hướng trong không gian gọi là dao động 

riêng của phân tử.  gười ta phân biệt các dao động riêng thành hai loại là dao động 

hóa trị (kí hiệu là υ) là những dao động làm thay đổi chiều dài liên kết của các 

nguyên tử trong phân tử nhưng không làm thay đổi góc liên kết và dao động biến 

dạng (kí hiệu là δ) là những dao động làm thay đổi góc liên kết nhưng không làm 

thay đổi chiều dài liên kết của các nguyên tử trong phân tử [164]. 

Trong luận án này, phổ FTIR của các mẫu vật liệu được thực hiện bởi kỹ 

thuật đo mẫu rắn bằng cách ép viên với KBr tỉ lệ 1 mg mẫu 1   mg KBr, các viên 

được tạo ra dưới lực ép khoảng 10.000 N/m
2
 và được ghi trên máy IRAffinity-1S-

Shimadzu (Nhật Bản) trên nền KBr tại Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm, Trường 

Đại học Đồng Tháp.  

2.2.1.10. Phổ Raman  

Phương pháp quang phổ tán xạ Raman (Raman spectroscopy) 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 đồng thời của mạng tinh 

thể chất rắn (phonon). Phổ tán xạ Raman có các thông số đặc trưng cơ bản là tần số, 

cường độ, độ khử cực và độ rộng vạch. Trong đó, cường độ và tần số là hai thông số 
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quan trọng hơn cả. Trong nhiều phòng thí nghiệm, kỹ thuật phổ FTIR và phổ 

Raman được dùng bổ trợ cho nhau bởi vì mỗi phương pháp cho một lượng thông tin 

khác nhau về mẫu. Trong khi phổ FTIR nhạy với các nhóm chức thì phổ Raman lại 

nhạy với cấu trúc và các liên kết đối xứng [121]. 

Trong luận án này, 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  ẵng. Sử dụng bức xạ laser kích thích 

có bước sóng 78  nm và dải đo từ    đến 2000 cm
-1

. 

2.2.2. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)  

Phương pháp HPLC được phát triển và cải tiến từ phương pháp sắc ký cột cổ 

điển. HPLC là một phương pháp chia tách, trong đó pha động là chất lỏng và pha 

tĩnh chứa trong cột sắc ký là chất rắn đã được phân chia dưới dạng tiểu phân hoặc 

một chất lỏng phủ lên một chất mang rắn, hay một chất mang đã được biết bằng liên 

kết hóa học với các nhóm chức hữu cơ. Sau khi đi qua cột sắc ký, các cấu tử của 

hỗn hợp sẽ qua detectơ ở những thời gian khác nhau do sự khác nhau trong sự phân 

tách giữa pha tĩnh và pha động, gọi là thời gian lưu. Detectơ sẽ ghi lại các tín hiệu 

thành peak. Diện tích của peak tỉ lệ với lượng phân tử tạo ra tín hiệu.  

Dựa vào sự khác nhau về cơ chế tách chiết, HPLC được thành 4 loại là sắc 

ký hấp phụ hay sắc ký lỏng - rắn (adsorption/liquid chromatography); sắc ký phân 

bố (partition chromatography, PC); sắc ký ion (ion chromatography) và sắc ký rây 

phân tử (size exclusion gel permeation chromatography). Trong đó, sắc ký phân bố 

được ứng dụng nhiều nhất vì có thể phân tích được những hợp chất từ không phân 

cực đến những hợp chất rất phân cực, hợp chất ion có khối lượng phân tử không quá 

lớn (< 3000). Sắc ký phân bố được chia thành 2 loại là sắc ký pha thường (normal 

phase chromatography, NPC) và sắc ký pha đảo (reversed phase chromatography, 

RPC). Trong NPC, pha tĩnh sử dụng có độ phân cực cao hơn pha động, dùng để 

tách và phân tích các hợp chất có độ phân cực cao với phân tử lượng không lớn lắm. 

Trong RPC, pha tĩnh ít phân cực hơn pha động, dùng để phân tích các hợp chất từ 

không phân cực đến phân cực, rất thích hợp cho phân tích hầu hết các hợp chất hữu 
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cơ có mạch carbon dài (ít phân cực). Pha động sử dụng trong RPC là các dung môi 

phân cực như methanol (MeOH), acetonitrile ( C ) và tetrahydrofuran (TH ). 

 ước là một dung môi được cho vào các dung môi hữu cơ để giảm khả năng rửa 

giải [95]. Do khả năng phân tích rộng nên RPC được ứng dụng nhiều và phổ biến 

hơn NPC. 

Trong luận án này, phép đo HPLC được thực hiện trên máy HPLC Shimadzu 

(bơm LC 2  D, detector PD  SPD – M2   ( hật Bản), cột C18 (2     4,6 mm  

cỡ hạt   m). Pha động: methanol  aH2PO4   mM (pH   2, ) (66: 4 v v). Tốc độ 

dòng là 1 mL.min
–1
, thể tích tiêm mẫu là 2   L, bước sóng phát hiện DC  là 274 

nm. Mẫu được đo tại Khoa Dược, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế. 

2.2.3. Sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép nối khối phổ (HPLC-MS) 

Trong trường hợp HPLC-MS, các cấu tử sau khi ra khỏi cột HPLC, chúng bị 

bắn phá bởi các dòng electron nên phân tách thành các mảnh. Các mảnh này có thể 

là lớn hay nhỏ của phân tử ban đầu và thường có điện tích và khối lượng nhất định 

nào đó. Khối lượng của mảnh chia cho điện tích gọi là tỉ số khối lượng trên điện 

tích (m z). Tất cả các thông tin về phân tách mảnh này được ghi lại trên phổ đồ hay 

gọi là phổ khối. Mỗi chất cho trước có một phổ khối xác định trong điều kiện xác 

định nên máy tính ghép với HPLC-MS có một thư viện phổ và được dùng để định 

tính các chất chưa biết của hỗn hợp mẫu. Phổ khối trong thư viện được so với phổ 

khối phân tích từ mẫu. Trên cơ sở so sánh thống kê các mảnh có được, tương ứng 

với một chất chưa biết, máy tính sẽ cho một loạt các hợp chất cần phân tích với các 

mức độ khác nhau.  

Trong luận án này, phương pháp HPLC-MS được đo trên máy  gilent 11  , 

HPLC: cột Zobac C18, id 4,6 x 150 mm, cỡ hạt nhồi    m, pha động:   ( ước + 

 ,1% formic acid) và B (acetonitrile). Chạy gradien 8  2  (v v)   B đến 100% B 

trong thời gian    phút, thể tích mẫu tiêm 1   L, tốc độ dòng  ,4 mL.phút
-1

; MS: 

nguồn ion hóa  P-ESI, nhiệt độ khí hóa hơi 28  
o
C, Nibunizer 30 psi. Mẫu được đo 

tại Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  
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2.2. . Phương pháp Volt-Ampere hòa tan (SV)  

Phương pháp SV là một trong các phương pháp phân tích điện hóa phổ biến 

được xuất phát từ sự phát triển phương pháp cực phổ của Heyrovsky [70]. Trong 

phương pháp SV gồm có Volt-Ampere hòa tan vòng (CV), Volt-Ampere hòa tan 

anot (ASV), Volt-Ampere hòa tan catot (CSV) và Volt-Ampere hòa tan hấp phụ 

( dSV). Tùy thuộc vào đối tượng và mục tiêu nghiên cứu mà lựa chọn phương 

pháp phù hợp. Trong luận án này, chúng tôi sử dụng phương pháp CV để khảo sát 

đặc tính điện hóa của các loại điện cực, kết hợp phương pháp ASV dùng kĩ thuật 

xung vi phân (DP) để xác định chất phân tích trên điện cực biến tính. 

 guyên tắc của phương pháp ASV gồm hai giai đoạn: giai đoạn làm giàu và 

giai đoạn hòa tan [185]. 

- Giai đoạn làm giàu là giai đoạn tập trung chất phân tích lên bề mặt điện cực 

làm việc (WE), bằng cách khuấy trộn dung dịch bằng điện cực rắn đĩa quay ở thời 

gian và thế thích hợp. Chất hữu cơ phân tích (Org.) bị hấp phụ lên bề mặt điện cực 

biến tính (M-GCE) của WE.  

 

- Giai đoạn hòa tan là giai đoạn chất phân tích được tách ra khỏi bề mặt WE 

bằng cách quét thế về phía dương hơn (quét anode), đồng thời tín hiệu điện hóa (đo 

dòng hòa tan) được ghi bằng kỹ thuật xung vi phân (DP- SV). Trong quá trình này, 

dung dịch thường không được khuấy. Đường Volt-Ampere hòa tan thu được có 

dạng peak. Thế đỉnh (Ep) và độ lớn dòng đỉnh (Ip) phụ thuộc vào nhiều yếu tố như 

thành phần nền (pH,…), thời gian điện phân làm giàu, điều kiện động học (sự khuấy 

trộn..), tốc độ quét thế, điện cực làm việc…Thông số Ep dùng để định tính và Ip 

dùng để định lượng chất phân tích. 

Các phép đo được thực hiện trên máy phân tích điện hóa CP  – HH  (Việt 

Nam) với bình đo điện hóa sau: điện cực làm việc GCE (0,28 cm
2
), điện cực đối 

platin và điện cực so sánh  g,  gCl | KCl (1M) tại phòng thí nghiệm Hóa lý, 



46 

 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

2.3. THỰC NGHIỆM 

2.3.1. Hóa chất 

Bảng 2.1. Các loại hóa chất chính sử dụng trong thực nghiệm  

Tên hóa chất  Công thức ph n tử Hãng cung cấp 

Melamine     C3H6N6 Merck, Đức 

Cobalt (II) nitrate hexahydrate Co(NO3)2·6H2O  ashik, Ấn Độ 

2-Methylimidazole C4H6N2  Sigma-Aldrich, USA 

Iron (III) acetylacetonate      Fe(C5H7O2)3 Deajung, Hàn Quốc 

Auramine O C17H22ClN3 Merck, Đức 

Ethanol (EtOH)  C2H5OH Xilong, Trung Quốc 

Methanol (MeOH) CH3OH Xilong, Trung Quốc 

o-Boric acid  H3BO3 Merck, Đức 

o-Phosphoric acid H3PO4 Merck, Đức 

Acetic acid CH3COOH Merck, Đức 

Potassium hydroxide KOH Xilong, Trung Quốc 

Sodium hydroxide NaOH Xilong, Trung Quốc 

Hydrochloric acid HCl Xilong, Trung Quốc 

Sodium chloride NaCl Xilong, Trung Quốc 

Diclofenac  C14H11Cl2NO2 Viện K TTW, Việt Nam 

Hydrogen peroxyde H2O2 Xilong, Trung Quốc 

Titanium (IV) oxyde TiO2 Merck, Đức 

Methylene blue C16H18N3SCl.3H2O Sigma-Aldrich, USA 

Malachite green C23H25ClN2 Sigma-Aldrich, USA 

Methyl blue C37H27N3Na2O9S3 Sigma-Aldrich, USA 

Methyl red C15H15N3O2 Merck, Đức 

Potassium iodide KI Xilong, Trung Quốc 

Benzoquinone C6H4O2 Sigma-Aldrich, USA 

Isopropanol C3H8O Xilong, Trung Quốc 
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2.3.2. Tổng hợp vật liệu 

2.3.2.1. Tổng hợp vật liệu g-C3N4 

Vật liệu g-C3N4 được tổng hợp từ melamine theo Yan và cs. [205]: Cân 

10,00 g bột C3H6N6 vào cối mã não, nghiền mịn. Cho mẫu vào cốc sứ, nung trong 

không khí ở 500 ℃, 4 giờ với tốc độ gia nhiệt 5 
o
C phút. Để nguội đến nhiệt độ 

phòng, nghiền mịn thu được sản phẩm màu vàng, ký hiệu là g-C3N4. 

2.3.2.2. Tổng hợp vật liệu ZIF-67 

ZIF-67 được tổng hợp theo Yang [209]: Cân 0,87 gam Co(NO3)2·6H2O hòa 

tan trong 30,00 mL CH3OH và 1,97 gam Hm M hòa tan trong 2 ,00 mL CH3OH 

(Co
2+

/HmIM/CH3OH = 1:8:1.2). Vi sóng hỗn hợp trong    phút. Chất rắn được tách 

bằng cách ly tâm hỗn hợp (     vòng phút) trong 1  phút, kết tủa được rửa 3 lần 

liên tục bằng ethanol. Sấy sản phẩm thu được trong 24 giờ ở 1   °C, nghiền mịn thu 

được sản phẩm màu tím, ký hiệu là ZIF-67.  

 

H nh 2.3.   y tr nh tổng hợp ZIF-67. 

2.3.2.3. Tổng hợp vật liệu ZIF-67/g-C3N4 

Lấy 0,30 g g-C3N4 đã tổng hợp theo [205] và một lượng xác định ZIF-67 (đã 

được tổng hợp ở trên theo [209]) vào cốc chứa 1  ,00 mL ethanol. Siêu âm đồng 

thời các cốc trong 1 giờ. Sau đó trộn hai cốc đó lại với nhau, tiếp tục khuấy và siêu 

âm trong 6 giờ. Để yên mẫu trong một ngày. Đem ly tâm, thu kết tủa, sấy kết tủa ở 

 0,87 gam Co(NO3)2.6H2O 

+ 30,00 mL CH3OH 

 1,97 gam C4H6N2 + 

20,00 mL CH3OH 

Hỗn hợp 

Kết tủa 

ZIF-67 

Vi sóng    phút,  

ly tâm 1  phút 

 

Rửa bằng ethanol 3 lần,  

sấy trong 24 giờ ở 100 
o
C  
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1   °C trong 12 giờ, nghiền mịn thu được sản phẩm. T  lệ khối lượng của ZIF-

67/g-C3N4 được thiết lập như sau:   1   2/8; 5/5, 8/2 và 1   . Mẫu được ký hiệu lần 

lượt là (  1 )    -67/g-C3N4; (2/8) ZIF-67/g-C3N4, (5/5) ZIF-67/g-C3N4; (8/2) ZIF-

67/g-C3N4; (10/0) ZIF-67/g-C3N4. 

 

 

 

2.2.2.4.  Tổng hợp vật liệu ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 

Trộn 0,40 g Fe(C5H7O2)3 và  ,60 g melamine vào 6 ,00 mL H2O, khuấy đều và 

siêu âm trong 4 giờ. Sau đó, sấy ở 100 
o
C trong 12 giờ. Lấy mẫu cho vào cốc sứ, tiến hành 

nung ở 500 
o
C trong 4 giờ với tốc độ gia nhiệt 5 

o
C phút. Để nguội đến nhiệt độ phòng, 

nghiền mịn thu được Fe2O3/g-C3N4. Lấy 0,036 g Fe2O3/g-C3N4 đã được điều chế vào một 

cốc chứa 80,00 mL ethanol. Cốc được đặt trong một bồn siêu âm trong 2 giờ để có được sự 

phân tán  e2O3/g-C3N4 đồng nhất trong dung môi. Cho 0,296 g ZIF-67 vào cốc nói trên, 

tiếp tục khuấy và siêu âm trong 2 giờ. Để yên mẫu trong một ngày. Đem ly tâm, rửa bằng 

ethanol 3 lần, lấy kết tủa đem sấy khô ở 1   °C trong 12 giờ. Sản phẩm thu được là ZIF-

67/Fe2O3/g-C3N4.  

 0,30 g g-C3N4 + 100,00 mL 

C2H5OH, siêu âm trong 1 giờ 

 ZIF-67 + 100,00 mL 

C2H5OH, siêu âm trong 1 giờ 

Hỗn hợp 

Kết tủa 

ZIF-67/g-C3N4 

- Khuấy, siêu âm trong 6 giờ 

- Để yên trong 24 giờ, ly tâm 

 

Sấy ở 100 
o
C trong 12 giờ  

H nh 2.4.   y tr nh tổng hợp ZIF-67/g-C3N4. 
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H nh 2.5.   y tr nh tổng hợp ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4. 

