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Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:  

- Đã nghiên cứu một cách hệ thống quá trình tổng hợp ống TiO2 nano từ 

TiO2 thương mại bằng phương pháp thuỷ nhiệt động một bước và đề 

xuất cơ chế hình thành ống. Đây là phương pháp đơn giản, hiệu quả, 

cho phép tổng hợp được ống nano TiO2 có chất lượng đồng đều; 

- Đã tổng hợp thành công tổ hợp vật liệu xúc tác trên cơ sở ống TiO2 

nano và ống nano carbon MWCNTs và chứng minh được hiệu ứng 

“hiệp trợ” - synergie giữa hai thành phần MWCNTs và TNTs, làm 

giảm sự tái tổ hợp giữa các electron quang sinh và lỗ trống quang sinh; 

- Đã xác định được tỷ lệ khối lượng MWCNTs/TNTs thích hợp cho hệ 

xúc tác MWCNTs/TNTs là 1/1. Hệ xúc tác có hoạt tính quang hóa cao 

và ổn định hoạt tính trong phản ứng oxy hóa H2S. Đồng thời chất xúc 

tác này cũng có độ chọn lọc lưu huỳnh cao, đạt 100% trong khoảng 

200 phút đầu tiên của phản ứng; 

- Đã nghiên cứu một cách hệ thống điều kiện tổng hợp hệ xúc tác trên 

cơ sở sol TiO2/SiO2 bằng phương pháp nhúng phủ. Xúc tác có hoạt 

tính cao, mở ra hướng ứng dụng xúc tác quang hoá trên cơ sở sol nano 

TiO2 trong bề mặt tự làm sạch. 

- Đã nghiên cứu một cách hệ thống các tham số ảnh hưởng đến hoạt tính 

của xúc tác quang oxy hoá trên cơ sở ZnO/TNTs, trên hệ thiết bị phản 

ứng liên tục, xúc tác có khả năng loại bỏ LAS trong nước thải lên đến 

76%. 



 Các kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành 

quốc tế ISI và tạp chí trong nước. 
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