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MỞ ĐẦU 

Quá trình oxy hóa các loại hydrocarbon thơm có nhiều ứng dụng rất 

quan trọng trong thực tế, như oxy hóa hydrocarbon thơm trong công nghệ 

hóa dầu, oxy hóa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, các hydrocarbon thơm đa 

nhân ngưng tụ để xử lý ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là oxy hóa toluene tạo 

thành benzaldehyde, acid benzoic, oxy hóa p-xylene tạo thành acid 

terephthalic và benzene thành phenol và quinon. Benzaldehyde có nhiều 

ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, dược phẩm, công nghiệp nhựa và phẩm 

nhuộm. Acid terephthalic là một trong những sản phẩm hóa dầu rất quan 

trọng và là thành phần chính để sản xuất polyethylene terephthalate (PET) 

làm sợi dệt vải và chai nhựa... Theo số liệu thống kê có khoảng 42 triệu tấn 

acid terephthalic được sản xuất trên thế giới mỗi năm và 5,6 triệu tấn được 

sản xuất ở Hàn Quốc vào năm 2006. 

Xúc tác trên chất mang rắn đã và đang được các nhà khoa học quan 

tâm do có ưu điểm dễ tách ra khỏi hỗn hợp phản ứng và có khả năng tái sử 

dụng cao, cũng như giải quyết được những vấn đề sản phẩm phản ứng bị 

nhiễm vết kim loại nặng. Trong những năm gần đây, vật liệu mao quản 

trung bình (MQTB) ngày càng được ứng dụng rộng rãi vì có diện tích bề 

mặt lớn, kích thước mao quản rộng, đồng đều, hứa hẹn nhiều tiềm năng 

trong lĩnh vực xúc tác và hấp phụ. Việc nghiên cứu biến tính vật liệu 

MQTB được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm. Một loạt xúc tác dị 

thể có chứa phức manganese, cobalt và nhiều kim loại chuyển tiếp khác 

nhưng vẫn hoạt động theo cơ chế xúc tác phức đồng thể đã bắt đầu được 

nghiên cứu, loại xúc tác này được gọi là xúc tác “dị thể  iểu  i n” (pseudo-

hetegeneous catalysis). Hệ xúc tác này đã khắc phục được những nhược 

điểm của xúc tác đồng thể và tận dụng ưu điểm của xúc tác dị thể. Đã có 

một số công trình nghiên cứu tổng hợp xúc tác chứa phức manganese/cobalt 
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cho quá trình oxy hóa một số hợp chất hydrocarbon thơm. Tuy nhiên, hiệu 

suất của quá trình là chưa cao, còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. 

Vì vậy, mục tiêu của luận án là nghiên cứu tổng hợp một hệ xúc mới, 

tận dụng được những ưu điểm của xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể để làm 

xúc tác cho quá trình oxy hóa p-xylene thành acid terephthalic đạt hiệu suất 

cao, theo định hướng chung của thế giới về “dị thể hóa các quá trình xúc 

tác đồng thể” trong lĩnh vực xúc tác. 

Xuất phát từ ý nghĩa về mặt khoa học cũng như về mặt thực tiễn, đề 

tài luận án được lựa chọn là: “Tổng hợp và đặc trƣng hệ xúc tác phức 

kim loại trên chất mang mao quản trung bình cho phản ứng oxy hoá p-

xylene thành acid terephthalic”. 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Phần tổng quan giới thiệu chung về vật liệu mao quản trung bình, chất 

mang MCM-41, SBA-15, SBA-16. Phức chất base Schiff, chức năng hóa 

phức chất base Schiff lên bề mặt chất mang mao quản trung bình, ứng dụng 

làm chất xúc tác cho phản ứng oxy hóa các hydrocarbon thơm, đặc biệt oxy 

hóa p-xylene định hướng acid terephthalic. 

CHƢƠNG 2. NỘI UNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. MỤC TIÊU 

Tổng hợp được vật liệu xúc tác chứa phức chất base Schiff gắn lên bề 

mặt chất mang mao quản trung bình (MCM-41, SBA-15, SBA-16) có tính chất 

bề mặt tốt và ứng dụng chúng trong lĩnh vực xúc tác. 

2.2. NỘI DUNG 

- Tổng hợp chất mang M M-41, SBA-15 và SBA-16. 

- Tổng hợp phối tử (ligand) Sal- PT S và phức base Schiff Me-Sal- 

APTES (Me là Mn và Co). 

- Tổng hợp vật liệu xúc tác bằng cách biến tính phức base Schiff lên bề 

mặt chất mang MCM-41, SBA-15 và SBA-16 với hàm lượng kim loại khác 
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nhau. 

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng oxy hóa p-xylene trên 

các hệ xúc tác đã tổng hợp. 

- Thảo luận cơ chế phản ứng oxy hóa p-xylene thành acid terephthalic 

trên hệ xúc tác chứa phức manganese, cobalt đã tổng hợp được. 

- So sánh hiệu suất phản ứng oxy hóa p-xylene thành acid terephthalic 

trên hệ xúc tác chứa các chất mang khác nhau (MCM-41, SBA-15 và SBA-16). 

- Nghiên cứu tính dị thể của xúc tác. 

- Nghiên cứu khả năng tái sử dụng xúc tác. 

2.3. CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Sử dụng các phương pháp: XRD, FR-IR, TG-DTA, TEM, XPS, 

BET, UV-Vis-DR, UV-Vis, EDX, TG-DSC, ESI/MS, GC-MS, HPLC, phân 

tích nguyên tố.  

2.4. THỰC NGHIỆM 

 Tổng hợp chất mang MCM-41, SBA-15 và SBA-16 bằng phương 

pháp thủy nhiệt. Tổng hợp phức base Schiff và biến tính lên bề mặt chất 

mang bằng phương pháp ghép gián tiếp. Thí nghiệm nghiên cứu phản ứng 

oxy hóa p-xylene thành acid terephthalic trên hệ xúc tác đã tổng hợp. 

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tổng hợp phối tử và phức chất base Schiff  Me-Sal-APTES 

3.1.1. Xác định tỉ lệ hợp thức của phối tử và phức chất base Schiff  Me-

Sal-APTES 

Phản ứng tạo phối tử Sal-APTES có dạng: 

o-HO-C6H4-CHO  +  H2N-(CH2)3-Si(OC2H5)3 

  → o-HO-C6H4-CH=N-(CH2)3-Si(OC2H5)3  +  H2O                     (3.1)                              

Phản ứng tạo phức Me-Sal-APTES: 

2o-HO-C6H4-CH=N-(CH2)3-Si (C2H5)3 + Me(CH3COO)2 

→ Me[O-C6H4-CH=N-(CH2)3-Si(OC2H5)3]2  +  2 CH3COOH      (3.2)                 
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Cả hai phức chất Co-Sal-APTES và Mn-Sal-APTES tạo thành đều 

tồn tại dạng tinh thể màu xanh oliu (màu của phức Co-Sal- PT S đậm hơn 

màu của Mn-Sal-APTES). Nhiệt độ nóng chảy của Co-Sal-APTES là 84,7 ± 

0,2 
o
C, Mn-Sal-APTES là 126,8 ± 0,2 

o
C. Kết quả này có thể cho thấy có sự 

hình thành phối tử và phức nên nhiệt độ nóng chảy của chúng khác với các 

muối ban đầu. 

Hình 3.2. Phổ UV-Vis của: (a) phối tử Sal-APTES, (b) Me(OAc)2,  

(c) phức Me-Sal-APTES, Me là Co (A) hay Mn (B) 

3.1.2. Phổ tử ngoại - khả ki n (UV-Vis) 

Phổ tử ngoại - khả kiến (UV-Vis) của muối cobalt acetate 

Co(OAc)2.4H2O, manganese acetate Mn(OAc)2.4H2O, phối tử base Schiff 

Sal-APTES và sản phẩm phức chất Co-Sal-APTES, Mn-Sal- PT S được 

đo trong dung môi ethanol, kết quả trình bày ở hình 3.2. Kết quả cho thấy 

Me-Sal-APTES có màu xanh oliu, hình dạng phổ và các cực đại hấp thụ 

khác với phối tử Sal-APTES và các muối Me(OAc)2 ban đầu, chứng tỏ đã 

có phản ứng tạo phức giữa phối tử với các ion kim loại. 

3.1.3. Phân tích phổ hồng ngoại FT-IR của phối tử và phức chất 

Phương pháp phân tích phổ hồng ngoại FT-IR  của chất mang của APTES 

(a), phối tử Sal-APTES (b), phức Co-Sal-APTES (c) và  phức Mn-Sal-

 PT S (d) được trình bày ở hình 3.4. 
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Hình 3.4. Phổ FT-IR của: (a) APTES; (b) Sal-APTES, 

 (c) phức Co-Sal-APTES và (d) phức Mn-Sal-APTES 

Kết quả cho thấy, peak ở số sóng 3298 cm
-1

 đặc trưng cho nhóm -NH2 tự do 

trong  PT S (a) ban đầu đã biến mất trên phổ IR của phối tử Sal-APTES 

(b) và các phức chất (c), (d). Thay vào đó, xuất hiện thêm peak tại số sóng 

1635 cm
-1

 (b) và 1627 cm
-1

 (c), 1653 cm
-1

 (d) đặc trưng cho dao động hoá 

trị của nhóm -C=N-, không có trên phổ của (a) ban đầu. Đây là bằng chứng 

cho thấy nhóm -NH2 của  PT S đã tham gia phản ứng ngưng tụ với nhóm 

-CHO của Sal tạo thành nhóm imine (-C=N-). Kết quả này tương tự với các 

công bố của một số tài liệu tham khảo. 

3.1.4. Phổ khối lượng ESI/MS của phối tử Sal-APTES và phức chất Me-

Sal-APTES 

Phân tích phổ khối lượng của ligand (Sal-APTES) và phức chất Me-

Sal-APTES nhằm xác định khối lượng phân tử của phối tử và phức chất, từ 

đó dự đoán cấu trúc của phức chất. Kết quả phổ ESI/MS cho thấy, đối với 

ligand (Sal- PT S) MS thu được cho tín hiệu m/z = 326 ứng với ion 

[C16H27O4NSi]+H
+
, kết quả này phù hợp với kết quả tính theo lý thuyết cho 
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phân tử C16H27O4NSi là 325. Tương tự MS của phức Co-Sal-APTES cho tín 

hiệu m/z = 708 ứng với ion [C32H52O8N2Si2Co]+H
+
, kết quả này phù hợp 

với kết quả tính theo lý thuyết cho phân tử C32H52O8N2Si2Co là 707 và phức 

Mn-Sal-APTES cho tín hiệu m/z = 704 ứng với ion 

[C32H52O8N2Si2Mn]+H
+
, kết quả tính theo lý thuyết cho phân tử 

C32H52O8N2Si2Mn là 703. 

3.1.5. Phân tích thành phần nguyên tố của phối tử và phức Me-Sal-

APTES 

Kết quả thành phần các nguyên tố giữa lý thuyết và thực nghiệm 

tương đồng nhau.  ó thể kết luận thành phần phối tử và phức chất tổng hợp 

được phù hợp với công thức giả định theo lý thuyết là Sal-APTES 

(C16H27O4NSi); Co-Sal-APTES (C32H52O8N2Si2Co) và Mn-Sal-APTES 

(C32H52O8N2Si2Mn). 

