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TÓM TẮT
Titan đioxit được điều chế từ quặng ilmenit Bình Định bằng phương pháp kiềm hóa với tác
nhân phân hủy quặng là dung dịch KOH. Vật liệu titan đioxit được điều chế trong điều kiện:
nồng độ KOH phân hủy quặng 80 %, nồng độ H2SO4 dùng để phản ứng với chất rắn thu được ở
dạng bột nhão là 4 M, tỉ lệ giữa khối lượng quặng ilmenit và thể tích axit H2SO4 là 1 : 9 và nhiệt
độ nung kết tủa TiO(OH)2 là 600 oC. Vật liệu TiO2 thu được tồn tại cả hai pha anatas và rutil
nhưng pha anatas chiếm ưu thế hơn với cường độ pic mạnh và sắc nét, kích thước hạt trung bình
khoảng 25 nm và diện tích bề mặt riêng là 47,8 m2/g. Kết quả khảo sát sự phân hủy xanh
metylen trên xúc tác TiO2 cho thấy, hoạt tính quang xúc tác của TiO2 được điều chế từ quặng
ilmenit Bình Định với nguồn sáng kích thích bức xạ UV là khá tốt.
Từ khóa: Ilmenit, kali hiđroxit, điều chế, titan đioxit, quang xúc tác.
1. MỞ ĐẦU
Từ lâu quặng ilmenit được biết đến như nguồn nguyên liệu tự nhiên dùng để điều chế titan
đioxit. TiO2 điều chế từ quặng ilmenit chủ yếu dùng cho mục đích công nghiệp như làm chất
màu, chất độn trong sản xuất gốm, một phần dùng trong công nghệ chất bán dẫn và gần đây
được sử dụng làm chất xúc tác quang trong lĩnh vực xử lí môi trường [1, 2]. Quy trình tổng hợp
TiO2 từ quặng ilmenit đã được xây dựng dựa trên quá trình phân hủy quặng bằng các axit mạnh
như H2SO4 và HCl ở nhiệt độ cao [3 - 7]. Phương pháp sunfat là một trong những phương pháp
đầu tiên được áp dụng để điều chế TiO2 từ quặng ilmenit, dù vậy, đây là phương pháp khá phức
tạp, tạo ra nhiều sản phẩm phụ không mong muốn, tiêu hao nhiều năng lượng và tiêu thụ một
lượng lớn axit sunfuric trong quá trình điều chế. Phương pháp dùng axit clohydric để phân hủy
quặng ilmenit có nhiều ưu điểm hơn axit sunfuric nhưng phương pháp này vẫn còn nhiều hạn
chế như tiêu tốn nhiều năng lượng cho quá trình điều chế và ảnh hưởng của các sản phẩm phụ
đến môi trường. Để thay thế những phương pháp trên, một vài hướng nghiên cứu mới đã được
phát triển trong đó có sử dụng phản ứng kiềm hóa thay cho phản ứng axit hóa để điều chế TiO2
từ quặng ilmenit. Athapon và cộng sự đã thành công trong việc điều chế sợi TiO2 từ ilmenit bằng
phương pháp kiềm hóa sử dụng NaOH. Sợi TiO2 điều chế được có chiều dài từ 2 - 7 mm và có
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đường kính khoảng 20-90 nm. Diện tích bề mặt của sợi TiO2 vào khoảng 50 m2/g [8]. Liu và
cộng sự cũng đã điều chế TiO2 từ quặng ilmenit sử dụng KOH làm tác nhân kiềm hóa để phân
hủy quặng ở áp suất thường, hiệu suất tách loại TiO2 khỏi quặng khoảng 80 – 85 % [9]. Phương
pháp kiềm hóa được đánh giá cao hơn so với phương pháp axit truyền thống vì nó được tiến
