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

 - Đã chỉ ra được đặc trưng cấu trúc của sepiolite ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 

xúc tác Cr(III) trong phản ứng oxi hóa ancol benzylic thành benzanđehit. 

 + Tâm Cr(III) trong mao quản được bền vững hóa bởi mao quản và đóng vai trò xúc 

tác chủ yếu cho oxi hóa chọn lọc ancol benzylic thành benzanđehit. 

 + Tâm Cr(III) trên bề mặt và miệng mao quản của vật liệu sepiolite có tác dụng phân 

hủy t-BuOOH thành các gốc tự do t-BuO
.
 hay t-BuOH

.
 và phản ứng oxi hóa BzOH chạy 

theo cơ chế gốc tự do, không chọn lọc thành benzanđehit. 

 - Kết quả nghiên cứu chỉ ra độ bền hoạt tính của xúc tác Cr2O3 được cải thiện khi phân 

hủy Cr(OH)3 ở nhiệt độ cao trong các kênh mao quản sepiolite. Việc cố định các hạt nano 

oxit Cr2O3 trong mao quản đã hạn chế quá trình rửa trôi các ion crom và làm tăng độ bền 

xúc tác. 

 - Nghiên cứu khảo sát dãy các oxit kim loại chuyển tiếp mang trên chất mang sepiolite 

đối với phản ứng oxi hóa ancol benzylic. Kết quả tìm ra dãy xúc tác MeOx-10/sepiolite hoạt 

động theo trật tự CrOx-10/sepiolite > CoOx-10/sepiolite > CuO-10/sepiolite > MnOx-

10/sepiolite > NiO-10/sepiolite đối với phản ứng oxi hóa pha lỏng ancol benzylic. Crom 

oxit thể hiện hoạt tính cao nhất trong khi niken thể hiện khả năng xúc tác oxi hóa ancol kém 

nhất ở cùng điều kiện tiến hành phản ứng. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

 Xúc tác oxit kim loại chuyển tiếp mang trên sepiolite được ứng dụng làm xúc tác cho 

phản ứng oxi hóa ancol benzylic với t-BuOOH cho kết quả độ chọn lọc sản phẩm 

benzandehit cao. Sản phẩm này là nguyên liệu quý cho các ngành công nghiệp dược phẩm, 

hương liệu, thuốc nhuộm, hóa nông, mỹ phẩm và hóa chất. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Biến tính sepiolite để phân tán oxit kim loại chuyển tiếp khác mang ứng dụng làm xúc 



 

 

tác cho phản ứng oxi hóa các ankyl benzen. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

The structure of sepiolite and the nature of transition metal oxides have strongly affected 

the catalytic activity in the oxidation reaction of benzyl alcohol. 

+ Cr (III) ions in sepiolite tunnels are stabilized and play an important role in the 

selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde. 

+ Cr (III) species on the surface and in the open tunnels of sepiolite decompose t-

BuOOH into t-BuO
.
 or t-BuOH

.
 radicals and the oxidation reaction of benzyl alcohol occurs 

in a free radical mechanism. 

The catalytic stability of Cr2O3 catalyst is enhanced by the decomposition of Cr(OH)3 at 

higher temperature in tunnels and channels of sepiolite. The deposition of Cr2O3 oxide 

nanoparticles in the channels and tunnels leads to stabilize the catalytic stability during 

oxidation process. The reaction mechanism of benzyl alcohol oxidation on Cr/sepiolite 

catalysts was postulated.  

Comparative activity of MeOx-10/sepiolite catalyst series in the oxidation of benzyl 

alcohol has been performed. The results show that the catalytic activity exhibits in the order 

of CrOx-10/sepiolite > CoOx-10/sepiolite > CuO-10/sepiolite > MnOx-10/sepiolite > NiO-

10/sepiolite for oxidation of liquid phase benzyl alcohol under the same preparation and 

reaction conditions. The chromium oxide exhibited the highest activity while nickel oxide 

exhibited the lowest oxidation catalytic activity in the present report. 

12. Practical applicability, if any:  

Transition metal oxides-supported sepiolite catalysts would be used as a catalyst for the 

oxidation of benzyl alcohol with t-BuOOH resulting in a high selectivity of benzaldehyde. 

This product is a valuable chemical for pharmaceutical industries, aromatics, dyes, 

agrochemicals, cosmetics and chemicals. 

13. Further research directions, if any:  



 

 

Developing the study denatured sepiolite and then using denatured sepiolite as the 

carrier for transition metal oxides to investigate the oxidation reaction of alkyl benzene. 
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