3.1.6. Đặc trưng phổ XPS của Me(OAc)2 và phức Me-Sal-APTES 

Phổ quang điện tử tia X cho thấy đối với manganese acetate tồn tại 

các peak Mn 2p3/2 và 2p1/2 tại năng lượng liên kết tương ứng 641,85 eV và 

653,54 eV. Kết quả này hoàn toàn tương đồng với năng lượng liên kết của 

Mn trong phức Mn-Sal-APTES ứng với 641,89 eV và 653,66 eV và không 

phát hiện được tín hiệu nào khác trong vùng năng lượng được quan sát. Do 

đó, trạng thái oxy hóa (+2) là tín hiệu chắc chắn với trạng thái oxy hóa của 

Mn trong Mn-Sal-APTES.  Tương tự, phổ XPS đối với dung dịch cobalt 

đồng thể Co(OAc)2 tinh khiết ban đầu và phức Co-Sal-APTES cũng cho kết 

quả năng lượng liên kết tương ứng với peak Co 2p3/2 là 779,86 eV và 

779,98 eV và giá trị năng lượng liên kết của Co 2p1/2 là 795,31 eV đối với 

dung dịch cobalt đồng thể và 795,08 eV đối với Co trong phức Co-Sal-

APTES. 
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3.2. Tổng hợp các hệ vật liệu xúc tác Me-Sal-APTES-MCM-41  

Chúng tôi tổng hợp vật liệu Mn-Sal-APTES-MCM-41 theo hai phương 

pháp là phương pháp ghép phức Mn-Sal-APTES lên MCM-41 (phương 

pháp A, Mn-Sal-APTES-MCM-41-( )) và phương pháp ghép phối tử Sal-

APTES lên MCM-41 trước, sau đó cho Mn(OAc)2 vào tạo phức trên MCM-

41 (phương pháp B, Mn-Sal-APTES-MCM-41-(B)). Vật liệu sau khi tổng 

hợp được xác định pha cấu trúc bằng giản đồ XRD. Kết quả XRD của 

MCM-41, Mn-Sal-APTES-MCM-41-(A) và Mn-Sal-APTES-MCM-41-(B) 

trình bày ở hình 3.9a, 3.9b và 3.9c cho thấy, các mẫu đều có peak nhiễu xạ 

đặc trưng (100) với góc nhiễu xạ tương ứng 2 = 2,30
0
 và 2,32

0
 và 2,33

0
; 

theo thứ tự tương ứng với khoảng cách mạng d100 (a) = 37,335 Å;  d100 (b) = 

37,343 Å và d100 (c) = 37,576 Å. 

Hình 3.9. Giản đồ XRD của (a) MCM-41, (b) Mn-Sal-APTES-MCM-41-(A) 

và (c) Mn-Sal-APTES-MCM-41-(B) 

Đường đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ vật lý nitơ của các mẫu 

MCM-41, Mn-Sal-APTES-MCM-41-(A) và Mn-Sal-APTES-MCM-41-(B) 

đều thuộc loại IV theo sự phân loại của IUPAC, với sự phân bố kích thước 

mao quản hẹp, đặc trưng cho vật liệu mao quản trung bình. Đặc điểm của 

đường cong trễ và các đường hấp phụ và giải hấp tương đối ở trong khoảng 
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0,4 - 0,8 P/P0 có thể cho thấy sự ngưng tụ của khí nitơ trong mao quản. Sự 

kết hợp của phức Mn-Sal-APTES trên chất mang MCM-41 gây ra hiện 

tượng giảm thể tích nitơ hấp phụ, giảm độ sắc nét của đường trễ và giảm thể 

tích của mao quản. 

Đường đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ N2 và đường cong phân bố 

đường kính mao quản của MCM-41 trình bày ở (hình 3.10a, a’) cho thấy 

đường hấp phụ và khử hấp phụ gần như trùng nhau và nằm trong khoảng 

0,45 – 0,9 P/P0, đường cong phân bố đường kính mao quản chỉ có một peak 

nhọn và sắc nét chứng tỏ vật liệu có cấu trúc mao quản trung bình dạng lục 

lăng đều đặn. 

Hình 3.10. Đường đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ N2 của (a) MCM-41, 

(b) Mn-Sal-APTES-MCM-41-(A), (c) Mn-Sal-APTES-MCM-41-(B) và 

đường cong phân bố đường kính mao quản của (a’) MCM-41, (b’) Mn-Sal-

APTES-MCM-41-(A), (c’) Mn-Sal-APTES-MCM-41-(B) 
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3.2.1. Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) và hàm lượng  im loại trong vật liệu 

xác định  ằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) 

Hình 3.11. Giản đồ XRD và hàm lượng kim loại trong vật liệu đo bằng AAS 

của: (A) Co-Sal-APTES-MCM-41, (B) Mn-Sal-APTES-MCM-41, với (a) 0, 

(b) 2, (c) 4, (d) 8 và (e) 10% kim loại 

Kết quả XRD của các hệ vật liệu Me-Sal-APTES-MCM-41 cho 

thấy các mẫu đều có peak nhiễu xạ mặt (100), với góc nhiễu xạ tương ứng 

là 2θ từ 2,30 đến 2,41 đặc trưng cho vật liệu mao quản trung bình và chứng 

tỏ cấu trúc của chúng không thay đổi khi đưa phức lên bề mặt mao quản. 

Chất mang MCM-41 có 3 peak nhiễu xạ 100 (cường độ 2295 cps), 110 

(cường độ 22,229 cps), 200 (cường độ 18,683 cps) đặc trưng cho cấu trúc 

lục lăng đều đặn. Tuy nhiên, khi ghép phức lên chất mang, cường độ peak 
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(100) giảm tương ứng với hàm lượng kim loại đưa vào vật liệu (1246, 1160, 

826, 388 cps với các mẫu Co-Sal-APTES-MCM-41 và 1124, 937, 715, 542 

cps với các mẫu Mn-Sal-APTES-MCM-41) và không xuất hiện hai peak 

mặt (110) và (200). Điều này cho thấy vật liệu không còn giữ được cấu trúc 

mao quản lục lăng đều đặn của chất mang MCM-41 ban đầu. Khi tăng hàm 

lượng kim loại trong vật liệu lên quá 10% hầu như vật liệu không còn ở 

dạng mao quản trung bình nữa (cấu trúc mao quản bị sập hoàn toàn), điều 

này có thể do lượng phức đi vào mao quản quá lớn làm cho kích thước lỗ 

trống của mao quản không còn nữa. 

3.2.2. Đường đẳng nhiệt hấp phụ -  hử hấp vật lý nitơ và đường cong 

phân bố  ích thước mao quản 

Tính chất bề mặt của chất mang MCM-41 và vật liệu Me-Sal-APTES-

MCM-41 được xác định bằng phương pháp hấp phụ - khử hấp phụ N2 ở 

77K. Chúng ta thấy rằng các mẫu vật liệu Mn-Sal-APTES-MCM-41 và 

MCM-41có hiện tượng trễ đặc trưng cho vật liệu có hệ mao quản trung bình 

trật tự. Hình dạng các đường trễ này theo sự phân loại của IUPAC thuộc 

vào loại IV kiểu H1. Đối với vật liệu  Mn-Sal-APTES-MCM-41 chứa 0,5%, 

1%, 2% kim loại ban đầu có thể quan sát sự ngưng tụ mao quản ở P/P0 rất 

rõ ràng, còn mẫu Mn-Sal-APTES-MCM-41(6%) ngưng tụ mao quản ít rõ 

ràng hơn và điều này chứng tỏ cấu trúc mao quản lục lăng của mẫu Mn-Sal-

APTES-MCM-41(6%) không còn được bảo toàn nữa. Ở mẫu Mn-Sal-

APTES-MCM-41(12%) không quan sát được sự ngưng tụ mao quản ở 

khoảng áp suất tương đối P/P0 thấp nghĩa là cấu trúc trật tự đã bị phá vỡ. 

3.2.3. Hình ảnh SEM và TEM 

Hình ảnh hiển vi điện tử quét của MCM-41 đo ở các độ phóng đại khác 

nhau (hình 3.15 (a), (a’)) tồn tại dạng hình cầu và phiến có kích thước hạt 

khác nhau 
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Hình 3.15.  nh   M của mẫu Si-MCM-41ở các độ phân giải khác nhau 

Khi đưa phức Co-Sal-APTES, Mn-Sal-APTES với hàm lượng 1% 

lên bề mặt MCM-41, hình thái của vật liệu hầu như không thay đổi so với 

hình thái của chất mang ban đầu (hình 3.16 (a), (b)) . Tuy nhiên, khi tăng 

hàm lượng phức lên 12% (hình 3.16 (a’), (b’)) thì xuất hiện nhiều phiến nhỏ 

to bám trên các hạt dạng cầu của MCM-41, thậm chí thay đổi hình thái bề 

mặt của chất mang. 

 3.2.4. Xác định năng lượng liên   t giữa phức  ase Schiff Me-Sal-

APTES với chất mang MCM-41  ằng phương pháp phân tích nhiệt TG-

DTA 

Giản đồ TG-DTA của vật liệu Me-Sal-APTES-MCM-41 được đo 

trong môi trường khí argon, kết quả thể hiện ở hình 3.20. 

Hình 3.20. Giản đồ TG-DTA của: (A) Co-Sal-APTES-MCM-41(2%), (B) 

Mn-Sal-APTES-MCM-41(2%) 

(a) (b) 



12 

Hình 3.21. Giản đồ TGA-DTA  của vật liệu Co-Sal-APTES-MCM-41 (2%) 

ở các tốc độ nâng nhiệt khác nhau: (a) 7, (b) 10, (c) 15, (d) 20, (e) 30 và (f) 

40 (độ/phút) 

Từ giản đồ TG-DTA hình 3.20, ta thấy trong khoảng nhiệt độ nhỏ 

hơn 100 
o
C, TGA cho thấy có hiện tượng mất nước hấp phụ vật lý. Trên 

DTA của Co-Sal-APTES-MCM-41 có sự mất khối lượng tại 433
o
C và DTA 

của Mn-Sal-APTES-MCM-41 là sự mất khối lượng ở 334 
o
C và 403 

o
C, 

đây chính là sự mất khối lượng của phối tử Sal-APTES.  

Sự liên kết giữa phức Me-Sal-APTES với chất mang MCM-41 thông 

qua sự tương tác giữa nhóm silanol (-OH) của chất mang MCM-41 với 

nhóm alkoxy silane(-OC2H5) của phối tử hữu cơ có thể được nghiên cứu 

theo phương pháp phi đẳng nhiệt (non-iso thermal method) bằng phương 

trình Kissinger. Tiến hành bằng phương pháp phân tích nhiệt TG-DTA của 

mẫu vật liệu Co-Sal-APTES-MCM-41 theo các tốc độ nâng nhiệt khác nhau 

(từ 7, 10, 15, 20, 30 và 40 
o
C/phút), kết quả nghiên cứu được trình bày ở 

hình 3.21. 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy ln(β/Tp
2
) có mối tương quan 

tuyến tính cao với 1/Tp với hệ số xác định xấp xỉ 1. Năng lượng hoạt hoá 

được tính theo phương trình Kissinger là:  a= 55,3 kcal/mol, năng lượng 

hoạt hoá này lớn hơn rất nhiều so với năng lượng liên kết hoá học trung 
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bình (5 kcal/mol), điều này chứng tỏ liên kết giữa phức Co-Sal-APTES với 

chất mang MCM-41 là liên kết hoá học. 

