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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Xúc tác là thành phần quan trọng của các quá trình hóa học hiện 

đại. Thực tế, hầu như hàng loạt các sản phẩm từ dầu mỏ, chất dẻo đến phân 

bón và thuốc diệt cỏ đều liên quan đến xúc tác. Khoa học xúc tác là nhân tố 

thúc đẩy các nhà khoa học bao gồm các nhà hóa học, nhà vật lý, kỹ sư hóa 

học và các nhà khoa học vật liệu nghiên cứu và phát triển các xúc tác mới. 

Trong đó, xúc tác oxi hóa chọn lọc là một trong những lĩnh vực nghiên cứu 

quan trọng của ngành công nghiệp hóa dầu. Hiện nay, khoảng một phần tư 

các hóa chất hữu cơ chủ yếu được tổng hợp bằng các quá trình oxi hoá xúc 

tác trong pha khí hoặc pha lỏng. 

Các ankylbenzen là các sản phẩm của các quá trình lọc dầu như 

reforming xúc tác, cracking xúc tác, ankyl hóa xúc tác... Các hợp chất này 

thường được chuyển hóa thành nguyên liệu thứ cấp cho các ngành công 

nghiệp khác nhau. Một trong những hướng chuyển hóa quan trọng là thực 

hiện quá trình oxi hóa đồng thể hoặc dị thể. Phản ứng oxi hoá ankylbenzen 

tạo thành các sản phẩm quý là các oxi-ankyl-aren. Đây là các nguyên liệu 

hóa học quan trọng trong các lĩnh vực như: hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, 

phẩm màu, y sinh, nông nghiệp. Theo truyền thống quá trình oxi hóa 

ankylbenzen được thực hiện trên các tác nhân oxi hóa như peraxit, peroxit, 

dung dịch dicromat, permanganat. Nhìn chung, các quá trình oxi hóa kể 

trên thường kém chọn lọc và luôn tạo ra một lượng lớn sản phẩm phụ là các 

muối vô cơ kim loại nặng gây ô nhiễm, nguy hại môi trường. Bên cạnh đó, 

việc tách loại và tinh chế các sản phẩm rất tốn kém. Vì thế, xu hướng hiện 

nay của quá trình oxi hóa các ankylbenzen là dùng các xúc tác dị thể và tác 

nhân oxi hóa sạch, thân thiện với môi trường như oxi không khí, H2O2… 

Chính vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp một số hệ xúc tác phức hợp: 

hidrotanxit biến tính bằng các ion kim loại chuyển tiếp chứa các oxoanion 

làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren bằng oxi không khí. 
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2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng các xúc tác rắn trên cơ sở biến 

tính hidrotanxit Mg-Al-CO3 bằng ion Co
2+

 hoặc chèn các oxoanion kim loại 

chuyển tiếp Mo
6+ 

vào giữa các lớp brucite Mg-Al và ứng dụng làm xúc tác 

trong phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren.  

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu làm rõ vai trò của các tâm hoạt động xúc tác (Co
2+

 và 

Mo
6+

) trong hidrotanxit Mg-Al biến tính, thành phần và các đặc trưng của 

các xúc tác, các điều kiện ảnh hưởng đến độ chuyển hóa và độ chọn lọc sản 

phẩm stiren oxit và benzandehit trong phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren. 

3. Những đóng góp mới của luận án 

- Chỉ ra vai trò hoạt động của lớp brucite biến tính bởi ion kim loại chuyển 

tiếp (Co
2+

) và anion molipdat xen giữa các lớp brucite của hidrotanxit Mg-

Al trong phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren với không khí. 

- Co
2+

 biến tính cố định trong lớp brucite bằng việc thay thế đồng hình một 

phần cation Mg
2+

. Ion Co
2+

 trong mạng thể hiện khả năng oxi hóa chọn lọc 

stiren thành benzanđehit và stiren oxit. Các ion coban nằm bên ngoài mạng 

tinh thể hidrotanxit chỉ có khả năng xúc tác oxi hóa không chọn lọc và tạo 

thành các sản phẩm oxi hóa sâu như axit benzoic. 

- Các anion CO3
2-

 xen giữa các lớp hidroxit không có khả năng xúc tác cho 

phản ứng oxi hóa stiren. Việc thay thế anion CO3
2-

 bằng anion MoO4
2-

 thu 

được hệ xúc tác phức hợp kiểu Mg-Al-MoO4 có khả năng xúc tác oxi hóa 

chọn lọc stiren. Các ion MoO4
2-

 tứ diện nằm giữa các lớp brucite (Me-OH) 

đóng vai trò là tâm hoạt động cho phản ứng epoxi hóa stiren, trong khi các 

anion molipdat, polymolipdat có mặt trong Mg-Al-MoO4 xúc tác cho quá 

trình oxi hóa chọn lọc stiren thành benzandehit. 

4. Bố cục của luận án 

Luận án có 105 trang bao gồm: 

Mở đầu: 3 trang. 
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Chương 1. Tổng quan lý thuyết: 42 trang. 

Chương 2. Thực nghiệm: 16 trang. 

Chương 3. Kết quả và thảo luận: 42 trang. 

Kết luận: 3 trang. 

Tài liệu tham khảo: 124 tài liệu 

NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN ÁN 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 

Phần tổng quan chủ yếu nghiên cứu các tài liệu liên quan đến tổng 

hợp và biến tính các hidrotanxit, các tài liệu về tình hình nghiên cứu các hệ 

phản ứng oxi hóa ankylbenzen/ankenylbenzen của các tác giả trong và 

ngoài nước. 

CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 

2.1. TỔNG HỢP XÚC TÁC HIDROTANXIT 

Tổng hợp hai dãy xúc tác hidrotanxit được tổng hợp theo phương pháp 

đồng kết tủa ở pH cố định (pH=9,5) như sau: 

(1) Dãy xúc tác thứ nhất của hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3, với sự thế một 

phần ion Mg
2+

 trong lớp brucite của hidrotanxit bằng ion Co
2+

: [Mg0,7-

yCoyAl0,3(OH)2][(CO3)0,15].mH2O (với y = 0; 0,1; 0,2; 0,3). 

(2) Dãy xúc tác thứ hai của hidrotanxit Mg-Al-MoO4, với sự thay ion 

CO3
2-

 bằng ion MoO4
2-

 ở giữa các lớp brucite của hidrotanxit: [Mg1-

zAlz(OH)2][(MoO4)z/2].mH2O (với z = 0,2; 0,3; 0,4; 0,6). 

2.1.1. Quy trình tổng hợp xúc tác hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3 

  Hòa tan lượng muối nitrat kim loại Mg
2+

, Co
2+ 

và Al
3+

 với các tỷ lệ 

xác định trong 150 mL nước cất (dung dịch A), hòa tan lượng NaOH tương 

ứng trong 150 ml nước cất (dung dịch B), hòa tan lượng Na2CO3 tương ứng 

trong 25ml nước cất (dung dịch C). Sau đó, nhỏ đồng thời từ từ hai dung 

dịch A và dung dịch B vào cốc thủy tinh chứa 25 ml dung dịch C với tốc độ 

1ml/phút, khuấy và dùng dung dịch B để điều chỉnh pH = 9,5. Hỗn hợp 

được già hóa ở 65
o
C trong 18 giờ, lọc, rửa chất rắn và sấy ở 80

o
C trong 24 
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giờ ta thu được các mẫu xúc tác tương ứng.  