2.3.2.5. Tổng hợp vật liệu TiO2/g-C3N4 

a. Tổng hợp phức pero ohydro o titani m tan trong nư c 

Phức peroxohydroxo titanium tan trong nước được tổng hợp bằng phương 

pháp thủy nhiệt - siêu âm theo các tài liệu tham khảo [35], [98]: Phân tán  ,2  g bột 

TiO2 thương mại vào 12, 0 mL dung dịch  aOH 2  M. Để bột TiO2 dễ phân tán, 

khuấy và siêu âm trong khoảng 1  phút. Sau đó, chuyển toàn bộ dung dịch vào bình 

teflon rồi ủ nhiệt trong tủ sấy ở 1   °C trong 1  giờ. Sau khi để nguội ở nhiệt độ 

phòng, đem ly tâm và rửa hỗn hợp rắn được tách ra bằng nước cất và dung dịch HCl 

0,1 M đến môi trường trung tính, sản phẩm sau đó được sấy khô ở 8  °C trong 2 giờ. 

Lúc này, thu được sản phẩm có màu trắng và đem hòa tan bằng dung dịch H2O2 30 

% ở    °C, khuấy từ trong 1 giờ. Dung dịch thu được có màu vàng (có thể ổn định 

dung dịch ở nhiệt độ dưới 1  °C) và đó là phức peroxohydroxo titanium tan trong 

nước.  

 0,40 g Fe(C5H7O2)3 3,60 g melamine 

Fe2O3/g-C3N4 

ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 

- 60,00 mL H2O, khuấy, siêu âm 4 giờ 

- Sấy ở 100 
o
C, 12 giờ 

- Nung ở 500 
o
C, 4 giờ 

- Để nguội, nghiền mịn 

- Hòa trong 8 ,00 mL ethanol, siêu âm 2 giờ 

- 0,296 g ZIF-67 

- Khuấy, siêu âm 2 giờ  

- Để yên 24 giờ, ly tâm 
Kết tủa 

- Rửa bằng ethanol 3 lần 

- Sấy khô ở 1   °C, 12 giờ 
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H nh 2. .   y tr nh tổng hợp phức pero ohydro o titanium.  

b. Tổng hợp TiO2/g-C3N4 

Vật liệu TiO2/g-C3N4 được tổng hợp bằng phương pháp in situ: Phân tán dung 

dịch phức peroxohydroxo titanium và bột melamine theo các t  lệ được thiết lập và 

siêu âm trong 1 giờ, sau đó khuấy gia nhiệt và nung ở     ℃ trong 4 giờ. Để nguội 

đến nhiệt độ phòng, nghiền mịn thu được sản phẩm. 

 0,25 g TiO2   12,50 mL NaOH 20 M 

Hỗn hợp 

Sản phẩm màu trắng 

Dung dịch phức peroxohydroxo titanium 

Khuấy, siêu âm 1  phút 

Thêm H2O2, khuấy từ ở 90 ℃, 1 giờ 

Thủy nhiệt ở 130 ℃, 10 giờ 

 
- Để nguội ở nhiệt độ phòng 

- Ly tâm, rửa nhiều lần bằng nước cất 

và dung dịch HCl 0,1 M 

- Sấy ở 80 ℃, 2 giờ 
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H nh 2.7.   y tr nh tổng hợp TiO2/g-C3N4. 

T  lệ khối lượng của TiO2/g-C3N4 được thiết lập như sau: 10/0, 8/2, 5/5, 2/8 

và 0/10. Mẫu được ký hiệu lần lượt là (10/0) TiO2/g-C3N4; (8/2) TiO2/g-C3N4, (5/5) 

TiO2/g-C3N4; (2/8) TiO2/g-C3N4 và (0/10) TiO2/g-C3N4.  

2.3.3. Biến tính  iện cực GCE bằng vật liệu ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4  ể xác  ịnh 

AO, vật liệu ZIF-6/g-C3N4  ể xác  ịnh DCF 

2.3.3.1. Chuẩn bị điện cực làm việc 

Điện cực đĩa than thủy tinh (GCE), đường kính 2,8 ±  ,1 mm được mài bóng 

với bột nhôm oxide chuyên dụng (kích thước hạt 0,05  m) đến khi bề mặt điện cực 

sáng bóng. Sau đó, ngâm GCE trong dung dịch HNO3 2 M, sau đó rửa bằng nước 

cất 2 lần và ngâm trong ethanol, để khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng. 

2.3.3.2. Biến tính điện cực GCE  

Phân tán vật liệu vào ethanol thu được dung dịch 1,00 mg/mL, siêu âm trong 

khoảng 5 giờ đến khi tạo huyền phù. Nhỏ 5,00  L dung dịch huyền phù lên GCE 

sao cho dung dịch phủ kín đều bề mặt. Để dung môi bay hơi ở nhiệt độ phòng trong 

2–  phút. Sau đó sấy nhẹ bề mặt điện cực trong 1 phút. GCE biến tính với ZIF-

67/Fe2O3/g-C3N4 và ZIF-67/g-C3N4 lần lượt được ký hiệu là ZIF-67/Fe2O3/g-

 Dung dịch phức  Melamine 

Dung dịch màu trắng đục 

TiO2/g-C3N4 

Siêu âm trong 1 giờ 

- Khuấy gia nhiệt ở 80 °C 

- Sấy khô 

- Nung ở 500 °C, 4 giờ 
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C3N4/GCE và ZIF-67/g-C3N4/GCE và được lưu giữ trong bình hút ẩm tại nhiệt độ 

phòng. 

2.3.3.3. Tiến hành đo điện hóa 

 húng điện cực GCE đã được biến tính vào bình điện phân (cùng với điện 

cực so sánh và điện cực phụ trợ). Dung dịch phân tích trong bình điện phân có tổng 

thể tích là 1 ,00 mL và chứa đồng thời các thành phần (đệm pH, chất phân tích và 

nước cất hai lần) tùy thuộc vào yếu tố cần khảo sát.  

Sử dụng phương pháp volt-ampe vòng để khảo sát đặc tính điện hóa của các 

loại điện cực khác nhau. Tiến hành quét thế từ (–) sang (+) với thế bắt đầu –200 mV 

đến +12   mV và quét theo chiều ngược lại từ (+) sang (–) trên từng loại điện cực: 

điện cực than thủy tinh (GCE) và điện cực biến tính. Kết quả đo là tín hiệu hòa tan 

bao gồm: thế đỉnh hòa tan (EP  –  V) và cường độ dòng đỉnh hòa tan (IP – mA).  

Kết hợp phương pháp volt-ampe hòa tan anode dùng kĩ thuật xung vi phân 

để xác định  O (DCF) trong đệm Britton-Robinson (B-RBS) 0,1 M trên điện cực 

biến tính. Điều kiện đo xung vi phân: biên độ xung là 50,00 mV, tốc độ quét là  ,00 

mV s, tốc độ quay điện cực là 2    vòng phút, thời gian làm giàu là 1  giây, thời 

gian nghỉ là   giây, mỗi phép đo được thực hiện 4 lần.  

2.3.3.4. Phân tích mẫu thật 

Mẫu thật để xác định  O là mẫu nước măng chua, cải chua và dưa chua trên 

các chợ thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Mẫu được ly tâm trong 1  phút ở tốc 

độ 2    vòng phút, sau đó lọc. Dung dịch lọc được pha loãng 10 lần bằng dung 

dịch đệm B-RBS 0,1 M (pH = 8) trong bình định mức 100,00 mL. Dung dịch được 

chuyển vào bình điện phân để phân tích.   

Mẫu thật để phân tích DC  là mẫu nước tiểu được lấy từ mẫu nước tiểu của 

các tình nguyện viên khỏe mạnh và sau đó được bảo quản trong tủ lạnh ở 4 
o
C ngay 

sau khi lấy. Mẫu được ly tâm trong 1  phút ở tốc độ 2    vòng phút, lọc và sau đó 

pha loãng bằng dung dịch đệm B-RBS 0,2 M (pH = 6,5) trong bình định mức 

100,00 mL. Dung dịch được chuyển vào bình điện phân để phân tích [8]. 



53 

 

Phương pháp thêm chuẩn được sử dụng để xác định nồng độ AO (DCF)   

trong mẫu thật. 

 Cách thực hiện: 

- Hút V1 mL mẫu vào bình chứa đệm B-RBS sau đó định mức đến V2 mL thu được 

dung dịch A. Lấy V3 mL dung dịch   cho vào bình điện phân có chứa nước cất 2 

lần sao cho tổng thể tích trong bình điện phân là 1 ,00 mL. Tiến hành xác định AO 

(DCF) bằng phương pháp DP-ASV và thu được nồng độ  O (DC )  là C ( g mL). 

Nồng độ AO (DCF) trong mẫu thật được tính theo công thức: 

 
2

3 1

10
o

C V
C

V V

 



            

(2.12) 

- Sau khi xác định được nồng độ  O (DC ) ban đầu Co ( g/mL)  các mẫu thật được 

thêm vào một lượng  O (DC ) có nồng độ xác định là C1 ( g/mL). Tiếp tục xác 

định AO (DCF) bằng phương pháp DPV được nồng độ  O (DC ) là C2 ( g/mL). 

Độ đúng của phương pháp được đánh giá qua giá trị độ thu hồi (Rev) như sau: 

 2

1

C
Rev (%) =    100 %oC

C




          

(2.13) 

2.3.3.5. Xác định điểm đẳng điện của vật liệu  

Điểm đẳng điện của vật liệu được thực hiện theo tài liệu tham khảo [96]. Cho 

vào 1  bình tam giác (dung tích 1   mL)   ,00 mL dung dịch  aCl  , 1 M và 0,02 

g vật liệu, điều chỉnh pH lần lượt là 2,  , 4,  , 6, 7, 8,  , 1 , 11. Giá trị pH ban đầu 

của dung dịch là pHo được điều chỉnh bằng  aOH  , 1 M  và HCl  , 1 M. Đậy kín 

và lắc bằng máy lắc trong 24 giờ với tốc độ 12  vòng phút. Để yên, sau đó, lọc loại 

huyền phù, đo lại các giá trị pH của dung dịch gọi là pHf (pH sau). Đồ thị biểu diễn 

mối quan hệ sự khác nhau giữa các giá trị pHo và pHf  (pH = pHf – pHo) theo pHo 

là đường cong cắt trục hoành tại pH = 0 gọi pH tại điểm đẳng điện (pHPZC).  

2.3.3.6. Kiểm tra độ bền của vật liệu 

Vật liệu được ngâm trong các môi trường pH khác nhau. Cho vào 7 bình tam 

giác (dung tích    mL) 2 ,00 mL H2O được điều chỉnh với các pH khác nhau từ 2 
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đến 1  bằng NaOH hoặc HCl. Thêm  ,20 gam vật liệu vào mỗi bình, vật liệu được 

ngâm trong 24 giờ tại nhiệt độ phòng. Sau đó lọc dung dịch huyền phù qua giấy lọc 

và sấy trong 24 giờ tại 120 
o
C. Đo giản đồ XRD.  

2.3.4. Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác ph n hủy MB trên TiO2/g-C3N4 

2.3.4.1. Khử màu MB trên các xúc tác khác nhau 

Hệ phản ứng gồm máy khuấy từ, bình tam giác, quạt thông gió, đèn dây tóc 

(Osram, 160 W) được đặt trong thùng gỗ (2    40   4  cm), khoét một cánh cửa ở 

phía trên thùng gỗ. Khoảng cách từ đèn đến bình đựng dung dịch phản ứng là 7,00 

cm.  hiệt độ phản ứng được giữ ổn định ở 2  °C nhờ quạt thông gió được gắn ở góc 

bên của thùng gỗ.  

Vật liệu TiO2/g-C3N4 với các t  lệ khác nhau giữa TiO2 và g-C3N4 được khảo 

sát là 1 : , 8:2,  : , 2:8,  :1  và được kí hiệu tương ứng là (10/0)TiO2/g-C3N4; 

(8/2)TiO2/g-C3N4 ; (5/5)TiO2/g-C3N4 ; (2/8)TiO2/g-C3N4 ; (0/10)TiO2/g-C3N4.  

 

  

 

 

 

 

  

 

H nh 2.8.   y tr nh thử hoạt tính  úc tác c a các vật liệu.  

Cho 0,02 g vật liệu TiO2/g-C3N4 vào mỗi cốc thủy tinh dung tích 250 mL 

chứa 100,00 mL dung dịch MB (nồng độ ban đầu Co = 10 mg/L). Cốc được đậy kín 

bằng giấy bóng đặt trong bóng tối để ngăn phản ứng với ánh sáng tạo điều kiện cho 

0,02 g vật liệu 

Dùng giấy bóng bọc kín cốc, khuấy từ  

4  phút trong bóng tối, ly tâm, tách lấy 

phần dung dịch 

Khuấy từ dưới điều kiện chiếu sáng trong 

1   phút, ly tâm, tách lấy phần dung dịch 

Đo mật độ quang tại 

λ   664 nm (Ct) 

Đo mật độ quang tại 

λ   664 nm (Ct’) 

100,00 mL MB 10 ppm Đo mật độ quang tại 

λ   664 nm (Co) 
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quá trình hấp phụ cân bằng và hỗn hợp được khuấy bằng máy khuấy từ trong 40 

phút. Sau đó, 5,00 mL mẫu được lấy ra đem ly tâm để loại chất hấp phụ TiO2/g-

C3N4. Nồng độ MB còn lại trong dung dịch được xác định bằng quang phổ hấp thụ 

UV-Vis tại λmax = 664 nm. Tiếp theo, đèn được bật lên để chiếu sáng hỗn hợp trong 

10  phút. Mẫu sau đó được lấy ra đem ly tâm để loại chất hấp phụ TiO2/g-C3N4 và 

đo nồng độ màu còn lại bằng quang phổ hấp thụ UV-Vis tại λmax   664 nm.  ồng độ 

MB được xác định theo định luật Beer – Lambert.  

Hoạt tính xúc tác của các vật liệu TiO2/g-C3N4 được đánh giá bằng hiệu suất 

khử màu qua biểu thức (2.14). 

 % 100%o t

o

C C
F

C


   (2.14) 

trong đó Co và Ct lần lượt là nồng độ ban đầu và tại thời điểm t. 

2.3.4.2. Khảo  át ảnh hưởng của thời gian đến sự phân hủy MB của vật liệu 

TiO2/g-C3N4 

Sau khi chọn được chất xúc tác trong số các vật liệu TiO2/g-C3N4 tối ưu, 

chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến sự phân hủy MB của vật liệu 

TiO2/g-C3N4.  

Quy trình (Hình 2. ) được thực hiện tương tự như mục 2.3.4.1: Cho 0,02 g 

vật liệu TiO2/g-C3N4 tối ưu cho vào cốc thủy tinh chứa 100,00 mL dung dịch MB 10 

ppm. Cốc được bọc kín bằng giấy bóng đặt trong bóng tối để ngăn phản ứng với 

ánh sáng và hỗn hợp được khuấy bằng máy khuấy từ; 5,00 mL mẫu được rút ra định 

kỳ tại các khoảng thời gian được thiết lập sau đó ly tâm để loại chất xúc tác TiO2/g-

C3N4. Nồng độ MB còn lại trong dung dịch được xác định bằng quang phổ hấp thụ 

UV-Vis tại bước sóng λmax = 664 nm. Sau khi quá trình hấp phụ-giải hấp đạt đến 

cân bằng, đèn được bật lên để chiếu sáng hỗn hợp. 5,00 mL mẫu được được rút ra 

định kỳ tại các khoảng thời gian được thiết lập, sau đó ly tâm để loại chất rắn 

TiO2/g-C3N4. Nồng độ màu còn lại được xác định bằng quang phổ hấp thụ UV-Vis 

tại bước sóng λmax = 664 nm.  



56 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

H nh 2.9.   y tr nh  hảo sát ảnh hưởng c a thời gian đến sự ph n h y c a  vật liệu 

TiO2/g-C3N4. 

2.3.4.3.  ộng h c của phản ứng phân hủ  MB trên vật liệu TiO2/g-C3N4 

Động học của phản ứng phân hủy quang hóa được nghiên cứu trong cùng 

một mẻ mẫu. Cho 0,02 g vật liệu TiO2/g-C3N4 vào bình dung tích 2   mL chứa 

100,00 mL dung dịch MB với các nồng độ khác nhau từ   đến    ppm với thời gian 

chiếu sáng là 1   phút, khuấy hỗn hợp bằng máy khuấy (    vòng phút). Ở từng 

khoảng thời gian xác định, 5,00 mL dung dịch được lấy ra, ly tâm loại bỏ chất xúc 

tác.  ồng độ chất màu còn lại trong dung dịch được xác định bằng phương pháp 

quang phổ hấp thụ UV-Vis tại bước sóng λmax = 664 nm.  