3.2.5. Phân tích phổ hồng ngoại FT-IR của vật liệu  

Phổ FT-IR  của chất mang MCM-41 (a), phức chất Co-Sal-APTES 

(b), Co-Sal-APTES-MCM-41 (c), Mn-Sal-APTES (d) và Mn-Sal-APTES-

MCM-41(e)  được trình bày ở hình 3.23. 

Trong vùng sóng 3350 cm
-1

 đến 3500 cm
-1

, trên cả 5 mẫu đều có các peak 

tương ứng với dao động hoá trị của các nhóm -OH có liên kết hydro, còn tại 

số sóng 1639 cm
-1 
là dao động biến dạng của nhóm -OH trong MCM-41.  

Có thể quan sát thấy dao động hoá trị đặc trưng của nhóm imine 

(C=N) ở 1627 cm
-1

 trong phức chất Co-Sal-APTES và vật liệu Co-Sal-

APTES-MCM-41. Trong khi đó đối với phức Mn-Sal-APTES và vật liệu 

Mn-Sal-APTES-MCM-41, các dao động của nhóm imine là 1653 cm
-1

 và 

1627 cm
-1

.  

Hình 3.23. Phổ FT-IR của:  (a) MCM-41, (b) Co-Sal-APTES,  

(c) Co-Sal-APTES-MCM-41, (d) Mn-Sal-APTES và (e) Mn-Sal-APTES-

MCM-41 

Độ 

truyề

n qua 

(abr.) 

50 

(%) 
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3.2.6. Trạng thái oxi hóa của kim loại Mn, Co trong phức và vật liệu 

3.2.6.1. Đặc trưng phổ UV-Vis-DRS 

Các dải hấp thụ của phức Co-Sal- PT S (258 và 387 nm) cũng hiện 

diện trên phổ UV-Vis-DRS của vật liệu Co-Sal-APTES-MCM-41 (2, 4, 8 

và 10%) trong vùng 250-260 (-*) và 300-400 nm (n-*) nhưng có sự 

dịch chuyển về 270 nm và 402-408 nm. Sự dịch chuyển này cho thấy có sự 

tương tác phối trí giữa chất mang MCM-41 với phức Co-Sal-APTES. 

3.2.6.2. Đặc trưng phổ quang điện tử tia X (XPS) của vật liệu 

Kết quả cho thấy phổ XPS thu được từ mẫu đồng thể tinh khiết ban 

đầu của Mn(OAc)2 và Co(OAc)2 và các mẫu vật liệu chứa Co, Mn electron 

phát ra từ 2p1/2 và 2p3/2 đặc trưng cho tính chất điện tử của các hợp phần 

cobalt và manganese. Đối với hợp chất manganese acetate tồn tại các peak 

Mn 2p3/2 và 2p1/2 tại năng lượng liên kết tương ứng 641,85 eV và 653,54 

eV. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với năng lượng liên kết của phức Mn-

Sal-APTES gắn lên MCM-41 cho thấy năng lượng liên kết tương ứng 

641,79 eV và 653,42 eV và không phát hiện được tín hiệu nào khác trong 

vùng năng lượng được quan sát.  

3.2.7. Mức độ phân tán phức base Schiff trên bề mặt vật liệu 

Kết quả đo  DX (đo 8 điểm) cho thấy thành phần của các nguyên tố 

có độ lệch chuẩn rất nhỏ: Đối với Si (%) (SD = 1,15), Mn (%) (SD = 0,06) 

và Si/Mn (SD = 0,57),  điều này chứng tỏ phức base Schiff Me-Sal-APTES 

có độ phân tán đều trên bề mặt vật liệu MCM-41. Hàm lượng Si đo bằng 

phương pháp khối lượng là 30,02% cao hơn hàm lượng Si đo bằng EDX 

(22,37%), hàm lượng kim loại manganese đo bằng AAS (0,73%) thì thấp 

hơn hàm lượng Mn đo bằng EDX (1,16 ± 0,06). Điều này có thể giải thích 

là do trong phép đo  DX chỉ đo ở bề mặt vật liệu. 
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3.3. Tổng hợp, đặc trƣng và so sánh hình thái cấu trúc của vật liệu 

chứa phức base Schiff trên chất mang SBA-15; SBA-16 so với MCM-41 

3.3.1. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu Me-Sal-APTES-SBA-15  

Đặc trưng nhiễu xạ tia X (XRD) của mẫu (a) SBA-15 cho thấy có các 

peak đặc trưng mặt (100) mạnh nhọn, với góc nhiễu xạ 2θ là 0,85
0
 và hai 

peak nhỏ ở mặt (110) và (200) có góc nhiễu xạ đặc trưng 2θ là 1,45 và 

1,70
0
 đặc trưng cho vật liệu MQTB của SBA-15. Các mẫu vật liệu sau khi 

biến tính (b) APTES-SBA-15; (c) Mn-Sal-APTES-SBA-15; (d) Co-Sal-

APT S-SB -15 và (e) Mn-Co-Sal-APTES-SBA-15, đều có góc nhiễu xạ 

đặc trưng 2θ là 0,86; 0,91; 0,92 và 0,95 theo thứ tự tương ứng với khoảng 

cách mạng d100 là 104,1; 103,9; 97,5 và 93,5 Å. 

 
Hình 3.33. Đường đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ nitơ và đường kính 

phân bố kích thước của (a)  BA-15; (b) APTES-SBA-15; (c) Mn-Sal-

APTES-SBA-15 (1%); (d) Co-Sal-APTES-SBA-15 (1%) và (e) Mn-Co-Sal-

APTES -SBA-15 (1%) 

Độ giảm diện tích bề mặt BET của các mẫu vật liệu sau khi biến tính, 

chứng tỏ phức đã được gắn lên bề mặt của vật liệu. Vấn đề này một lần nữa 

được khẳng định bởi kết quả đường kính phân bố kích thước mao quản 

được thể hiện trên hình 3.33B. Đường phân bố kích thước mao quản hẹp, 

nhọn, sắc nét và có cường độ lớn chứng tỏ hệ thống mao quản đồng đều. 

Khi đưa  PT S và phức chất lên SBA-15, các peak dịch chuyển về vùng 



16 

nhỏ hơn và điều này chứng tỏ có sự thu hẹp đường kính mao quản. Kết quả 

này khẳng định phức base Schiff Me-Sal- PT S đã gắn lên thành mao 

quản và phân bố một cách đều đặn và phù hợp với kết quả XRD ở trên. 

3.3.2. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu Me-Sal-APTES-SBA-16 

Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) của các mẫu đã tổng hợp được trình bày ở 

hình 3.37. Kết quả cho thấy các mẫu vật liệu SB -16, Mn-Sal-APTES-

SBA-16 (1%), Co-Sal-APTES-SBA-16 (1%) và Co-Mn-Sal-APTES-SBA-

16 (1%) đều có peak nhiễu xạ mạnh nhất ở mặt (110) ứng với 2θ là 

0,820; 0,750; 0,780 và 0,760
o
 theo thứ tự tương ứng với khoảng cách mạng 

d110 là 109,6 Å;112,3 Å; 113,5 Å và 111,4 Å. Như vậy, sau khi phân tán 

phức chất lên bề mặt, các mẫu vật liệu vẫn giữ được kích thước mao quản 

trung bình, thế nhưng vị trí của peak dịch chuyển về phía góc nhỏ hơn, chỉ 

ra rằng có sự nới rộng của tế bào đơn vị, khoảng cách d110 tăng lên khoảng 

0,3 – 0,4 Å do sự kết hợp của phức với nhóm silanol trên bề mặt trong lòng 

mao quản.  

Hình 3.37. Giản đồ XRD của Si-SBA-16;  Mn-Sal-APTES-SBA-16 (1%); 

Co-Sal-APTES-SBA-16 (1%) và  Mn-Co-Sal-APTES-SBA-16 

3.4. NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG PHẢN OXY HÓA P-XYLENE 

 húng tôi đã tổng hợp 20 mẫu vật liệu xúc tác Me-Sal-APTES-MCM-41 

với các hàm lượng manganese và cobalt đưa vào ban đầu (x) khác nhau. 

Sau khi xử lý mẫu và xác định hàm lượng kim loại bằng phương pháp 

quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS, chúng tôi nhận thấy khi tăng lượng kim 
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loại ban đầu, hàm lượng kim loại đi vào mẫu tăng lúc đầu nhanh, sau đó 

tăng chậm dần và đạt trạng thái gần như bão hòa. Điều này chứng tỏ phức 

chất đã biến tính lên hoàn toàn bề mặt chất mang và có thể các ống mao 

quản bị lấp đầy phức chất (mẫu có hàm lượng 12%). 

Như vậy, khi tăng hàm lượng kim loại đưa vào ban đầu từ 0,5 đến 

10%, thì hàm lượng kim loại đi vào vật liệu thực tế của manganese ở trong 

khoảng từ 0,12 đến 3,02% và của cobalt từ 0,10 đến 2,76%. 

3.4.1. Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến phản ứng oxy hóa p-xylene thành 

acid terephthalic trên hệ xúc tác Me-Sal-APTES-MCM-41 

 ho đến nay, vẫn chưa tìm thấy công bố nào nghiên cứu điều kiện 

oxy hóa của p-xylene trên xúc tác dị thể chứa phức manganese và cobalt 

với chất oxy hóa H2O2 trong pha lỏng. Trên các xúc tác “dị thể biểu kiến” 

này, người ta đã nghiên cứu oxy hóa một số đối tượng khác với chất oxy 

hóa là H2O2. Vì vậy, tất cả các điều kiện phản ứng mà chúng tôi chọn đều 

phải khảo sát từ đầu cho phản ứng oxy hóa pha lỏng p-xylene ở áp suất 

thường với chất oxy hóa là dung dịch H2O2 30%. Bước đầu, chúng tôi chọn 

điều kiện phản ứng (1) để tiến hành khảo sát: 

 Điều kiện phản ứng (1): p-xylene: H2O2: dung môi = 1: 2: 6 

(mol/mol/mol); p-xylene: khối lượng xúc tác Mn(2) = 1: 10 (mol/g); thời 

gian phản ứng: 24 giờ; tốc độ nhỏ giọt H2O2: 300 (L/phút). 