2.1.2. Quy trình tổng hợp xúc tác hidrotanxit Mg-Al-MoO4 

  Làm tương tự như quy trình tổng hợp xúc tác HT Mg-Co-Al-CO3 

2.2. NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG XÚC TÁC BẰNG CÁC PHƯƠNG 

PHÁP VẬT LÝ 

Hai dãy xúc tác đã tổng hợp ở trên được nghiên cứu các đặc trưng vật 

lý bằng các phương pháp như: XRD, IR, Raman, UV-Vis, EDX, SEM, 

TEM, BET, XPS.  

2.3. NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG OXI HÓA STIREN 

Phản ứng oxi hóa stiren được thực hiện ở pha lỏng và tiến hành riêng 

biệt với từng mẫu xúc tác đã tổng hợp. 

a) Phản ứng oxi hóa stiren trên các xúc tác HT Mg-Co-Al-CO3 được 

thực hiện như sau: 

 Cân 0,2 g xúc tác cho vào bình cầu 3 cổ có chứa 0,01 mol stiren, 

trong điều kiện không dung môi, tác nhân oxi hóa là oxi không khí. Không 

khí được sục liên tục vào bình 3 cổ chứa stirren. Phản ứng được thực hiện ở 

các nhiệt từ 40 - 100
o
C, trong các thời gian từ 2 - 8 giờ. Sau phản ứng, hỗn 

hợp được làm lạnh xuống nhiệt độ phòng và sau đó lọc chất xúc tác. Hỗn 

hợp sản phẩm phản ứng sau đó được phân tích bằng sắc ký khí GC-MS 

(HP-6890 Plus, cột mao quản HP-5 MS, PH liên kết chéo 5% PE siloxan, 

30 m x 1 µm x 0,32 µm). 

b) Phản ứng oxi hóa stiren trên các xúc tác HT Mg-Al-MoO4. Phản 

ứng được thực hiện tương tự như phản ứng oxi hóa stiren trên dãy 

xúc tác Mg-Co-Al-CO3. 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. DÃY XÚC TÁC HIDROTANXIT Mg-Co-Al-CO3  

3.1.1. Tổng hợp và các đặc trưng dãy xúc tác HT Mg-Co-Al-CO3  

Các mẫu hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3 đã tổng hợp được ký hiệu và 

liệt kê trong Bảng 3.1. 
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Bảng 3.1. Các mẫu xúc tác hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3 tổng hợp 

STT Ký hiệu Công thức  

1 MAC-0  Mg0,7Al0,3(OH)2(CO3)0,15.mH2O 

2 MCAC-1 Mg0,6Co0,1Al0,3(OH)2(CO3)0,15.mH2O 

3 MCAC-2  Mg0,5Co0,2Al0,3(OH)2(CO3)0,15.mH2O 

4 MCAC-3 Mg0,4Co0,3Al0,3(OH)2(CO3)0,.15.mH2O 

 Các mẫu xúc tác hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3 đã tổng hợp ở trên (Bảng 

3.1) được tiến hành nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc, hình thái và bề mặt 

xúc tác bằng các phương pháp vật lý như: XRD, IR, SEM, TEM, BET, 

XPS. 

3.1.1.1. Kết quả nhiễu xạ tia X 

Kết quả phổ nhiễu xạ tia X của dãy xúc tác hidrotanxit Mg-Co-Al-

CO3 tổng hợp được biểu diễn trên Hình 3.1. Phổ nhiễu xạ tia X được ghi ở 

khoảng góc nhiễu xạ 2θ = 5 - 65
o
. Mẫu MAC-0 (chỉ chứa Mg, Al và CO3

2-
) 

dùng để so sánh kết quả với các mẫu xúc tác sau khi thế ion Mg
2+

 bằng ion 

Co
2+

 trong cấu trúc lớp hidroxit kép. Hình 3.1 cũng cho thấy tất cả các pic 

nhiễu xạ của các mẫu 

xúc tác có đặc điểm 

trùng khớp và phù hợp 

tín hiệu đặc trưng của 

hidrotanxit. 

 

H n       Giản đồ nhiễu 

xạ tia X của các mẫu 

hidrotanxit: MAC-0, 

MCAC-1, MCAC-2, 

MCAC-3. 

Thật vậy, các pic nhiễu xạ ở các khoảng góc nhiễu xạ 2θ = 11,6; 23,4; 34,8; 

39,4; 46,5; 60,6 và 61,9
o
 tương ứng với các mặt mạng (003), (006), (012), 

(015), (018), (110) và (113) đặc trưng cho cấu trúc lớp của hidrotanxit. 

MAC-0 

MCAC-2 

MCAC-1 

(0
0

3
) 

(0
0

6
) 

(0
0

9
) 

(0
1

5
) 

(0
1

8
) 

(1
1

0
) 

(1
1

3
) 

MCAC-3 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
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3.1.1.2. Kết quả phổ hồng ngoại IR 

Phổ IR của các mẫu xúc tác Mg0.7-yCoyAl0.3(OH)2(CO3)0.15.mH2O (y 

= 0,1; 0,2; 0,3) được ghi trong vùng bước sóng từ 400 – 4000 cm
-1

, kết quả 

được trình bày ở Hình 3.2. Hình 3.2 cho thấy ở dải phổ 3449 cm
-1

 cho tất cả 

các mẫu đặc trưng cho dao động hóa trị của nhóm OH gắn với các ion Mg
2+

 

và Al
3+

 trong lớp brucite. Bên cạnh đó còn xuất hiện một vai ở 3053 cm
-1

 

có thể là dao động của liên kết hidro giữa nước và các anion ở lớp xen giữa 

các lớp brucite. Dải hấp 

thụ yếu ở 1612 cm
-1

 đặc 

trưng cho dao động biến 

dạng của nhóm OH trong 

phân tử nước. 

  

Hình 3.2. Phổ IR của mẫu 

MCAC-1, MCAC-2 và 

MCAC-3. 

Đỉnh hấp thụ mạnh ở 1353 cm
-1

 đặc trưng cho dao động bất đối xứng của 

anion CO3
2-

 (dao động C=O). Như vậy, phổ hồng ngoại đã khẳng định sự 

tồn tại của anion cacbonat giữa các lớp brucite  của vật liệu hidrotanxit. 

3.1.1.3. Kết quả đặc trưng hình thái xúc tác bằng p ương p áp SEM 

Ảnh SEM của các mẫu hidrotanxit MAC-0, MCAC-1, MCAC-2, 

MCAC-3 cho thấy các mẫu xúc tác có kích thước khá đồng đều (Hình 3.3.). 

Sự tương đồng về hình dạng hạt xúc tác chứng tỏ phương pháp điều chế có  

  

H n        n  SEM củ    mẫu hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3 

400900140019002400290034003900

Số sóng (cm-1) 

MCAC-3

MCAC-2

MCAC-1

MCAC-2 MCAC-3 
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độ lặp lại cao. Các xúc tác được tạo bởi các nhóm hạt có kích thước từ 70 – 

100 nm, xếp chồng lên nhau tạo nên các khoảng không gian trống rỗng 

giữa các hạt xúc tác. 

