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Đóng góp khoa học của luận án 

Trong luận án này, chúng tôi đóng góp cho khoa học phương pháp mới để tổng hợp vật 

liệu MOF dựa trên cụm kim loại Ti-oxo, một loại vật liệu rất ít gặp trong hóa học vật liệu MOF. 

Phương thức tổng hợp chứng minh sự hình thành của cụm Ti-oxo tại chỗ (in situ) trong qui trình 

tổng hợp vật liệu với các cầu nối cứng và bền vững. Kỹ thuật này đóng góp một phương pháp 

tổng hợp MOF dựa trên cụm Ti-oxo, khắc phục các yếu tố phụ xảy ra: quá trình hình thành sol, 

gel, hoặc vô định hình. Sự phát triển các vật liệu tinh thể mới có cấu trúc mở rộng dựa trên tâm 

kim loại Ti (IV), được quan tâm rất lớn từ cộng đồng các nhà khoa học vật liệu trong những năm 

gần đây. Tuy nhiên, do những khó khăn trong việc tổng hợp vật liệu Ti-MOF nên cho đến nay 

mới chỉ có khoảng 5 Ti-MOF được công bố, so đến hàng ngàn các MOF trên nền ion kim loại 

khác. Do vậy, có thể nói vẫn còn thiếu một cách tiếp cận phổ quát trong phương thức tổng hợp 

Ti-MOF. 

Chúng tôi mô tả phương thức thiết kế, tổng hợp và đặc trưng cấu trúc đầy đủ của hai vật 

liệu hai chiều Ti-MOF mới đồng cấu trúc tên là MOF-901 và MOF-902. MOF-901 và MOF-902 

được hình thành bằng phương pháp tổng hợp chưa từng có, theo đó các cụm titan-oxo kết hợp 

với nhau bằng cầu nối liên kết cộng hóa trị imine. Chúng tôi tiếp tục chứng minh hiệu suất 

quang hoá xúc tác rất cao của MOF-901, MOF-902 thông qua phản ứng trùng hợp polymer 

methyl methacrylate (MMA), benzyl methacrylate (BMA) và styrene (St) dưới ánh sáng khả 

kiến. Đặc biệt, MOF-901, MOF-902 thể hiện hoạt tính quang hoá vượt trội so với xúc tác 

thương mại Degussa P-25 TiO2 và các MOF liên quan khác có cùng hàng rào năng lượng. Công 



trình này mở ra hướng mới trong các tiếp cận, thiết kế và tổng hợp vật liệu MOF dựa trên sự kết 

hợp hoá học vật liệu Khung Cơ kim (MOF) và vật liệu Khung Hữu cơ cộng hóa trị (COF). 

Thật vậy, bằng cách kết hợp các đơn vị liên kết imine liên hợp cao, chúng tôi đã tổng hợp 

thành công MOF-902, làm dịch chuyển khả năng hấp thu ánh sáng nhìn thấy ở vùng ánh sáng 

đỏ, dẫn đến làm giảm hàng rào năng lượng (khoảng 2,50 eV). MOF-902 thể hiện hoạt tính xúc 

tác quang hoá rất cao trong phản ứng trùng hợp với nhiều monome khác nhau như MMA, BMA, 

và St. Các polymer thu được dưới xúc tác của MOF-902 có trọng lượng phân tử cao (Mn) và chỉ 

số phân tán (PDI) rất thấp. Với hệ thống liên hợp cao trong cấu trúc, MOF-902 mang đến hiệu 

suất tốt hơn và chất lượng polymer cao hơn so với MOF-901. Tính chất xúc tác quang của 

MOF-902 còn vượt trội hơn xúc tác thương mại P25-TiO2 cũng như các MOF khác sở hữu hàng 

rào năng lượng tương tự. 

Theo quan điểm về tầm quan trọng của tinh thể học, vật liệu vi xốp ứng dụng cho năng 

lượng sạch và các ứng dụng quang xúc tác khác, chúng tôi nhận thấy rằng công trình này sẽ 

nhận được mối quan tâm rộng rãi từ các nhà hóa học, nhà vật lý, kỹ sư và các nhà khoa học 

thuộc lĩnh vực nghiên cứu thiết kế các vật liệu có cấu trúc và tính chất xốp. 

Thêm vào đó, chúng tôi đã tổng hợp thành công và phân tích đặc trưng cấu trúc ba vật liệu 

MOF mới bao gồm cả hai MOF-Fe(III) và một MOF-Cu(II) với tên gọi tương ứng là MOF-903, 

-904 và VNU-18. Cấu trúc tinh thể của các vật liệu MOF này được phân tích đầy đủ bằng 

phương pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể (SXRD). Bên cạnh đó, các đặc điểm cấu trúc của các 

MOF này bao gồm độ ổn định nhiệt, độ xốp, và độ kết tinh được xác định bằng phân tích nhiệt 

trọng lượng (TGA), hấp phụ đẳng nhiệt nitơ ở áp suất thấp, và nhiễu xạ tia X dạng bột (PXRD). 
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