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Tóm tắt nội dung luận án: 

Hạt nano siêu thuận từ CoFe2O4 được tổng hợp bằng phương pháp vi nhũ và biến 

tính bằng cách kết hợp ligand và palladium acetate để hình thành xúc tác phức với hàm 

lượng palladium 0,33 mmol/g. Đặc tính xúc tác được xác định bằng phương pháp nhiễu 

xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM), kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), 

phân tích nhiệt trọng lượng (TGA), từ kế mẫu rung (VSM), biến đổi Fourier hồng ngoại 

(FT-IR), quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), phân tích hàm lượng nitơ. Kết quả chứng 

minh rằng hạt nano từ tính Pd(II)-CoFe2O4 là một xúc tác hiệu quả cho phản ứng ghép đôi 

C-C như phản ứng Suzuki giữa 4’-bromoacetophenone với phenylboronic acid, phản ứng 

Sonogashira giữa 4’-bromoacetophenone với phenylacetylene, và phản ứng Heck giữa 

4’-bromoacetophenone với styrene dưới điều kiện gia nhiệt thông thường và có sự hỗ trợ 

vi sóng. Hiệu quả xúc tác được đánh giá qua độ chuyển hóa và xác định bằng sắc ký khí. 

Xúc tác có thể được tái sử dụng nhiều lần mà hoạt tính không giảm. 

Các kết quả đạt được của luận án: 

 Đầu tiên, chúng tôi đã tổng hợp thành công 2 dạng xúc tác trên chất mang hạt 

nano từ tính: dạng amine hóa bề mặt (2N-MNPs) và dạng gắn tâm palladium (Pd-1N-

MNPs, Pd-2N-MNPs và Pd-3N-MNPs). Các thông số hóa lý đặc trưng, tính chất nhiệt và 

từ của các dạng xúc tác đã được kiểm tra và so sánh, là cơ sở cho các nghiên cứu về sau.  



 Mục tiêu của luận án là khảo sát 4 dạng phản ứng ghép đôi carbon-carbon thông 

dụng như Knoevenagel, Heck, Suzuki và Sonogashira. Nghiên cứu đã chứng minh cả hai 

dạng xúc tác trên chất mang nano từ tính đều thể hiện hoạt tính mạnh với độ chuyển hóa 

cao trong điều kiện gia nhiệt thông thường hay có hỗ trợ vi sóng. Điều kiện phản ứng tối 

ưu đã được xây dựng và ảnh hưởng của các nhóm hút/đẩy điện tử đến độ chuyển hóa 

cũng được đánh giá.  

 Bên cạnh hiệu quả xúc tác, bản chất tác động lên phản ứng của xúc tác trên chất 

mang nano từ tính được chứng minh là dị thể trên tất cả các dạng ghép đôi carbon-carbon 

được khảo sát. Xúc tác có khả năng tái sử dụng rất cao, sau 5 lần thu hồi vẫn thể hiện 

hoạt tính tốt với độ chuyển hóa đều lớn hơn 93%.  

 Đặc biệt, lần đầu tiên các cấu trúc tinh thể, tính chất nhiệt và từ của xúc tác sau khi 

sử dụng (tái sử dụng 5 lần) được đánh giá. Các kết quả đã chứng minh sự bền vững trong 

cấu trúc và đặc tính của lõi hạt nano từ tính khi được sử dụng làm chất mang của xúc tác.  

Như vậy, có thể thấy ngoài sự dễ dàng trong quá trình thu hồi sau phản ứng và 

hiệu quả cao khi tái sử dụng nhiều lần mà hoạt tính không giảm đáng kể, xúc tác trên chất 

mang nano từ tính còn thể hiện được độ bền vượt trội của cấu trúc lõi hạt nano từ tính sau 

nhiều tác động của môi trường. Điều này làm nền tảng cho các nghiên cứu mở rộng hơn 

khi ứng dụng hạt nano từ tính làm chất mang các xúc tác khác và trên những dạng phản 

ứng khác nhau.  
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