3.1.1.4. Kết quả đặc trưng bằng p ương p áp TEM 

Ảnh TEM của các mẫu xúc tác cho thấy các hạt có dạng hình thon 

mỏng, phân bố khá đồng đều. Tập hợp của các hạt có kích thước đồng nhất 

hình thành các khoảng trống giữa các hạt xúc tác.  

3.1.1.5. Kết quả   p p   - g ả    p p   n tơ   ET  

Đường đẳng nhiệt hấp phụ/giải hấp nitơ của các mẫu xúc tác được 

trình bày ở Hình 3.5. Diện 

tích bề mặt riêng, sự phân bố 

kích thước lỗ xốp và đường 

kính lỗ của xúc tác Mg-Co-

Al-CO3 được tổng hợp trong 

Bảng 3.3.  

 

H n    5  Đường h p ph /giải 

h p nito của các mẫu 

hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3 

Hình 3.5 cho thấy đường cong hấp phụ/giải hấp của các mẫu 

hidrotanxit không đổi trong vùng áp suất tương đối từ 0-0,7 và bắt đầu xuất 

hiện sự trễ ở áp suất tương đối từ khoảng 0,8-1,0; đặc trưng cho hệ vật liệu 

mao quản hở có kích thước trung bình được hình thành do sự xếp chồng 

của các hạt xúc tác có hình dạng đồng đều. 

Bảng 3.3. Diện tích bề mặt, kích thước và đường kính lỗ của các 

mẫu xúc tác Mg-Al-CO3 

Mẫu 
Diện tích 

BET, m
2
/g 

Thể tích lỗ 

xốp, cm³/g 

Đường kính lỗ 

trung bình, nm 

MAC-0 91 0,6 17 

MCAC-1 85 0,6 28 

MCAC-2 82 0,4 21 

MCAC-3 78 0,4 24 

MAC-0 

MCAC-1 

MCAC-2 

MCAC-3 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

T
h

ể 
tí

ch
 h

ấp
 p

h
ụ

 (
cm

3
/g

) 

Áp suất tương đối (P/Po) 
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3.1.1.6. Kết quả phổ qu ng đ ện tử tia X (XPS) 

Phổ XPS của Co 2p trong mẫu MCAC-2 cho giá trị năng lượng liên 

kết 781,18 eV và 797,08 eV tương ứng với trạng thái Co 2p3/2 và Co 2p1/2, 

những giá trị năng lượng liên 

kết này đặc trưng cho sự tồn tại 

của ion Co
2+

 nằm trong lớp bát 

diện của hidrotanxit.  

 

Hình 3.6. Phổ XPS của mẫu 

MCAC–2. 

3.1.2. Hoạt tính của dãy xúc tác hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3 trong phản 

ứng oxi hóa stiren 

3.1.2.1.  nh  ưởng củ   àm lượng Co
2+

 

Phản ứng oxi hóa stiren trên các mẫu xúc tác HT Mg-Co-Al-CO3 được 

thực hiện trong điều kiện: không dung môi, tác nhân oxi hóa là oxi không 

khí, nhiệt độ phản ứng là 85
o
C, thời gian phản ứng 4 giờ, lượng xúc tác 

0,2g với 0,01 mol stiren. Kết quả phân tích sản phẩm được biểu diễn trên 

Hình 3.7. Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện hai phản ứng oxi hóa stiren, 

một phản ứng chỉ sử dụng stiren (không có mặt xúc tác) và một phản ứng 

với xúc tác MAC-0 để so sánh. Kết quả cho thấy cả hai trường hợp trên cho 

độ chuyển hóa stiren là không 

đáng kể. Trong khi đó, các mẫu 

xúc tác Mg-Co-Al-CO3 cho 

hoạt tính tối đối với phản ứng 

oxi hóa stiren với oxi không 

khí. 

 

Hình 3.7. Hoạt tính xúc tác của 

các hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3 

đối với phản ứng oxi hóa stiren 

ở 85
o
C (oxi không khí, không dung môi, 4 giờ). 
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 Thật vậy, Hình 3.7 cho thấy khi hàm lượng Co
2+

 tăng lên thì độ 

chuyển hóa stiren tăng theo (mẫu MCAC-1 khoảng 4%, MCAC-2 khoảng 

32%, MCAC-3 khoảng 52%), ngược lại độ chọn lọc benzanđehit giảm 

dần khi tăng hàm lượng Co
2+

 (mẫu MCAC-1 khoảng 88%, MCAC-2 

khoảng 57%, MCAC-3 khoảng 55%); đồng thời độ chọn lọc stiren oxit 

tăng dần (mẫu MCAC-1 khoảng 11%, MCAC-2 khoảng 35%, mẫu 

MCAC-3 khoảng 38%).  

 Như vậy, ở trong cùng điều kiện phản ứng thì độ chuyển hóa stiren 

phụ thuộc vào hàm lượng Co
2+

 trong mạng tinh thể hidrotanxit. Do vậy có 

thể nói rằng ion Co
2+

 nằm trong mạng brucite đóng vai trò là các tâm hoạt 

động cho phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren với oxi không khí.  

3.1.2.2.  nh hưởng củ  n  ệt độ p ản ứng 

Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng trên 3 mẫu xúc tác hidrotanxit 

Mg-Co-Al-CO3 được trình bày ở Bảng 3.4.  

Bảng 3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến phản ứng oxi hóa stiren với oxi 

không khí trên xúc tác Mg-Co-Al-CO3 trong 4 giờ phản ứng. 

Xúc tác 
Nhiệt 

độ, (
o
C) 

Độ chuyển 

hóa (%) 

Độ chọn lọc (%) 

Benzandehit Stiren oxit SPP 

MCAC-1 

65 2 91 - 9 

75 3 98 1 1 

85 4 88 11 1 

95 12 82 11 7 

MCAC-2 

65 5 93 9 1 

75 13 71 24 5 

85 32 57 35 8 

95 38 49 36 15 

MCAC-3 

65 18 99 - 1 

75 46 64 30 6 

85 52 55 38 6 

95 93 45 36 19 
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Sản phẩm phụ (SPP): phenylaxetandehyde, axit benzoic, stirene glycol, 

polime. 

Kết quả Bảng 3.4 cho thấy phản ứng oxi hóa stiren thành 

benzanđehit cho hiệu suất cao ở nhiệt độ 65 – 75
o
C, nhưng khi tăng nhiệt 

độ lên 85 – 95
o
C thì thành phần sản phẩm trở nên khá phức tạp, vì xảy ra 

đồng thời các quá trình oxi hóa sâu hơn hay phản ứng trùng hợp (polime 

hóa). Hơn nữa, khi tăng nhiệt độ phản ứng thì độ chuyển hóa stiren tăng 

dần theo thứ tự mẫu xúc tác MCAC-1, MCAC-2, MCAC-3, nhưng ngược 

lại độ chọn lọc benzandehit lại giảm dần. Nhưng khi tăng nhiệt độ phản 

ứng thì độ chuyển hóa tăng nhưng độ chọn lọc sản phẩm giảm mạnh (< 

55%) ở 95
o
C do xuất hiện các phản ứng oxi hóa thứ cấp, các phản ứng phụ 

(polime hóa) ở nhiệt độ cao.  