2.3.4.4. Xác định nhu cầu ox gen hóa h c (COD) 

Xác định COD của dung dịch bằng phương pháp đun hồi lưu và đo mật độ 

quang dựa theo tài liệu tham khảo [125] (5220 D).  

0,02 g vật liệu  

Dùng giấy bóng bọc kín cốc, khuấy từ trong các khoảng thời 

gian khác nhau trong bóng tối để cho quá trình hấp phụ cân bằng 

Đo mật độ quang tại λ   664 nm  

100,00 mL MB 10 

ppm 

5,00 mL mẫu được lấy ra định kỳ   phút, 

ly tâm loại xúc tác, lấy dung dịch 

Khuấy từ dưới điều kiện chiếu sáng bởi đèn trong khoảng 

thời gian khác nhau để cho quá trình mất màu hoàn toàn 

5 mL mẫu được lấy ra định kỳ, ly tâm để 

loại bỏ xúc tác, lấy dung dịch 
Đo mật độ quang tại λ   664 nm  

Đo mật độ quang tại λ   664 nm  
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- Cách tiến hành: Lấy chính xác 1, 0 mL dung dịch K2Cr2O7 0,068 N cho 

vào cuvet đã sấy khô, thêm vào tiếp 2,00 mL H2SO4 đặc, lắc đều rồi thêm tiếp 0,05 

g Ag2SO4 vào và lắc cho đến khi Ag2SO4 tan hoàn toàn tạo huyền phù. Dùng pipet 

cho từ từ 3,00 mL mẫu đã chuẩn bị vào, đậy nắp chặt và lắc đều. Đặt cuvet vào thiết 

bị đun, đun mẫu ở 150 
o
C trong 2 giờ. Sau đó để nguội đến nhiệt độ phòng. Đo 

quang phổ hấp thụ UV-Vis của mẫu sau khi phân hủy để xác định lượng dư 

K2Cr2O7 ở bước sóng λmax = 420 nm. 

- Tính toán: Pha dãy dung dịch COD chuẩn và đo mật độ quang để xây dựng 

đường chuẩn theo phương trình: Abs=a -b×COD , trong đó  bs là độ hấp thụ 

quang  a, b là hằng số, COD là nồng độ của dung dịch COD chuẩn (mg.L
-1

). Từ đó 

xác định COD của mẫu theo công thức:  

 CODmẫu = (a-Absmẫu)/b (2.15) 

Trong luận án này, phép đo COD được thực hiện trên thiết bị Thermoreactor 

Lovibond ET108 (Đức), tại phòng thí nghiệm Hóa Phân tích, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế. 

2.3.4.5. Ảnh hưởng của pH và các chất bắt gốc tự do 

a. Ảnh hưởng c a pH 

Cho 0,02 gam vật liệu TiO2/g-C3N4 vào 1  bình tam giác dung tích 250 mL 

chứa 100,00 mL dung dịch MB 10 ppm, điều chỉnh pH của dung dịch lần lượt là 4, 

 , 6, 7, 8,  , 1 . Đậy kín và lắc bằng máy lắc trong 24 giờ với tốc độ 12  vòng phút. 

Sau đó, đèn được bật lên để chiếu sáng hỗn hợp trong khoảng thời gian    phút. Ly 

tâm để loại chất rắn và xác định nồng độ còn lại của dung dịch MB. 

b. Ảnh hưởng c a các chất bắt gốc tự do 

Chuẩn bị các dung dịch chứa các gốc tự do gồm: KI 1,9   10
-3

 M (0,312 g 

trong 1 L nước cất), benzoquinone 1,2   10
-3 
M ( ,1 2 g trong 1 L nước cất) và 

isopropanol 1,3   10
-3

 M ( , 7  g trong 1 L nước cất). 

Cho 0,02 g vật liệu TiO2/g-C3N4 vào 1   mL dung dịch MB 10 ppm, hỗn hợp 

được để trong bóng tối và khuấy từ liên tục trong thời gian 4  phút. Sau đó thêm 



58 

 

20,00 mL của mỗi dung dịch bắt gốc tự do đã chuẩn bị ở trên và bật đèn chiếu sáng. 

5,00 mL mẫu được lấy ra trong các khoảng thời gian được xác định, ly tâm tách 

chất rắn và xác định nồng độ MB còn lại trong dung dịch. 

2.3.4.6. Thí nghiệm chứng minh xúc tác dị thể 

Tiến hành thí nghiệm khảo sát xúc tác quang phản ứng phân hủy MB tương 

tự như trên, nhưng sau    phút phản ứng lọc bỏ hoàn toàn chất xúc tác và tiếp tục 

chiếu sáng. Đo mật độ quang để xác định nồng độ dung dịch MB trong bình cho 

đến khi chiếu sáng 1   phút. 

2.3.4.7. Khả năng tái  ử dụng của vật liệu  

Chuẩn bị   bình tam giác 250 mL chứa 100,00 mL dung dịch MB 10 ppm. 

Cho vào mỗi bình  ,01 gam vật liệu TiO2/g-C3N4. Bình được đậy kín trong bóng tối 

và khuấy từ liên tục trong thời gian 4  phút, bật đèn chiếu sáng trong 1   phút. Sau 

đó ly tâm, lọc lấy dung dịch xác định nồng độ MB còn lại, còn phần chất rắn đem 

nung ở 500 
o
C trong 3 giờ. Tái sử dụng lần hai, lần ba thực hiện tương tự như trên. 

Vật liệu sau khi tái sử dụng được đo giản đổ XRD. 

2.3.4.8. Khảo  át  ự phân hủ  các hợp chất h u cơ của vật liệu TiO2/g-C3N4 

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 Malachite Green (MG), Methyl 

blue (MyB) và Methyl Red (MR) với nồng độ ban đầu được dùng trong thí nghiệm 

là 1  ppm. Việc đánh giá sự phân hủy chất màu dựa vào sự  thay đổi cường độ peak 

hấp thụ chính của MG, MyB và MR ở bước sóng cực đại lần lượt là 617; 607 và 

521 nm.  
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Chương 3  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. NGHIÊN CỨU TỔNG H P VẬT LIỆU ZIF-67/g-C3N4 VÀ ỨNG DỤNG 

TRONG PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA XÁC ĐỊNH DCF TRONG NƯỚC TIỂU 

3.1.1. Tổng hợp vật liệu ZIF-67/g-C3N4 
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H nh 3.1.  iản đồ   D c a    -67, g-C3N4 và    -67/g-C3N4. 

Giản đồ XRD của g-C3N4,    -67 và ZIF-67/g-C3N4 được trình bày ở Hình 

 .1. Hai peak ở 1 ,1 và 27,2° của g-C3N4 ((0/10)ZIF-67/g-C3N4)) là do khối tri-s-

triazine của g-C3N4 (JCPDS 87-1526) [113]. Peak tại 27,2° đặc trưng cho hệ vòng 

tương ứng các mặt mạng với chỉ số Miller (002), trong khi peak tại 1 ,1° có chỉ số 

Miller (100) ứng với sự sắp xếp đều đặn của các đơn vị tri-s-triazine [28]. Đối với 

giản đồ XRD của (10/0)ZIF-67/g-C3N4 có các peak đặc trưng của    -67 tại 7,4  

10,1  12,7  14,6  16,4  18,   22,2  24,  và 26,7° tương ứng chỉ số Miller ( 11), 

(  2), (112), ( 22), ( 1 ), (222), (114), (2  ) và (1 4) (CCDC 671 7 ).  hư vậy, 

vật liệu (1   )   -67/g-C3N4 cho thấy chỉ có    -67. Cường độ của các peak trong 

ZIF-67/g-C3N4 tăng lên khi tăng theo t  lệ phần khối lượng tương đối của ZIF-67/g-
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Bảng 3.1. Các tính chất  ết cấ  c a    -67/g-C3N4 

Ký hiệu 
SBET 

(m
2
·g

–1
) 

Smeso 

(m
2
·g

–1
) 

Smicro 

(m
2
·g

–1
) 

Vtotal 

(cm³·g
–1

) 

(0/10)ZIF-67/g-C3N4 6,6 4,2 2,4 43,3 

(3/7)ZIF-67/g-C3N4 335,6 25,1 310,5 140,4 

(4/6)ZIF-67/g-C3N4 449,0 9,8 439,2 197,3 

(5/5)ZIF-67/g-C3N4 492,0 10,5 481,5 178,2 

(6/4)ZIF-67/g-C3N4 731,9 10,6 721,3 225,0 

(10/0)ZIF-67/g-C3N4 1163,2 52,2 1111,0 558,2 

 

C3N4 và cho thấy sự cùng tồn tại của các pha g-C3N4 và    -67 trong hỗn hợp. Các 

peak đặc trưng r  ràng của ZIF-67 chứng minh rằng sự lai trộn giữa ZIF-67 với g-

C3N4 không có ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc tinh thể của ZIF-67.  
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H nh 3.2.  ường đẳng nhiệt hấp phụ – giải hấp phụ nitrogen c a    -67, g-C3N4 và    -

67/g-C3N4. 

Các đường đẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp nitrogen được sử dụng để đánh giá 

độ xốp của mẫu (Hình  .2). Các đường đẳng nhiệt của    -67 thuộc loại I, cho biết 

sự có mặt của vi mao quản. g-C3N4 và các composite    -67/g-C3N4 có đường đẳng 

nhiệt loại IV với đường trễ H3 ở áp suất tương đối cao trong khoảng  ,46 đến 1,00, 

xác nhận sự tồn tại của vật liệu mao quản trung bình. Diện tích bề mặt BET (SBET) 

và tổng thể tích lỗ (Vtotal) được liệt kê trong Bảng 3.1. 
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So với ZIF-67 tinh khiết, ZIF-67/g-C3N4 có SBET giảm từ 1163,2 xuống 335,6 

m
2
·g

–1
. Sự suy giảm này có thể là do sự chèn các vi hạt g-C3N4 làm tắc nghẽn các 

mao quản trong    -67 do sự gia tăng g-C3N4 trong composite. Thử nghiệm cho 

thấy rằng mẫu (5/5) ZIF-67/g-C3N4 có hoạt tính xúc tác điện hóa cao nhất đối với 

quá trình oxy hóa DC . Do đó, mẫu (5/5) ZIF-67/g-C3N4 được chọn cho các thí 

nghiệm tiếp theo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H nh 3.3. a) Ảnh S   c a    -  ,  ) T   c a g-C3N4, c) S   c a    -67/g-C3N4 và d) 

T   c a ( / )   -67/g-C3N4. 

Hình  . a cho thấy các tinh thể hình tứ diện trực thoi có bề mặt nhẵn    -67 

có kích thước khoảng 1,5  m. Bề mặt của g-C3N4 có hình thái phân lớp (Hình  . b). 

Mặc dù g-C3N4 phân tán trên bề mặt ZIF-67, cấu trúc khối tứ diện hình thoi của 

ZIF-67 vẫn giữ nguyên (Hình  . c). Hình ảnh TEM cho thấy cấu trúc dạng tấm của 

g-C3N4 bị các tinh thể ZIF-67 tối màu bao phủ (Hình  . d). Những kết quả này cho 

thấy sự cùng tồn tại của ZIF-67 và g-C3N4 thông qua quá trình tự lắp ghép.  

(a) 

 

(a) 

2 um 

2 um 1 um 

(c) ( ) 

200 nm 

(b) 
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H nh 3. .  hổ  aman c a a) g-C3N4, b) ZIF-67 và c) ZIF-67/g-C3N4. 

Cấu trúc của ZIF-67/g-C3N4 được đặc trưng thông qua phổ Raman (Hình 

3.4). Vật liệu g-C3N4 có các peak đặc trưng tại 47 ,  4 , 7 2, 746,  78 và 1147 cm
–

1
 và chúng phù hợp với công bố trước đây [22]. Các peak ở 7 2 và  78 cm

–1
 cho 

thấy sự tồn tại của cấu trúc vòng heptazine [175]. Peak ở 702 cm
–1

 tương ứng với 

dao động biến dạng trong mặt phẳng của các liên kết heptazine  trong khi đó, peak 

978 cm
–1
 được cho là dao động biến dạng đối xứng cấu trúc   của các đơn vị 

heptazine [116]. Đối với ZIF-67, các peak đặc trưng tại 686, 831, 951, 1044, 1147, 

1178, 1  7, 1 8 , 14   và 1  6 cm
–1

 lần lượt được cho là ion cobalt [110], dao 

động đẩy của vòng imidazole ngoài mặt phẳng,  H (ngoài mặt phẳng), dao động 

biến dạng C–H (ngoài mặt phẳng) (C4–C ), dao động biến dạng C–H (ngoài mặt 

phẳng) (C2–H), dao động hóa trị C– ,  –H, dao động biến dạng CH3, dao động 

hóa trị C2– 1 và dao động hóa trị C–H (methyl) [21]. Các dao động đặc trưng của 

ZIF-67 và g-C3N4 trong phổ Raman của composite ZIF-67/g-C3N4 thêm một lần 

nữa xác nhận sự cùng tồn tại của ZIF-67 và g-C3N4. 
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H nh 3. . Ảnh điện tử  D -mapping c a    -67/g-C3N4 (a, ), ng yên tố C (c), Co (d), N 

(e), O (f). 

Thành phần nguyên tố của ZIF-67/g-C3N4 trong phổ EDX được trình bày 

trong Hình  . . Các nguyên tố trong mẫu (5/5) ZIF-67/g-C3N4 chỉ có C (ở 0,3 keV ), 

  ( ,4 keV), O ( ,6 keV) và Co ( ,8  7,   7,7 keV) cho thấy vật liệu thu được có độ 

tinh khiết cao (Hình  . a, b). Phổ EDX của carbon (Hình  . c), cobalt (Hình  . d), 

nitrogen (Hình  . e) và oxygen (Hình  . f) trên bề mặt ZIF-67/g-C3N4 cho thấy 

rằng tất cả các nguyên tố này không bị kết cụm mà phân bố đều trên nền chất mang. 

Hình  .6 khẳng định thêm rằng ZIF-67 đã bám lên bề mặt của g-C3N4 bằng 

cách nghiên cứu các điện tích bề mặt của ZIF-67, g-C3N4 và composite của chúng. 

Các giá trị này được xác định bằng phương pháp đo điểm đẳng điện [85]. 

  

 

 

 

 

 

a) 
c) 
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H nh 3.7.  iản đồ   D c a ( / )   -67/g-C3N4 tại p    2-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ Hình  .6 nhận thấy, bề mặt vật liệu tích điện dương khi pH    ,2 đối với 

ZIF-67 và pH    ,8 đối với g-C3N4. Do đó, lực hút tĩnh điện giữa ZIF-67 và g-C3N4 

có thể tạo thành    -67/g-C3N4 với bề mặt tích điện dương khi pH < 8,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Độ bền của (5/5)ZIF-67/g-C3N4 trong các dung dịch có pH khác nhau là điều 

cần thiết cho ứng dụng điện hóa. Hình  .7 trình bày các mẫu XRD của ZIF-67/g-

C3N4 được ngâm trong nước ở các pH khác nhau trong   giờ. Khi pH    , các peak 

nhiễu xạ đặc trưng của ZIF-67 không xuất hiện, chứng tỏ vật liệu bị phá hủy ở các 

H nh 3. .  i m đẳng điện (p PZC) c a ( / )   -67/g-C3N4,    -   và g-C3N4. 
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pH này. Các peak của ZIF-67 vẫn còn trong các dung dịch có pH = 6–10, cho thấy 

rằng    -67 bền trong khoảng pH này.  

3.1.2. Ph n tích  iện hóa DC  bằng  iện cực biến tính (   ) I -67/g-C3N4 

3.1.2.1. Phép đo CV trên điện cực biến tính khác nhau 
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H nh 3. . Các đường CV c a DCF khi sử dụng điện cực n n  C  và điện cực ZIF-67-

GCE, g-C3N4- C  và    -67/g-C3N4- C  (  TN: Tốc độ   ét thế 0,2 V/s, DCF 5 mM 

trong B-RBS 0,2 M, pH = 6).  

