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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

-  Luận án nghiên cứu một cách có hệ thống các yếu tố có ảnh hưởng đến đặc trưng vật lý và hoạt 

tính quang xúc tác của các mẫu xúc tác nano TiO2-CeO2 được tổng hợp theo các phương pháp: tẩm, 

sol-gel và đồng kết tủa. 

- Lần đầu tiên tổng hợp vật liệu quang xúc tác nano hệ TiO2-CeO2 bằng các phương pháp khác nhau 

đã tạo ra được các sản phẩm với cơ chế pha tạp khác nhau và cơ chế kích thích quang xúc tác khác 

nhau. Ce có vai trò khác nhau khi ở bề mặt và khi đi vào cấu trúc TiO2 trong quá trình quang xúc tác. 

- Bước đầu đánh giá khả năng ứng dụng thực tế của vật liệu quang xúc tác nano hệ TiO2-CeO2 đối 

với quá trình phân hủy, xử lý nước thải dệt nhuộm làng nghề Vạn Phúc – Quận Hà Đông – Hà Nội. 

Kết quả cho thấy tính khả thi của việc ứng dụng vật liệu quang xúc tác nano hệ TiO2-CeO2 tổng hợp 

được trong xử lý môi trường. 
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Những kết quả nghiên cứu nhận được từ luận án là cơ sở khoa học cho quá trình tổng hợp TiO2 biến 

tính kích thước nano có hoạt tính quang xúc tác cao với sự phân hủy chất hữu cơ ô nhiễm, sử dụng 

tối đa nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời và tạo tiền đề cho ứng dụng sản phẩm vào lĩnh vực: xử lý 



môi trường nước- khí, diệt khuẩn... cũng như tạo ra nguồn năng lượng sạch thân thiện với môi 

trường. Đây là một hướng đi nhằm đưa các nghiên cứu cơ bản vào ứng dụng thực tiễn. 
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- Tiếp tục nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác nano hệ TiO2-CeO2 bằng một số phương pháp 

khác phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

- Mở rộng nghiên cứu hoạt tính xúc tác của sản phẩm cho các quá trình xử lý môi trường khí, diệt khuẩn… 
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