3.1.2     n   ưởng của thời gian phản ứng đến hoạt tính xúc tác  

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hoạt tính xúc tác 

hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3, được thực hiện trong thời gian từ 2-8 giờ ở 

85
o
C. Kết quả thực 

nghiệm được trình bày ở 

Hình 3.9.  

 

Hình 3.9  n   ưởng của 

thời gian phản ứng lên độ 

hoạt động của các xúc tác 

MCAC-3 ở 85
o
C 

 

Hình 3.9 cho thấy độ chuyển hóa stiren tăng dần theo thời gian 

phản ứng từ 2 – 6 giờ, và ổn định sau 7 giờ. Độ chọn lọc stiren oxit tăng 

nhẹ theo thời gian phản ứng, trong khi đó độ chọn lọc benzandehit lại giảm 

xuống. Độ chọn lọc của sản phẩm mong muốn có xu hướng giảm xuống 

trong khi các sản phẩm phụ tăng lên. Sự xuất hiện nhiều sản phẩm phụ ở 

sau 8 giờ phản ứng do một phần benzandehit bị chuyển hóa thứ cấp. 
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3.1.3. Thảo luận về hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3 

Qua kết quả nghiên cứu các đặc trưng và hoạt tính xúc tác cho thấy 

sự có mặt Co
2+

 đóng vai trò quan trọng đối với phản ứng oxi hóa stiren với 

tác nhân oxi hóa là oxi không khí. Đầu tiên, chúng ta khẳng định vai trò của 

Co
2+

 là các tâm hoạt động cho phản ứng oxi hóa stiren, trong khi các tâm 

còn lại (Mg
2+

, Al
3+

) hầu như không tham gia vào quá trình xúc tác phản 

ứng oxi hóa stiren. 

Tóm lại, kết quả nghiên cứu dãy hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3 thứ 

nhất cho thấy việc biến tính cation trong lớp hidroxit có tác động trực tiếp 

đến độ chuyển hóa stiren và độ chọn lọc sản phẩm benzandehit và stiren 

oxit. Để xem xét toàn diện vai trò của thành phần, cấu trúc, vị trí tâm hoạt 

động của xúc tác hidrotanxit đến phản ứng oxi hóa stiren, chúng tôi tiếp tục 

xem xét ảnh hưởng của anion đến phản ứng oxi hóa stiren. 

3.2. KẾT QUẢ DÃY XÚC TÁC HIDROTANXIT Mg-Al-MoO4 

3.2.1. Kết quả tổng hợp và các đặc trưng dãy xúc tác hidrotanxit Mg-

Al-MoO4 

3.2.1.1. Kết quả nhiễu xạ tia X  

Các mẫu xúc tác hidrotanxit Mg-Al-MoO4 tổng hợp được nghiên cứu đặc 

trưng cấu trúc bằng 

phương pháp nhiễu xạ 

tia X ở khoảng góc 

nhiễu xạ 2θ = 5 - 65
o
 

cho kết quả trên Hình 

3.10.  

 

H n     0  P ổ n  ễu xạ 

t   X củ  các mẫu xúc 

tác Mg-Al-MoO4  

 

Mẫu trộn các oxit MgO-Al2O3-MoO3 (MixO) cho các pic nhiễu xạ đặc 

trưng của các oxit MgO, Al2O3 và MoO3, các píc này khác biệt so với các 

003 

◊ 

◊ 
◊ 

 

◊ 

MAM-30 ◊ 

006 009 015 018 MAM-20 
110 

113 
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mẫu hidrotanxit MAC-0, MAN-10, MAM-15, MAM-20 và MAM-30. Kết 

quả phổ XRD của các mẫu MAC-0, MAM-10, MAM-15, MAM-20 xuất 

hiện các pic ở góc khoảng 2θ = 11,20; 22,49; 39,4; 46,5; 60,6 và 61,9
o
 

tương ứng với các mặt mạng (003), (006), (015), (018), (110) và (113) đặc 

trưng cho cấu trúc lớp của hidrotanxit. 

3.2.1.2. Kết quả phổ hồng ngoại (FT-IR) 

Để chứng thực sự có mặt của ion MoO4
2-

 xen giữa các lớp hidroxit 

kép Mg-Al, phổ FT-IR đã được 

ghi đối với một số mẫu xúc tác 

và cho kết quả ở Hình 3.11.  

 

Hình 3.11  P ổ FT-IR củ  mẫu 

xúc tác hidrotanxit Mg-Al-

MoO4 

Hình 3.11 cho thấy ở khoảng đỉnh phổ 3480 cm
-1

 chân rộng và bờ 

vai 3030 cm
-1

 được cho là sự dao động hóa trị của các nhóm hidroxyl trên 

bề mặt trong các lớp hidroxit kim loại, oxoanion molipdat và các phân tử 

nước trong không gian xen kẽ giữa các lớp hidroxit kép. Dải phổ ở 670 cm
-

1
 đặc trưng cho dao động biến dạng của Mo–O–Mo cùng với vai phổ ở 856 

cm
-1

 đặc trưng cho dao động của MoO4
2-

 ở lớp xen kẽ.  

3.2.1.3. Kết quả phổ tán xạ Raman 

Phương pháp phổ tán xạ Raman các mẫu (MAM-10, MAM-15, 

MAM-30) và hỗn hợp oxit MixO (MgO/Al2O3/MoO3) (xem Hình 3.12). 

Phổ Raman của MixO thể hiện các pic sắc nhọn ở 1000 cm
-1

 đặc trưng cho 

dao động dãn dài đối xứng Mo=O, đỉnh pic ở 826 cm
-1

 (Mo–O–Mo dao 

động bất đối xứng), 673 cm
-1

 (đặc trưng cho dao động đối xứng của nhóm 

Mo–O–Mo), đỉnh pic ở 343 cm
-1

 (dao động uốn Mo=O), đỉnh ở 260–220 

cm
-1

 (đặc trưng cho dao động biến dạng Mo–O–Mo). Đây là các tín hiệu cơ 

bản đặc trưng cho MoO3 trong mẫu trộn oxit. Thêm vào đó tín hiệu ở 386 

cm
-1

 chỉ ra sự có mặt của Al2O3 trong hỗn hợp. Với dãy Mg-Al-MoO4, phổ 

Raman cho dải hấp thụ ở 560 cm
-1

 đặc trưng cho dao động mạng lưới của 

400 900 1400 1900 2400 2900 3400 3900

MAM-10

MAM-20

MAM-30
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lớp bát diện brucite (Mg–O–Al). Đỉnh phổ hấp thụ mạnh ở 1050 cm
-1

 đặc 

trưng cho dao động của 

nitrat và cường độ của 

pic này biến mất dần khi 

hàm lượng molipdat 

tăng lên, do sự thay thế  

 

Hình 3.12  P ổ R m n 

củ  các mẫu xúc tác 

hidrotanxit Mg-Al-MoO4 

ion nitrat bởi molipdat trong vùng xen giữa các lớp hidroxit kép. Dao động 

ở dải phổ 892 và  908 cm
-1

 đặc trưng cho các anion MoO4
2-

 liên kết hidro 

với các phân tử nước ở giữa các lớp hidrotanxit và anion MoO4
2-

 liên kết 

hóa học với các nhóm hydroxyl trên bề mặt của lớp hydroxyl kép tương 

ứng. Dải phổ rộng ở 823 cm
-1

 là đặc trưng cho dao động bất đối xứng 

MoO4
2-

. Dải phổ ở 560 cm
-1-

 được gán cho liên kết Al-O-Al và Al-O-Mg 

trong hidrotanxit. Dải phổ ở 325 cm
-1

 được gán cho dao động uốn Mo–O. 

