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Mục tiêu của luận án là nghiên cứu công nghệ sản xuất bột TiO2 nano từ quặng 

Việt Nam để ứng dụng làm chất xúc tác quang hoá.  

Đối tượng nghiên cứu là bột TiO2 có kích thước nano và dạng thù hình anatase có 

khả năng làm chất xúc tác quang, chế tạo từ dung dịch TiCl4 là sản phẩm trung gian 

thu được trong quá trình chế biến sa khoáng ven biển Việt Nam. 

Những đóng góp mới của luận án 

• Về mặt khoa học cơ bản: 

- Luận án đã mô phỏng được quá trình thủy phân TiCl4 trong pha hơi thực hiện 

trong thiết bị phản ứng hình ống dạng đẩy lý tưởng trên cơ sở hệ phương trình 

bảo toàn dòng Damkoehler, biểu diễn sự biến thiên mật độ hạt, kích thước hạt 

theo thời gian và theo các yếu tố công nghệ chủ yếu như nhiệt độ, nồng độ, 

TiCl4, tỷ lệ H2O/TiCl4, áp suất, thời gian lưu… Những kết quả mô phỏng đã 

được kiểm chứng bằng thực nghiệm. 

- Đã xây dựng được thuật toán giải hệ phương trình vi phân nêu trên trên cơ sở 

thuật toán Runge-Kutta-Fehlberg và xây dựng chương trình tính toán trên nền 

Matlab. Chương trình chạy ổn định trong dải rộng các thông số công nghệ như: 

thời gian lưu, nhiệt độ, áp suất, nồng độ TiCl4, tỷ lệ mol H2O/TiCl4 và đã khảo 

sát để tìm được chế độ vận hành thích hợp cho sản phẩm có dạng thù hình 
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anatase trên 90%, có kích thước hạt trong khoảng 20-30 nm thích hợp cho việc 

ứng dụng làm chất xúc tác quang hoá. 

- Đã xây dựng hệ thống thiết bị thí nghiệm, sử dụng TiCl4 sản xuất từ quặng Việt 

Nam để tổng hợp hạt TiO2 theo các kết quả mô hình hoá trên máy tính. Hạt 

TiO2 tổng hợp được có dạng thù hình anatase trên 90% và kích thước hạt nằm 

trong khoảng 2-30 nm như mô hình hoá là loại hạt thích hợp cho việc sử dụng 

làm chất xúc tác quang. 

- Đã sử dụng bột TiO2 tổng hợp được để xử lý hơi hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

(benzene, toluene, xylene – BTX). Kết quả cho thấy bột TiO2 tổng hợp được 

có hoạt tính xúc tác quang và hoàn toàn có thể dùng để xử lý BTX cũng như 

các cấu tử khác khi được chiếu tia UV. 

• Về mặt ứng dụng thực tiễn: 

- Việc tổng hợp được TiO2 nano từ dung dịch TiCl4 góp phần xây dựng một công 

nghệ tổng hợp chế biến sâu quặng titan từ quặng sa khoáng ven biển Việt Nam. 

- Chất xúc tác quang TiO2 chế tạo được có khả năng áp dụng trong thực tế, mở 

ra triển vọng mới cho việc ứng dụng rộng rãi sản phẩm trong nước, dần dần 

thay thế sản phẩm nhập ngoại, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, đồng thời nâng 

cao hiệu quả sử dụng tài nguyên khoáng sản. 
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