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

- Đã nghiên cứu tổng hợp thành công vật liệu  - Ta2O5  có kích thước < 50nm bằng 

phương pháp đốt cháy gel PVA. Gel được tạo thành từ Ta2(C2O4)5 với tỉ lệ mol Ta: PVA = 1: 

3, pH  = 2. Nhiệt độ tạo gel ở 80
o
C và nung ở 750

o
C trong 2 giờ.  Hiệu suất xử lý phenol của 

vật liệu này đạt trên 90%. Phản ứng phân hủy phenol được giả định bậc 1. 

- Đã nghiên cứu tổng hợp thành công vật liệu BiTaO4 đơn pha bằng phương pháp đốt 

cháy gel PVA ở điều kiện: ở pH = 2; nhiệt độ tạo gel là 80
o
C, tỉ lệ mol Bi:Ta:PVA là 1:1:6  và 

nung 750
o
C trong 2 giờ.  

- Vật liệu BiTaO4 được nghiên cứu xác định đặc trưng, tính chất bằng các phương pháp 

hóa lý hiện đại: IR, XRD, EDS, TEM, BET. Vật liệu BiTaO4 tổng hợp ở điều kiện tối ưu có 

kích thước đồng nhất < 40 nm với diện tích bề mặt riêng lớn 20,79 m
2
/g  và có điểm đẳng điện 

pHz = 6,72  0,1. 

- Đã khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng tới khả năng quang xúc tác của vật liệu BiTaO4 

trong việc phân hủy metylen xanh, metyl da cam, phenol:  

 Vật liệu BiTaO4 tổng hợp ở điều kiện tối ưu cho hiệu suất xử lý quang xúc tác phân hủy 

metylen xanh, metyl da cam, phenol tốt nhất (xanh metylen 98,85%; metyl da cam: 98,8% và 

phenol: 86,7%) trong thời gian 60 phút. 

 Lượng vật liệu xúc tác BiTaO4 đạt hiệu suất tốt nhất là 0,25 g/l (Hiệu suất phân hủy 

98,85% đối với metylen xanh ;  98,8% đối với metyl da cam và 85,3% đối với phenol). 



 Vật liệu BiTaO4 sau 4 lần sử dụng vẫn đạt hiệu suất xử lý cao (Hiệu suất phân hủy đối 

với metylen xanh 97,6%; metyl da cam 97,2% và phenol 75%). 

Cơ chế quang phân hủy MO và quá trình động học của vật liệu BiTaO4 được tổng hợp ở điều 

kiện tối ưu đã được nghiên cứu hệ thống và tỷ mỷ bằng các phương pháp GC/MS/MS kết hợp 

với phương pháp bẫy điện tử ion. Kết quả chỉ ra rằng phản ứng oxi hóa MO bằng vật liệu nano 

BiTaO4 tuân theo phương trình động học giả bậc 1. Các hợp chất trung gian trong quá trình 

phản ứng được phát hiện đầy đủ và tương đồng với kết quả của các nghiên cứu khác trên thế 

giới. 
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phần quan trọng trong việc phát triển công nghệ mới xử lý nước thải. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Successfully synthesized materials α - Ta2O5 with average mean size <50nm by PVA gel combustion 

method. Gel is made up of Ta2(C2O4)5 and PVA with molar ratio Ta: PVA = 1: 3, pH = 2. The gel 

formation temperature is 80
o
C and calcined at 750

o
C for 2 hours. The phenol treatment efficiency of 

this material reaches over 90%. Phenol degradation is assumed to be pseudo-first-order reaction. 

- Successfully synthesized of BiTaO4 nanomaterial by PVA gel combustion method at pH = 2; Gel 

formation temperature is 80
o
C, molar ratio Bi: Ta: PVA is 1: 1: 6 and the calcination condition at 

750
o
C for 2 hours. 

- BiTaO4 nanomaterials were characterized by modern physiological methods such as IR, XRD, EDS, 

TEM, BET. BiTaO4 materials at optimum synthesizing conditions has uniform size <40 nm with a 

large specific area of 20.79 m
2
/g and have an pHz = 6.72   0.1. 

- Some factors affecting photodegradation process of methylene blue, methylene orange and phenol by 

BiTaO4 nanoparticle have been investigated  

- The nanomaterials BiTaO4 which was synthesized at optimum conditions bring very photocatalytic 

activity. For instance, the degradation efficiency of methylene blue, methyl orange and phenol is 

98.85%, 98.8% and 86.7% for 60 minutes, respectively. 

- The best performance of catalyst loading is at 0.25 g/l (98.85% decomposition efficiency for 

methylene blue, 98.8% for methylene orange and 85.3% for phenol). 

- BiTaO4 after fourth times of using still has high efficiency to decompose organic matters 

(decomposition efficiency for methylene blue is 97.6%, for methylene orange is 97.2% and for phenol 

is 75%). 



- Mechanism of MO degradation and dynamics of material were studied liquid chromatography 

coupled with electrospray ionization ion-trap mass spectrometry. The results show that the MO 

decomposition reaction by nanoparticle BiTaO4 materials follows pseudo-first-order reaction. The 

intermediate compounds in the process of the photodegradation are fully detected and are consistent 

with the results of the other studies in the world. 

 12. Practical applicability, if any:  

- Successfully combining new materials with high efficiency in the removal of toxic organic 

substances contributes significantly to the development of wastewater treatment technologies. 

13. Further research directions, if any: 

- Continuing research on the materials which can treat industrial and domestic wastewater 

containing toxic organic substances 
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