Do vậy, phổ Raman đã chỉ ra sự tồn tại của anion MoO4
2-

 ở lớp xen giữa 

hidroxit kép Mg-Al. Điều này khẳng định molipden có thể tồn tại ở nhiều 

dạng anion khác nhau đối với mẫu có hàm lượng molipdat cao. 

3.2.1.4. Kết quả p ương p áp UV-vis 

 Để minh chứng đầy đủ hơn và sự tồn tại của anion molipdat, các 

mẫu xúc tác được ghi phổ UV-vis. Phổ UV–vis của 3 xúc tác chứa 

molipdat trong khoảng bước sóng từ 200–800 nm. Dải hấp thụ này là do sự 

chuyển dịch điện tích từ O
2-

 đến Mo
6+

 của ion MoO4
2-

 khi Mo ở trạng thái 

tứ diện. Với hàm lượng molipdat cao hơn (mẫu MAM-15 và MAM-30), 

các dải hấp thụ rộng hơn và chuyển dịch về bước sóng cao hơn đặc trưng 

cho sự có mặt của polyoxoanion molipdat với cấu trúc bát diện mặc dù sự 

có mặt của các polyoxoanion này không được mong đợi ở trong điều kiện 

thực nghiệm điều chế xúc tác. Như vậy cùng với phổ Raman, phổ UV-vis 

chỉ ra sự tồn tại của anion tứ diện MoO4
2-

 trong các mẫu xúc tác Mg-Al-
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MoO4 có hàm lượng Mo thấp, nhưng tồn tại đồng thời anion molipdat và 

polyoxo anion molipdat ở các mẫu xúc tác có hàm lượng molipden cao 

(MAM-30). 

3.2.1.5. Kết quả SEM hidrotanxit Mg-Al-MoO4 

Kết quả hình ảnh SEM của mẫu xúc tác hidrotanxit MAM-10 và 

MAM-15 cho thấy các hạt xúc tác hidrotanxit có dạng hình đĩa dẹt, độ dày 

khoảng 15 đến 30 nm. Kích thước đĩa tăng khi hàm lượng molipdat tăng 

(MAM-15) do quá trình tổng hợp xúc tác ở pH không đổi đã ảnh hưởng 

đến hình thể học của hạt hidrotanxit Mg-Al-MoO4. Thực vậy, mẫu MAM-

15 chủ yếu là các hạt dạng đĩa mỏng với đường kính khoảng 20 nm và độ 

dày khoảng 30 nm. Việc kết tủa một lượng lớn anion molipdat ở pH không 

đổi cần một lượng đáng kể NaOH. Do đó, các hạt xúc tác hình thành có 

kích thước lớn hơn so với các mẫu hidrotanxit chứa ít molipdat.  

3.2.1.6. Kế quả phổ tán xạ năng lượng tia X (EDS) 

Kết quả phổ EDS của các mẫu hidrotanxit được đưa ra trên Bảng 

3.7 liệt kê phần trăm nguyên tố Mg, Al, Mo, O của các mẫu ghi ở cùng điều 

kiện. Kết quả cho thấy thành phần nguyên tố của các mẫu xúc tác gần đúng 

với công thức lý thuyết. Hơn thế nữa, hàm lượng kim loại molipden rất gần 

với giá trị lý thuyết, chỉ có sự thay đổi nhỏ sau khi tái sử dụng.  

Bảng 3.7  Kết quả phân tích thành phần nguyên tố của các mẫu 

hiđrotanxit Mg-Al-MoO4 bằng phương pháp EDS 

Mẫu  
Thành phần nguyên tử, % 

Mg  Al Mo O 

MAM-10 32,46 7,7 2,73 56,73 

MAM-15 20,41 8,94 4,02 57,64 

MAM-20 18,45 10,57 5,45 58,90 

MAM-20 tái sinh 17,68 11,71 5,06 57,83 

MAM-30 21,17 8,05 6,27 55,63 

Các kết quả phân tích EDS của các mẫu vật liệu tổng hợp cho thấy 

có lượng vết nitơ còn lại từ muối nitrat ban đầu. Do vậy, chúng tôi kết luận 
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rằng sự cân bằng điện tích âm giúp lớp Mg-Al hidortanxit và anion xen 

giữa chủ yếu do các anion hidroxi và molipdat, và điều này phù hợp với kết 

quả nghiên cứu đặc trưng của phổ Raman và FT-IR.  

3.2.1.7.  Kết quả p ương p áp  ET 

Phương pháp đo hấp phụ/giải hấp nitơ cho các mẫu hidrotanxit Mg-

Al-MoO4 cho thấy các đường cong đẳng nhiệt có đoạn bằng ở khoảng áp 

suất tương đối 0 – 0,5 và đường trễ đẳng nhiệt ở khoảng áp suất 0,62 – 

0,95. 

Đường đẳng nhiệt thuộc phân loại V và đường trễ đẳng nhiệt thuộc 

loại H3 chỉ ra rằng các chất rắn này bao gồm các loại mao quản khác nhau: 

vi mao quản (hoặc không có mao quản) và trung bình. Kết quả cho thấy 

đường trễ đẳng nhiệt là hiện tượng bay hơi/ngưng tụ của nitơ trong mao 

quản dạng khe hở hai đầu, được hình thành do sự chồng chất của các hạt 

(dạng đĩa). Diện tích bề mặt riêng của vật liệu trong khoảng 5–20 m
2
/g. 

3.2.1.8.  Kết quả phổ qu ng đ ện tử tia X (XPS) 

Mẫu xúc tác MAM-15 đã được ghi phổ XPS và cho kết quả ở Hình 3.17.  

 

Hình 3.17. Phổ XPS của molipden (A) và oxi (B) trong mẫu MAM- 5 trước 

và sau phản ứng oxi hóa stiren pha lỏng ở 90
o
C, 4 giờ, dung môi DMF, tác 

nhân oxi hóa là O2 không khí 

Hình 3.17a cho thấy nguyên tử Mo 3d có vạch bội Mo 3d3/2–Mo 

3d5/2 do sự tương tác spin–orbitan. Hơn nữa, các pic khá rộng chứng tỏ có 

thể tồn tại các dạng molipdat cấu trúc khác nhau. Với mẫu MAM-15, vạch 

bội với các pic chính Mo 3d5/2 và 3d3/2 ở năng lượng tương ứng 232,6 và 
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235,9 eV được cho là đặc trưng cho Mo(VI) trong MoO4
2-

. Các vai phổ ở 

231,7 và 234,9 eV được gán cho Mo(V) có thể là do sự chuyển dịch điện 

tích giữa (Mo
6+ 

+ O
2-

) và (Mo
5+ 

+ O
-
). Điều này liên quan đến phổ năng 

lượng liên kết của O 1s mẫu MAM-15. Thực vậy, giá trị năng lượng liên 

kết của O 1s quan sát được là 532,4 eV của mẫu MAM-15 đặc trưng cho 

O
2-

 (xem Hình 3.17b). Tuy nhiên, phổ O 1s có thể là sản phẩm chồng lẫn 

của 2 dải phổ riêng biệt có đỉnh cực đại ở 532,4 và 531,5 eV (xem Hình 

3.17b). 

