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Abstract: Tổng quan về tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác hỗn hợp cho CeO2-

Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa Toluen: Các quy định đối với việc kiểm soát quá trình 

phát thải các hợp chất Hữu cơ dễ bay hơi, các phương pháp kiểm soát các hợp chất 

hữu cơ dễ bay hơi hiện nay, phân tích, lựa chọn kỹ thuật xử lý, Xúc tác trong phương 

pháp oxi hóa xúc tác VOCs. Tiến hành các phương pháp thực nghiệm: Tổng hợp xúc 

tác và nghiên cứu hoạt tính xúc tác; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác. 

Đưa ra các kết quả và đánh giá các kết quả đạt được. 
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Content 

Ô nhiễm môi trường là vấn đề thời sự của toàn xã hội trong thời gian gần đây, trong đó ô 

nhiễm không khí tỏ ra khó kiểm soát nhất. Thành phần khí ô nhiễm chính là các khí CO, NOx 

và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs ( Volatile Organic Compounds ). Các hợp chất hữu 

cơ dễ bay hơi (VOCs) có  thể được tìm thấy trong hầu hết các dung môi pha loãng , các chất 

tẩy nhờn , nước giặt , trong dầu nhờn và trong thành phần nhiên liệu lỏng . Một số các hợp 

chất hữu cơ dễ bay hơi thường được sử dụng được trình bày trong bảng 1 , trong đó bao gồm 

metan , etan , tetracloetan , metylclorit , và một số các clohydrocacbon và perflohydrocacbon . 

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi  là các chất khí gây ô nhiễm thường được tạo ra bởi ngành 

công nghiệp hóa chất và ngành công nghiệp  hóa dầu . Quá trình giải phóng các hợp chất hữu 

cơ dễ bay hơi bắt nguồn từ việc thất thoát trong quá trình tồn chứa ( các bể chứa , bồn chứa) , 

từ các hệ thống thông hơi trong quá trình sản xuất , thất thoát từ các hệ thống thiết bị và 

đường ống , từ các dòng nước thải không qua xử lý , và từ các hệ thống trao đổi nhiệt . Việc 

kiểm soát quá trình phát thải các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi là một trong những cam kết 

chính và cũng là một mối quan tâm chính của các ngành công nghiệp trên đối với môi trường 

.  

    Dựa trên quan điểm môi trường , rất cần thiết phải hạn chế và kiểm soát việc tạo thành các 

hợp chất hữu cơ dễ bay hơi bởi vì chúng sẽ tác động đến quá trình biến đổi khí hậu , quá trình 

sinh trưởng và phát triển của thực vật , cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và 

tất cả các sinh vật sống nói chung . Lấy một ví dụ , theo như báo cáo của viện khoa học quốc 

gia Ấn Độ , quá trình giải phóng hợp chất cloflometan và các hợp chất có chứa clo vào bầu 

khí quyển đã làm tăng quá trình hấp thụ và phát xạ các bức xạ hồng ngoại . Nếu như quá trình 

giải phóng nhiệt từ trái đất bị làm chậm lại sẽ ảnh hưởng và tác động đến nhiệt độ và khí hậu 
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của trái đất . Quá trình nghiên cứu một số các hydrocacbon có thể là tác nhân gây bệnh ung  

thư đã chỉ ra cho ta thấy một số bệnh ung thư xuất hiện  là do tiếp xúc với các hydrocacbon 

thơm có trong nhựa đường và trong cao thuốc lá . Các hydrocacbon khi được kết hợp với NOx 

dưới tác động của ánh sáng mặt trời sẽ xảy ra quá trình ôxi hóa quang hóa sẽ tạo thành một 

màn sương quang hóa có tác động xấu đối với môi trường .  

     Để giảm thiểu sự phát thải của VOCs ra môi trường, có nhiều biện pháp công nghệ được 

áp dụng như: hấp phụ, hấp thụ, đốt cháy,.... Trong đó, đốt cháy nhiệt là biện pháp được ứng 

dụng khá rộng rãi do tính đơn giản về mặt công nghệ. Tuy nhiên, phương pháp này tiến hành 

ở nhiệt độ cao và tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Để giảm năng lượng tiêu tốn, đốt cháy xúc 

tác (oxi hóa hoàn toàn) là con đường đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trong 

thời gian gần đây. Trong vài năm gần đây, hệ xúc tác có chứa CeO2  thu hút được sự quan tâm 

đặc biệt do CeO2 là một vật liệu đa chức năng có khả năng thúc đẩy phản ứng ở nhiệt độ thấp,  

làm bền xúc tác ở nhiệt độ cao và có khả năng điều tiết O2 tốt nhờ vào chu trình ôxi hóa khử 

Ce
4+

/Ce
3+

 dễ dàng .Hoạt tính xúc tác của xeri oxit sẽ tăng lên đáng kể khi được kết hợp với 

một số oxit kim loại khác . Trong luận văn này chúng tôi tiến hành tổng hợp hỗn hợp CeO2-

Fe2O3 cho quá trình ôxy hóa toluen . Hoạt tính của xúc tác được nghiên cứu bằng phương 

pháp XRD , phương pháp SEM , BET và TPRH2 .  

   Loạt xúc tác Ce-Fe-O được tổng hợp bằng phương pháp xitrat. Tỉ lệ Ce:Fe lần lượt là 

0.95:0.05, 0.9:0.1, 0.8:0.2, 0.6:0.4. Các mẫu được đặc trưng bằng các phương pháp hóa lý 

khác nhau. Kết quả phổ nhiễu xạ tia X cho thấy thu được hỗn hợp oxit CeO2-Fe2O3 trên các 

hàm lượng thay thế khác nhau trừ mẫu thay thế với tỉ lệ 0.95:0.05 không xuất hiện pha oxit 

Fe2O3. Kết quả này có thể do một phần Fe
3+

 thay thế vào vị trí Ce
4+

 trong cấu trúc của oxit 

CeO2.  Với tỉ lệ có hàm lượng Fe lớn hơn, do kich thước khá lớn của ion Fe
3+

, hầu hết các ion 

Fe
3+

 không nằm trong mạng tinh thể CeO2 mà tồn tại dưới dạng tinh thể Fe2O3. Kết quả này 

cũng phù hợp với phân tích nguyên tố bằng phương pháp EDS. Các phương pháp đặc trưng 

cấu trúc hình thái (SEM, BET) cho thấy diện tích bề mặt thay đổi không đang kể khi bổ xung 

Fe vào oxit CeO2. Kết quả đo TPR-H2 cho thấy vùng khử H2 dịch chuyển về vùng nhiệt độ 

thấp, chứng tỏ có sự xuất hiện của oxi linh độngở vùng nhiệt độ thấp hơn trên bề mặt mẫu 

thay thế. Kết quả này phù hợp với hoạt tính xúc tác thu được cho phản ứng oxi hóa toluene 

với hoạt tính cao nhất là của mẫu Ce0.95Fe0.05. Thứ tự hoạt tính các xúc tác như sau: 

Ce0.95Fe0.05 > Ce0.9Fe0.1 > Ce0.8Fe0.2 > Ce0.6Fe0.2.          
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