Các đường CV (Hình  .8) thu được khi có mặt DC    mM trên GCE,    -

67-GCE, g-C3N4-GCE và    -67/g-C3N4/GCE ở B-RBS 0,2 M pH   6. GCE không 

có bất kỳ tín hiệu điện hóa nào, điều này cho thấy điện cực này không thể phát hiện 

DC . Các điện cực biến tính (với ZIF-67, g-C3N4 hoặc ZIF-67/g-C3N4) có đỉnh oxy 

hóa DC  vào khoảng  ,68 V. Đặc biệt, điện cực biến tính ZIF-67/g-C3N4 tăng 

cường đáng kể đáp ứng điện hóa và cường độ của dòng cực đại phụ thuộc vào t  lệ 

khối lượng giữa ZIF-67 và g-C3N4. (5/5)ZIF-67/g-C3N4-GCE cho tín hiệu cường độ 

cao nhất (0,039 mA) với thế đỉnh là  ,696 V; có dòng đỉnh cao gấp 2,10 và 2,12 lần 

so với g-C3N4-GCE và    -67-GCE tương ứng. Việc gia tăng đáng kể dòng đỉnh 

anode cho thấy r  ràng tác dụng xúc tác của vật liệu ZIF-67/g-C3N4. Không có đỉnh 

khử nào xuất hiện trên quá trình quét ngược, chứng tỏ sự chuyển electron trên điện 
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cực biến đổi ZIF-67/g-C3N4 là bất thuận nghịch.  goài ra, ZIF-67/g-C3N4-GCE 

trong dung dịch không có mặt của DC  không có bất kỳ đỉnh oxy hóa - khử được 

quan sát, ZIF-67/g-C3N4-GCE không hoạt động trong phạm vi khoảng thế nghiên 

cứu. 

3.1.2.2. Ảnh hưởng của pH 

Ảnh hưởng của pH đến dòng đỉnh oxy hóa của dung dịch DCF 5 mM được 

nghiên cứu bằng cách sử dụng CV trong đệm B-RBS. Ở pH = 3- , quá trình oxy 

hóa DC  ở điện cực không được xảy ra (tín hiệu của DC  không xuất hiện). Có thể 

là cấu trúc không ổn định của vật liệu ZIF-67/g-C3N4 trong khoảng pH này (Hình 

3.7).  
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H nh 3.9. Các đường CV c a DCF ở các p   hác nha  a) p   – ;  ) p   – ; sự phụ 

th ộc c a c)  p; d) Ep v i p  (  TN: tốc độ   ét thế 0,2 V/s, DCF 5 mM trong B-RBS 0,2 

M).  
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Dòng đỉnh tăng theo pH và có giá trị cao nhất ở pH   6, . Khi tăng pH từ 6,5 

đến 8 thì cường độ dòng đỉnh của DCF giảm dần, sau đó tăng trở lại (Hình  . c). 

Do đó, pH   6,  được chọn cho các thí nghiệm tiếp theo. Điểm đẳng điện của ZIF-

67/g-C3N4 là 8,4 và pKa của DC  là 4 [7]. Sự phụ thuộc của dòng đỉnh oxy hóa 

DC  vào pH không thể giải thích được bằng sự tương tác tĩnh điện giữa các mẫu 

tích điện trên vị trí tiếp xúc. Quá trình này có thể theo một cơ chế khác với sự tương 

tác tĩnh điện.  

Khi tăng pH từ 6 đến 9, thế đỉnh dịch chuyển về phía âm cho thấy sự tham 

gia của proton trong phản ứng oxy hóa của DC  (Hình  . d). Thế đỉnh trong quá 

trình oxy hóa DC  trên ZIF-67/g-C3N4-GCE giảm tuyến tính với pH trong dung 

dịch đệm theo phương trình (3.1).  

Epa (V) = -0,0514   pH + 0,9409; R²    , 88  (3.1) 

Hệ số góc của phương trình gần với giá trị Nernst (− ,   2 mV) đối với các 

quá trình điện hóa nên phản ứng điện cực có hệ số t  lượng của proton và electron 

bằng nhau.  

3.1.2.3. Ảnh hưởng của tốc độ quét  

Tốc độ quét của các đường CV được chọn từ  ,1 đến 0,5 V·s
–1
. Trong 

khoảng này, dòng đỉnh anode tăng (Hình  .1 a). Ảnh hưởng của tốc độ quét cũng 

được đánh giá từ đồ thị của hàm Ip = f(v
1/2

) (Hình  .1 b). Đường thẳng đi qua gốc 

tọa độ, quá trình điện cực được kiểm soát bởi giai đoạn hấp phụ và ngược lại [163]. 

Mối quan hệ này được biểu diễn theo phương trình (3.2). 

          Ip = (0,003  0,011) + (0,028   ,  6)   v
1/2

;  R² = 0,859 (3.2) 

Với khoảng tin cậy   %, đoạn cắt trục tung qua   (giữa – ,  8 và  , 14) và 

khẳng định lại đây là một quá trình được kiểm soát bởi sự hấp phụ.  

Mối quan hệ giữa thế đỉnh và logarit của tốc độ quét cho biết số electron trao 

đổi (n) trên bề mặt điện cực. Đối với một hệ bất thuận nghịch, mối quan hệ này 

được mô tả bằng phương trình của Laviron [97]:  



68 

 

          
   

         
      

      

         
 

    

           
           (3.3) 

Trong đó α là hệ số chuyển electron; Ks là hằng số tốc độ chuyển electron; v 

là tốc độ quét (V·s
–1

); R   8, 14  ·mol
–1
·K

–1
; F    6    C·mol

–1
 ở 298 K. Phương 

trình hồi quy tuyến tính của Ep theo ln(v) như sau: 

 Ep   ( ,7 1 ±  ,  2) + ( , 2  ±  ,  1)   ln v;   R
2
 = 0,982   (3.4) 
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H nh  3.10. Các đường CV c a DCF ở các tốc độ   ét thế  hác nha  (  TN: DC    m  

trong  -  S 0,2  , p     ,  trên điện cực    -67/g-C3N4 (a); đồ th  Ip v i v
1/2
 ( ) và  p 

v i lnv (c))  

Dựa vào hệ số góc của phương trình (3.4), giá trị (1-α)n được tính bằng 0,95. 

Đối với hệ bất thuận nghịch,  α = 0,5 [99], thì n   1,  (≈ 2). Xem xét ảnh hưởng của 

pH đối với dòng đỉnh anode, có thể kết luận rằng phản ứng oxy hóa khử trên điện 

cực biến tính có sự trao đổi 2 electron và 2 proton.  
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Những kết quả này phù hợp với những báo cáo của Madsen [122] và Goyal 

[59], trong đó DC  bị oxy hóa thành  -hydroxydiclofenac qua nhiều giai đoạn trung 

gian thông qua việc mất 2 electron và 2 proton (Sơ đồ 3.1). Việc tăng cường các tín 

hiệu điện hóa có thể là kết quả của hiệu ứng kết hợp của ZIF-67 và g-C3N4. Các vị 

trí mở của Co (  ) như một acid Lewis [43] có thể liên kết nhóm carboxyl trong 

DC  như một base Lewis thông qua tương tác tích điện  các vòng graphite trong g-

C3N4 có thể liên kết các vòng benzen trong DC  thông qua tương tác π – π. Các 

tương tác này được minh họa trong Sơ đồ 3.2.  
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Sơ    3.2. Sự h nh thành    -67/g-C3N4 và các tư ng tác c a DC  trên  ZIF-67/g-

C3N4-GCE. 

 

Sơ    3.1. C  chế o y hóa c a DC  trên    -67/g-C3N4-GCE. 
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-2e,-2H
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3.1.2.4. Khoảng tu ến tính  giới hạn phát hiện 

Mối quan hệ giữa dòng đỉnh và nồng độ DC  được nghiên cứu bằng kỹ thuật 

volt - ampere xung vi phân (DP-ASV). 
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H nh 3.11. Các đường DP-ASV c a DCF ở các nồng độ  hác nha  (0,2–2,2 μ ) trên ZIF-

67/g-C3N4-GCE (a); đồ th  c a  p v i nồng độ ( ) (  TN:  hoảng   ét từ 0 đến 1,2 V, 

DCF trong B-RBS 0,2 M pH = 6,5). 

Trong trường hợp này, dòng đỉnh tăng tuyến tính với nồng độ DCF 0,2 – 2,2 

 M (Hình  .11) theo phương trình hồi quy (3.5). 

             Ip   ( , 41 ±  , 2)
 
+ ( ,88  ±  ,  )   C;  R

2
 = 0,998       (3.5) 

Giới hạn phát hiện (3Sy/b) là  , 71  M (giới hạn định lượng là  ,2 7  M). 

Giới hạn phát hiện, khoảng tuyến tính và độ nhạy của phương pháp DP-ASV nghiên 

cứu trong việc xác định DC  được so sánh với các kết quả được công bố trước đây 

(Bảng 3.2).  

Mặc dù điện cực được đề xuất có khoảng tuyến tính tương đối hẹp, nhưng nó 

có độ nhạy cao và giới hạn phát hiện thấp hơn. Phương pháp này có thể được sử 

dụng để xác định DC  trong dược phẩm và các mẫu nước có hàm lượng micromol 

( M).  
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3.1.2.5.  ộ l p lại  

Độ lặp lại của 4 lần đo trên cùng một điện cực làm việc và 1  lần chạy khác 

nhau của cùng một điện cực làm việc được trình bày trên Hình  .12. 

Bảng 3.2. So sánh  hoảng tuyến tính và LOD c a các điện cực  iến tính  hác trong ph n 

tích DC  

Điện cực K  

thuật 

Khoảng tuyến 

tính (μM) 

LOD 

(μM) 

TLTK 

Nano vàng carbon ống đa 

tường/GCE 

SW 0,03–200 0,02 [8] 

Cu-Zeolite-Graphite-Epoxy 

Electrode 

DP 0,3–20 0,05 [124] 

APTES-Amino-AT-

Silica/GCE 

SW 0,3–20 0,053 [89] 

Nano vàng carbon ống đa 

tường/graphene oxide/AuE 

DP 0,4–80 0,09 [132] 

Chất lỏng ion carbon 

ống paste electrode 

DP 0,5–300 0,20 [47] 

Amino-AT/GCE SW 0,3–20 0,204 [89] 

 ano kim loại u-Pt carbon 

ống đa tường điện cực vàng  

DP 0,5–1000 0,30 [48] 

ZIF-67/g-C3N4/GCE DP 0,2–2,2 0,071  ghiên 

cứu này 

Square wave: SW 
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H nh 3.12. Các đường DP-ASV c a DCF khi thực hiện 4 lần đo lặp lại (a) và dòng đỉnh 

c a  DC  trên ZIF-67/g-C3N4-GCE (  μL ZIF-67/g-C3N4 1 mg/mL) khi thực hiện 10 lần đo 

trên cùng điện cực (b). 

Hình  .12a cho thấy các đường cong DP-ASV rất giống nhau của 4 lần quét 

trên cùng một điện cực làm việc. RSD nhỏ (1, 2 %), cho thấy khả năng lặp lại tốt 

của phương pháp nghiên cứu. Hình  .12b trình bày các giá trị của dòng đỉnh được 

đo trên 1  lần chạy trên cùng một điện cực làm việc riêng biệt theo cùng một quy 

trình điện cực biến tính. Các giá trị RSD từ 0,151-5,315 % (Bảng 3.3) trong 1  lần 

chạy cho thấy độ lặp lại tốt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3.3. Ảnh hưởng c a các lần biến tính điện cực  hác nha  đến tín hiệ  dòng đỉnh DCF  

Lần biến tính Ip (A) RSD (%) (n = 4) 

Lần 1 5,077 1,323 

Lần 2 5,020 5,153 

Lần 3 4,956 1,010 

Lần 4 5,065 4,500 

Lần 5 4,981 0,999 

Lần 6 4,979 0,151 

Lần 7 5,045 1,058 

Lần 8 4,988 0,467 

Lần 9 5,061 3,725 

Lần 10 4,969 5,315 
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3.1.2.6. Ảnh hưởng của các chất cản trở 

Mẫu sinh phẩm là một hỗn hợp rất phức tạp bao gồm các ion và phân tử khác 

nhau. Các chất cản trở có thể có trong các mẫu sinh phẩm bao gồm muối vô cơ 

(KHCO3, Na2SO4, CaCl2 và  H4NO3) và các hợp chất hữu cơ (uric acid, caffein, 

paracetamol và ascorbic acid) [8], [47]. Kết quả được trình bày ở Bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Ảnh hưởng c a các chất cản trở đến việc  ác đ nh DCF      trong  -RBS     

0,2 M pH = 6,5) 

Chất cản trở Mức    cho phép (M M) RE (%) 

KHCO3 320 6,80 

Na2SO4 320 4,35 

CaCl2 160 -2,34 

NH4NO3 80 6,58 

Uric acid 80 6,34 

Caffeine 40 0,23 

Paracetamol 40 5,13 

Ascorbic acid 480 9,38 

Bảng 3.4 cho thấy rằng các muối vô cơ không gây trở ngại đáng kể cho phép 

đo ngay cả ở nồng độ cao (1  -320 lần). Ascorbic acid dường như không ảnh 

hưởng đến dòng đỉnh ở nồng độ rất cao (gấp 480 lần). Paracetamol, uric acid và 

caffeine có ảnh hưởng trung bình đến dòng đỉnh ở nồng độ cao hơn DC  từ 4  đến 

80 lần. Các kết quả này cho thấy phương pháp xác định DC  đề xuất có tính chọn 

lọc cao.  

3.1.3. Ph n tích m u thật 

Phương pháp DP-ASV ở đây được sử dụng để phân tích   mẫu nước tiểu. Để 

xác định độ đúng của phương pháp, thêm dung dịch DCF 50,00 mM và tính toán độ 

thu hồi tương đối (Rev %). Tất cả các giá trị đều nằm trong phạm vi cho phép là 

95,38–107,51 % (Bảng 3.5). Hàm lượng DC  trong các mẫu cũng được xác định 

bằng phương pháp HPLC để so sánh. Kiểm định Student được sử dụng để so sánh 
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hai kết quả ở p = 0,05. Kết quả chứng minh rằng không có sự khác biệt về mặt 

thống kê giữa hai phương pháp (phai phía = 0,388 (> 0,05); t(4) = 0,968).  hư vậy, có 

thể sử dụng phương pháp này để xác định DCF trong mẫu nước tiểu. 

Bảng 3.5.  ết   ả ph n tích DC  trong m   nư c ti     ng phư ng pháp DP-AS  đ  

  ất và   LC 

M u 

DP-ASV HPLC 

C0 (µM) 
C1 

(µM) 
C2 (µM) 

Rev 

(%) 
C0 (µM) C2 (µM) 

1 – 50,00  1,24  ±  ,22  102,49 – 48,  1 ±  , 1  

2 – 50,00 48,1 2 ±  , 8  96,20 – 47,82  ±  ,2 4 

3 – 50,00 4 ,21  ±  , 81 98,43 –   , 87 ±  ,1   

4  ,2 7 ± 0,074 50,00 54,013 ±  ,167 107,51  ,261 ±  ,     2,71  ±  , 77 

5 – 50,00 47,6 2 ±  , 7  95,38 – 47,570 ±  ,  8 

(–):  hông phát hiện 

TIỂU KẾT  

-  ã tổng hợp thành công vật liệ  composite ZIF-67/g-C3N4   ng phư ng 

pháp tự lắp ghép, h nh thái c a nó  ao gồm cấ  trúc dạng tấm c a g-C3N4 được 

bao ph  bởi các tinh th  ZIF-   đa diện đ   có diện tích    mặt th  được từ 335,6–

731,9 m
2
.g

-1
, thuộc loại vật liệu mao quản tr ng   nh   ật liệu b n trong khoảng pH 

6–10.   

- Vật liệu ZIF-67/g-C3N4 được sử dụng đ   iến tính điện cực than th y tinh 

th  hiện sự tăng cường đáng    đáp ứng dòng và hoạt tính điện hóa cao đối v i 

DCF. Việc tăng cường các tín hiệ  điện hóa là do tác dụng đồng thời c a ZIF-   và 

g-C3N4    á tr nh o y hóa DC  trên điện cực biến tính di n ra theo c  chế trao đổi 

2 electron và 2 proton   



75 

 

-  hư ng pháp D - S  đ  xuất th  hiện độ nhạy cao v i gi i hạn phát hiện 

thấp (0,071 μ ), cường độ dòng đỉnh tăng t yến tính v i nồng độ DCF từ 0,2–2,2 

   và có th  được dùng đ   ác đ nh DC  trong nư c ti   ở dạng vết.  