Năng lượng liên kết ở 532,4 eV được gán cho các hidroxit kim loại 

trong khi đó tín hiệu phổ khác ở 531,6 eV được gán cho O
-
 trong 

oxomolipden. Điều này là phù hợp với phổ XPS của Mo và sự tồn tại các 

cặp ion (Mo
6+

 + O
2-

) và (Mo
5+

 + O
-
) trong dãy xúc tác Mg-Al-MoO4. Đây 

chính là các tâm hoạt động cho quá trình epoxi hóa stiren. 

3.2.2. Hoạt tính của Mg-Al-MoO4 trong phản ứng oxi hóa stiren 

Qua nghiên cứu các đặc trưng xúc tác có thể nhận thấy ion molipdat 

ở dạng tứ diện MoO4
2-

 nằm ở lớp xen giữa (mẫu MAM-10, MAM-15, 

MAM-20) trong khi đó các polyoxo anion molipdat nằm bên ngoài mạng 

cấu trúc hidrotanxit (MAM-30). Hoạt tính xúc tác của các mẫu hidrotanxit 

trên được đánh giá qua phản ứng oxi hóa stiren ở điều kiện áp suất thường, 

tác nhân oxi hóa là oxi không khí (hoặc H2O2, TBHP), trong dung môi 

DMF. Phản ứng được thực hiện ở các điều kiện khác nhau nhằm xem xét 

vai trò của chúng anion molipdat (MoO4
2-

) trong phản ứng oxi hóa stiren. 

3.2.2.1.  n   ưởng củ   àm lượng molipdat  

Các mẫu xúc tác hidrotanxit Mg-Al-MoO4 với thành phần Mg/Al/Mo 

khác nhau và hai mẫu so sánh (mẫu hỗn hợp trộn các oxit (MixO) và MAC-

0) được đánh giá độ hoạt động xúc tác trong phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren 

ở cùng điều kiện phản ứng: dung môi DMF, tác nhân oxi hóa là oxi không 

khí, thời gian 4 giờ, nhiệt độ 90 
o
C, lượng xúc tác 0,2 g. Kết quả phân tích 

sản phẩm của các mẫu được đưa ra trên Hình 3.18. Hình 3.18 đưa ra các kết 

quả đánh giá hoạt tính xúc tác của các mẫu xúc tác trong phản ứng oxi hóa 
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stiren ở các hàm lượng molipdat khác nhau trong hệ xúc tác Mg-Al-MoO4. 

Kết quả mẫu trắng (MAC-0) không có hoạt tính xúc tác trong phản ứng oxi 

hóa stiren với oxi không khí làm tác nhân oxi hóa. 

 

Hình 3.18. Hoạt tính xúc 

tác của các mẫu MAC-0, 

MAM-10, MAM-15, 

MAM-20, MAM-30 và 

MixO trong phản ứng 

oxi hóa stiren (dung môi 

DMF, oxi không khí, 

90
o
C, 4 g ờ, 0,2 g xúc 

tác). 

 

Mẫu hỗn hợp các oxit (mẫu MixO) cũng được thực hiện trong cùng 

điều kiện để so sánh, nhưng kết quả cho thấy chỉ một lượng sản phẩm rất 

nhỏ được tạo thành sau 4 giờ phản ứng. Trong khi đó, các mẫu hidrotanxit 

có chứa Mo cho hoạt tính xúc tác tốt ở cùng điều kiện phản ứng. Độ 

chuyển hóa stiren thay đổi từ 7 đến 12 %, các anion MoO4
2-

 ở lớp xen giữa 

lớp hidroxit kép đóng vai trò là tâm hoạt động của phản ứng oxi hóa stiren. 

Cụ thể, độ chuyển hóa stiren thay đổi theo tổng hàm lượng anion molipdat 

trong xúc tác theo thứ tự: MAM-20 > MAM-15 > MAM-10 > MAM-30. 

Như vậy, mẫu xúc tác chứa nhiều molipdat nhất cho độ chuyển hóa thấp 

nhất. Điều này không ngạc nhiên khi xem xét đến đặc trưng của mẫu 

MAM-30; mẫu chứa hỗn hợp các oxit, hidroxit, polyoxo anion molipdat và 

tỉ lệ nhỏ Mg/Al. Thực vậy, hoạt tính thấp của MAM-30 được giải thích bởi 

hỗn hợp các thành phần hidrotanxit tạo thành trong mẫu và chỉ một lượng 

nhỏ hơn các ion MoO4
2-

 được xen vào giữa các lớp hidroxit kép trong khi 

đó có thể phần lớn molipdat tồn tại dưới dạng polyoxo anion.  

3.2.2.2.   n   ưởng của bản ch t ch t oxi hóa 

Bản chất tác nhân oxi hóa có ảnh hưởng mạnh đến hiệu suất phản 

ứng oxi hóa – khử. Trong luận án này ba chất oxi hóa gồm dung dịch H2O2 

(30 %), tert-butyl hidroperoxit (70 % trong nước) và không khí được sử 
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dụng cho phản ứng oxi hóa stiren trên các mẫu xúc tác. Kết quả thu được 

được tổng hợp trên Bảng 3.8. Trong cùng điều kiện phản ứng, H2O2 là chất 

oxi hóa hoạt động nhất cho phản ứng oxi hóa stiren. Độ chuyển hóa của 

stiren đạt đến 90–99 % tạo thành nhiều sản phẩm phụ gồm axit benzoic, 1-

phenyletan-1,2-diol, và một số các hợp chất polime không xác định. Do đó, 

các hidroperoxit kém chọn lọc trên xúc tác Mg-Al-MoO4 (Bảng 3.8).  

Bảng 3.8. Ảnh hưởng của bản chất tác nhân oxi hóa đến hiệu quả xúc 

tác trong phản ứng oxi hóa stiren (90 
o
C, 4 giờ, dung môi DMF, 0,2 g xúc 

tác) 

Tác nhân oxi 

hóa 
Mẫu ĐCH, % 

Độ chọn lọc, % 

SO BD SPK 

Không khí 

MAM-15 12,7 51,4 48,6 - 

MAM-20 15,0 38,5 61,5 - 

MixO 0,6 - - - 

H2O2 

MAM-15 99,0 - 29,8 70,2 

MAM-20 95,4 - 21,2 78,8 

MixO 71,8 - 8,6 91,4 

TBHP 

MAM-15 6,5 99,0 - 1,0 

MAM-20 6,0 98,0 1,0 1,0 

MixO 0,4 - - - 

Trong đó: ĐCH: Độ chuyển hóa stiren, BD: Benzandehit, SO: 

Stiren oxi, (-) không có sản phẩm, SPK: Sản phẩm khác. 