hành ở nhiệt độ thấp hơn, có thể sử dụng dung dịch đậm đặc của KOH hoặc NaOH để phân hủy
quặng ilmenit. Tuy nhiên phản ứng phân hủy quặng ilmenit bằng dung dịch NaOH thường được
thực hiện ở nhiệt độ cao hơn (220 oC) so với KOH (140 -160 oC) dẫn đến tiêu tốn nhiều năng
lượng [10].
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành điều chế vật liệu TiO2 từ quặng ilmenit Bình
Định bằng tác nhân kiềm hóa KOH nhằm góp phần vào quá trình nghiên cứu ứng dụng có hiệu
quả nguồn nguyên liệu ilmenit sẵn có và đồi dào của nước ta.
2. THỰC NGHIỆM
2.1. Hóa chất và phương pháp đặc trưng vật liệu
Quặng ilmenit (Mỹ Thạnh, Phù Mỹ, Bình Định) [11]; HCl, H2SO4, H2C2O4, KOH, glixerin
(Trung Quốc).
Khảo sát hình ảnh bề mặt bằng phương pháp hiển vi điện tử quét (JEOL JSM-6500F).
Thành phần pha được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (D8-Advance 5005). Khả năng
hấp thụ ánh sáng của xúc tác được đặc trưng bằng phổ hấp thụ UV-Vis (3101PC Shimadzu).
Thành phần các nguyên tố có mặt trong mẫu xúc tác được xác định bằng phương pháp phổ tán
xạ năng lượng tia X (Hitachi S-4700 High Resolution). Diện tích bề mặt và phân bố mao quản
được đo bởi kĩ thuật hấp phụ và giải hấp phụ N2 ở 77 K (Micromeritics Tristar 300) và phương
pháp phân tích nhiệt (Shimadzu DTA – 50 H). Nồng độ xanh metylen được xác định bằng
phương pháp trắc quang ở bước sóng 664 nm (UV 1800, Shimadzu).
2.2. Thực nghiệm
2.2.1. Tổng hợp vật liệu TiO2
Cân 5 g quặng ilmenit đã được nghiền đến kích thước hạt trung bình d
0,075 mm và
dung dịch KOH 80 % vào bình teflon, đun và khuấy cách thủy trong dung dịch glixerin trong 4
giờ tại nhiệt độ 140 oC. Sau đó, mẫu được để nguội, lọc trên máy lọc hút chân không thu được
chất rắn ở dạng bột nhão và rửa bằng nước cất đến pH bằng 7. Tiếp tục cho phần chất rắn vào
bình teflon để phản ứng với axit H2SO4 6 M trong 2,5 giờ. Tách lấy kết tủa rửa bằng axit HCl 10
%, sau đó rửa lại bằng nước cất đến pH bằng 7. Đem kết tủa sấy ở 70 oC trong 5 giờ, sau đó
nung kết tủa ở nhiệt độ 200 oC trong 3 giờ và nâng nhiệt độ lên 600 oC trong 4 giờ.
2.2.2. Thí nghiệm khảo sát hoạt tính quang xúc tác
Lấy 0,1 g TiO2 và 200 mL dung dịch xanh metylen 10 mg/L vào cốc thủy tinh 500 mL.
Dùng giấy bạc bọc kín cốc, khuấy đều cốc trên máy khuấy từ trong 2 giờ, sau đó chiếu xạ bằng
đèn UV. Sau thời gian nhất định, đem ly tâm (tốc độ 6000 vòng/phút trong 15 phút), nồng độ
xanh metylen còn lại được xác định bằng phương pháp trắc quang.
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Vật liệu TiO2 điều chế từ quặng ilmenit
3.1.1. Đặc trưng vật liệu TiO2
Vật liệu TiO2 điều chế được đặc trưng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X. Kết quả được
trình bày ở Hình 1.