 Tuy nhiên, quá trình oxy hóa p-xylene thực hiện ở điều kiện (1) cho 

sản phẩm oxy hóa chưa sâu (chưa tạo sản phẩm acid terephthalic). Vì vậy, 

dựa trên kết quả ở điều kiện (1), chúng tôi chọn điều kiện (2) để tiếp tục 

khảo sát: 

 Điều kiện phản ứng (2): p-  lene  chất o   h a  dung m i   1     5 

(mol/mol/mol); p-xylene: khối lượng xúc tác Mn(1) = 1: 6 (mol/g); tỉ lệ mol 

Br: Mn = 6: 1 (mol/mol); nhiệt độ phản ứng 100
 o

C; thời gian phản ứng 72 

giờ; tốc độ nhỏ giọt chất o   h a  25 (L/phút). 
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Kết quả khảo sát các yếu tố đơn biến bao gồm: ảnh hưởng của dung 

môi phản ứng, ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng, tỷ lệ p-xylene:H2O2 

(mol/mol) và cách đưa H2O2 vào phản ứng, ảnh hưởng của chất oxy hóa, 

ảnh hưởng của chất xúc tiến, ảnh hưởng của kim loại lên xúc tác và hàm 

lượng kim loại. Từ các điều kiện khảo sát các yếu tố đơn biến, chúng tôi có 

các kết quả sau: 

- Tỉ lệ mol p-xylene:H2O2:dung môi acid acetic = 1:9:5 (mol/mol/mol) 

- Tỉ lệ p-xylene:khối lượng xúc tác Mn-Co(1) = 1:6 (mol/g) 

- Nhiệt độ phản ứng: 100 
o
C 

- Thời gian phản ứng: 72 giờ 

- Tốc độ đưa H2O2 vào hệ phản ứng: 25 µL/phút 

- Tỉ lệ kim loại Mn : Co = 8 : 2 (mol/mol) 

3.4.2. Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến phản ứng oxy hóa p-xylene bằng 

phƣơng pháp quy hoạch thực nghiệm 

3.4.2.1. Đánh giá tính thích ứng của phương trình hồi quy 

 Tính thích ứng của phương trình hồi quy là sự mô tả đúng thí nghiệm 

bằng phương trình hồi quy được đánh giá dựa vào giá trị Ftỉ số và Fbảng ( , f1, 

f2). Kết quả bảng 3.28 cho thấy: giá trị Ftỉ số = 57,5 > Fbảng (0,05; 8, 5) = 4,82 

và có hệ số xác định cao (R
2
 = 0,852). Vì vậy, phương trình hồi quy mô tả 

đúng thí nghiệm. 

Bảng 3.28. Phân tích phương sai ANOVA 

Các thông 

số 

Tổng các bình 

phƣơng 
df 

Trung bình các 

bình phƣơng 
Ftỉ số R

2 

Hồi quy 2,760 8 0,345 57,5 0,852 

Sai số 0,028 5 0,006 - - 

Số liệu chưa 

hiệu chỉnh 
2,788 13 - - - 

Số liệu đã 

hiệu chỉnh 
0,186 12 - - - 
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3.4.2.2. Đánh giá ý nghĩa của phương trình hồi quy 

 Việc đánh giá ý nghĩa của phương trình hồi quy là kiểm tra xem các 

yếu tố và tương tác của chúng có ảnh hưởng đến đại lượng cần nghiên cứu 

(hiệu suất tạo acid terephthalic) hay không. Bản chất của quá trình là đánh 

giá những yếu tố ảnh hưởng nào có p < 0,05 (với mức ý nghĩa α = 0,05) thì 

có ý nghĩa.  

3.4.2.3. Nghiên cứu xác định điều kiện tối ưu  ằng phương pháp leo dốc 

 Phân tích kết quả nghiên cứu thu được phương trình hồi quy với các 

hệ số có nghĩa như sau: 

H = 0,4838 + 0,0831.Z1 + 0,0893.Z3  - 0,0697.Z1Z3 - 0,0060.Z1Z2Z3 (3.5) 

 

Hình 3.54. Mối tương quan giữa hiệu suất tạo acid và 4-CBA. 

 Yếu tố lượng dung môi có giá trị ảnh hưởng dương và hệ số hồi quy 

không có nghĩa. Do đó, hai yếu tố khối lượng xúc tác và thời gian phản ứng 

được tiếp tục khảo sát với khoảng biến thiên mới (∆Z2) và giữ cố định yếu 

tố lượng dung môi là 7 mol (ở mức cao +1). 

 Trong quá trình thương mại, chất lượng của acid terephthalic được 

đánh giá dựa vào hàm lượng tạp chất 4-carboxybenzaldehyde (4-CBA), 

acid terephthalic đạt giá trị cao khi lượng tạp chất 4-CBA nhỏ hơn 25 ppm. 
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Vì vậy, ngoài hàm mục tiêu là hiệu suất tạo acid terephthalic còn phải quan 

tâm đến nồng độ của 4-CBA (tính theo hỗn hợp của acid terephthalic và 4-

CBA), kết quả được thể hiện ở hình 3.54. 

3.5. KHẢO SÁT TÍNH DỊ THỂ, KHẢ NĂNG THU HỒI VÀ TÁI SỬ 

DỤNG XÚC TÁC 

3.5.1. Kết quả khảo sát tính dị thể của xúc tác Mn-Co-Sal-APTES-

MCM-41 

Hình 3.58. Kiểm tra tính dị thể của  úc tác Mn-Co-Sal-APTES-MCM-41 

(1%) 

Sau một thời gian thực hiện phản ứng, hỗn hợp phản ứng được ly tâm, gạn 

lọc để tách loại xúc tác. Hỗn hợp phản ứng (không còn xúc tác) được tiếp 

tục khuấy và gia nhiệt ở 100 
o
  thêm 81 giờ, mẫu được lấy tại các khoảng 

thời gian khác nhau để phân tích độ chuyển hóa p-xylene bằng HPL . Kết 

quả cho thấy độ chuyển hóa p-xylene không thay đổi sau 81 giờ phản ứng 

và phức base Schiff không bị hòa tan (leaching) ra khỏi xúc tác trong quá 

trình phản ứng. Điều này một lần nữa được chứng minh bằng cách xác định 

hàm lượng kim loại trong dung dịch sau phản ứng. Bằng phương pháp phân 

tích quang phổ hấp thụ nguyên tử   S đo các mẫu hỗn hợp sau phản ứng, 
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kết quả cho thấy hàm lượng kim loại trong mẫu dung dịch sau phản ứng là 

không phát hiện theo phương pháp này. 

3.5.2. Kết quả khảo sát khả năng thu hồi và tái sử dụng xúc tác 

 Khả năng thu hồi và tái sử dụng xúc tác đối với quá trình oxy hóa 

p-xylene được khảo sát. Sau khi kết thúc phản ứng lần đầu, hỗn hợp phản 

ứng đem ly tâm và thu hồi xúc tác cho các khảo sát tiếp theo. Xúc tác sau 

khi thu hồi được rửa sạch nhiều lần bằng nước cất, acetone, n-hecxan để 

loại bỏ dung môi và tác chất, sấy khô (hoạt hóa) qua đêm ở 100 
0
C và tái sử 

dụng trong các phản ứng mới với cùng điều kiện ban đầu. Xúc tác đã được 

tái sử dụng 4 lần.  

3.5.3. Kết quả nghiên cứu so sánh hiệu suất tạo acid terephthalic trên 

hệ xúc tác dị thể và đồng thể ở cùng điều kiện phản ứng 

 Kết quả cho thấy, ở cùng điều kiện phản ứng, khi sử dụng xúc tác 

đồng thể và dị thể đều cho độ chuyển hóa là (100%), nhưng hiệu suất tạo 

sản phẩm acid terephthalic khi sử dụng xúc tác đồng thể (20,72%) kém hơn 

xúc tác dị thể (59,08 %). Điều này có thể giải thích là độ chọn lọc của sản 

phẩm còn phụ thuộc vào cấu trúc hình học của vật liệu xúc tác (cấu trúc 

mao quản trung bình của vật liệu). 

3.6. SO SÁNH KHẢ NĂNG OXY HÓA P-XYLENE TRÊN CÁC HỆ 

XÚC TÁC SBA-15,  SBA-16 SO VỚI MCM-41 

Độ chuyển hoá p-xylene trên các mẫu xúc tác đều đạt 100%. Vật liệu 

xúc tác Mn-Co(8:2)-Sal-APTES-SBA-15 cho hiệu suất tạo acid terephthalic 

là lớn nhất (68,72%), trên chất mang M M-41, hiệu suất là 57,95%, hiệu 

suất tạo acid terephthalic là thấp nhất (41,65%) khi sử dụng xúc tác với chất 

mang SBA-16. Trong phạm vi các thí nghiệm này, sự thay đổi chất mang có 

đặc điểm hình học (kích thước mao quản, hình dạng hình học và diện tích 
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bề mặt) khác nhau đã thể hiện ảnh hưởng đến sự chuyển hóa p-xylene, 

nghĩa là có cản trở sự khuếch tán đi vào trong mao quản để tiếp cận với tâm 

hoạt động của các phân tử p-xylene và khuếch tán đi ra của các phân tử sản 

phẩm phản ứng. Như vậy, cả ba chất mang này đều có kích thước hình học 

đủ lớn cho phản ứng chuyển hóa p-xylene thành acid terphthalic ở điều kiện 

này (Khoảng cách động học cực đại của p-xylene và acid terephthalic nhỏ 

hơn 15 Å, xác định theo phương pháp hóa tính toán Gaussian).  

3.7. THẢO LUẬN CƠ CHẾ PHẢN ỨNG OXY HÓA P-XYLENE 

TRÊN HỆ XÚC TÁC ĐÃ TỔNG HỢP 

Trên cơ sở tham khảo tài liệu, kết hợp với các dữ liệu thực nghiệm 

cho thấy phản ứng oxy hóa p-xylene trên hệ vật liệu xúc tác Mn-Co-Sal-

APTES-chất mang mao quản trung bình với chất oxy hóa H2O2 ở điều kiện 

pha lỏng, áp suất thường có thể xảy ra theo cơ chế tương tự cơ chế phản 

ứng trên xúc tác đồng thể kiểu tương tự Fenton (“like-Fenton”). 

KẾT LUẬN 

1. Đã tổng hợp được các phức chất kim loại-base Schiff Me-Sal-

 PT S (Me: Mn hoặc  o) bằng phản ứng cộng nucleophile của 

salicylaldehyde (Sal) với 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) trong 

dung môi ethanol. Co-Sal-APTES ở dạng tinh thể màu xanh oliu sẫm, nhiệt 

độ nóng chảy 84,7  0,2 
o
C, Mn-Sal-APTES ở dạng tinh thể màu xanh oliu 

nhạt, nhiệt độ nóng chảy 126,8  0,2 
o
C. Co(II)/ Co(III) và Mn (II)/Mn(III) 

đồng tồn tại trong phức Me-Sal-APTES. Tỷ lệ hợp thức của phối tử Sal-

APTES là Sal : APTES = 1: 1 (mol/mol) và phức Me-Sal-APTES là Me : 

Sal-APTES = 1 : 2 (mol/mol).  

2. Đã tổng hợp các mẫu vật liệu Me-Sal-APTES-MCM-41 với các 

hàm lượng kim loại (Me) tương ứng trong khoảng từ 0,5 đến 12,0% bằng 
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phản ứng ghép-ngưng tụ giữa phức Me-Sal-APTES với bề mặt chất mang 

MCM-41. Phức của  o và Mn được phân tán đồng đều trên bề mặt vật liệu. 

Mức độ phân tán đồng đều này vẫn tiếp tục được duy trì khi hàm lượng 

manganese có mặt trong mẫu vật liệu tăng từ 0,73% đến 1,98%. Khi tăng 

dần lượng phức kim loại đưa vào vật liệu, hàm lượng kim loại thực sự có 

mặt trong vật liệu thu được tăng rất chậm, khi hàm lượng kim loại đưa vào 

ban đầu là 10% thì chỉ có 2,76%  o và 3,02% Mn đi vào vật liệu.  ác vật 

liệu sau khi biến tính vẫn giữ được các đặc trưng của cấu trúc mao quản 

trung bình. Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng hàm lượng phức, cấu trúc hình học 

của M M-41 không còn được bảo toàn. Phức Co-Sal-APTES-MCM-41 

bền nhiệt, phân hủy ở nhiệt độ cao hơn 400 
o
C và Mn-Sal-APTES-MCM-41 

cao hơn 300 
o
 , lớn hơn nhiều so với nhiệt độ sôi của Sal hay  PT S. Sự 

“gắn kết” giữa phức base Schiff  Me-Sal- PT S với bề mặt chất mang 

MCM-41 là có bản chất hóa học với năng lượng liên kết lớn  a = 55,3 

kcal/mol. Trạng thái oxy hóa của kim loại trong phức và vật liệu là 

Mn(II)/Mn(III) và Co(II)/ o(III) và bảo toàn khi chuyển từ dung dịch ban 

đầu gắn lên chất mang mao quản trung bình.  