Khi không khí được sử dụng làm tác nhân oxi hóa, độ chuyển hóa 

của stiren đạt được khoảng 10-15%, độ chuyển hóa stiren tăng theo hàm 

lượng molipdat trong xúc tác. Trong trường hợp này, tổng độ chọn lọc của 

hai sản phẩm mong muốn là benzandehit và stiren oxit thu được lên tới 99 

%. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của anion molipdat tứ diện 

trong quá trình hoạt hóa oxi phân tử để thực hiện phản ứng oxi hóa stiren 

thành andehit hoặc epoxit. Khi không khí được thay bởi tert-butyl hidrogen 

peroxit, độ chuyển hóa stiren giảm xuống 6–7 % và stiren oxit là sản phẩm 

duy nhất [37, 42, 62]. Tóm lại, Bảng 3.8 chỉ ra rằng các hidrotanxit Mg-Al 
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được chèn bằng molipdat vào lớp xem giữa các lớp brucite (Mg-Al-MoO4) 

là xúc tác triển vọng cho phản ứng oxi hóa stiren với không khí.  

3.2.2.3.  n   ưởng của thời gian phản ứng  

Mẫu MAM-20 được chọn để khảo sát hoạt tính xúc tác đối với phản 

ứng oxi hóa stiren theo thời gian từ 2 – 10 giờ. Các phản ứng oxi hóa được 

thực hiện ở 90 
o
C, dung môi DMF, tác nhân oxi hóa là oxi không khí cho 

kết quả trên Hình 3.19. Hình 3.19 cho thấy độ chuyển hóa stiren tăng khi 

tăng nhiệt độ phản ứng từ 2 - 10 giờ. Độ chuyển hóa stiren đạt cao nhất 

khoảng 22,5% sau 10 giờ 

phản ứng và gần như chỉ 

có hai sản phẩm mong 

muốn là benzandehit và 

stiren oxit. 

 

Hình 3.19. Hoạt tín  xúc 

tác củ  MAM-20 t eo t ờ  

g  n p ản ứng, ở 90
o
C, 

dung môi DMF, tác nhân oxi hóa là oxi không khí, 0,2 g xúc tác. 

 Độ chọn lọc benzandehit là 42,3% trong khi đó độ chọn lọc stiren 

oxit là 51,8% và các sản phẩm phụ khoảng 4%. Điều đó cho thấy phản ứng 

rất chọn lọc sản phẩm mong muốn (benzandehit và stiren oxit) ở độ chuyển 

hóa khác nhau.  

Để làm sáng tỏ hơn ảnh hưởng của thời gian đối với phản ứng oxi 

hóa stiren. Chúng tôi lựa chọn thêm mẫu xúc tác MAM-15 thực hiện phản 

ứng oxi hóa stiren ở 90
o
C, ở nhiệt độ phản ứng từ 3 – 20 giờ (xem Hình 

3.20). Hình 3.20 cho thấy, độ chuyển hóa stiren giữ nguyên khoảng 12% ở 

90 
o
C sau 4 giờ, nhưng khi tăng liên tục thời gian phản ứng ở 6 đến 20 giờ 

thì độ chuyển hóa của stiren cũng tăng dần và đạt 74% sau 20 giờ. Đáng 

chú ý là độ chuyển hóa stiren tăng cùng với thời gian, trong khi đó sự phân 

bố sản phẩm hầu như không đổi trong 8 giờ phản ứng. Điều này cho thấy 

cả benzandehit và stiren oxit có thể cùng được tạo thành dưới điều kiện 
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phản ứng. Hơn thế nữa, benzandehit trở thành sản phẩm chính khi kéo dài 

thời gian phản ứng (Hình 

3.20). 

 

Hình 3.20. Kết quả khảo sát 

hoạt tín  xúc tác củ  MAM-

 5 t eo t ờ  g  n p ản ứng, ở 

90
o
C, dung môi DMF, tác 

nhân oxi hóa là oxi không 

khí. 

Sự thay đổi độ chọn lọc sản phẩm có thể liên quan đến độ kém bền của 

sản phẩm trung gian chứa oxi; stiren oxit chuyển thành benzandehit và các 

phản ứng oxi hóa sâu hơn xuất hiện khi hỗn hợp sản phẩm được để trong 

thời gian phản ứng dài. Để tiết kiệm thời gian và năng lượng, thời gian 

phản ứng 12 giờ được để thực hiện các thí nghiệm tiếp theo. 

3.2.2.4.  n   ưởng của nhiệt độ phản ứng 

Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến hoạt tính xúc tác được 

nghiên cứu trên mẫu xúc tác MAM-20 trong khoảng nhiệt độ 80–110 
o
C và 

cho kết quả trên Hình 3.21. Kết quả Hình 3.21 cho thấy sự thay đổi hoạt 

tính xúc tác khi tăng nhiệt 

độ phản ứng.  

 

Hình 3.21.  n   ưởng của 

nhiệt độ đến phản ứng oxi 

hóa stiren trên mẫu MAM-

20, dung môi DMF, tác 

nhân O2 không khí, trong 

12 giờ, 0,2 g xúc tác 

 

Trong khoảng 80–90 
o
C không thấy xuất hiện sản phẩm phụ mặc dù 

độ chuyển hóa stiren tăng từ 40–50%. Khi tăng nhiệt độ phản ứng lên cao 

thì độ chuyển hóa stiren tăng mạnh (đạt 77% ở 110 
o
C), nhưng độ chọn lọc 
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stiren oxit và benzandehit lại giảm đáng kể. Điều này là do khi nhiệt độ 

phản ứng tăng thì độ chuyển hóa phản ứng tăng, đồng thời cũng tăng các 

phản ứng phụ, oxi hóa sâu hơn sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hơn.  

Để làm rõ hơn ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính xúc tác trong 

phản ứng oxi hóa stiren, mẫu xúc tác MAM-15 đã được lấy để khảo sát sự 

ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng, đồng thời tăng thời gian phản ứng lên 24 

giờ, dung môi DMF. Độ chuyển hóa stiren đạt đến 99 % ở 110 
o
C trong khi 

độ chọn lọc của benzandehit và stiren oxit cũng rất cao (> 90 %). Độ chọn 

lọc sản phẩm thay đổi với nhiệt độ phản ứng từ 80–100 
o
C. Điều này được 

giải thích là do sự phân hủy liên kết C=C xảy ra ở nhiệt độ tương đối thấp 

và sự epoxi hóa chiếm ưu thế hơn khi cạnh tranh với phản ứng phân hủy 

liên kết C=C ở nhiệt độ cao.  

Kết quả thực nghiệm chứng tỏ vai trò đồng nhất của các tâm 

MoO4
2-

 trong xúc tác đối với phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren. 

3.2.2.5. Tái sử d ng ch t xúc tác 

Tái sử dụng xúc tác trên mẫu xúc tác MAM-15 cho độ chuyển hóa 

stiren giữ nguyên khoảng 29–33 % sau 2 lần sử dụng nhưng độ chọn lọc 

sản phẩm stiren oxit giảm mạnh. Tiếp tục tái sử dụng lần 3, 4 thì độ chuyển 

hóa stiren giảm xuống 5%. Điều này là do hiện tượng di chuyển các anion 

MoO4
2-

 từ khoảng trống giữa 

các lớp đến bề mặt ngoài 

trong quá tái sinh xúc tác. 