3.2. NGHIÊN CỨU TỔNG H P VẬT LIỆU ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 VÀ ỨNG 

DỤNG ĐỂ BIẾN TÍNH ĐIỆN CỰC TRONG PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA XÁC 

ĐỊNH AO TRONG THỰC PHẨM 

3.2.1. Tổng hợp vật liệu ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 

Cấu trúc tinh thể của vật liệu tổng hợp được khảo sát dựa trên giản đồ XRD 

(Hình  .1 ). 
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H nh 3.13. Giản đồ XRD c a a) Fe2O3/g-C3N4  và b) ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4. 

Trong giản đồ XRD của Fe2O3/g-C3N4, có thể thấy r  ràng peak nhiễu xạ của 

α-Fe2O3 (JCPDS 33-0664) [165], tuy nhiên nó có cường độ thấp có thể do hàm 

lượng thấp trong hỗn hợp hoặc tồn tại ở pha vô định hình. Hơn nữa, cường độ nhiễu 

xạ ứng với mặt (1  ) và (  2) (JCPDS 87-1526) [113] đối với g-C3N4 giảm đáng 

kể, điều này có thể là do sự có mặt của Fe2O3 dẫn đến giảm độ kết tinh của g-C3N4 

(Hình  .1 a). Trong giản đồ XRD của composite ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 (Hình 

3.13b), có các peak nhiễu xạ đặc trưng r  ràng với cường độ cao của ZIF-67 là 

(011), (002), (112), (022), (013), (222), (114) và (134) tại các góc 7,4; 10,4; 12,7; 

14,8; 16,5; 18,0; 22,1 và 26,7
o
 [118], peak nhiễu xạ đặc trưng của g-C3N4 tại 2θ   
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27,3° tương ứng với mặt phẳng tinh thể của (  2) được quan sát và peak nhiễu xạ 

đặc trưng của α-Fe2O3 là ( 12) và (104) tại các góc 24,1 và 33,1
o
.  hư vậy, vật liệu 

ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 đã được tổng hợp thành công, trong đó hàm lượng của ZIF-67 

trong mẫu vật liệu này là lớn nhất.  

Hình thái của các vật liệu tổng hợp được quan sát qua ảnh TEM và SEM 

(Hình 3.14).  

   

      

  

H nh 3.1 . Ảnh T   c a a) g-C3N4, S   c a  ) ZIF-67, c) Fe2O3/g-C3N4, d)  ZIF-67/g-C3N4, e)  

ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4;  )  hổ  D  c a    -67/Fe2O3/g-C3N4. 

(a) 

    nm 

(b) 

  um 

(c) 

   um 

(d) 

  um 

(e) 

  um 

(f) 
Nguyên 

tố 

Nguyên tử 

(%) 

C 36,94 

N 48,41 

O 11,88 

Fe 0,58 

Co 2,19 

Tổng 100 
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g-C3N4 cho thấy cấu trúc dạng tấm với sự kết tụ đáng chú ý do việc tách lớp 

chưa hoàn toàn (Hình  .14a). Việc đưa  e2O3 vào cấu trúc g-C3N4 đã làm gia tăng 

sự kết tụ (Hình  .14c). Vật liệu ZIF-67 bao gồm các hạt có cấu trúc đa diện với kích 

thước khoảng 2  –    nm, vật liệu kết tinh riêng rẽ, các mặt tinh thể phẳng, r  

ràng, không bị kết tụ vào nhau (Hình  .14b). Trong các composite ZIF-67/g-C3N4 

và ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4, ZIF-67 được bao phủ bằng các chất dạng hình bông (có 

thể là g-C3N4 hoặc Fe2O3/g-C3N4) trên bề mặt tinh thể (Hình  .14d,  .14e). Điều 

đáng chú ý là so với g-C3N4, Fe2O3/g-C3N4 được phân tán đều hơn trên bề mặt    -

67, các khối đa diện ZIF-67 có cùng kích thước vẫn thể hiện r  các cạnh và góc 

được phủ bởi các tấm nano Fe2O3/g-C3N4 và các mặt của chúng trở nên thô hơn 

(Hình  .14e). Điều này chứng tỏ sự hình thành composite ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4.  

Thành phần nguyên tố của ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 phân tích bằng EDX (Hình 

3.14f) cho thấy sự có mặt của C, N, O, Fe, Co (36,94 % C; 48,41 % N; 11,18 % O; 

0,58 % Fe và 2,19 % Co) và không xuất hiện nguyên tố tạp nhiễm nào được phát 

hiện. Điều này chứng tỏ vật liệu tổng hợp có độ tinh khiết cao.  

Để xác nhận thêm thành phần hóa học và trạng thái nguyên tố của các 

nguyên tử trong ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4, phép đo phổ XPS được thực hiện (Hình 

3.15). Hình  .1 a cho thấy hỗn hợp bao gồm C, N, O, Co, Fe. Trong phổ C1s (Hình 

3.15b), hai cực đại có thể được gán cho C tự do (284,8 eV) và C liên kết sp
2
 (288,0 

eV) trong vòng thơm của g-C3N4. Peak ở 403 eV của N1s cho thấy sự đóng góp 

chính từ nguyên tử nitrogen trong N-pyrrol và một vai ở   7,8 eV, có thể là kết quả 

của sự tương tác của N-imidazolate với g-C3N4 (Hình  .1 c) [144]. Phổ Co2p thể 

hiện các cực đại chính ở 7 7 eV ghép với cực đại lân cận là 8   eV đối với Co2p1/2 

và ở 781 eV được ghép với peak 788 eV đối với Co2p3/2 [196] (Hình  .1 d). Trạng 

thái oxy hóa của các cation cobalt có thể được ước tính thông qua sự chênh lệch 

năng lượng giữa đỉnh chính Co2p và cực đại lân cận.  ói chung, khoảng cách năng 

lượng này của cation Co (   ) và Co (  ) lần lượt là khoảng 9-1  và 6,  eV [25, 34]. 

Trong trường hợp này, khoảng cách năng lượng là xấp xỉ 7 eV đối với Co2p1/2 và   

7 eV đối với Co2p3/2. Do đó, Co (  ) là dạng chủ yếu trong vật liệu ZIF-67.  ăng 
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lượng liên kết ở 717,  eV và 712,  eV tương ứng với Fe2p1/2 và  e2p3/2 của Fe (III) 

[60, 147]. Mặc dù đỉnh Fe p thường bao gồm Fe3p3/2 và  e3p1/2, nhưng chỉ có một 

peak duy nhất được quan sát thấy trong nghiên cứu này (Hình  .1 f). Phổ XPS của 

 e p tương tự như của  e p đối với mẫu Fe2O3 chuẩn [202]. Kết quả chứng tỏ rằng 

 e (   ) là dạng chính trong nanocomposite ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4. 
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H nh 3.1 .  hổ   S c a    -67/Fe2O3/g-C3N4: a) phổ tổng; b) C1s; c) N1s; d) 

Co2p; e) Fe2p; f) Fe3p. 
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Tính chất xốp của vật liệu được đặc trưng bằng phương pháp đẳng nhiệt hấp 

phụ - giải hấp phụ nitrogen. Trên Hình  .16, đường đẳng nhiệt của ZIF-67 thuộc 

loại  , còn các mẫu vật liệu khác thuộc loại IV với vòng trễ H  theo phân loại của 

  P C, điều này chỉ ra rằng tương tác giữa chất hấp phụ và chất bị hấp phụ là yếu. 

Diện tích bề mặt của ZIF-67, g-C3N4, ZIF-67/g-C3N4 và    -67/Fe2O3/g-C3N4 được 

xác định lần lượt là 1163,2; 6,6; 731,9 và 6  ,0 m
2
·g

-1
. Vật liệu ZIF-67 có diện tích 

bề mặt lớn nhất nhờ khẩu độ lớn và cấu trúc đồng đều.  gược lại, g-C3N4 tinh khiết 

(hoặc Fe2O3/g-C3N4) có diện tích bề mặt thấp do sự kết tụ đáng kể. R  ràng là sự 

kết hợp của Fe2O3/g-C3N4 với ZIF-67 làm tăng đáng kể diện tích bề mặt.  hư vậy, 

diện tích bề mặt lớn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác của các chất 

phân tích trong quá trình điện hóa.  
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H nh 3.1 .  ẳng nhiệt hấp phụ-giải hấp phụ nitrogen c a ZIF-67, g-C3N4, ZIF-67/g-C3N4 

và    -67/Fe2O3/g-C3N4. 

3.2.2. Ph n tích AO bằng  iện cực biến tính ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4  

3.2.2.1. Khảo  át đ c tính điện hóa của các loại điện cực 

Hình  .17 biểu diễn các đường cong DP-ASV của  O trên điện cực GCE và 

GCE biến tính bằng ZIF-67, g-C3N4, Fe2O3/g-C3N4, ZIF-67/g-C3N4 và ZIF-

67/Fe2O3/g-C3N4. Ở nồng độ AO 10
–5

 M, peak oxy hóa  O trên điện cực GCE 

không được phát hiện. Tuy nhiên, tất cả các điện cực biến tính khác đều làm tăng 

đáng kể cường độ peak và làm cho các peak có thể quan sát được. Trong đó, dòng 
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đỉnh (Ip) ở điện cực biến tính bằng ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4/GCE cao hơn 4 lần so với 

ở GCE; 1,6 lần so với ZIF-67/g-C3N4/GCE; 1,3 lần so với ZIF-67 GCE và 1,  lần 

so với Fe2O3/g-C3N4/GCE tại 0,682 V. Các kết quả này cho thấy điện cực ZIF-

67/Fe2O3/g-C3N4 GCE tăng cường đáng kể sự chuyển electron và do đó quá trình 

oxy hóa  O hiệu quả hơn so với các điện cực khác. Sự gia tăng quá trình oxy hóa 

 O trên ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4/GCE được giải thích ở mục 3.2.2.4. 
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H nh 3.17. Các đường DP-ASV c a  O theo các điện cực  hác nha  (  TN:  hoảng   ét 

từ 0,2 đến 1,2 V; CAO = 10
–5

 M; CB–RBS = 0,1 M; pH = 9). 

3.2.2.2. Khảo  át ảnh hưởng của lượng vật liệu  

Lượng ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 trên bề mặt điện cực quyết định độ dày của 

màng và diện tích bề mặt điện cực. Điều này có thể ảnh hưởng đến cường độ dòng 

đỉnh anode (Ip) của  O (Hình  .18a).  
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H nh 3.1 . Các đường DP-ASV c a  O (a) và cường độ tín hiệ  dòng đỉnh Ip c a AO 

theo các lượng vật liệ   hác nha  ( ) (  TN:  hoảng   ét từ 0,2 đến 1,2 V; CAO     × 

10
–5

 M, CB–RBS = 0,1 M; pH = 9). 
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Mối quan hệ giữa lượng vật liệu ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 trên GCE và Ip của 

 O được thực hiện bằng cách thay đổi thể tích của ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 1,0 

mg·mL
-1

 (Hình  .18b). Dòng đỉnh tăng khi tăng thể tích từ 2,  đến 5,0 mL do sự gia 

tăng các vị trí hấp phụ AO trên bề mặt điện cực biến tính. Để quá trình truyền 

electron trên màng ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 đủ nhanh thì màng dày hơn có thể cản trở 

sự chuyển khối, chống lại sự chuyển electron của chất phân tích. Do đó, khi lượng 

vật liệu biến tính vượt quá  ,0  L, dòng đỉnh có xu hướng giảm xuống.  hư vậy, 

5,0  L dung dịch huyền phù ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 1,0 mg·mL
-1

 trên bề mặt GCE 

được chọn cho các thí nghiệm tiếp theo. 

3.2.2.3. Ảnh hưởng của pH 

Hình  .1 a và  .1 b trình bày CV của  O 1   1 
–5

 M trong dung dịch đệm 

B–RBS 0,1 M ở pH 3-1 . Hình  .1 a cho thấy, trong phạm vi pH từ 3- , không có 

bất kỳ dòng đỉnh oxy hóa nào khi quét thế dương. Tuy nhiên, ở pH   6, có thể quan 

sát thấy dòng đỉnh hòa tan anode khi Ep = 0,81 V (Hình  .1 b). Khi tăng pH của 

dung dịch, dòng đỉnh này chuyển dần sang thế âm hơn và đạt giá trị cực đại ở pH   

8 (Hình  .1 b,  .1 c). Do đó, pH   8 được chọn cho các thí nghiệm tiếp theo. 

Sự phụ thuộc của Ep vào pH (Hình  .1 d) trên điện cực biến tính có thể được 

biểu thị bằng biểu thức (3.6):  

Ep = (1,14 ±  ,  ) + (– ,    ±  ,  4) pH     R
2
 = 0,998  (3.6) 

Theo phương trình  ernst, tại 298 K (25 
o
C), mối quan hệ giữa Ep và pH của 

một cặp oxy hóa khử liên hợp được biểu diễn qua công thức (3.7). 

 aOx        +         ne
-        

+      pH
+          

       bR    

              
      

 
   

   

  
       

 

 
   (3.7) 

Độ dốc của đường thẳng (3.6) gần với độ dốc của đường thẳng (3.7), chứng 

tỏ rằng quá trình oxy hóa  O liên quan đến số proton và electron bằng nhau.  
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H nh 3.19. Các đường CV c a AO tại pH = 3-  (a) và tại pH = 6-10 (b); Mối tư ng   an 

gi a Ip (c) và  p (d) theo pH (  TN:  hoảng   ét từ 0,2 đến 1,2 V; CAO     ×  0
–5

 M, CB–

RBS = 0,1 M). 

3.2.2.4. Ảnh hưởng của tốc độ quét   

Dòng đỉnh anode của  O cũng được nghiên cứu bằng cách thay đổi tốc độ 

quét từ  ,1 đến 0,5 V·s
–1

 (Hình  .2 ). Dòng đỉnh của AO t  lệ thuận với tốc độ quét 

(v) (Hình  .2 b), cho thấy rằng quá trình điện cực được điều khiển bởi sự hấp phụ 

[24]. Đồ thị tuyến tính của dòng đỉnh với căn bậc hai tốc độ quét dự đoán phản ứng 

oxy hóa điện hóa được điều khiển bởi quá trình khuếch tán hay hấp phụ. Nếu đường 

thẳng không qua điểm gốc tọa độ, quá trình được kiểm soát bởi sự khuếch tán và 

ngược lại [39]. Hình  .2 c thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa Ip và v
1/2

 không đi 

qua gốc tọa độ, với độ tin cậy   % điểm chặn giữa 0,0042 và  ,    . Điều này cho 

thấy rằng quá trình oxy hóa điện hóa  O trên điện cực được điều khiển bởi sự 

khuếch tán.  

 Ip   ( ,   6 ±  ,   6) + ( ,  8 ±  ,  1)   v
1/2

;  R
2 

= 0,994  (3.8) 
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Để tính số electron tham gia vào quá trình oxy hóa điện hóa của  O, người 

ta biểu diễn mối tương quan giữa thế anode      và ln v bằng mô hình Laviron [97] 

(phương trình 3.9). 

                  
     

             
      

          

             
 

     

             
             (3.9) 

trong đó  ° là thế oxy hóa khử chuẩn  T = 298 K; R = 8,314 J·mol
–1
·.K

–1
 và F = 

96500 C·mol
–1

;
 
Ks là hằng số tốc độ chuyển electron; n là số electron trao đổi; α là 

hệ số chuyển electron; v là tốc độ quét (V·s
–1
). Giá trị của (1-α)n có thể thu được từ 

hệ số góc của phương trình hồi quy (phương trình 3.10) của đường thẳng Ep theo ln 

(v) (Hình  .2 d). 