3. Đã tổng hợp các mẫu vật liệu chứa phức của  o, phức của Mn, 

hoặc đồng thời  o-Mn với hàm lượng kim loại 1% ngưng tụ trên các chất 

mang mao quản trung bình dạng lục lăng SB -15 và dạng lập phương 

SBA-16.  ác mẫu vật liệu Me-Sal-APTES-SBA-15 và Me-Sal-APTES-

SBA-16 đều giữ được cấu trúc mao quản trung bình và cấu trúc hình học 

đặc trưng của mỗi chất mang tương ứng, đều bền nhiệt đến hơn 300 
o
C, 

đồng thời có sự biến đổi tương tự như các mẫu Me-Sal- PT S-M M-41 

so với chất mang ban đầu về đường kính mao quản, diện tích bề mặt, đường 

trễ trên đường hấp phụ-giải hấp vật lý nitơ.  
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4. Lần đầu tiên, nghiên cứu một cách có hệ thống phản ứng oxy hóa 

p-xylene theo định hướng tạo thành acid terephthalic trên xúc tác Me-Sal-

APTES-MCM-41 với Me là Mn,  o riêng lẽ hay hỗn hợp Mn- o ở điều 

kiện “êm dịu”: pha lỏng, áp suất thường, với chất oxy hóa H2O2. Ở điều 

kiện thích hợp nhất trên xúc tác Mn-Co-Sal-APTES-MCM-41, độ chuyển 

hóa p-xylene là 100%, hiệu suất tạo acid terephthalic là 57,95% và hàm 

lượng 4-carboxybenzaldehyde (4-CBA) nhỏ hơn 25 ppm. Phản ứng oxy hóa 

p-xylene trên hệ vật liệu xúc tác Mn-Co-Sal-APTES-chất mang với chất 

oxy hóa H2O2 ở điều kiện pha lỏng, áp suất thường được xem là xúc tác “dị 

thể biểu kiến” (pseudo-heterogeneous catalyts) do sự kết hợp của cơ chế 

xúc tác đồng thể và dị thể, theo đó tác nhân phản ứng H2O2 và chất xúc tiến 

KBr bị hấp phụ lên bề mặt chất xúc tác theo cơ chế xúc tác dị thể 

Langmuir-Heshelwood.  hất oxy hóa H2O2 bị hấp phụ trên xúc tác và sinh 

ra các gốc tự do như OH, O
2-

 theo cơ chế như xúc tác kiểu tương tự Fenton 

(“like-Fenton”). Br
-
 bị hấp phụ cũng chuyển hóa thành các gốc tự do có 

hoạt tính.  ác gốc tự do này oxy hóa p-xylene tạo thành acid terephthalic 

theo cơ chế đồng thể.  

5.  ác mẫu vật liệu chứa phức base Schiff của hỗn hợp Mn-Co 

ngưng tụ trên các chất mang khác nhau: M M-41, SBA-15, SBA-16 đều 

xúc tác có hiệu quả cho phản ứng oxy hóa p-xylene thành acid terephthalic 

ở điều kiện “êm dịu”: độ chuyển hóa của p-xylene đều đạt 100%.  ấu trúc 

hình học của chất mang đã ảnh hưởng rất lớn đến độ chọn lọc của sản phẩm 

acid terephthalic: đối với M M-41 là 57,95%, với SB -16 là 41,65% và 

đặc biệt đối với SB -15 thì hiệu suất tạo acid terephthalic đạt đến 68,72%. 



 

 

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING 

HUE UNIVERSITY 

THE COLLEGE OF SCIENCE 

 

 

 

 

 

NGUYEN NHO DUNG 

 

 

 

THE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION 

OF METAL COMPLEX FUNTIONIZED ORDER 

MESOPOROUS MATERIALS AS THE 

CATALYSTS FOR P-XYLENE OXIDATION  

TO TEREPHTHALIC ACID 

 

 

 
Major: Theoretical chemistry and Physical chemistry 

Code: 62.44.01.19 

 

 
SUMMARY OF THEORETICAL CHEMISTRY AND PHYSICAL CHEMISTRY 

 

 

 

 
HUE, 2016 



 
 

The study was completed at: 

The College of Sciences, Hue University 

 

 

 

The supervisors:  1. Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Van Thi 

                             2. Assoc. Prof. Dr. Pham Xuan Nui 

 

 

 

 

Reviewer 1:  

 

Reviewe 2:  

 

Reviewe 3:  

 

 

 

The thesis will be defended in front of Chem.D Assessment Council 

at Hue university level held in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

At:............hour..........day...........month........year  2016 

 
 

 



LIST OF PUBLICATIONS 

1. Nguyễn Nho Dũng, Lê Đình Sinh, Phạm Xuân Núi, Trần Thị Văn 

Thi (2013), “Tổng hợp và đặc trưng vật liệu chứa phức Mn(II) 

base Schiff”, Tạp chí Hóa học, 6ABC(51), Tr 689-694. 

2. Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Nho Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, 

Phạm Xuân Núi (2014), “Tổng hợp và hoạt tính của xúc tác “giả dị 

thể” chứa phức cobalt-base Schiff”, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 

T3. (N
o
.2), Tr 83-92. 

3. Nguyễn Nho Dũng, Phạm Xuân Núi, Trần Thị Văn Thi (2015), 

“Phân tích một số đặc trưng hoá lý của vật liệu MCM-41 biến tính 

bằng phức cobalt base Schiff”, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. 

(N
o
4A), Tr 35-43. 

4. Nguyễn Nho Dũng, Phạm Xuân Núi, Trần Thị Văn Thi, Trần 

Thanh Tâm Toàn (2015), “Tổng hợp và hoạt tính xúc tác oxy hoá 

trong pha lỏng của hệ xúc tác phức manganese/cobalt-SBA-16”, 

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (N
o
4A), Tr 159-166. 

5. Nguyễn Nho Dũng, Trần Thanh Tâm Toàn, Phạm Xuân Núi, Bùi 

Thu Hoài, Trần Thị Văn Thi, (2015), “Phản ứng oxy hoá p-xylene 

trong pha lỏng trên hệ xúc tác dị thể chứa phức manganese hay 

cobalt”, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (N
o
4B), Tr 79-87. 

6.      Nguyễn Nho Dũng, Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Núi, Phan  nh 

Tu n, T n N  Huy n Thu (2015), “Nghiên cứu ảnh hư ng của 

một số ch t mang mao quản trung bình đến phản ứng oxy h a p-

xylene trên hệ xúc tác chứa phức  im loại - base Schiff”, Tạp chí 
Hóa học, 53(6e1,2), Tr 38-45. 

7. Pham Xuan
 
Nui, Nguyen Nho Dung, Tran Thi Van Thi, (2016), 

“Synthesis, characterization and catalytic activity of 

manganese(II)-cobalt(II) complexes anchored SBA-16 for liquid 

phase oxidation of p-xylene”, Asian Journal of Chemistry, 28, pp. 

1486 – 1492. 

8.      Nho Dung
 
Nguyen, Van Thi Tran Thi, Xuan

 
Nui Pham, Tam Toan 

Tran Thanh (2016), “Influence parameters on liquid phase 

reaction preparing terephthalic acid from p-xylene over metal 

complexes - MCM-41 catalysts”, Physical chemistry, 6(1),  pp.1-

10. 

9.    Nguyễn Nho Dũng, Trần Thị Văn Thi, Phan  nh Tu n, T n N  

Huy n Thu, (2016), “Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính 

xúc tác oxy hóa p-xylene của các phức Mn(II)/Co(II)-base Schiff”, 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, (Đã c  gi y nhận đăng).                 



 



1 

INTRODUCTION 

The oxidation process of types of aromatic hydrocarbon has many 

important applications in practice, such as oxidation of aromatic 

hydrocarbon in petrochemical technology, oxidation of volatile organic 

compounds, condensed multicore aromatic hydrocarbon to process 

environmental pollution. Especially, toluene oxidation to form 

benzaldehyde, benzoic acid, p-xylene oxidation to form terephthalic acid 

and benzene to form phenol and quinones. Benzaldehyde has many 

applications in organic synthesis, pharmaceuticals, plastics and dyes 

industry. Terephthalic acid is one of the important petrochemical products 

and is the main ingredient for the production of polyethylene terephthalate 

(PET) to make fiber woven fabric and plastic bottles, etc. According to 

statistics, about 42 million tons of terephthalic acid are produced world 

wide each year and 5,6 million tons were produced in South Korea in 2006. 

Scientists have been interested in catalysis on solid carriers because 

of the advantages of being easily separated from the reaction mixture and 

the high possibility of reuse, as well as solving problems about reaction 

products with traces of heavy metal contamination. In recent years, average 

capillary material has been increasingly widely used because of large 

surface area, wide capillary, uniformity, which promises great potential in 

the field of catalysis and adsorption. Many scientists around the world have 

been interested in studying the modification of average capillary material. A 

series of heterogeneous catalyst containing manganese, cobalt complexes 

and other transitional metals, but still operating under a mechanism of 

homogeneous catalysis have started to be studied, this catalysis is called 

“pseudo-hetegeneous catalysis”. This catalyst system has overcome the 

disadvantages of homogeneous catalysis and taken the advantage of 

heterogeneous catalysis. There have been some studies on synthesizing 

catalysts containing manganese/cobalt complexes for the oxidation of 

aromatic hydrocarbon compounds. However, the performance of the 

process is not high, there exists many problems to be solved. 
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Therefore, the objective of the thesis is to study the synthesis of a 

new catalysis system, making use of the advantages of homogeneous 

catalysis and heterogeneous catalysis to catalyze for the oxidation of p-

xylene into terephthalic acid with high performance, according to general 

orientation of the world about “heterogeneity processes of homogeneous 

catalysis” in the field of catalysis. 

From scientific significance as well as practical aspect, the title of the thesis 

was chosen: “The synthesis and characterization of metal complex 

funtionized order mesoporous materials as the catalysts for p-xylene 

oxidation to terephthalic acid” 

CHAPTER 1. LITERATURE REVIEW 

An overview of a general introduction to the average capillary 

materials, carrier MCM-41, SBA-15, SBA-16. Schiff base complexes, 

functionalizing Schiff base complexes on the surface of the average 

capillary carrier, applications as catalysts for the oxidation of aromatic 

hydrocarbons, especially p-xylene oxidation orientating terephthalic acid. 

CHAPTER 2. CONTENTS AND RESEARCH METHODS  

2.1. OBJECTIVES 

Synthesizing catalytic materials containing Schiff base complexes 

attached to the surface of the average capillary carrier (MCM-41, SBA-15, 

SBA-16) with good surface characteristics and applying them in the field of 

catalysis. 

2.2. CONTENTS 

-  Synthesizing carriers MCM-41, SBA-15 and SBA-16. 