Hình 1. Giản đồ nhiễu xạ tia X của vật liệu TiO2.

Từ giản đồ nhiễu xạ Rơnghen ở Hình 1 cho thấy, xuất hiện các pic tại các vị trí 2θ lần lượt
là 25,35o; 37,80o; 48,10o; 53,85o; 55,13o và 62,70o ứng với TiO2 có cấu trúc tinh thể anatas, các
pic tại vị trí 27,60o; 36,20o và 54,32o đặc trưng cho cấu trúc tinh thể dạng rutil (theo thẻ chuẩn
JCPDS: 84-1286 và 88-1175) nhưng có cường độ yếu. Điều này chứng tỏ vật liệu TiO2 được
tổng hợp từ quặng ilmenit Bình Định đã hình thành cả hai pha anatas và rutil khi xử lí mẫu ở 600
o
C nhưng pha anatas chiếm ưu thế hơn được thể hiện rõ nhất ở vị trí 25,35o với cường độ pic
mạnh và sắc nét. Điều này cho thấy khả năng sử dụng phương pháp kiềm hóa để điều chế TiO2
từ quặng ilmenit.
Hình thái bề mặt của sản phẩm được đặc trưng bằng phương pháp hiển vi điện tử quét. Kết
quả được trình bày ở Hình 2.

Hình 2. Ảnh SEM của vật liệu TiO2.
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Từ ảnh SEM (Hình 2) của mẫu vật liệu TiO2 cho thấy, các hạt TiO2 có hình dạng khá đồng
đều và kích thước hạt trung bình khoảng 25 nm.
Để đặc trưng cho khả năng hấp thụ bức xạ của TiO2, vật liệu TiO2 được đặc trưng bằng phổ
hấp thụ UV-Vis (Hình 3).

Hình 3. Phổ hấp thụ UV-VIS của vật liệu TiO2.

Kết quả phổ hấp thụ UV-Vis mẫu rắn của vật liệu TiO2 ở Hình 3 cho thấy, vật liệu TiO2 có
khả năng hấp thụ mạnh bức xạ có bước sóng nằm trong vùng tử ngoại, đặc biệt có sự có sự mở
rộng nhẹ bề hấp thụ về vùng ánh sáng khả kiến. Điều này cho thấy vật liệu TiO2 điều chế được
thể hiện hoạt tính quang xúc tác chủ yếu trong vùng tử ngoại. Sở dĩ có sự mở rộng nhẹ bề hấp
thụ về vùng ánh sáng khả kiến có thể do trong quá trình điều chế TiO2 các nguyên tố tạp chất
(Fe, S) đóng vai trò như các tác nhân biến tính. Để làm rõ nhận định này, vật liệu TiO2 được đặc
trưng bằng phổ EDS. Kết quả được trình bày ở Hình 4.

Hình 4. Phổ EDS của TiO2.

Từ phổ EDS ở Hình 4 chỉ ra rằng, mẫu TiO2 bên cạnh các nguyên tố là titan, oxi còn có
một số các nguyên tố khác như lưu huỳnh, kali và sắt. Kết quả này cho thấy, việc ứng dụng TiO2
điều chế từ quặng ilmenit bằng phương pháp kiềm hóa có lẫn các nguyên tố trên để làm chất
quang xúc tác xử lí các chất ô nhiễm hữu cơ sẽ có nhiều thuận lợi, do các nguyên tố này có thể
đóng vai trò như tác nhân biến tính (sẵn có trong quặng ilmenit), sự có mặt của nguyên tố như
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lưu huỳnh và sắt có thể dẫn đến sự giảm năng lượng vùng cấm hoặc/và hạn chế sự tái kết hợp
cặp electron và lỗ trống quang sinh của vật liệu TiO2 [12, 13]. Những dự đoán này cũng khá phù
hợp với kết quả nhận được từ phổ hấp thụ UV-Vis của TiO2 (Hình 3) là có sự mở rộng bề hấp
thụ về vùng ánh sáng khả kiến. Kết quả này cũng cho thấy, để điều chế TiO2 tinh khiết bằng
phương pháp kiềm hóa nhằm ứng dụng vào các lĩnh vực khác, cần có những nghiên cứu tách
loại các tạp chất một cách triệt để hơn.
Kết quả đặc trưng vật liệu bằng phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng ở Hình 5 cho
thấy, quá trình mất trọng lượng có thể chia làm 2 giai đoạn: (i) từ nhiệt độ phòng đến 145,25 oC,
và (ii) từ 145,25 oC – 251,50 oC. Giai đoạn thứ nhất, khoảng 14 %, có thể do sự mất nước hấp
phụ vật lí, giai đoạn thứ hai chiếm một tỉ lệ mất trọng lượng khoảng 26 %, được xác nhận là do
xảy ra quá trình mất H2O trong cấu trúc của TiO(OH)2 để chuyển thành TiO2.