Ep   ( ,7    ±  ,    ) + ( ,  88 ±  ,   7)   ln (v);   R
2 

= 0,982  (3.10) 
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H nh 3.20. Các đường CV c a AO tại tốc độ   ét từ 0,1 V/s – 0,5 V/s (a); Mối tư ng   an 

gi a Ip v i tốc độ   ét v ( ); gi a Ip v i v
1/2

 (c); gi a  p và lnv (d) (  TN:  hoảng   ét từ 

0,2 đến 1,2 V; CAO     ×  0
–5

 M, CB–RBS = 0,1 M; pH = 8). 
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Giá trị của (1-α)n đối với  O được tính là 2, 2. Đối với một hệ không thuận 

nghịch, α = 0,5 [99] và do đó n    ,84 (~ 6). Do đó, quá trình oxy hóa  O liên quan 

đến 6 electron và 6 proton.  

Sự gia tăng quá trình oxy hóa  O trên ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 GCE có thể là 

do sự hấp phụ  O được cải thiện trên điện cực biến tính với các tương tác khác 

nhau giữa phân tử  O và các thành phần riêng lẻ của điện cực. Các tương tác có thể 

là lực hút tĩnh điện giữa ion  O và bề mặt tích điện Fe2O3/ZIF-67/g-C3N4 ở pH 

thích hợp hoặc tương tác π – π của phối tử 2-methyl imidazole trong    -67 và các 

đơn vị tri-s-triazine (C6N7) có độ trật tự cao với electron π của vòng benzen trong 

phân tử  O (Sơ đồ 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.5. Khảo  át ảnh hưởng của chất cản trở 

Trong quá trình phân tích các mẫu thực tế, có nhiều tác nhân gây cản trở đến 

phép xác định  O trên điện cực biến tính. Chúng tôi đã nghiên cứu sự ảnh hưởng 

một số chất vô cơ và hữu cơ có thể tồn tại trong mẫu chứa chất cần phân tích, bao 

gồm: K2CO3, Ca(H2PO4)2, Na2SO4, sucrose, glucose, sodium benzoate và 

saccharine. Hàm lượng khác nhau của mỗi chất cản trở đã được thêm vào hệ thống 

 

Sơ    3.3. C  chế phản ứng o y hóa c a  O trên điện cực  
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với sự có mặt của AO (10  M). Mức độ ảnh hưởng được đánh giá bằng phần trăm 

độ lệch của cường độ dòng đỉnh của chất cần phân tích khi không có chất ảnh 

hưởng và có chất ảnh hưởng (ký hiệu RE). Độ lệch tương đối (RE) được tính theo 

công thức: RE = (Ip0 – Ipint)/Ip0 trong đó Ip0 và Ipint là cường độ dòng đỉnh khi không 

có chất cản trở và có chất cản trở. Nếu RE < 5 % thì điện cực có thể được sử dụng 

để xác định chất phân tích trong sự có mặt của các chất cản trở. 

Bảng 3.6. Tín hiệ  cường độ dòng đỉnh c a  O  hi có mặt chất cản trở 

Chất cản 
T  lệ n ng    của chất 

cản AO (M M) 
Ip (μA) RE (%) 

K2CO3 80:1 0,00654 –4,8 

Ca(H2PO4)2 80:1 0,00261 2,3 

Na2SO4 40:1 0,00569 1,6 

Sucrose 80:1 0,00394 –0,8 

Glucose 50:1 0,00381 –4,9 

Sodium benzoate 50:1 0,00326 3,4 

Saccharine 50:1 0,00405 –3,2 

Số liệu trong Bảng 3.6 cho thấy sự có mặt của các chất cản trở nghiên cứu 

không ảnh hưởng đến dòng đỉnh của AO ngay cả ở nồng độ vượt quá 4  đến 80 lần 

so với chất phân tích. 

3.2.2.6.  ánh giá độ l p lại  khoảng tu ến tính và LOD của phương pháp 

Độ lặp lại của phương pháp phân tích điện hóa trên điện cực biến tính bằng 

ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 được nghiên cứu với 9 lần đo liên tiếp ở các nồng độ  O là:  

1   1 
−5
,     1 

−5
 và 1   1 

−4
 M. Độ lệch chuẩn tương đối được tính toán lần lượt là 

2,4   ,4 và 1,  %. Các số liệu này cho thấy phương pháp phân tích có độ lặp lại tốt 

(Hình  .21). 
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H nh 3.21. Các đường DP-ASV c a AO ở các nồng độ  hác nhau: (a) CAO = 10
5 

M; (b) 

CAO = 5.10
5

 M ;  (c) CAO = 10
4

 M (  TN:  hoảng   ét từ 0,2 đến 1,4 V; CB–RBS = 0,1 M, 

pH = 8). 

Đường chuẩn cho dòng đỉnh DP-ASV (Hình  .22) cho thấy độ tuyến tính tốt 

trong phạm vi nồng độ rộng từ 1,  đến 17  M trong dung dịch đệm B–RBS 0,1 M 

(pH = 8) với hệ số tương quan là  ,  8. 

Ip   ( ,   66 ±  ,    4) + (  2 ±  )   CAO,   R
2
= 0,998  (3.11) 

Giới hạn phát hiện (3S/n) của  O là  ,6 0  M và giới hạn định lượng của 

 O là 2,167  M, được chấp nhận để phân tích  O trong các mẫu thực phẩm.  
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H nh 3.22. Các đường DP-ASV c a  O (a) theo các nồng độ  hác nha ;  ối tư ng   an 

gi a Ip và các nồng độ (b) (  TN:  hoảng   ét từ 0,2 đến 1,2 V; CB–RBS = 0,1 M, pH = 8). 

Phương pháp này có thể được sử dụng để xác định AO trong thực phẩm và 

các mẫu nước có hàm lượng micromol ( M).  

3.2.3. Ph n tích m u thật 

Quy trình tối ưu hóa đã được áp dụng để xác định hàm lượng  O trong các 

mẫu thực phẩm.  

Bảng 3.7. Kết quả ph n tích  O theo phư ng pháp D -AS  và phư ng pháp   LC 

M u 

DP-ASV  HPLC 

C0 

(μg mL) 

C1 

(μg mL) 

C2 

(μg mL) 

ReV 

(%) 

C0 

(μg mL) 

C2 

(μg mL) 

ReV 

(%) 

Măng 

chua 
 ,4 2 ±  , 11

(*)
 2,0 2, 62 ±  ,2 6   98,0  ,    ±  ,  7 2,4   ±  ,  4 103 

Cải 

chua 
–

(**)
 2,0 2,1   ±  ,  1 105,0 – 2, 21 ±  ,  1 101 

Dưa 

chua 
– 2,0 2, 2  ±  , 68 101,0 – 2, 6  ±  ,    103 

(*)
 iá tr  tr ng   nh ± SD (n    ); 

(**)
 hông có tín hiệu AO 

Dung dịch lọc của măng chua, cải chua và dưa chua được pha loãng 1  lần 

với sự hỗ trợ của chất điện phân (đệm B-RBS 0,1 M  pH   8). Độ đúng của phương 
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pháp phân tích được đánh giá bằng cách thêm một lượng  O chính xác vào dung 

dịch lọc. Độ thu hồi (ReV) của phương pháp đạt 98,0 đến 105,0 %, cho thấy độ 

chính xác cao của phương pháp này. Đồng thời, phương pháp HPLC cũng được 

thực hiện để so sánh kết quả. Kiểm định Student theo cặp được sử dụng, với p = 

 ,4  >  ,   và t (2)   4,   (> t0,05; 2) cho thấy kết quả xác định AO bằng phương 

pháp DP-ASV và HPLC không khác nhau về mặt thống kê (Bảng 3.7). 

TIỂU KẾT  

-  ã nghiên cứu tổng hợp được vật liệ     -67/Fe2O3/g-C3N4 b ng phư ng 

pháp siê   m có hỗ trợ vi sóng    nh thái c a nó  ao gồm các hạt ZIF-   đa diện 

đ   có  ích thư c khoảng 200- 00 nm được ph  b ng chất kết  ông c a Fe2O3/g-

C3N4 trên    mặt tinh th  có diện tích    mặt th  được là  00,0 m
2
.g

-1
.  

- Vật liệu ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 được sử dụng đ   iến tính điện cực GCE th  

hiện sự tăng cường đáng    đáp ứng dòng và hoạt tính điện hóa cao đối v i   á 

tr nh o y hóa  O    á tr nh o y hóa  O được đi u khi n bởi sự khuếch tán v i sự 

tham gia c a   electron và   proton   

-  hư ng pháp đ  xuất th  hiện mối quan hệ tuyến tính tốt gi a nồng độ AO 

và cường độ dòng pea  trong  hoảng nồng độ 1,9–      v i gi i hạn phát hiện là 

0,       GCE biến tính cho thấy phản ứng ổn đ nh và có th   ác đ nh AO  hi có 

lượng chất cản trở  há l n gấp 40 đến 80 lần.   y là một phư ng pháp ti m năng 

đ   ác đ nh  O trong các m u thực phẩm và  hông  hác  iệt thống  ê v i các  ết 

quả th  được từ ph n tích HPLC. 

3.3. NGHIÊN CỨU TỔNG H P VẬT LIỆU TiO2/g-C3N4 VÀ ỨNG DỤNG XỬ 

LÝ MB DƯỚI ÁNH SÁNG KHẢ KIẾN 

3.3.1. Tổng hợp phức peroxohy roxo titanium tan trong nước 

Kết quả phân tích XRD của các sản phẩm trong quá trình thủy nhiệt được 

trình bày trên Hình  .23. Sau khi thủy nhiệt TiO2 với dung dịch NaOH 20 M ở 130 

°C trong 1  giờ, các muối natri titanate hình thành (Hình  .23a). Các peak đặc trưng 

của Na2Ti3O7, Na2Ti6O13, Na2Ti9O19 theo JCPDS 31-1329 [207], [227]; JCPDS 73-
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1398) [145], JCPDS 33-1293 [190] được tìm thấy trong giản đồ XRD. Các muối 

natri titanate sau khi rửa bằng HCl đến môi trường trung tính tạo thành TiO2 anatase 

(JCPDS 21-1272) [111] (Hình  .23b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc tổng hợp phức của TiO2 tan trong nước có liên quan đến sự hình thành 

của các phức peroxohydroxo titanium như  Ti(O2)(OH)]
+
, [Ti(O2)(OH)2  và 

[Ti(O2)(OH)3]
-
 mà chúng có thể bị dimer hóa dẫn đến sự hình thành các phức 

oxoperoxohydroxo di-titanium như Ti2(O)(O2)2(OH)2, [Ti2(O)(O2)2(OH)3]
-
, 

[Ti2(O)(O2)2(OH)4]
2-

. Các phức chất dimer này có thể tự ngưng tụ để tạo thành các 

oligomer. Kết quả của sự ngưng tụ liên tục là sự hình thành kết tủa của 

oxoperoxohydroxo titanium đa nhân  Ti(O)(O2)2(OH)2]n  [151].  

Các phản ứng trong quá trình tổng hợp phức được mô tả theo các phương trình 

sau đây: 
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H nh 3.23. Giản đồ XRD c a natri titanate (a); TiO2 sau khi rửa (b). 
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3.3.2. Tổng hợp composite TiO2/g-C3N4 

Chúng tôi tiến hành phân tán dung dịch phức peroxohydroxo titanium tan 

trong nước và melamine theo các t  lệ được thiết lập. Kết quả phân tích XRD của 

các vật liệu composite được trình bày ở Hình  .24.  
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H nh 3.24. Giản đồ XRD c a (10/0)TiO2/g-C3N4; (8/2)TiO2/g-C3N4; (5/5)TiO2/g-C3N4 ; 

(2/8)TiO2/g-C3N4 và (0/ 0)TiO2/g-C3N4. 

Mẫu (0/10)TiO2/g-C3N4 có đầy đủ các peak đặc trưng (1  ) và (  2) tương 

ứng với ở 2θ   1 ,4 và 27,5° của vật liệu g-C3N4 (JCPDS 87-1526) [160], chứng tỏ 

mẫu đã tổng hợp được là g-C3N4. Các mặt (1  ) và (  2) đặc trưng cho các đơn vị 

tri-s-triazine và sự xếp chồng xen kẽ của hệ thơm tương ứng [215]. Trong khi đó, 

mẫu (10/0)TiO2/g-C3N4 có các peak ở 2θ   2 ,2   7,8  48,     ,8  62,6  7 ,  và 

7 , ° tương ứng với các mặt (1 1), (  4), (2  ), (1  ), (2 4) và (21 ) là các peak 

đặc trưng của TiO2 dạng anatase (JCPDS 21-1272) [111]. Các peak đặc trưng của 

TiO2 và g-C3N4 đều được tìm thấy trong giản đồ XRD của các composite TiO2/g-C3N4. 

Khi lượng g-C3N4 hay TiO2 tăng, cường độ của các peak đặc trưng tăng, điều này 

cho thấy sự tạo thành composite TiO2/g-C3N4.  

Hình 3.25 trình bày đường đẳng nhiệt hấp phụ-giải hấp phụ nitrogen của g-

C3N4, TiO2 và TiO2/g-C3N4. 
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H nh 3.25.  ẳng nhiệt hấp phụ-giải hấp phụ nitrogen c a g-C3N4, TiO2 và TiO2/g-C3N4. 

Có thể thấy rằng đường đẳng nhiệt của g-C3N4, TiO2 và các composite đều 

thuộc loại  V theo phân loại của IUPAC với đường trễ H3 ở áp suất tương đối trong 

khoảng  ,6 đến 1,0 chứng tỏ đây là các vật liệu các mao quản trung bình. Diện tích 

bề mặt của TiO2 và g-C3N4 tương đương với các nghiên cứu trước đây [64]. Điều 

đáng chú ý là việc kết hợp các vật liệu này lại với nhau làm gia tăng đáng kể diện 

tích bề mặt. Diện tích bề mặt của các composite TiO2/g-C3N4 là   , -143,8 m
2
·g

–1
, 

cao hơn diện tích bề mặt của TiO2 và g-C3N4 (66,7 và 6,6 m
2
·g

–1
) (Bảng 3.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3.8. Các tính chất  ết cấ  c a TiO2/g-C3N4 

Ký hiệu SBET 

(m
2
·g

–1
) 

Smeso 

(m
2
·g

–1
) 

Smicro 

(m
2
·g

–1
) 

Vtotal 

(cm³·g
–1

) 

TiO2 66,7 63,6 3,1 267,7 

(8/2)TiO2/g-C3N4 95,5 71,0 24,5 130,0 

(5/5)TiO2/g-C3N4 139,5 98,7 40,8 584,6 

(2/8)TiO2/g-C3N4 143,8 102,9 40,9 311,8 

g-C3N4 6,6 4,2 2,4 43,3 
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Số liệu ở Bảng 3.8 cho thấy diện tích bề mặt của các vật liệu chủ yếu là diện 

tích mao quản (Smeso). Khi tiến hành phối trộn TiO2 và g-C3N4 tạo thành composite 

thì diện tích vi mao quản và mao quản trung bình tăng lên đáng kể. Điều này có thể 

do các tiền chất ban đầu của TiO2 (phức peroxo-hydroxo titanium) và dung dịch 

melamine ở thể lỏng nên dễ dàng tạo ra sự phân tán đồng đều vào nhau tạo hỗn hợp 

đồng nhất. Trong quá trình nung, các sản phẩm khí thoát ra tạo thành cấu trúc 

composite TiO2/g-C3N4 xốp. Trong đó, composite (2/8)TiO2/g-C3N4 có diện tích bề 

mặt cao nhất (143,8 m
2
·g

–1
)

 
và cao hơn các composite TiO2/g-C3N4 đã công bố trước 

đây, như composite được tổng hợp từ titanium n-butoxide và urea là 62,1 m
2
·g

–1
 

[111], bột TiO2 và melamine là 97,26 m
2
·g

–1 
[215]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.26 trình bày kết quả phổ FTIR của các composite TiO2/g-C3N4 và các 

mẫu TiO2, g-C3N4 đối chiếu. Các composite TiO2/g-C3N4 có peak ở 810 cm
–1

 đặc 

trưng cho C-  thơm của các đơn vị tri-s-triazine, các peak ở 12 8, 1 16 và 14 2 

cm
–1

 đặc trưng cho các dao động hóa trị đặc trưng của nhóm C-NH của g-C3N4, các 

peak ở 1637 và     –3500 cm
–1 
có liên quan đến dao động hóa trị của nhóm C=N 

[111], [160] và nhóm -N-H hoặc =N-H [160] phù hợp với mẫu (0/10)TiO2/g-C3N4 

đối chiếu. Kết quả này chứng minh sự có mặt của g-C3N4 trong vật liệu. Peak ở 

3000–3500 cm
–1 
còn có thể là liên kết của nhóm O-H có nguồn gốc từ nước hấp phụ 
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H nh 3.26. Phổ FTIR c a các composite TiO2/g-C3N4, g-C3N4 và TiO2. 
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vật lý trên bề mặt g-C3N4 [42]. Bên cạnh đó, các composite TiO2/g-C3N4 đều có 

peak ở 470 cm
–1

 đặc trưng cho dao động hóa trị của Ti-O-Ti trong pha TiO2 [111], 

phù hợp với mẫu (10/0)TiO2/g-C3N4 đối chiếu. Điều này minh chứng sự có mặt của 

TiO2 có trong vật liệu. Các kết quả này cho thấy sự hình thành các dị bề mặt tiếp 

xúc giữa các pha TiO2 và g-C3N4.  
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H nh 3.27.  hổ  aman c a a) g-C3N4 , b) TiO2 và c)(2/8)TiO2/g-C3N4.  

