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

- Hệ xúc tác TiO2 pha tạp sắt và cacbon gắn trên chất mang là than hoạt tính được hoạt hóa bằng PSS 

và HNO3 lần đầu tiên được nghiên cứu và tổng hợp thành công theo phương pháp sol gel kết hợp với 

thủy nhiệt. Đã khảo sát đầy đủ và có hệ thống các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu .  

- Đã nghiên cứu kết hợp quá trình quang xúc tác và quá trình Fenton với sự trợ giúp một lượng thích 

hợp H2O2 nhằm giúp rút ngắn thời gian phân hủy Rhodamin B . 

- Đã nghiên cứu  khả năng khoáng hóa hoàn toàn Rhodamin B dưới điều kiện ánh sáng khả kiến . Đã 

chứng minh được xúc tác sau khi gắn trên than hoạt tính có thể  lọc tách dễ dàng và tái sử dụng nhiều 

lần. 

- Ứng dụng xúc tác xử lý thành công n ước thải dệt nhuộm làng nghề Dương Nội - Hà Nội với sự bổ 

sung H2O2. Kết quả xử lý cho thấy  chỉ tiêu COD trong nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép đối 

với nước thải công nghiệp . 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 



Các kết quả nhận được cho thấy vật liệu xúc tác quang hóa tổng hợp dựa trên quá trình biến tính TiO 2 

bằng sắt và cacbon mang trên than hoạt tính có thể được sử dụng để xử lý các hóa chất màu trong 

nước thải dệt nhuộm. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Nghiên cứu khả năng sử dụng các vật liệu xúc tác tổng hợp được để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ bền 

khác.  
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