Hình 5. Giản đồ phân tích nhiệt của TiO2.

Tính chất xốp và cấu trúc mao quản của vật liệu TiO2 được nghiên cứu bằng phép đo đẳng
nhiệt hấp phụ và giải hấp phụ nitơ ở 77 K. Kết quả được trình bày ở Hình 6.
(a)

(b)

Hình 6. Đường đẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp phụ N2 ở 77 K (a) và đường phân bố kích thước mao quản
của vật liệu TiO2 (b).
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Kết quả ở Hình 6a cho thấy, hình dạng đường đẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp phụ N2 ở 77 K
của mẫu TiO2 thuộc loại IV theo phân loại của IUPAC, ngưng tụ mao quản xảy ra rõ ràng ở áp
suất tương đối 0,47 và đường đẳng nhiệt có một vòng trễ kiểu H3, chứng tỏ vật liệu TiO2 có cấu
trúc mao quản trung bình. Với vòng trễ trải dài từ áp suất tương đối 0,47 đến 0,98, theo Be Boer
vật liệu này có thể có mao quản hình khe hoặc dạng chai. Diện tích bề mặt riêng, SBET cũng được
tính từ phép đo là 47,8 m2/g.
Đường phân bố kích thước mao quản của vật liệu TiO2 (Hình 6b) trải dài với nhiều pic
trong khoảng 2 nm đến 20 nm. Điều này cho thấy vật liệu thu được có nhiều loại mao quản có
kích thước khác nhau. Pic cực đại ứng với đường kính mao quản khoảng 7,5 nm. Bên cạnh đó
còn có một số pic ứng với đường kính mao quản trong vùng 2 nm đến 4 nm, do đó vật liệu TiO2
chủ yếu gồm các mao quản trung bình, điều này khá phù hợp với nhận định thu được từ đường
hấp phụ - giải hấp phụ nitơ ở Hình 6a.
3.1.2. Hiệu suất tách TiO2 từ quặng ilmenit
Để đánh giá hiệu suất tách TiO2 từ quặng ilmenit, quá trình phân giải quặng được tiến hành
với các nồng độ KOH khác nhau (các thông số khác như trình bày ở mục 2.2.1) lần lượt là
60 %, 70 %, 80 % và 82 %. Kết quả hiệu suất tách TiO2 được trình bày ở Bảng 1.
Bảng 1. Ảnh hưởng nồng độ KOH đến hiệu suất tách TiO2.

Thông số

Nồng độ KOH (%)
60

70

80

82

Khối lượng quặng ilmenit (g)

5

5

5

5

Khối lượng TiO2 tính toán (g)

2,64

2,64

2,64

2,64

Khối lượng TiO2 thực nghiệm (g)

1,83

2,04

2,38

2,42

Hiệu suất (%)

