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Tóm tắt nội dung luận án:  

Luận án đã giải quyết các mục tiêu: (1) Nghiên cứu điều chế vật liệu quang xúc tác 

TiO2/Hydroxyapatite (TiO2/HAp) từ tinh quặng Ilmenite Việt Nam và từ TiO2 Millenium 

(thương mại); (2) Xác định đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu 

TiO2/HAp, từ đó lý giải về sự tăng cường hoạt tính quang xúc tác của TiO2/HAp so với 

TiO2; (3) Nghiên cứu chế tạo lớp phủ từ vật liệu quang xúc tác TiO2/HAp dạng bột. 

Các vật liệu TiO2 và HAp được điều chế và xác định các thông số đặc trưng một cách 

độc lập: TiO2 được điều chế từ tinh quặng Ilmenite bằng phương pháp sunphat, HAp được 

điều chế bằng hai phương pháp kết tủa và thủy nhiệt. Từ đó, vật liệu quang xúc tác 

TiO2/HAp được nghiên cứu điều chế theo quy trình tương tự như điều chế HAp. 

Thành phần pha, hình thái và kích thước hạt, diện tích bề mặt riêng, năng lượng vùng 

cấm, năng lượng liên kết…của các vật liệu đã được xác định bằng các phương pháp: 

nhiễu xạ tia X (XRD), phổ phản xạ khuếch tán (DRS), kính hiển vi điện tử quét, truyền 

qua (SEM, TEM), phổ quang điện tử tia X (XPS), phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX), 

phương pháp hấp phụ N2 (BET)… Khả năng hấp phụ và hoạt tính quang xúc tác của các 

sản phẩm TiO2/HAp đã được nghiên cứu trên hai đối tượng dung dịch phenol và xanh 

metylen (MB) đóng vai trò chất ô nhiễm hữu cơ.  

Chất kết dính photphat vô cơ đã được lựa chọn trong nghiên cứu chế tạo lớp phủ 

quang xúc tác TiO2/HAp trên các chất nền khác nhau. Hoạt tính quang xúc tác của các lớp 

phủ đã được đánh giá từ quá trình quang xúc tác phân hủy xanh metylen trong dung dịch. 



Các kết quả đạt được của luận án:  

TiO2 được điều chế từ tinh quặng Ilmenite có thành phần pha anatase, kích thước hạt 

trung bình (TEM) là 10nm và Eg là 3.21eV sau khi nung ủ ở 750
o
C trong 2h. TiO2 

Millennium cũng có thành phần pha anatase, kích thước hạt trung bình (SEM) là 25 35 

nm và Eg là 3.33eV sau khi nung ủ ở cùng điều kiện. HAp điều chế bằng phương pháp 

kết tủa trong môi trường pH ≥ 9, nung ủ ở 750
o
C có thành phần pha hydroxyapatite 

(Ca10(PO4)6(OH)2), hạt có dạng hình que, mức độ kết tinh là 60%, số lượng nhóm OH trên 

bề mặt của HAp được nung ủ ở 750
o
C tăng hơn so với trường hợp HAp được sấy ở 65

o
C. 

Trong khi đó, HAp điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt, nung ủ ở 750
o
C cũng có thành 

phần pha hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2), hạt có dạng hình phiến lá, năng lượng vùng 

cấm là 5.5eV. Nhiệt độ 750
o
C được lựa chọn là nhiệt độ nung ủ cho tất cả các mẫu 

TiO2/HAp. 

Vật liệu TiO2/HAp được điều chế bằng phương pháp kết tủa có hai pha tinh thể 

anatase và hydroxyapatite, trong khi đó, TiO2/HAp được điều chế bằng phương pháp thủy 

nhiệt ngoài hai pha tinh thể anatase và hydroxyapatite còn có sự xuất hiện của pha tạp 

monetite. Các sản phẩm TiO2/HAp điều chế bằng phương pháp kết tủa đều có giá trị năng 

lượng vùng cấm xấp xỉ giá trị này của TiO2 anatase. Trong khi đó, các sản phẩm 

TiO2/HAp điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt có giá trị năng lượng vùng cấm cao hơn 

giá trị này của TiO2 anatase. Các mẫu TiO2/HAp điều chế bằng phương pháp kết tủa đều 

có diện tích bề mặt riêng cao hơn của TiO2 và HAp độc lập được nung ủ ở cùng nhiệt độ 

750
o
C. Kích thước mao quản tập trung của các mẫu TiO2/HAp kết tủa xấp xỉ với HAp và 

đều cao hơn so với TiO2. Mẫu TiO2/HAp chứa 90% khối lượng TiO2 điều chế bằng 

phương pháp kết tủa có khả năng hấp phụ và hoạt tính quang xúc tác phân hủy phenol và 

xanh metylen trong nước đều cao hơn mẫu TiO2. 

Khi tăng nhiệt độ nung ủ từ 250
o
C lên 550

o
C, chất kết dính kẽm dihydrophotphat 

chuyển từ pha Spencerite Zn4(PO4)2(OH)2.3H2O thành pha Zn2P2O7, trong khi đó chất kết 

dính nhôm dihydrophotphat chuyển thành pha AlPO4. Keo nhôm dihydrophotphat có khả 

năng tạo lớp phủ có độ kết dính với bề mặt chất nền cao hơn keo kẽm dihydrophotphat. Tỉ 



lệ khối lượng bột quang xúc tác TiO2/HAp trong hỗn hợp chất xúc tác và keo là 12%. Các 

lớp phủ đều có hoạt tính quang xúc tác trong cả môi trường lỏng và môi trường khí. 

Từ các kết quả nghiên cứu đã thu được đưa đến kết luận vật liệu quang xúc tác 

TiO2/HAp với tỉ lệ HAp thích hợp có khả năng hấp phụ và hoạt tính quang xúc tác cao 

hơn so với TiO2. Để phát triển khả năng ứng dụng của vật liệu quang xúc tác TiO2/HAp 

trong thực tiễn cuộc sống, có thể sử dụng chất kết dính nhôm dihydrophotphat phối trộn 

với bột TiO2/HAp để tạo lớp phủ quang xúc tác. Ngoài ra, tinh quặng Ilmenite hoàn toàn 

có thể được sử dụng với vai trò nguyên liệu nguồn cho quá trình điều chế vật liệu quang 

xúc tác TiO2/HAp. 
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