Cấu trúc của vật liệu (2/8)TiO2/g-C3N4 được đặc trưng thông qua phổ Raman 

(Hình 3.27). Các peak đặc trưng của g-C3N4 xuất hiện tại 47 ,  4 , 7 2, 746,  78 và 

1147 cm
–1

 và chúng phù hợp với báo cáo đã công bố trước đây [22]. Đối với TiO2, 

các peak đặc trưng tại 144 cm
–1

 (Eg), 197 cm
–1

 (Eg), 399 cm
–1

 (B1g), 513 cm
–1

 (A1g) 

và 6   cm
–1

 (Eg) được cho là pha anatase [36], [81]. Đối với composite TiO2/g-

C3N4, các dao động đặc trưng của TiO2 và g-C3N4 đều xuất hiện trong phổ Raman, 

thêm một lần nữa xác nhận sự cùng tồn tại của TiO2 và g-C3N4. 

Phổ khuếch tán-phản xạ UV-Vis DRS được phân tích để xác định năng 

lượng vùng cấm của vật liệu tổng hợp (Hình 3.28). 
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H nh 3.28. a) Phổ UV- is D S và  ) năng lượng vùng cấm c a các composite TiO2/g-

C3N4, g-C3N4 và TiO2. 

Hình  .28a cho thấy so với TiO2, vùng hấp thụ của composite TiO2/g-C3N4 

chuyển dịch về vùng của ánh sáng đỏ do sự ghép đôi của TiO2 với g-C3N4. Điều này 

cho thấy rằng, việc đưa g-C3N4 vào TiO2 góp phần tăng cường hấp thụ ánh sáng khả 

kiến đối với TiO2/g-C3N4. Năng lượng vùng cấm tính theo phương trình Tauc [220] 

của (10/0)TiO2/g-C3N4; (8/2)TiO2/g-C3N4; (5/5)TiO2/g-C3N4 ; (2/8)TiO2/g-C3N4 và 

(0/10)TiO2/g-C3N4 lần lượt là  ,20; 2,80; 2,75; 2,70 và 2,65 eV (Hình  .28b). Kết 

quả này tương đương với một số công trình đã công bố: [3] (Eg,g-C3N4 = 2,70 eV), 

[215] (Eg,TiO2 = 3,06 eV; Eg,TiO2/g-C3N4 = 2,66 eV),  [203] (Eg,TiO2 = 3,18 eV; 

Eg,TiO2/g-C3N4 = 2,68 eV) và thấp hơn so với công bố của nhóm Lâm Thị Hằng [1] 

(Eg, g-C3N4 = 2,82 eV; Eg,TiO2/g-C3N4 = 2,92 eV). 

Với kết quả trên của các mẫu cho thấy, việc tổng hợp dị bề mặt tiếp xúc giữa 

g-C3N4 và TiO2 có thể thu hẹp vùng cấm của TiO2 và tăng cường đáng kể hấp thụ 

vùng ánh sáng khả kiến hơn.  

Sự phân tán của các nguyên tố trong composite TiO2/g-C3N4 được phân tích 

bằng ảnh điện tử EDX-mapping (Hình  .2 ). 
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Hình  .2 a cho thấy cấu trúc xốp và sự kết tụ của các hạt có kích thước vài 

micromet. Thành phần các nguyên tố trong composite cho thấy sự có mặt của C, N, 

O và Ti (32,57 % C; 52,44 % N; 6,93% O và 8,06 % Ti) (Hình  .2 b) và các 

nguyên tố phân tán đồng đều trên bản đồ phân bố nguyên tố (Hình  .2 c, d, e, f). 

Điều này chứng tỏ composite tổng hợp là tinh khiết và có sự phân tán đồng đều cao 

của các nguyên tố. 

Hình thái của TiO2, g-C3N4 và (2 8) TiO2/g-C3N4 được trình bày ở Hình 

 .  . Hình  .  a cho thấy g-C3N4 có cấu trúc lớp với kích thước vài nanomet, xếp 

chồng lên nhau. Hình thái này tiêu biểu cho cấu trúc lớp graphite của g-C3N4. Hình 

3.30b cho thấy các sợi TiO2 hình ống kích thước 2   100 nm. Composite TiO2/g-

C3N4 (Hình  .  c) hình thành do sự đan xen các tinh thể hình ống của TiO2 và các 

lớp g-C3N4. Điều này chứng tỏ có một sự phân tán ở kích thước nano của TiO2 và g-

C3N4 và sự hình thành bề mặt dị thể trong composite. 

 

 

 
H nh 3.29. Ảnh điện tử  D -mapping c a (2/8) TiO2/g-C3N4 (a) ( ); ng yên tố C (c); N (d); Ti (e) 

và O ( )  

 

(a) (c) 

(d) (e) (f) 
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H nh 3.30. Ảnh T   c a a) g-C3N4, b) TiO2, c) (2/8)TiO2/g-C3N4. 

3.3.3. Hoạt tính xúc tác quang của vật liệu TiO2/g-C3N4 

3.3.3.1.  ộng h c phân hủy chất màu MB 

Hình  . 1a cho thấy hoạt động quang xúc tác của vật liệu tổng hợp g-C3N4, 

TiO2 và TiO2/g-C3N4. Thí nghiệm được tiến hành qua hai giai đoạn, đầu tiên là hấp 

phụ trong bóng tối và tiếp theo là quang xúc tác phân hủy MB. Quá trình hấp phụ 

được thực hiện trong bóng tối 4  phút để đảm bảo cân bằng hấp phụ/giải hấp phụ và 

sau đó chiếu xạ bởi ánh sáng khả kiến trong 10  phút. Kết quả cho thấy g-C3N4 và 

TiO2 có khả năng hấp phụ và khử màu kém, đồng thời khi không có xúc tác, màu 

sắc của MB hầu như không thay đổi, chứng tỏ MB bền trong điều kiện này. 

Composite TiO2/g-C3N4 tăng cường đáng kể hiệu quả khử màu MB so với các thành 

phần đơn lẻ và sự khử màu của MB tăng khi lượng g-C3N4 tăng và đạt cực đại ở 

(2/8)TiO2/g-C3N4. Do đó, mẫu (2/8)TiO2/g-C3N4 được sử dụng trong những nghiên 

cứu tiếp theo.  
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H nh 3.31. a)  h n h y    trên các  úc tác  hác nha ;  ) Thí nghiệm  úc tác d  th ; c) Sự 

thay đổi mà  c a    trong thí nghiệm  úc tác d  th ; d)  ộng học c a sự ph n h y    trên 

(2/8) TiO2/g-C3N4 ở các nồng độ đầ   hác nha  (  TN: VMB = 100 mL, m úc tác = 0,02 g, 

thời gian chiế  sáng: 100 phút, nhiệt độ phòng, λmax = 664 nm). 

Thí nghiệm tách xúc tác trong môi trường pha lỏng được thực hiện bằng cách 

loại bỏ chất xúc tác sau 5  phút chiếu sáng và quá trình khử màu MB được quan sát. 

Nhận thấy rằng, mặc dù đèn vẫn chiếu sáng liên tục đến 12  phút (Hình  . 1b, c), 

màu của dung dịch MB vẫn không thay đổi. Sự mất màu của dung dịch MB cũng 

không xảy ra trong suốt 12  phút chiếu sáng khi không có chất xúc tác. Kết quả trên 

khẳng định (2/8) TiO2/g-C3N4 là chất xúc tác dị thể trong quá trình phân hủy quang 

xúc tác của MB. 

Động học của sự phân hủy MB được trình bày trong Hình  . 1d. Các quá 

trình được thực hiện bởi hai giai đoạn: hấp phụ trong bóng tối và quang xúc tác như 

đã đề cập ở trên. (2 8) TiO2/g-C3N4 đạt cân bằng hấp phụ trong khoảng 4  phút và 

hiệu suất hấp phụ cân bằng khoảng 8–10 % tùy thuộc vào nồng phân hủy độ ban 

đầu. Nồng độ MB càng cao thì dung lượng hấp phụ càng tăng do lực động quá trình 

tăng. Động học của quá trình phân hủy quang xúc tác được giải thích rộng rãi bởi 

mô hình Langmuir và Hinshelwood (L-H) [11], [92] trong đó MB được hấp phụ bởi 

chất xúc tác C (mô hình đẳng nhiệt Langmuir) và cân bằng hấp phụ được duy trì 

trong quá trình phân hủy quang xúc tác. Điều này có nghĩa là tốc độ phản ứng hấp 

phụ nhanh hơn tốc độ phân hủy quang xúc tác và phản ứng phân hủy quang xúc tác 
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là giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng. Các phản ứng và phương trình động học 

được biểu diễn như sau: 

 
*

MB + C MB...C
f

r

b

k
k

hk 
   sản phẩm    (3.12) 

ln oe
app

C
k t

C

 
 

 
 (3.13) 

trong đó kf  và kb là hằng số tốc độ hấp phụ và giải hấp; kr là hằng số tốc độ của phản 

ứng quang xúc tác; Coe (ppm) là nồng độ của MB tại thời điểm cân bằng hấp phụ; 

kapp = 0,071 phút
–1

 là hằng số tốc độ biểu kiến bậc 1, được xác định từ phương trình 

hồi quy tuyến tính (3.13) có hệ số xác định cao và mối tương quan này có ý nghĩa 

thống kê (p = 0,002 < 0,05). Giá trị kapp ở các nồng độ khác nhau được liệt kê trong 

Bảng  .  và so sánh với các công trình đã công bố (Bảng 3.9). 

Bảng 3.9. So sánh kapp c a các vật liệu  úc tác   ang ph n h y MB   

Vật liệu Co (ppm) kapp (phút
-1

) Tài liệu 

Fe3O4/MIL-101 10 0,030 [171] 

CeO2/TiO2 10 0,034 [181] 

Ti
3+

 self-doped TiO2/g-C3N4 20 0,038 [104] 

β-AgVO3 20 0,250 [148] 

Ti–10Cr 1,64 0,005 [148] 

TiO2/diazonium/GO 20 0,160 [72] 

ZnO 20 0,002 [91] 

Al-Fe/ZnO 20 0,014 [91] 

TiO2 10 0,000 [166] 

g-C3N4 10 0,002 [166] 

g-C3N4/ TiO2@DE 10 0,001 [166] 

g-C3N4/TiO2-NT 10 0,003 [111] 

TiO2/g-C3N4 5 0,099 Của nghiên cứu này 

 10 0,071  

 20 0,001  
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H nh 3.32. a) Ảnh hưởng c a p  đến sự ph n h y chất mà     và đi m đẳng điện c a vật liệu 

(2/8)TiO2/g-C3N4; b) Hiệu suất ph n h y   ang  úc tác     hi có mặt các chất bắt gốc trên 

 úc tác (2/8) TiO2/g-C3N4 (  TN:     100 mL, Co(MB) = 10 ppm, m úc tác = 0,02 g, Vchất bắt gốc = 

20 mL, thời gian chiế  sáng:  20 phút, nhiệt độ phòng, λmax = 664 nm). 

 

3.3.3.2. Ảnh hưởng của pH và các chất bắt gốc tự do 

Ảnh hưởng của pH đến sự phân hủy chất màu MB do quá trình phân hủy 

quang hóa xúc tác được trình bày trong Hình  . 2a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi pH >  ,8 thì MB (pKa = 3,8) tích điện dương [93]. Giá trị điểm đẳng 

điện, pHPZC, của vật liệu TiO2/g-C3N4 xác định được bằng phương pháp dịch 

chuyển pH là 7,4 (Hình  . 2a). Ở pH   pHPZC, bề mặt vật liệu mang điện tích dương 

do quá trình proton hóa. Hiệu suất phân hủy MB tăng dần với sự tăng pH từ 4–10. 

Khi pH > 7,4 sự tương tác tĩnh điện giữa bề mặt vật liệu tích điện âm và MB tích 

điện dương làm cho hiệu suất khử màu tăng lên.  

Thí nghiệm các chất bắt gốc tự do (Hình  . 2b) được thực hiện để tìm ra các 

gốc tự do được tạo thành trong quá trình chiếu sáng, gây ra sự phân hủy MB trong 

dung dịch. Ba hợp chất bắt gốc tự do trong nghiên cứu được chọn dựa theo tài liệu 

tham khảo [179]
 
là K  để bắt h

+
, isopropanol để bắt 

•
OH và benzoquinone để bắt 

O2
•-
. Kết quả cho thấy, khi thêm K , isopropanol hoặc benzoquinone làm giảm đáng 

kể sự khử màu MB theo thứ tự benzoquinone, isopropanol và K  cho thấy rằng các 
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gốc tự do đóng một vai trò quan trọng trong sự phân hủy MB theo thứ tự: O2
•-
  > 

•
OH  > h

+
.  

3.3.3.3. Con đường phân hủ  quang xúc tác MB  

Phổ hấp thụ UV-Vis của dung dịch MB (Hình  .  a) có cực đại hấp thụ tại 

24  và 2 2 nm tương ứng với sự kích thích các electron π trong π-π* của vòng 

benzene và tại 61  và 664 nm ứng với nhóm liên kết thơm dị vòng [106]. Trong đó, 

vùng hấp thụ cao nhất tại 664 nm. Cường độ của cực đại hấp phụ giảm khi tăng thời 

gian chiếu sáng và màu của MB gần như mất hoàn toàn trong khoảng thời gian sau 

1   phút chiếu ánh sáng khả kiến. Điều này cho thấy rằng cấu trúc của MB đã bị 

phá hủy trong quá trình chiếu sáng.  
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H nh 3.33. a) Phổ UV– is và  ) COD c a dung d ch MB ở các thời gian chiế  sáng  hác 

nha  trên  úc tác (2/8)TiO2/g-C3N4 (  TN: a) V = 100 mL, Co(MB) = 10 ppm, m úc tác = 

0,02 g; b) V = 100 mL, Co(MB) = 500 ppm, m úc tác    ,00 g, thời gian chiế  sáng:  20 phút, 

nhiệt độ phòng, λmax = 664 nm). 

  Sự khoáng hóa carbon được thể hiện bởi nhu cầu oxygen hóa học (COD) 

(Hình  .  b). COD giảm dần từ 271 mg.L
-1

 ở thời điểm ban đầu đến 11,1 mg.L
-1

 

sau 1   phút chiếu sáng và 8,  mg.L
-1

 sau 12  phút chiếu sáng.  ó có thể liên quan 

tới việc các vòng thơm mở ra với sự hình thành của các acid carboxylic, sau đó là 

sự giải phóng CO2 theo phản ứng  photo-Kolbe  R–COO
−
 + h

+
 → R

•
 + CO2. MB bị 

phân hủy thành các chất vô hại hoặc ít có hại hơn như khí carbonic (CO2), nước 

(H2O), ... thông qua một số chất trung gian.  
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Sự phân hu  MB có thể được chứng minh bằng phân tích định tính từ 

phương pháp HPLC trước và sau khi phân hủy quang xúc tác (Hình  . 4). Từ tính 

toán diện tích peak, chỉ còn lại rất ít MB (3,7%) còn tồn tại sau khi chiếu sáng 1   

phút.  