69,42

77,16

90,08

91,63

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy, khi tăng nồng độ KOH phân giải quặng thì hiệu suất tách TiO2
tăng, tuy nhiên khi nồng độ KOH lớn hơn 80 % thì việc khuấy trộn hỗn hợp phản ứng trở nên rất
khó khăn. Do vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng nồng độ dung dịch KOH để tách
titan dioxit ra khỏi quặng ilmenit là 80 % và hiệu suất tách đạt được là 90,08 %.
3.2. Hoạt tính quang xúc tác của vật liệu TiO2
Để đánh giá hoạt tính quang xúc tác của vật liệu TiO2 tổng hợp được, thí nghiệm phân hủy
xanh metylen trên TiO2 được tiến hành. Kết quả độ chuyển hóa xanh metylen TiO2 sau các thời
gian phân hủy khác nhau được trình bày ở Hình 7.
Kết quả ở Hình 7 cho thấy, tại thời điểm 30 phút độ chuyển hóa xanh metylen đạt 13,65 %,
tiếp tục xử lí đến 60 và 90 phút thì độ chuyển hóa tăng lên lần lượt là 16,20 % và 23,66 % và sau
đó độ chuyển hóa gần như không thay đổi nhiều so với 90 phút. Từ những kết quả trên cho thấy
rằng hoạt tính quang xúc tác của TiO2 được tổng hợp từ quặng ilmenit Bình Định khi sử dụng
nguồn kích thích bức xạ UV là khá tốt.
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Hình 7. Độ chuyển hóa của dung dịch xanh metylen theo thời gian trên vật liệu TiO2.

4. KẾT LUẬN
Đã tổng hợp thành công vật liệu titan đioxit từ quặng ilmenit Bình Định bằng phương pháp
kiềm hóa, vật liệu thu được có kích thước hạt trung bình khoảng 25 nm, diện tích bề mặt riêng là
47,8 m2/g. Khi xử lí mẫu ở nhiệt độ 600 oC, vật liệu TiO2 tồn tại cả hai pha anatas và rutil nhưng
pha anatas chiếm ưu thế hơn với cường độ pic mạnh và sắc nét. Kết quả phổ hấp thụ UV-Vis cho
thấy, vật liệu TiO2 có khả năng hấp thụ bức xạ có bước sóng nằm trong vùng tử ngoại, đặc biệt
có sự có sự mở rộng nhẹ bề hấp thụ về vùng ánh sáng khả kiến do sự có mặt của các nguyên tố
tạp chất trong quá trình điều chế. Kết quả khảo sát sự phân hủy xanh metylen trên xúc tác TiO2
cho thấy, hoạt tính xúc tác của TiO2 được tổng hợp từ quặng ilmenit Bình Định khá tốt. Điều này
mở ra triển vọng ứng dụng phương pháp kiềm hóa để điều chế chất xúc tác quang dùng cho phản
ứng phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm từ quặng ilmenit.
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ABSTRACT
PREPARATION OF TITANNIUM DIOXIDE BY DECOMOSITION OF BINH DINH
ILMENITE ORE IN KOH SOLUTION FOR DEGRADATION OF TOXIC ORGANIC
COMPOUNDS
Nguyen Thi Dieu Cam*, Nguyen Thi Bich
Department of Chemistry, Quy Nhon University, 170 An Duong Vuong, Quy Nhon City,
Binh Dinh Province
*

Email: nguyenthidieucam@qnu.edu.vn

In the present study, titanium dioxide was prepared by decomposing Binh Dinh ilmenite
ore using potassium hydroxide solution. The obtained mixture paste then reacted with sulfuric
acid. The titanium dioxide photocatalyst was prepared under the conditions of 80 % KOH
solution, 6 M sulfuric acid solution, the mole ratio between ilmenite mass and sulfuric acid
volume was 1 : 9 and calcination temperature of TiO(OH)2 was 600 oC. The obtained results
indicated that the simultaneous existence of both anatase and rutile phases of pattern of TiO2, the
average particles size of approximately 25 nm and surface area of 47.8 m2/g. The results of
photocatalysis experiment indicated that the TiO2 exhibited quiet high photocatalytic activity for
degradation of methylene blue under ultraviolet radiation.
Keywords: Ilmenite, potassium hydroxide, preparation, titanium dioxide, photocatalyst.
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