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Mục tiêu nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, nhóm chúng tôi sử dụng một số ligand có giá thành thấp 

đã được thương mại hóa để kết hợp với iron và cobalt nhằm tổng hợp một số vật 

liệu khung cơ-kim hoàn toàn mới (MOFs). Sau đó, vật liệu MOFs sẽ được phân 

tích bằng phương pháp nhiễu xạ đơn tinh thể nhằm xác định cấu trúc. Trên cơ sở 

cấu trúc vật liệu thu được và những tính chất hóa lí khác, nhóm sẽ tiến hành nghiên 

cứu ứng dụng cho vật liệu mới. 

Nghiên cứu ứng dụng của vật liệu mới  

Ứng dụng 1: Nêu bật những ưu điểm của vật liệu MOFs mới với kích thước lỗ 

xốp lớn và diện tích bề mặt cao có thể ứng dụng làm xúc tác dị thể với hoạt tính 

cao, cho phản ứng tổng hợp một số hợp chất hữu cơ có kích thước lớn mà chúng 

không thể được thực hiện bởi những vật liệu MOFs cũ có kích thước lỗ xốp nhỏ 

hơn. 

Ứng dụng 2: Tổng hợp vật liệu MOFs  nhằm đạt độ dẫn proton cao ở nhiệt độ 

cao (T ≥ 95 ºC) với độ ẩm thấp (RH ≤ 60 % ). 

Đóng góp khoa học 

1. Tổng hợp thành công bốn vật liệu mới và khảo sát tính chất của vật liệu mới 

 Bốn vật liệu MOFs mới với tên gọi VNU-10, VNU-15, Fe-NH2-BDC và Fe-

BTC đã được tổng hợp và cấu trúc của chúng đã được xác định bằng phương 

pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể (SC-XRD). 



 Vật liệu VNU-10 và VNU-15 đã được phân tích bằng nhiều phương pháp phân 

tích hóa lí khác nhau, bao gồm phương pháp nhiễu xạ tia X, phân tích phổ hồng 

ngoại (FT-IR), phân tích nhiệt khối lượng (TGA), phân tích đường đẳng nhiệt 

hấp phụ (CO2, CH4, N2, H2O), phân tích phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). 

 Một số phân tích sơ bộ của Fe-NH2-BDC và Fe-BTC đã được thực hiện như 

phương pháp nhiễu xạ tia X, phân tích phổ hồng ngoại (FT-IR), phân tích nhiệt 

khối lượng (TGA). 

2. Ứng dụng của vật liệu VNU-10 

 VNU-10 với kích thước lỗ xốp lớn được ứng dụng để xúc tác cho phản ứng 

amin hóa benzoxazole với độ chuyển hóa cao. Thêm vào đó, VNU-10 còn thể 

hiện hoạt tính xúc tác rất mạnh so với vật liệu Co2(BDC)2(DABCO) đã được 

công bố trước đây cũng như nhiều loại xúc tác xốp có chứa cobalt khác. 

 Xúc tác VNU-10 có thể tái sử dụng nhiều lần với hoạt tính không thay đổi. 

Thêm vào đó, thí nghiệm phản ứng có kiểm soát (controlled reaction) cho thấy 

bản chất dị thể của xúc tác VNU-10. 

 Một số dẫn xuất của benzoxazole với các amin khác nhau đã được tổng hợp với 

hiệu suất cao khi sử dụng xúc tác VNU-10. 

3. Ứng dụng của VNU-15 

 Kết quả phân tích cho thấy VNU-15 có khả năng dẫn proton rất tốt (2.9 × 10-2 

Scm-1) ở những điều kiện khá gần với điều kiện hoạt động thực tế của pin nhiên 

liệu H2 (60% RH và 95 °C) với năng lượng hoạt hóa thấp (0.22 eV). 

 Kết quả phân tích độ dẫn proton theo thời gian ở 60% RH và 95 °C  của VNU-

15 cho thấy độ dẫn ổn định và không thay đổi đáng kể sau 40 giờ khảo sát. 

 Kết quả phân tích nhiễu xạ tia X, phổ hồng ngoại (FT-IR) cho thấy vật liệu 

VNU-15 vẫn giữ nguyên cấu trúc sau khi thực hiện phép đo độ dẩn proton. 

 Độ dẫn proton của VNU-15 thuộc nhóm cao nhất khi so sánh với những vật liệu 

MOFs khác, đặc biệt khi xem xét điều kiện hoạt động thực tế của VNU-15. 
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