-  Synthesizing ligands Sal-APTES and Schiff base complexes Me-

Sal- APTES (Me is Mn and Co). 

- Synthesizing catalytic materials by modifying Schiff base 

complexes on the surface of the carriers MCM-41, SBA-15 and SBA-16 

with different metal contents. 

- Surveying factors affecting the oxidation of p-xylene on 

synthesized catalyst systems. 
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- Discussing oxidation mechanism of p-xylene into terephthalic acid 

on the catalytic system containing manganese, cobalt complexes 

synthesized. 

- Comparing reaction performance of p-xylene oxidation into 

terephthalic acid on the catalytic system containing various carriers (MCM-

41, SBA-15 and SBA-16). 

-  Studying heterogeneity of catalysis. 

-  Studying the possibility of reusing the catalyst. 

2.3. RESEARCH METHODS 

These methods were used: XRD, FR-IR, TG-DTA, TEM, XPS, BET, 

UV-Vis-DR, UV-Vis, EDX, TG-DSC, ESI/MS, GC-MS, HPLC, analysis of 

elements. 

2.4. EXPERIMENT 

Synthesizing carriers MCM-41, SBA-15 and SBA-16 by 

hydrothermal method. Synthesizing Schiff base complexes and modifying 

on the surface of carriers by grafting method indirectly. Experimenting and 

researching oxidation of p-xylene into terephthalic acid on the catalytic 

system which was synthesized. 

CHAPTER 3. FINDINGS AND DISCUSSION 

3.1. Synthesizing ligands and Schiff base complexes Me-Sal-APTES 

3.1.1. Identifying right ratio of ligands and Schiff base complexes Me-

Sal-APTES 

Reactions to form ligands Sal-APTES in the form of: 

o-HO-C6H4-CHO  +  H2N-(CH2)3-Si(OC2H5)3 

  → o-HO-C6H4-CH=N-(CH2)3-Si(OC2H5)3  +  H2O                     (3.1)                              

Reactions to form complexes Me-Sal-APTES: 

2o-HO-C6H4-CH=N-(CH2)3-Si (C2H5)3 + Me(CH3COO)2 

→ Me[O-C6H4-CH=N-(CH2)3-Si(OC2H5)3]2  +  2 CH3COOH      (3.2) 

Both complexes Co-Sal-APTES and Mn-Sal-APTES forming exist in 

the color of olive green (the color of the complexes Co-Sal-APTES is 

darker than that of the Mn-Sal-APTES). The melting temperature of the Co-



4 

Sal-APTES is 84,7 ± 0,2 
o
C, Mn-Sal-APTES is 126,8 ± 0.2 

o
C. This result 

may indicate that there is a formation of ligands and complexes, so their 

melting temperature is different from the original salts. 

Figure 3.2. UV-Vis spectra of: (a) ligands Sal-APTES, (b) Me(OAc)2 

(c) complexes Me-Sal-APTES, Me is Co (A) or Mn (B) 

3.1.2. Ultraviolet spectrum - visible (UV-Vis) 

Ultraviolet spectrum-visible (UV-Vis) of cobalt acetate salt 

Co(OAc)2.4H2O, manganese acetate Mn(OAc)2.4H2O, Schiff base ligands 

Sal-APTES and product of complexes Co-Sal-APTES, Mn-Sal-APTES was 

measured in ethanol solvent, the results are presented in Figure 3.2. The 

results show that Me-Sal-APTES is olive green, universal shape and the 

absorption maximum differs from ligands Sal-APTES and original salts 

Me(OAc)2, which proves that there was reaction to form complexes 

between ligands and metal ions. 

3.1.3. Analysis of FT-IR infrared spectrum of ligands and complexes 

Methods of analyzing FT-IR infrared spectrum of the carrier APTES 

(a), ligand Sal-APTES (b), complexes Co-Sal-APTES (c) and complexes 

Mn-Sal-APTES (d) are presented in Figure 3.4. 

The results show that the wave peak at 3298 cm
-1

 specific to free 

group -NH2 in the original APTES (a) has disappeared on IR spectrum of 

ligand Sal-APTES (b) and complexes (c), (d). Instead, it appears more wave 
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peaks at 1635 cm
-1

 (b) and 1627 cm
-1

 (c), 1653 cm
-1

 (d) specific for 

chemotherapy oscillation of -C=N- group, not on the original spectra of (a). 

This is the evidence showing that group -NH2 of APTES joined 

condensation reaction with group –CHO of Sal to form imine group (-C = 

N-). This result is similar to the publications of some references. 

Figure 3.4. Spectrum FT-IR of: (a) APTES; (b) Sal-APTES, 

(c) complexes Co-Sal-APTES and (d) complexes Mn-Sal-APTES 

3.1.4. Mass spectrum ESI/MS of ligands Sal-APTES complexes APTES 

and Me-Sal-APTES 

Analyzing mass spectrum of ligands (Sal-APTES) and complexes 

Me-Sal-APTES to determine the molecular weight of the ligands and 

complexes, thereby predicting the structure of the complexes. Results of 

spectrum ESI/MS show that for the ligands (Sal-APTES) MS obtained with 

the signal m/z = 326 corresponding to ion [C16H27O4NSi]+H
+
, the results 

are consistent with the results calculated according to the theory of 

molecules C16H27O4NSi which is 325. Similarly, MS of complexes Co-Sal-
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APTES give the signal m/z=708 corresponding to the ions 

[C32H52O8N2Si2Co]+H
+
, the results are consistent with the results calculated 

according to theory for the molecules C32H52O8N2Si2Co which is 707 and 

complexes Mn-Sal-APTES give the signal m/z = 704 corresponding to the 

ions [C32H52O8N2Si2Mn]+H
+
, the results calculated according to the theory 

for the molecules C32H52O8N2Si2Mn which is 703. 

3.1.5. Analysis of elemental composition of ligands and complexes Me-

Sal-APTES 

Results of elemental composition between theory and experiment 

have several similarities. It can be concluded that compositions of ligands 

and complexes synthesized matching the assumed formula according to the 

theory are Sal-APTES (C16H27O4NSi); Co-Sal-APTES (C32H52O8N2Si2Co) 

and Mn-Sal-APTES (C32H52O8N2Si2Mn). 

3.1.6. Characteristics of XPS spectrum of Me(OAc)2 and complexes Me-

Sal-APTES 

X-ray photoelectron spectrum shows that for manganese acetate there 

exists peaks Mn 2p3/2 and 2p1/2 at the corresponding binding energy 641.85 

eV and 653.54 eV. This result is completely similar to the binding energy of 

Mn in complexes Mn-Sal-APTES corresponding to 641.89 eV and 653.66 

eV and no signals are detected in the area of energy observed. Therefore, 

oxidation state (+2) is the certain signal with the oxidation state of Mn in 

Mn-Sal-APTES. Similarly, the XPS spectrum for homogeneous cobalt 

original pure solution Co(OAc)2 and complexes Co-Sal-APTES also give 

results of binding energy corresponding to peak Co 2p3/2 which is 779.86 eV 

and 779.98 eV binding energy value of Co 2p1/2 is 795.31 eV for 

homogeneous cobalt solution and 795.08 eV for Co in the complexes Co-

Sal-APTES. 

3.2. Synthesis of catalyst material systems Me-Sal-APTES-MCM-41 

The author synthesized materials Mn-Sal-APTES-MCM-41 by two 

methods: method of grafting complexes Mn-Sal-APTES on MCM-41 

(method A, Mn-Sal-APTES-MCM-41- (A )) and method of grafting ligands 
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Sal-APTES on MCM-41 first, then put Mn(OAc)2 in to create complexes 

on MCM-41 (method B, Mn-Sal-APTES-MCM-41-(B)). The material after 

being synthesized determines phase of the structure by XRD. XRD results 

of MCM-41, Mn-Sal-APTES-MCM-41-(A) and Mn-Sal-APTES-MCM-41- 

(B) are presented in Figures 3.9a, 3.9b and 3.9c, which shows that all 

samples have particular diffraction peak (100) with corresponding 

diffraction angle 2 = 2.30
o
 and 2.32

o 
and 2.33

o
; in the order corresponding 

to the lattice spacing d100 (a) = 37.335 Å; d100 (b) = 37.343 Å and d100 (c) = 

37.576 Å. 

Figure 3.9. XRD schema of (a) MCM-41, (b) Mn-Sal-APTES-MCM-

41-(A) and (c) Mn-Sal-APTES-MCM-41-(B) 

Adsorption isotherm-reducing nitrogen physical adsorption of 

samples MCM-41, Mn-Sal-APTES-MCM-41-(A) and Mn-Sal-APTES-

MCM-41-(B) are of the type IV according to the classification of IUPAC, 

with the size distribution of narrow capillaries, specific for average 

capillary materials. Features of the hysteresis curves and the adsorption and 

desorption lines are relatively in the range of 0.4 - 0.8 P/P0, which can show 

the condensation of nitrogen in the capillary. Combination of complexes 

Mn-Sal-APTES on carrier MCM-41 causes the reduction of adsorption 

nitrogen volume, the decrease in sharpness of hysteresis lines and the 

volume of the capillary. 
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Adsorption isotherm-reducing N2 adsorption and distribution curve of 

the capillary diameter of MCM-41 are shown in (Figure 3.10a, a’), which 

shows absorption and adsorption lines are almost identical and are in about 

0.45–0.9 P/P0, distribution curve of capillary diameter has only a pointed 

peak and is sharp, which proves materials with average capillary in regular 

hexagonal shape. 

Figure 3.10. Adsorption isotherm - N2 adsorption of (a) MCM-41, (b) 

Mn-Sal-APTES-MCM-41-(A), (c) Mn-Sal-APTES-MCM-41-(B) and the 

distribution curve of the capillary diameter (a') MCM-41, (b') Mn-Sal-

APTES-MCM-41-(A), (c') Mn-Sal-APTES-MCM-41-(B) 

3.2.1. XRD schema (XRD) and metal content in the material identified by 

the method of atomic absorption spectrometry (AAS) 

XRD results of material systems Me-Sal-APTES-MCM-41 show that 

all samples have diffraction peaks (100), with corresponding diffraction 
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angle of 2θ from 2.30 to 2.41, particular for average capillary materials and 

demonstrate that their structure does not change when bringing complexes 

onto capillary surface. The carrier MCM-41 has 3 diffraction peaks 100 

(intensity of 2295 cps), 110 (intensity of 22,229 cps), 200 (intensity of 

18.683 cps) particular for regular hexagonal structure. However, when 

grafting complexes on the carrier, peak intensity (100) reduces 

corresponding to metal content included in the materials (1246, 1160, 826, 

388 cps with samples Co-Sal-APTES-MCM-41 and 1124, 937, 715, 542 

cps with samples Mn-Sal-APTES-MCM-41) and the two peaks (110) and 

(200) do not appear.  

Figure 3.11. XRD schema and metal content in the material 

measured by AAS of: (A) Co-Sal-APTES-MCM-41, (B) Mn-Sal-APTES-

MCM-41, with (a) 0, (b ) 2, (c) 4, (d) and 8 (e) 10% metal 
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This shows that the material cannot keep the structure of regular hexagonal 

capillary of the initial carrier MCM-41. When increasing the metal content 

in the material to more than 10%, materials are not in the form of average 

capillary (capillary structures are completely destroyed), this may be due to 

the fact that the amount of complex which goes into the capillary is too 

much, so the size of hole in the capillary does not exist any more. 

