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Tóm tắt nội dung luận án: 

Vật liệu khung cơ kim IRMOF-8, ZIF-9, MOF-199 and IRMOF-3 được tổng hợp 

bằng phương pháp dung môi nhiệt và được sử dụng làm xúc tác cho các phản ứng acyl 

hóa Friedel-Craft, phản ứng Knoevenagel, Aza-Michael và phản ứng  Paal Knorr. Các 

xúc tác rắn trên được phân tích cấu trúc 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), biến đổi Fourier hồng ngoại (FT-IR), quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), 

đo diện tích bề mặt bằng đường đẳng nhiệt hấp phụ nito.Các phản ứng được khảo sát có 

độ chuyển hóa cao dưới sự hiện diện của các loại vật liệu MOF làm xúc tác trong môi 

trường không sử dụng khí trơ. Các xúc tác rắn được tách ra dễ dàng khỏi hỗn hợp phản 

ứng bằng ly tâm đơn giản và có thể được tái sử dụng với hoạt tính không bị suy giảm 

đáng kể. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của việc hòa tan tâm xúc tác  trong dung dịch 

phản ứng và khả năng xúc tác làm việc trong điều kiện đồng thể xác định các phản ứng 

khảo sát chỉ xảy ra trong điều kiện xúc tác dị thể. 

 

 

 



Các kết quả đạt được của luận án: 

Các vật liệu tinh thể có cấu trúc lỗ xốp cao bao gồm IRMOF-8, ZIF-9, MOF-199, và 

IRMOF-3 được tổng hợp bằng phương pháp dung môi nhiệt. Cấu trúc xốp của các vật 

liệu MOF được xác định bằng các phương pháp phân tích  hiện đại bao gồm TEM, SEM, 

XRD. Độ bền nhiệt của các vật liệu xác định bằng TGA trong khoảng 300-400
0
C. Hàm 

lượng kim loại trong các vật liệu MOFs được xác định bằng kỹ thuật AAS và các nhóm 

chức của vật liệu được xác định bằng FT-IR. Diện tích bề mặt riêng của các loại MOF 

xác định bằng đường hấp phụ đẳng nhiệt thu được như sau IRMOF-8 là 2110 m
2
/g, ZIF-9 

1144 m
2
/g, MOF-199 là 1970 m

2
/g , IRMOF-3 là 3295 m

2
/g..   

Các vật liệu MOF được sử dụng như là xúc tác cho các phản ứng như sau: IRMOF-8 cho 

phản ứng acyl hóa Friedel- Craft, ZIF-9 cho phản ứng Knoevenagel reaction, MOF-199 

cho phản ứng aza-Michael , và xúc tác RMOF-3 cho phản ứng Paal-Knorr reaction. Tất 

cả các phản  ứng xảy ra trong điều kiện không yêu cầu môi trường khí trơ với độ chuyển 

hóa cao và tốc độ phản ứng tương đương với các loại xúc tác đã được khảo sát trước đây. 

Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của việc hòa tan tâm xúc tác  trong dung dịch phản ứng 

và khả năng xúc tác làm việc trong điều kiện đồng thể cho thấy các phản ứng đều ngưng 

xảy ra khi xúc tác rắn được tách ra khỏi dung dịch, do đó các phản ứng khảo sát chỉ xảy 

ra trong điều kiện xúc tác dị thể. 

Khả năng thu hồi và tái sử dụng các xúc tác cũng được khảo sát, và kết quả thí nghiệm 

cho thấy các xúc tác đều có thể thu hồi và tái sử dụng mà không bị suy giảm tính chất 

đáng kể. 

Từ các kết quả nghiên cứu đã thu được, có thể kết luận việc sử dụng các vật liệu MOFs 

làm xúc tác có nhiều ưu điểm so với các xúc  tác acid Lewis truyền thống như  các muối 

AlCl3, TiCl4,  FeCl3 khan và có thể được sử dụng thay thế cho các loại xúc tác rắn khác 

cho các phản ứng tổng hợp hữu cơ. 
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