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 In this study, iron benzenedicarboxylate framework@titanium dioxide 

(MIL-53(Fe)@TiO2) composites have been synthesized from precursors 

of ilmenite. As-prepared composite materials were characterized by 

XRD, SEM, EDX and TGA techniques, UV-VIS Diffuse Reflectance.  
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Giới thiệu chung 

 

Vật liệu TiO2 (Titan đioxit) cấu trúc nano thù hình 

Anatase được biết đến trên thế giới cũng như trong 

nước là vật liệu quang xúc tác có khả năng phân hủy 

chất độc hữu cơ, diệt vi khuẩn, chống nấm mốc v.v… 

Những tính năng này của TiO2 cấu trúc nano được sử 

dụng cho mục đích làm sạch môi trường. Vì lý do đó, 

TiO2 được coi là vật liệu chức năng rất có tiềm năng 

tạo ra các vật liệu có tính năng tự làm sạch cho các 

ứng dụng thực tế.  

Mặt khác, vật liệu khung hữu cơ-kim loại (MOFs) được 

tạo thành từ các cầu nối hữu cơ và các tâm kim loại 

(làm điểm kết nối). MOFs có những tính chất độc đáo 

như có cấu trúc tinh thể, diện tích bề mặt riêng lớn, 

khung cấu trúc linh động, có thể thay đổi kích thước, 

hình dạng lỗ xốp và đa dạng nhóm chức hóa học bên 

trong lỗ xốp. Ngay từ khi mới được phát hiện, MOFs 

đã được tập trung nghiên cứu ứng dụng trong hấp 

phụ, lưu trữ các khí như H2 [1,2], CH4 [3,4] và CO2 [5,6]. 

MOFs cũng có khả năng sử dụng trong phân tách hóa 

học [7,8]. Gần đây, một hướng nghiên cứu mới đang 

thu hút được sự chú ý của nhiều nhà khoa học lớn của 

thế giới là khả năng ứng dụng MOFs trong lĩnh vực xúc 

tác. 

Ở Việt Nam, hướng nghiên cứu về MOFs bắt đầu từ 

khoảng cuối năm 2008, chủ yếu là nghiên cứu khả 

năng ứng dụng của vật liệu MOFs làm xúc tác dị thể 

[9-14]. Việc sử dụng vật liệu khung cơ kim làm pha nền 

cho vật liệu nano composite của TiO2 có thể tận dụng 

được khả năng lưu giữ tốt các tác nhân ô nhiễm cũng 

như tâm hoạt động xúc tác, từ đó giúp nâng cao hiệu 

quả xúc tác [15]. Bài báo này trình bày một số kết quả 

nghiên cứu tổng hợp vật liệu MIL-53(Fe)@TiO2 và 

đánh giá khả năng xử lý hợp chất hữu cơ mang màu 

metyl xanh, rhodamin B của vật liệu. 

 

Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu 

 

Hoá chất, trang thiết bị 

Hoá chất: FeCl3.6H2O, 99%, Xilong; C8H6O4, 99% 

Macklin; DMF, 99%, Macklin; PEG-400, 99% Xilong; 

C2H5OH, 96%, Đức Giang, TiO2, 98%, ~ 400 nm, Viện 

Hoá học - Vật liệu chế tạo từ ilmenit Bình Định.  
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