3.2.2. Adsorption isotherm - reducing the physical absorption of nitrogen 

and size distribution curve of capillary 

Surface properties of the carrier MCM-41 and the materials Me-Sal-

APTES-MCM-41 are determined by adsorption methods - reducing N2 

adsorption at 77K. We can see that the material samples Mn-Sal-APTES-

MCM-41 and MCM-41 have hysteresis phenomenon, specific for materials 

with average capillary system in order. The shape of these hysteresis lines 

according to the classification of IUPAC is of the type IV, style H1. For 

materials Mn-Sal-APTES-MCM-41 containing 0,5%, 1%, 2% of the 

original metals can be observed the condensation of capillary at P/P0 very 

clearly and for the sample Mn-Sal-APTES-MCM-41 (6%), capillary 

condensation is less clear and this proves that hexagonal capillary structure 

of the sample Mn-Sal-APTES-MCM-41 (6%) is no longer protected. For 

the sample Mn-Sal-APTES-MCM-41 (12%) the capillary condensation 

cannot be observed in the relatively low pressure P/P0, which means that the 

order structure has been broken. 

3.2.3. SEM and TEM images 

Scanned electronics microscopy images of MCM-41 which are 

measured at different magnification angles (Figure 3.15 (a), (a')) exist 

spherical shape with particles of different sizes. When putting complexes 

Co-Sal-APTES, Mn-Sal-APTES with 1% content on the surface of MCM-

41, the form of the material is almost unchanged compared to the form of 

the original carrier (Figure 3.16 (a), (b)). However, when increasing the 

content of complexes to 12% (Figure 3.16 (a'), (b')), there appears big and 
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small pieces sticking on spherical particles of MCM-41, even changing the 

surface of the carrier. 

Figure 3.15. SEM image of sample Si-MCM-41 at different resolution 

levels 

 3.2.4. Determine the binding energy between Me-Sal-APTES Schiff base 

complexes with MCM-41 carrier by TG-DTA thermal analysis 

TG-DTA scheme of Me-Sal-APTES-MCM-41 materials is measured 

in argon gas environment and the results are shown in Figure 3.20. 

Figure 3.20. TG-DTA scheme of: (A) Co-Sal-APTES-MCM-41(2%), (B) 

Mn-Sal-APTES-MCM-41(2%) 

TG-DTA scheme from Figure 3.20 shows that in the temperature 

range of less than 100 
o
C, there are physical adsorption and dehydration 

phenomena in TGA. DTA of Co-Sal-APTES-MCM-41shows the loss of 

volume at 433
o
C and DTA of Mn-Sal-APTES-MCM-41 shows the loss of 

(a) (b) 
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volume at 334 
o
C and 403 

o
C, which is the loss of loss of Sal-APTES 

ligand.   

Figure 3.21. TGA-DTA scheme of Co-Sal-APTES-MCM-41 materials (2%) 

in the different heating rates: (A) 7, (b) 10, (c) 15 (d) 20 (e) 30 and (f) 40 

(degrees/min) 

  The bonds between Me-Sal-APTES complex with MCM-41 carrier 

through the interaction between silanol (-OH) group of MCM-41 carrier 

with alkoxy silane (-OC2H5) group of organic ligands can be studied under 

non-isothermal method by Kissinger equation.  The research is conducted 

by TG-DTA thermal analysis of Co-Sal-APTES-MCM-41 sample material 

under different heating rates (from 7, 10, 15, 20, 30 and 40 
o
C/min) as 

presented in Figure 3.21.  

 Results of regression analysis show that ln(β/Tp
2
) has a high linear 

correlation with 1/Tp with an approximate coefficient of determination of 1.  

Activation energy is calculated by Kissinger equation:  Ea= 55.3 kcal/mol, 

this activation energy is much greater than the average chemical binding 

energy (5 kcal/mol) showing that the bonds between Co-Sal-APTES 

complex and MCM-41 carrier is the chemical ones.  
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3.2.5. Infrared spectroscopy (FTIR) analysis of materials  

FT-IR spectroscopy of MCM-41 carrier (a), Co-Sal-APTES complex 

(b), Co-Sal-APTES-MCM-41 (c), Mn-Sal-APTES (d) and Mn-Sal -APTES-

MCM-41 (e) are shown in Figure 3.23. 

 In the wavelength range from 3350 cm
-1

 to 3500 cm
-1

, all the 5 samples 

have peaks corresponding to chemotherapy oscillations of -OH group with 

hydrogen bonds. At the wavelength of 1639 cm
-1

, it is deformation 

oscillations of -OH group in MCM-41.   

 It is possible to observe typical chemotherapy oscillations of imine 

group (C = N) at 1627 cm
-1 

 in Co-Sal-APTES complex and Co-Sal-

APTES-MCM-41 material.   Meanwhile for Mn-Sal-APTES complex and 

Mn-Sal-APTES-MCM-41 material, the oscillations of imine group are at 

1653 cm
-1

 and 1627 cm
-1

.   

Figure 3.23. Infrared spectroscopy (FTIR):  (a) MCM-41, (b) Co-

Sal-APTES, (c) Co-Sal-APTES-MCM-41, (d) Mn-Sal-APTES và (e) Mn-Sal-

APTES-MCM-41 

Trans

missi

on 

rate 

(abr.) 

50 

(%) 
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3.2.6. Oxidation state of Mn, Co metals in complex and materials 

3.2.6.1. Characteristics of UV-Vis-DRS spectroscopy 

 The absorption band of Co-Sal-APTES complex (258 and 387 nm) 

is also present in UV-Vis-DRS spectroscopy of Co-Sal-APTES-MCM-41 

materials (2, 4, 8 and 10%) in the ranges of 250-260 ( -*) and 300-400 

nm (n-*) however, there is a shift to 270 nm and 402-408 nm. The shift 

shows that there are interaction and coordination between MCM-41 carrier 

and Co-Sal-APTES complex. 

3.2.6.2. Characteristics of X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) of the 

material 

 The results shows that the XPS Spectroscopy obtained from a 

original homogeneous pure sample of Mn(OAc)2 and Co(OAc)2 and 

samples of materials containing Co, Mn electrons emitted from 2p1/2 and 

2p3/2 characterizing the electronic properties of cobalt and manganese 

components.   For the compound of manganese acetate, there are Mn 2p 

peaks Mn 2p3/2 and 2p1/2  at binding energy at 641.85 eV and 653.54 eV 

respectively.  This result is entirely consistent with the binding energy of 

Mn-Sal-APTES complex on MCM-41 and shows the corresponding 

binding energy of 641.79 eV and 653.42 eV without detecting other signals 

in the observed energy range.  

3.2.7. The degree of dispersion of Schiff base complexes on the surface of 

materials 

EDX measurement results (8 points) show that the composition of 

elements has very small standard deviation: For Si (%) (SD = 1.15), Mn 

(%) (SD = 0.06) và Si/Mn (SD = 0.57), this indicates that Schiff base 

complexes of Me-Sal-APTES have an even degree of dispersion on the 

surface of MCM-41 materials. Si content measured by volume is 30.02%, 

higher than Si content measured by EDX (22.37%), manganese metal 

content measured by AAS (0.73%) is lower than Mn content measured by 

EDX (1.16 ± 0.06). This is because EDX measurement is only conducted in 

the surface of material. 
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3.3. Characteristics, synthesis and comparison of morphological 

structure of materials containing Schiff base complex on SBA-15 and 

SBA-16 carriers with MCM-41 carrier 

3.3.1. Synthesis and characteristics of Me-Sal-APTES-SBA-15 material  

 Characteristics of X-Ray Diffraction (XRD) of sample (a) SBA-15 

shows the sharply characteristic peaks at surface (100) with diffraction 

angles of 2θ is 0,85
0
 and two small peaks at surfaces (110) and (200) with a 

characteristic 2θ-diffraction angle include 1.45 and 1.70
0
 characterizing for 

MQTB materials of SBA-15. All sample materials after denaturing (b) 

APTES-SBA-15; (c) Mn-Sal-APTES-SBA-15; (d) Co-Sal-APTES-SBA-15 

and (e) Mn-Co-Sal-APTES-SBA-15 have the characteristic 2θ-diffraction 

angle at 0.86; 0.91; 0.92 and 0.95 corresponding to the lattice spacing d100  

of 104.1; 103.9; 97.5 and 93.5 Å.  

Figure 3.33. Nitrogen adsorption - desorption isotherm and size 

distribution diameter of (a) SBA-15; (b) APTES-SBA-15; (c) Mn-Sal-

APTES-SBA-15 (1%); (d) Co-Sal-APTES-SBA-15 (1%) and (e) Mn-Co-Sal-

APTES -SBA-15 (1%) 

 The reduction in BET surface area of material samples after 

denaturation suggests that the complex be mounted to the surface of the 

materials. This issue is supported again by the results of capillary size 
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distribution diameter as shown in Figure 3.33B. Capillary size distribution 

line is narrow, pointy, sharp and of great intensity showing an even 

capillary system. When putting APTES and the complex on SBA-15, the 

peaks shift to smaller areas showing the shrinkage of capillary diameters. 

This result confirms that Me-Sal-APTES Schiff base complexes is mounted 

to the capillary, evenly distributed and in accordance with the above-

mentioned XRD results. 

3.3.2. Synthesis and characteristics of Me-Sal-APTES-SBA-16 material 

X-Ray Diffraction (XRD) scheme of the synthesized samples is shown in 

Figure 3:37.   

Figure 3.37. XRD Scheme of Si-SBA-16;  Mn-Sal-APTES-SBA-16 (1%); 

Co-Sal-APTES-SBA-16 (1%) and Mn-Co-Sal-APTES-SBA-16 

The results show that all the sample materials of SBA-16, Mn-Sal-APTES-

SBA-16 (1%), Co-Sal-APTES-SBA-16 (1%) and Co-Mn-Sal-APTES-SBA-

16 (1%) have the strongest diffraction peak at surface (110) corresponding 

to 2θ at 0.820; 0.750; 0.780 and 0,760
o 

 with the lattice spacing d110  of 

109.6 Å;112.3 Å; 113.5 Å and 111.4 Å respectively. Therefore, after 

dispersing the complex onto the surface, the material samples maintain their 

average capillary size, however, the locations of the peaks are shifted 
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toward smaller angles, indicating that there is a widening of the unit cell, 

the spacing d110  increases approximately from 0.3 to 0.4 Å due to the 

combination of complex and silanol group on the surface within the 

capillary.   

 

3.4. RESEARCH ON OXIDATION REACTION OF P-XYLENE 

We have synthesized 20 catalytic material samples of Me-Sal-APTES-

MCM-41 with different original included contents manganese and cobalt 

(x). After sample processing and determination of metal contents by means 

of AAS atomic absorption spectrometry, it is shown that the increase in the 

original metal amount, metal contents in the samples will increase quickly 

at first, more slowly and reach the saturation state. This proved that the 

complex is completely denatured on the carrier surface and capillary tubes 

is filled with complex (samples with a content of 12%). 

Therefore, while increasing originally included metal content from 

0.5 to 10%, the metal content getting into the actual materials of manganese 

range from 0.12 to 3.02% and that of cobalt varies from 0.10 to 2.76%. 