 

H nh 3.3 . Phổ HPLC c a    trư c (a) và sa  (b)  hi ph n h y   ang  úc tác MB. 

Các hợp chất trung gian trong quá trình phân hủy quang xúc tác được xác 

định bằng phương pháp LC-MS (Hình  .  ). Dựa trên t  lệ khối lượng điện tích 

(m/z) trong phổ khối, các hợp chất và công thức cấu tạo của chúng được đề xuất (Sơ 

đồ 3.4). Tín hiệu tại m z   284 có mặt trước khi phân hu  được gán cho MB (Hình 

3.35a, b) [148]. Sau đó lần lượt phân cắt từng nhóm methyl trên các nhóm amin dẫn 

đến sự hình thành các sản phẩm  zure B,  zure   và thionin tương ứng với m/z = 

268  2 2 và 22  (Hình  .  c, d, e). Các sản phẩm này là quá trình khử nhóm methyl 

trong phân tử MB của quá trình phân hủy quang hóa xúc tác đã được báo cáo trong 

các tài liệu [80], [148].  

 

a) b) 

(a) (b) 
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  H nh 3.3 . Phổ MS c a   á tr nh ph n h y quang  úc tác MB tại a)0,1; b)0,5; c)0,9; 

d)1,2; e)1,5; f)1,8; g)2,  và h)2,  phút. 

Đỉnh MS ở 1,8 phút (Hình  .  f) tương ứng m z   1 2 có cấu trúc đề xuất là 

HO-C6H3-SO3H(NH3
+
). Theo đó, quá trình phân hủy lúc này là do sự phân cắt các 

liên kết của nhóm chức C–S
+
 C và C-  C.  hóm C–S

+
=C bị tấn công bởi các gốc 

HO
•
 và bị oxy hóa thành nhóm sulfoxyde C–S(=O)–C, đồng thời tạo ra nhóm imino 

trung tâm (-N-H) ở vị trí para của vòng thơm ở giữa. Nguyên tử H trong liên kết C 

– H và   – H xuất phát từ sự khử proton bởi các electron quang sinh tạo các gốc H
•
 

[75]. Sự bão hòa của hai nhóm amino thu được bởi các gốc H
•
 tạo ra anilin thế. 

 hóm amin có thể được thay thế bởi gốc OH
•
 tạo thành phenol tương ứng và giải 

phóng gốc NH2
•
 tạo ra NH3 và ion amoni.  hóm sulfoxyde có thể bị gốc HO

•
 tấn 

công lần hai tạo ra sulfone, đồng thời gây ra sự phân cắt của vòng, sau đó nhóm 

sulfone có thể tiếp tục bị gốc HO
•
 tấn công tạo ra acid sulfonic. 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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Đỉnh MS ở 2,1 phút (Hình  .  g) tương ứng với m z   164 có cấu trúc đề 

xuất là (HO)2C6H3-N(CH3)-CHO. Theo đó, bước đầu tiên là do sự phân cắt các liên 

kết của nhóm chức C–S
+
 C và C–  C trong  zure B, sau đó bị tấn công bởi các 

gốc HO
•
 và tạo thành tương ứng nhóm  H2 và SO3H. Chúng tiếp tục bị tấn công 

bởi các gốc HO
•
 và tạo thành các nhóm –OH của phenol, đồng thời một nhóm –CH3 

trong N(CH3)2 tạo thành nhóm –CHO.  hư vậy, cấu trúc thu được phù hợp với cấu 

trúc của mảnh m/z = 167 do Houas và cs. đề xuất [75]. 

Đỉnh MS ở 2,7 phút (Hình  .  h) tương ứng với m z   1 7 có cấu trúc đề 

xuất là (HO)2C6H3-NH-CH3. Theo đó, nhóm –CHO có thể bị tấn công bởi các gốc 

HO
•
 và tạo nhóm –COOH. Sau đó, nhóm  –COOH bị tấn công bởi h

+
 tạo N

• 
và kết 

hợp với H
+
 tạo nhóm –NH–.  

 

 

 

 

 

Sơ    3.4. Con đường ph n h y quang  úc tác MB. 

3.3.3.4. Cơ chế phân hủy MB  

Cơ chế phân hủy MB cũng được giải thích bằng năng lượng vùng cấm của 

chất bán dẫn. Dưới sự chiếu xạ của ánh sáng khả kiến, các electron (e
-
) sẽ bị kích 

thích từ vùng VB sang vùng CB, để lại các lỗ trống (h
+
) trong VB và tạo thành các 

cặp electron-lỗ trống (Phương trình 3.16). Các electron tự do và lỗ trống có thể 

tham gia vào quá trình oxy hóa và khử để tạo ra các gốc hydroxyl (
•
OH) và 

superoxide (
•
O2

-
) tương ứng (Phương trình 3.17; 3.18). Vị trí thế VB và CB của g-

C3N4 và TiO2 được tính theo các phương trình được đề xuất bởi Zhang [28], Lin 

 44  như sau: 

             ECB = χ – Ee –  . ·Eg     (3.14) 

 

m/z 284 m/z 268 m/z 252 m/z 225

m/z 192m/z 164 m/z 137
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             EVB = ECB + Eg   (3.15) 

trong đó ECB là năng lượng cạnh vùng dẫn; EVB là năng lượng cạnh vùng hóa trị  χ là 

độ âm điện (χ   4,72 eV đối với g-C3N4 và χ    ,81 eV đối với TiO2 [21]; Ee là năng 

lượng tự do của các electron sovới NHE (Ee = 4,5 eV [45]); Ee là năng lượng vùng 

cấm của chất bán dẫn. 

Các giá trị ECB và EVB của g-C3N4 được tính toán từ Phương trình (3.14) và 

(3.15) lần lượt là -1,1   và 1, 4  eV và TiO2 lần lượt là – ,2  và 2, 1 eV (Sơ đồ 

3.5). Thế năng VB của g-C3N4 thấp hơn của 
•
OH/H2O (2,68 eV so với  HE) và 

•
OH/OH

-
 (1,99 eV so với NHE) [119] do đó h

+
 trong g-C3N4 không thể tạo ra 

•
OH 

nhưng TiO2 có thể. Trong khi đó, cả g-C3N4 và TiO2 đều có khả năng tạo ra gốc 
•
O2

-
 

cho O2/
•
O2

-
 (-0,046 eV so với NHE) [65]. 

Các gốc hydroxyl và superoxyde sau đó phản ứng với MB có trong nước để 

phân hủy nó (Phương trình 3.19; 3.20).  hư vậy, dưới sự chiếu xạ của ánh sáng khả 

kiến, MB có thể bị phân hủy bởi vật liệu TiO2/g-C3N4 tạo thành các sản phẩm khác 

nhau có phân tử khối giảm dần và sau quá trình chiếu xạ ánh sáng kéo dài, MB có 

thể bị khoáng hóa hoàn toàn thành chất vô cơ (CO2, H2O, Cl
-
, NO3

−
, SO4

2−
 và  H4

+
) 

tương tự báo cáo của Houas và cs. [75].  

 TiO2/g-C3N4 + hν → TiO2/g-C3N4 (e
- 
+ h

+
)  (3.16) 

 h
+ 

+ H2O → 
•
OH +  H

+  
(3.17) 

 e
- 
+ O2 → 

•
O2

-  
(3.18) 

MB + 
•
OH→ Chất trung gian → nitrate + sulfphate + amonium + CO2 + H2O (3.19) 

MB + 
•
O2

-
→ Chất trung gian → nitrate + sulfphate + amonium + CO2 + H2O (3.20) 
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3.3.3.5. Khả năng tái  ử dụng TiO2/g-C3N4 

Việc tái sử dụng hiệu quả chất xúc tác sau phản ứng quang hóa được xem là 

yêu cầu quan trọng cùng với hoạt tính xúc tác cao. Chất xúc tác đã qua sử dụng 

được tách ra bằng cách nung trong không khí ở 500 
o
C trong 3 giờ trước khi sử 

dụng lại. Hình 3.36 cho thấy sự thay đổi của hiệu suất phân hủy MB sau ba lần tái 

sử dụng. Sau mỗi lần sử dụng, hiệu suất giảm khoảng 6% so với lần sử dụng trước. 

Giản đồ XRD của chất xúc tác là không thay đổi, cho thấy chất xúc tác hiện tại là 

ổn định và có triển vọng trong xử lý nước thải phẩm màu. 
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H nh 3.36. a) Hiệu suất ph n h y MB sau một số lần tái sử dụng c a TiO2/g-C3N4 và  ) 

Giản đồ XRD c a TiO2/g-C3N4 trư c và sa   hi tái sử dụng.  

 

Sơ    3.5. Minh họa c  chế ph n h y MB b ng  úc tác TiO2/g-C3N4 dư i ánh sáng  hả kiến. 
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3.3.3.6. Hoạt tính quang xúc tác phân hủy một số chất màu trên TiO2/g-C3N4 

Để khẳng định khả năng làm mất màu quang hóa dưới bức xạ khả kiến của 

vật liệu TiO2/g-C3N4, chúng tôi cũng tiến hành thêm các thí nghiệm khảo sát với ba 

chất màu hữu cơ có cấu trúc hóa học khác so với MB là Malachite Green (MG), 

Methyl Blue (MyB) và Methyl Red (MR) (Hình  .37). Việc đánh giá sự phân hủy 

chất màu dựa vào sự thay đổi cường độ peak hấp thụ chính của MG, MyB và MR ở 

(MG) = 617 nm, (MyB) = 6 7 nm và (MR) = 521 nm. Kết quả khảo 

sát (Hình  .38) cho thấy vật liệu TiO2/g-C3N4 thể hiện khả năng xúc tác hiệu quả 

trong việc phân hủy các chất màu hữu cơ khác nhau. Hiệu suất khử màu quang hóa 

các chất màu MG (chất màu cation) sau 8  phút chiếu sáng là 1   %, MyB (chất 

màu anion) sau chiếu sáng 1   phút là  7,8 % và MR (chất màu trung hòa) sau 120 

phút chiếu sáng là 6 ,  %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max max max

            
  

 

 

 

 

 

 

 

H nh 3.37. Cấ  trúc ph n tử c a a)MR; b)MG và c)MyB. 

 

 

 

 

H nh 3.38. Cấ  trúc ph n tử c a a) MR, b) MG và c) MyB. 

a) b) 

 

c) 
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H nh 3.38.   ang  úc tác ph n h y   ,  y  và    trên TiO2/g-C3N4 (  TN:      00 mL, 

Co(MG; MR; MyB) = 10 ppm, m úc tác   0,02 g, thời gian chiế  sáng:  20 phút, nhiệt độ phòng).  

 

Kết quả này cho thấy vật liệu TiO2/g-C3N4 có tiềm năng làm xúc tác quang 

hóa trong vùng ánh sáng khả kiến để phân hủy các chất màu hữu cơ trong môi 

trường nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỂU KẾT  

-  ã nghiên cứu tổng hợp được dung d ch phức pero ohydro o titanium tan 

trong nư c b ng phư ng pháp th y nhiệt – siê   m  Sản phẩm tạo thành sa  th y 

nhiệt là các m ối natri titanate: Na2Ti3O7, Na2Ti6O13, Na2Ti9O19.  

- Vật liệu (2/8)TiO2/g-C3N4 đã được tổng hợp insitu v i sự hỗ trợ c a sóng 

siê   m có diện tích    mặt cao nhất (143,8 m
2
·g

–1
), thuộc vật liệu mao quản trung 

  nh    nh thái c a nó  ao gồm sự đan  en các tinh th  nano h nh ống c a TiO2 trên 

các tấm nano c a g-C3N4.  

-  ệ  úc tác (2/8)TiO2/g-C3N4 có  hả năng ph n h y   ang hóa    trong 

vùng ánh sáng  hả kiến gần như hoàn toàn ( 8,  )  Sự ph n h y   ang  úc tác 

phù hợp v i mô h nh động học  ậc nhất L-  có  app   0,0   (phút
-1

). Hoạt động 

  ang  úc tác được cải thiện có th  là do c  chế ki u Z, c  chế này làm giảm sự tái 

kết hợp các electron và lỗ trống quang sinh. Các chất tr ng gian trong   á tr nh 

ph n h y    cũng đã được mô tả.  
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- Vật liệu TiO2/g-C3N4 có th  ph n h y một số chất mà  h   c   hác như    

(chất mà  tr ng hòa), MyB (chất mà  anion) và    (chất mà  cation)  Do tính 

chất th n thiện v i môi trường và  khả năng tái sinh  há cao, vật liệu TiO2/g-C3N4 

có ti m năng trong việc xử lý nư c thải chứa các hợp chất h   c   hó ph n h ỷ.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Từ các kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi rút ra một số kết luận như 

sau: 

- Đã tổng hợp thành công vật liệu ZIF-67/g-C3N4 bằng phương pháp tự lắp 

ghép. Hình thái của nó bao gồm cấu trúc dạng tấm của g-C3N4 được bao phủ bởi các 

tinh thể ZIF-67 đa diện đều. Vật liệu bền trong khoảng pH 6–10. Vật liệu (5/5) ZIF-

67/g-C3N4 được sử dụng để biến tính điện cực GCE thể hiện sự tăng cường đáng kể 

đáp ứng dòng và hoạt tính điện hóa cao nhất đối với Diclofenac. Quá trình oxy hóa 

DCF trên điện cực biến tính được điều khiển bởi sự hấp phụ, theo cơ chế trao đổi 2 

electron và 2 proton. Phương pháp DP-ASV đề xuất thể hiện độ nhạy cao với giới 

hạn phát hiện thấp (0,071  M) trong khoảng tuyến tính từ 0,2–2,2  M và có thể 

được dùng để xác định DCF ở dạng vết.  

- Đã nghiên cứu tổng hợp được vật liệu ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 bằng phương 

pháp siêu âm có hỗ trợ vi sóng. Hình thái của nó bao gồm các hạt ZIF-67 đa diện 

đều có kích thước khoảng 200-    nm được phân tán bởi các hạt nano của Fe2O3/g-

C3N4 trên bề mặt tinh thể. Vật liệu ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 được sử dụng để biến tính 

điện cực GCE thể hiện sự tăng cường đáng kể đáp ứng dòng và hoạt tính điện hóa 

cao đối với quá trình oxy hóa Auramine O. Quá trình oxy hóa  O liên quan đến sự 

tham gia của 6 electron và 6 proton. Phương pháp đề xuất có mối quan hệ tuyến tính 

tốt giữa nồng độ AO và cường độ dòng peak trong khoảng nồng độ 1,9–17  M với 

giới hạn phát hiện là  ,6   M. GCE biến tính cho thấy phản ứng ổn định và có thể 

xác định AO ngay cả khi có mặt chất cản trở ở nồng độ gấp 40-80 lần. Đây là một 

phương pháp tiềm năng để xác định AO trong các mẫu thực phẩm và không khác 

biệt thống kê với các kết quả thu được từ phân tích HPLC. 

- Đã nghiên cứu tổng hợp được composite TiO2/g-C3N4 từ hỗn hợp của 

melamine và dung dịch phức peroxohydroxo titanium tan trong nước có diện tích 

bề mặt cao (143.8 m
2
.g

-1
) và các hạt nano TiO2 được phân bố tốt trên các tấm nano 



110 

 

g-C3N4. Chất xúc tác quang  TiO2/g-C3N4 thu được thể hiện hoạt tính xúc tác tuyệt 

vời đối với phân hủy Methylene Blue trong vùng ánh sáng khả kiến.  goài ra, 

TiO2/g-C3N4 cũng thể hiện sự phân hủy chất xúc tác quang hiệu quả đối với các 

thuốc nhuộm có bản chất khác nhau như Malachite Green(chất màu cation), Methyl 

Blue (chất màu anion) và Methyl Red (chất màu trung hòa). Do tính chất thân thiện 

với môi trường và khả năng tái sinh khá cao, vật liệu TiO2/g-C3N4 có tiềm năng 

trong việc xử lý nước thải chứa các chất màu hữu cơ khó phân hu .  

2. Kiến nghị 

Từ các kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi rút ra một số kiến nghị như 

sau: 

- Phát triển vật liệu điện cực biến tính thành các điện cực in để có thể đo trực 

tiếp tại hiện trường. 

- Phát triển vật liệu xúc tác quang trong phân tích các hợp chất hữu cơ khó 

phân hủy. 
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