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Những đóng góp mới của luận án: 

1. Đ  t n  h p đư       ph    h t  im  oại-  s    hi     -   - PTE     :  n ho   

Co)  ằn  phản  n   ộn  nu   ophi    ủ  s  i y   d hyd      ) với 3-

aminopropyltriethoxysilane (APTES) trong dung môi ethanol.  

2. Đ  t n  h p     mẫu vật  iệu   -Sal-APTES-MCM-41 với     hàm  ư n   im  oại 

   ) tươn   n  tron   hoản  từ 0,5 đến 12,0%  ằn  phản  n   hép-n ưn  tụ  iữ  ph     -

Sal- PTE  với  ề m t  h t m n   C -41.  ự “ ắn  ết”  iữ  ph     s    hi      -Sal-

 PTE  với  ề m t  h t m n   C -41  à  ó  ản  h t hó  họ  với năn   ư n   iên  ết  ớn Ea 

= 55,3 kcal/mol. 

3. Đ  t n  h p     mẫu vật  iệu  h   ph    ủ  Co, ph    ủ   n ho   đồn  thời Co-

 n với hàm  ư n   im  oại 1% n ưn  tụ trên      h t m n  m o quản trun   ình dạn   ụ  

 ăn   B -15 và dạn   ập phươn   B -16.  

4. Lần đầu tiên, n hiên   u một    h  ó hệ thốn  phản  n  oxy hó  p-xy  n  th o định 

hướn  tạo thành   id t r phth  i  trên xú  t     -Sal-APTES-MCM-41 với     à  n, Co 

riên   ẽ h y hỗn h p  n-Co ở điều  iện “êm dịu”: ph   ỏn ,  p su t thườn , với  h t oxy hó  

H2O2.   điều  iện th  h h p nh t trên xú  t    n-Co-Sal-APTES-MCM-41, độ  huyển hó  p-

xy  n   à 100%, hiệu su t tạo   id t r phth  i   à 57,95% và hàm  ư n  4-

carboxybenzaldehyde (4-CB ) nhỏ hơn 25 ppm.                                                   
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The new contributions of the thesis: 
 

1. We have synthesized Me-Sal-APTES Schiff-base-metal complexes (Me: Mn or 

Co) by nucleophile nucleophile addition reaction of salicylaldehyde nucleophile (Sal), with 

3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) in ethanol solvent. 

2. Have synthesized the material samples of Me-Sal-APTES-MCM-41 with the 

metal content (Me) respectively in the range from 0.5 to 12.0% by condensation-

connection reactions between Me-Sal-APTES complex with carrier surface MCM-41. The 

"cohesion" between Me-Sal-APTES Schiff base complex and MCM-41 carrying surface 

are chemical nature for large binding energy Ea = 55.3 kcal/mol. 

3. Have synthesized material samples containing Co complex, Mn complex, or 

simultaneously Co-Mn with 1% metal content condensed in the average carrier capillary in 

SBA-15 hexagonal form and SBA-16 cube form. 

4. For the first time, research systematically on oxidation p-xylene oriented 

terephthalic acid formed in the Me-Sal-APTES-MCM-41 catalytic with Me as Mn, Co 

individually or Mn-Co mixture in "mellow" conditions :  liquid form, normal pressure, 

with an oxidant H2O2.  At most appropriate conditions on Mn-Co-Sal-APTES-MCM-41 

catalytic, the p-xylene metabolism is 100%, terephthalic acid creation performance is 

57.95% and the content of the 4-carboxybenzaldehyde (4-CBA) is under 25 ppm. 
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