3.4.1. Survey on factors affecting oxidation reaction of p-xylene into 

terephthalic acid on the catalyst system of Me-Sal-APTES-MCM-41 

 So far, there is no published studies of oxidation conditions of p-

xylene in heterogeneous catalyst containing manganese and cobalt 

complexes and the liquid H2O2 oxidant. Regarding the "apparent 

heterogeneous" catalyst, studies focus on oxidation of some other objects 

with H2O2 oxidant. Therefore, all the reaction conditions in our choices are 

required to be investigated from the beginning for oxidation reactions with  

p-xylene liquid phase at normal pressure with H2O2 at 30% as the oxidizer.  

At first, we selected reaction condition (1) to conduct the survey: 

 Reaction conditions (1): p-xylene:H2O2:solvent = 1:2:6 

(mol/mol/mol); p-xylene: Mn catalyst volume (2) = 1:10 (mol/g); reaction 

time:  24 hours; drip rate of H2O2: 300 (L/min). 
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  However, the oxidation of p-xylene conducted in condition (1) 

brought back unsatisfactory oxidation products (no terephthalic acid 

product is created).  Therefore, based on the results in the condition (1), we 

choose the condition (2) to continue the survey: 

 Reaction conditions (2): p-xylene:oxidizer:solvent = 1:9:5 

(mol/mol/mol); p-xylene: Mn catalyst volume (1) = 1: 6 (mol/g); Br molar 

ratio: Mn = 6:1 (mol / mol); reaction temperature of 100 
o
C; reaction time 

of 72 hours; drip rate of oxidizer:  25 (L/min). 

Survey results of univariate factors include: the influence of the 

reaction solvent, the influence of the reaction temperature, the rate  p-

xylene: H2O2  (mol/mol)  and how to put H2O2  in response, the effects of 

oxidants, the effects of the promotion, the effects of metals on the catalyst 

and metal content.  From the survey conditions for univariate factors, the 

results are as follows: 

 - The ratio of moles  p-xylene:H2O2:Acetic acid solvent = 1: 9: 5 

(mol/mol/mol)  

 -  The ratio of  p-xylene: volume of Mn-Co catalyst (1) = 1: 6 (mol /g)  

- Reaction temperature: 100 
o
C 

- Reaction time: 72 hours 

 - The speed to add H2O2  into the reaction system:  25 µL/min 

- Metal ratio of Mn: Co = 8 : 2 (mol/mol) 

 

3.4.2.  Survey on factors affecting oxidation reaction of p-xylene using 

experimental planning method  

3.4.2.1. Evaluation of the adaptation of the regression equation 

 The adaptation of the regression equation describes an experiment 

using regression equation evaluated based on the value of Fratio and Ftable ( , 

f1, f2). Table 3.28 shows the results: value of Fratio = 57.5 > Ftable (0.05; 8.5) = 

4.82 and a high coefficient of determination (R
2
 = 0.852). Therefore, the 

regression equation describes the experiment exactly. 
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Table 3.28. Analysis of variance (ANOVA) 

Parameters Sum of squares df 
Average of 

squares 
Fratio R

2 

Regression 2.760 8 0.345 57.5 0.852 

Measurement 

uncertainty 
0.028 5 0.006 - - 

Unadjusted 

data 
2.788 13 - - - 

Adjusted 

data 
0.186 12 - - - 

3.4.2.2. Evaluation of the significance of the regression equation 

 Evaluation of the significance of the regression equation aims to 

check the elements and their interactions that affect the quantity to be 

studied (performance of terephthalic acid generation) or not. The nature of 

the process is to evaluate the factors that influence p<0.05 (with a 

significance level α = 0.05) which is significant.  

3.4.2.3. Research on the determination of the optimal conditions by 

means of Box–Wilson method 

 Analysis of research results obtained from the regression equation 

with significant coefficients as follows: 

H = 0.4838 + 0.0831.Z1 + 0.0893.Z3  - 0.0697.Z1Z3 - 0.0060.Z1Z2Z3 (3.5) 

Solvent amount has a value of positive impact and an insignificant 

regression coefficient. Therefore, catalyst volume and reaction time 

continue to be investigated with a new range (∆Z2) and solvent amount is 

remained uncharged at 7 mol (the high level is 1). In the commercial 

process, the quality of terephthalic acid is evaluated based on the impurity 

content of 4-carboxybenzaldehyde (4-CBA), terephthalic acid reaches a 

high value when the amount of 4-CBA impurity is less than 25 ppm.  So, in 

addition to the performance objective function is also to create terephthalic 

acid concentration interested 4-CBA (in mixed  terephthalic acid and 4-

CBA), the result is shown in Figure 3:54.  
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Figure 3.54. The correlation between the performance of acid and 4-CBA 

generation. 

3.5. SURVEY ON HETEROGENEITY, CATALYST OVERABILITY 

AND REUSE 

3.5.1. Survey results of heterogeneity of Mn-Co-Sal-APTES-MCM-

4catalyst  

Figure 3.58. Check the heterogeneous catalysis of Mn-Co-Sal-APTES-

MCM-41 (1%) 

After a period after conducting the reaction, the reaction mixture is 

centrifuged and filtered to separate catalysts. The reaction mixture (without 
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catalyst) is further stirred and heated at 100 
o
C for 81 hours more, samples 

are taken at various time intervals for change ratio analysis of p-xylene by 

HPLC. The results show that the change ratio of p-xylene remains 

unchanged after 81 hours of reaction and Schiff base complex is not soluble 

(leaching) from catalyst during the reaction. This is demonstrated one more 

time by the determination of metal contents in the solution after reaction. 

By Atomic absorption spectroscopy (AAS) method, measure samples of 

mixture after the reaction, the results show that metal contents in samples of 

solution after reaction are not detected by this method. 

3.5.2. Survey results of the catalyst recoverability and reuse 

Catalyst recoverability and reuse for oxidation of p-xylene are 

surveyed. After finishing the first reaction, the reaction mixture is 

centrifuged and catalysts are recovered for the next survey. Catalysts after 

recovery is washed several times with distilled water, acetone, n-hecxan to 

remove solvents and catalyst, dried (activated) overnight at 100 
o
C and 

reused in new reactions with the same initial conditions. Catalysts are 

reused four times.  

3.5.3. Research results comparing terephthalic acid generation 

performance on heterogeneous and homogeneous catalyst system in the 

same reaction conditions 

 The results show that, in the same reaction conditions, when using 

heterogeneous and homogeneous catalysts, the change ratio is (100%), 

however, the terephthalic acid generation performance when using 

homogenous catalyst (20.72%) is lower than that when using the 

heterogeneous catalyst (59.08%). This is because the selectivity of products 

depends on the geometric structure of catalytic materials (average capillary 

structure of materials). 
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3.6. COMPARISON OF THE POSSIBILITY OF OXIDATION OF P-

XYLENE IN SBA-15, SBA-16 AND MCM-41 CATALYTIC 

SYSTEMS 

 p-xylene change ratios on catalyst samples are 100%.  Mn-Co (8: 2) 

-Sal-APTES-SBA-15 catalytic materials provide the highest terephthalic 

acid generation performance (68.72%), on MCM-41 carrier, the 

performance is 57.95% , terephthalic acid generation performance is lowest 

(41.65%) when using catalysts with SBA-16 carrier.  Within the scope of 

this experiment, different changes in carriers with geometric characteristics 

(capillary size, geometric shape and surface area) have shown their 

influence over the change ratio of  p-xylene, or the obstruction of diffusion 

into the capillaries to reach the active site of p-xylene molecules and outer 

diffusion out of molecules of reaction products.  Therefore, all three carriers 

have adequately large geometric sizes for reactions to metabolize  p-xylene 

to terphthalic acid in this condition (the maximum kinematic spacing of  p  -

xylene and terephthalic acid is less than 15 Å, determined by Gaussian 

computational chemistry method).   

3.7. DISCUSSION ON OXIDATION MECHANISM OF P-XYLENE 

IN THE SYNTHESIZED CATALYTIC SYSTEM 

Reference materials and experimental data show that oxidation 

reaction of  p-xylene in the catalytic material system Mn-Co-Sal-APTES - 

average capillary carrier with an H2O2 oxidant  at liquid phase conditions, 

the normal pressure can often happen under the same reaction mechanism 

on the like-Fenton homogenous catalyst.  

CONCLUSION 

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. Co-Sal-APTES in crystalline dark olive green 

form, melting point at 84.7  0,2 
o
C, Mn-Sal-APTES in crystalline pale 
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olive green form, melting point at 126.8  0,2 
o
C. Co(II)/ Co(III) and Mn 

(II)/Mn(III) of co-existence in Me-Sal-APTES complex. The stoichiometric 

ratio of Sal-APTES ligand is Sal: APTES = 1: 1 (mol / mol) and that of Me-

Sal-APTES complex is Me: Sal-APTES = 1 : 2 (mol/mol).  

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. Co and Mn complex is dispersed 

evenly over the material surface. This uniform dispersion level continues to 

maintain when manganese content is present in the sample material 

increasing from 0.73% to 1.98%. When gradually increasing metal 

complexes into the material, metal content being actually present in the 

obtained material increases very slowly, when the initial metal content is 

10%, only 2.76% Co and 3.02% Mn going into the material. The materials 

after denaturing retain the characteristics of the average capillary structure. 

However, while continuing to increase the complex content, geometric 

structure of MCM-41 is no longer preserved. Co-Sal-APTES-MCM-41 

complex resists temperature, decomposes at temperatures higher than 400 
o
C and Mn-Sal-APTES-MCM-41 higher than 300 

o
C, much higher than the 

boiling point of Sal or APTES.  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. Oxidation state of the metal in the 

complex, and the material is Mn (II)/Mn(III) and Co(II)/Co(III) and is 

preserved in the transition from the initial solution attached to the average 

carrier capillary.  

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. The material samples of Me-Sal-APTES-SBA-15 and Me-Sal-

APTES-SBA-16 are kept average capillary structure and geometry 
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characteristics of each respective carrier, are heat resistant up to 300 
o
C, at 

the same time there is a change similar to the Me-Sal-APTES-MCM-41 

sample compared to the original carrier of capillary diameter, surface area, 

the delay line on Nitrogen adsorption-desorption line.  

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.  P-

xylene oxidation reaction on Mn-Co-Sal-APTES-carrier catalytic material 

system with H2O2 oxidant in conditions of the liquid form, the normal 

pressure is considered as a "pseudo-heterogeneous catalyts" due to a 

combination of mechanisms of homogenous and heterogeneous catalyst, 

thus H2O2 reagents and KBr accelerators are adsorbed onto the surface of 

the catalyst under the Langmuir-Heshelwood heterogeneous catalyst. H2O2 

oxidant is adsorbed on the catalyst and generates free radicals such as as 

OH, O
2- 

under "like-Fenton" catalytic mechanism. Adsorbed Br
- 

is also 

converted to the active free radicals.  These free radicals make oxidation on 

p-xylene forming terephthalic acid under homogeneous mechanism.   

5. The material sample containing Schiff base complex of Mn-Co 

mixture condensing on different carriers: MCM-41, SBA-15, SBA-16 are 

effective catalysts for p-xylene oxidation reactions into terephthalic acid in 

"mellow" conditions:  the transformation of  p-xylene are 100%.  Geometric 

structure of the carrier have a great influence on the selectivity of 

terephthalic acid product: 57.95% for MCM-41, 41.65% for SBA-16 and 

especially for SBA-15, the performance of terephthalic acid creation 

reached 68.72%. 

 


