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

•  Đã khảo sát có hệ thống ảnh hưởng của điều kiện điều chế và xác định được điều kiện điều chế bột 

k.N-TiO2 thích hợp theo phương pháp thủy phân TiCl4 trong nước có mặt NH3. Sản phẩm điều chế được 

có hiệu suất quang xúc tác đạt 99,4 % sau 90 phút dưới ánh sáng đèn compact, 45 phút dưới ánh sáng 

mặt trời.  

•  Lần đầu tiên đã làm rõ vai trò của NH3:  

- Là hợp chất đưa nitơ biến tính cấu trúc TiO2 có hiệu quả. Kết quả nghiên cứu cho thấy: sự có mặt của 

nitơ trong cấu trúc tinh thể là nguyên nhân chính làm hẹp độ rộng vùng cấm của TiO2 từ 3,14 xuống 2,77 

eV, làm tăng hoạt tính quang xúc tác phân hủy MB của sản phẩm dưới ánh sáng đèn compact lên 2,2 

lần, dưới ánh sáng mặt trời lên 4 lần so với mẫu đối chứng;  

- Là chất định hướng cấu trúc, làm thay đổi thành phần pha của bột kết tủa từ rutin sang anata và vô định 

hình, sự thay đổi đó phụ thuộc vào tỉ lệ mol NH3/TiCl4 trong quá trình thủy phân;  

- Làm tăng tốc độ sa lắng huyền phù, làm giảm kích thước tinh thể sản phẩm từ 32,1 nm xuống 17,1 nm.  



•  Đã nghiên cứu chi tiết ảnh hưởng của phương pháp và điều kiện điều chế đến tính chất quang xúc 

tác của bột TiO2 biến tính nitơ, sắt (Fe,Na-TiO2). Trên cơ sở đó, xác định được điều kiện điều chế thích 

hợp để sản phẩm có hiệu suất quang xúc tác cao dưới ánh sáng nhìn thấy, cao hơn so với mẫu đối 

chứng 2,8 lần dưới ánh sáng đèn compact và 6 lần dưới ánh sáng mặt trời; 

•  Đã làm rõ ảnh hưởng riêng rẽ của N và Fe đối với tính chất quang xúc tác của bột Fe,Na-TiO2 điều 

chế được. Trong khi nitơ biến tính làm giảm Eg của sản phẩm từ 3,14 eV xuống 2,82 eV và làm tăng hiệu 

suất quang xúc tác của sản phẩm dưới ánh sáng nhìn thấy ~ 80 % thì sắt hấp phụ trên bề mặt xúc tác có 

vai trò như tâm bắt điện tử, hạn chế hiện tượng tái hợp e-, h+ và làm tăng hiệu suất quang xúc tác của bột 

Fe,Na-TiO2 lên 15 %. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Quá trình điều chế bột k.N-TiO2 trên đây có quy mô phòng thí nghiệm, ổn định và có khả năng tiếp tục 

nghiên cứu ứng dụng.   

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:  

Nghiên cứu điều chế TiO2 biến tính nitơ có quy mô lớn hơn và ứng dụng để xử lý môi trường. 
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