 

Hình 3.23  Ox   ó  st ren vớ  

tác nhân oxi hóa là oxi không 

k í trên mẫu MAM- 5 tá  sử 

d ng ở 90
o
C, 4 g ờ, dung môi 

DMF, 0,2 g xúc tác 

Do đó, hàm lượng MoO4
2-

 trong khoảng trống giữa các lớp trong 

hidrotanxit giảm đáng kể dẫn đến sự giảm lượng stiren oxit tạo thành. Việc 

tăng số lần sử dụng xúc tác dẫn đến sự loại bỏ MoO4
2-
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giảm thành phần nguyên tố bề mặt bằng phương pháp EDS của mẫu xúc tác 

tái sinh (xem Bảng 3.8). Do đó, cả độ chuyển hóa và độ chọn lọc stiren oxit 

giảm theo số lần tái sinh xúc tác.  

3.2.3. Thảo luận kết quả phản ứng oxi hóa stiren trên xúc tác Mg-Al-

MoO4 

Thông thường, anion molipdat MoO4
2-

 cấu hình tứ diện trong môi 

trường kiềm (pH > 7) nhưng khi kết tủa và tách lại dễ bị polime hóa thành 

các polyanion molipdat. Do đó, việc chèn MoO4
2- 

vào giữa các lớp hidroxit 

kép của hidrotanxit Mg1-zAlz(OH)2(MoO4)z/2.mH2O có tác dụng bền hóa 

cấu trúc tứ diện của anion MoO4
2-

. Các Mo tứ diện chen vào vùng lớp xen 

kẽ. Các anion MoO4
2-

 tứ diện chen vào khoảng trống giữa các lớp làm xuất 

hiện tính chất oxi hóa khử của lớp hidroxit kép. Tuy nhiên, các mẫu giàu 

molipdat chứa cả Mo tứ diện và bát diện.  

Khi mẫu Mg-Al-MoO4 được sử dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi 

hóa stiren với oxi không khí thì độ chuyển hóa của stiren phụ thuộc vào 

hàm lượng Mo và điều kiện phản ứng. Độ chọn lọc của sản phẩm phụ thuộc 

vào vị trí các anion tứ diện MoO4
-
 chèn giữa các lớp hidroxit kép có vai trò 

là tâm hoạt động cho phản ứng epoxi hóa stiren, trong khi đó benzandehit 

có thể được sinh ra từ cả ion tứ diện MoO4
-
 và anion molipdat ở trên bề mặt 

ngoài xúc tác. 
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KẾT LUẬN  

 

1. Hai dãy xúc tác trên cơ sở Mg-Al hidrotanxit đã được tổng hợp và biến 

tính bởi các cation kim loại chuyển tiếp Co
2+

 và Mo
6+

 dạng anion 

molipdat bao gồm: 

- Đã thế đồng hình một phần ion Mg
2+

 bằng ion Co
2+

 trong cấu trúc lớp 

brucite. Đã chứng minh sự tồn tại ion Co
2+

 trong mạng tinh thể 

hidrotanxit Mg-Al  bằng các phương pháp vật lý như XRD, XPS. Đồng 

thời cũng chứng minh sự tồn tại các anion CO3
2-

 nằm giữa  các lớp Mg-

Co-Al hidroxit bằng phương pháp IR. Các mẫu xúc tác Mg-Co-Al-CO3 

thu được có diện tích bề mặt riêng lớn (từ 70 – 90 m
2
/g), hạt xúc tác 

dạng bẹt đồng đều, kích thước hạt cỡ nanomet, độ xốp cao.  

- Đã chèn anion molipdat (MoO4
2-

) vào khoảng không gian giữa các lớp 

hidroxit Mg-Al. Đã chứng minh sự tồn tại anion MoO4
2-

 tứ diện trong 

cấu trúc mạng tinh thể Mg-Al hidrotanxit bằng các phương pháp vật lý 

như: XRD, IR, Raman, UV-vis, EDS, XPS. Anion molipdat (MoO4
2-

) có 

thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau, nhưng chủ yếu tồn tại dưới dạng 

anion MoO4
2-

 tứ diện nằm xen kẽ giữa hai lớp hidroxit liền kề. Diện tích 

bề mặt riêng nhỏ, độ xốp và hình dạng hạt xúc tác các mẫu Mg-Al-

MoO4 phụ thuộc vào điều kiện tổng hợp. 

2. Độ hoạt động của hai dãy xúc tác Mg-Co-Al-CO3 và Mg-Al-MoO4 

trong phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren ở điều kiện êm dịu cho thấy: 

- Dãy xúc tác Mg0,7-yCoyAl0,3(OH)2(CO3)0,15.mH2O cho hoạt tính tốt với 

giá trị y = 0,2; 0,3 ở điều kiện phản ứng tối ưu là: Nhiệt độ phản ứng 

85
o
C, thời gian phản ứng là 6 giờ, độ chuyển hóa stiren trên 90%, độ 

chuyển chọn lọc stiren oxit trên 40 %, độ chọn lọc benzandehit trên 

50%. 

 Hoạt tính xúc tác phụ thuộc mạnh vào hàm lượng Co
2+

 và điều kiện 

phản ứng. Các ion Co
2+

 trong cấu trúc tinh thể hidrotanxit đóng vai trò 

là tâm hoạt động cho phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren thành stiren oxit, 

trong khi đó các ion Co
2+

 nằm ngoài mạng thực hiện phản ứng oxi hóa 
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stiren thành nhiều sản phẩm khác nhau.  

- Dãy xúc tác Mg1-zAlz(OH)2(MoO4)z//2.mH2O cho hoạt tính xúc tác tốt 

nhất khi z = 0,3 – 0,4 ở điều kiện phản ứng thích hợp là: Nhiệt độ 90
o
C, 

thời gian phản ứng từ 4 – 20 giờ, tác nhân oxi hóa là oxi không khí, 

dung môi DMF thu được độ chuyển hóa stiren trên 15%, độ chọn lọc 

tổng sản phẩm trên 90%. Độ chuyển hóa stiren phụ thuộc vào bản chất 

của chất oxi hóa, tổng hàm lượng anion molipdat, các điều kiện phản 

ứng; trong khi đó độ chọn lọc sản phẩm liên quan đến vị trí molipdat 

giữa các lớp hoặc trên bề mặt ngoài của chất rắn. Các ion MoO4
2-

 tứ 

diện giữa các lớp brucite là tâm hoạt động cho phản ứng epoxi hóa, 

trong khi tất cả các anion molipdat còn lại đều có khả năng thực hiện 

phản ứng oxi hóa stiren thành benzandehit. Các kết quả nghiên cứu nhận 

được oxi không khí là tác nhân oxi hóa triển vọng cho sự chuyển hóa 

chọn lọc stiren thành stiren oxit và benzandehit. 

3. Cả hai dãy xúc tác hidrotanxit Mg-Co-Al-CO3 và Mg-Al-MoO4 đều tỏ 

ra rất hoạt động trong phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren thành 

benzandehit và stiren oxit với tác nhân oxi hóa là oxi không khí, phù 

hợp với xu thế ứng dụng quá trình hóa học xanh với xúc tác dị thể. 
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