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MỞ ĐẦU 
1. Lí do chọn đề tài 
Việc tìm kiếm những nguồn năng lượng dài hạn và thân thiện với 

môi trường để dần thay thế năng lượng hóa thạch là nhiệm vụ cấp 
thiết của nhân loại hiện nay khi nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày 
càng trở nên cạn kiệt kèm theo sự ô nhiễm môi trường ngày càng trở 
nên nghiêm trọng. 

Ngày nay, các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu chuyển 
hóa dầu mỡ phế thải để tạo biodiesel. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu 
này vẫn còn hữu hạn, thành phần phức tạp nên khó đưa vào sản xuất 
đại trà do phải xử lí nguyên liệu đầu vào, cũng như dây chuyền thiết 
kế phức tạp. Vì vậy, việc tìm ra nguyên liệu đầu vào rẻ, phong phú 
để sử dụng là điều cần thiết. Jatropha là cây lâu năm, sinh trưởng 
phát triển được ở hầu hết các loại đất xấu, nghèo kiệt dinh dưỡng, đất 
bạc màu, đất dốc, đất trơ sỏi đá. Hạt Jatropha sau khi ép dầu thu 
được lượng dầu chiếm khoảng 30%. Dầu Jatropha có thành phần 
tương tự các loại dầu khác nhưng trong thành phần hạt Jatropha có 
độc tố curcin có thể gây tử vong cho người và gây hại cho vật nuôi, 
do đó nó chỉ thích hợp để sản xuất biodiesel. 

Một trong những vấn đề quan trọng của sản xuất biodiesel thông 
qua quá trình ester chéo hóa là xúc tác của phản ứng. Xúc tác bazơ 
rắn đáng chú ý nhất là hydrotalcite Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O với tính 
chất bazơ đặc trưng là hệ xúc tác được quan tâm nhất đối với phản 
ứng ester chéo hóa; tuy nhiên xúc tác này khó thực hiện được khi chỉ 
số axit béo của chất béo cao, vì chúng sẽ xảy ra phản ứng xà phòng 
hóa tạo nhũ, nước, đồng thời hệ xúc tác này có ái lực cao đối với 
glycerol dẫn đến glycerol tập trung lên bề mặt xúc tác ngăn cản hệ 
xúc tác tiếp xúc đồng thời với triglicerit và methanol. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi phân tán hydrotalcite trên nền γ-
Al2O3 để tạo ra hệ xúc tác có diện tích bề mặt riêng và đường kính 
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mao quản lớn, đồng thời chứa lượng lớn tâm bazơ mạnh. Hệ xúc tác 
có khả năng xúc tác cho phản ứng methyl ester chéo hóa triglycerit 
tạo biodiesel. Đây chính là lí do tôi chọn đề tài “ Nghiên cứu tổng 
hợp hệ xúc tác Mg-Al hidrotalcite/ γ-Al2O3 cho phản ứng ester hóa 
dầu Jatropha tạo biodiesel” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu 
Tổng hợp được hệ xúc tác rắn có diện tích bề mặt riêng lớn, 

đường kính mao quản trung bình lớn, có tích hợp tâm bazơ mạnh. Hệ 
xúc tác có khả năng xúc tác cho phản ứng methyl ester chéo hóa 
triglixerit tạo biodiesel. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu 
- Hệ xúc tác rắn Mg-Al Hydrotalcite/γ-Al2O3 có diện tích bề mặt 

riêng lớn, đường kính mao quản trung bình có tích hợp tâm bazơ mạnh. 
- Dầu Jatropha để thực hiện phản ứng ester hóa tạo biodiesel. 
3.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Tổng hợp vật liệu xúc tác Mg-Al hidrotalcite/ γ-Al2O3. 
- Khảo sát và đánh giá hoạt tính của xúc tác đã tổng hợp với dầu 

Jatropha ở những thời gian phản ứng khác nhau, tỉ lệ xúc tác với dầu 
khác nhau. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập, tổng hợp các 

tài liệu, thông tin liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài từ đó 
xây dựng ý tưởng cho nghiên cứu. 

4.2. Phương pháp thực nghiệm 
- Phương pháp hóa học để chiết tách dầu Jatropha từ hạt Jatropha. 
- Sử dụng phương pháp hóa học để tổng hợp vật liệu γ-Al2O3 

(phương pháp sol-gel) và tổng hợp vật liệu xúc tác Mg-Al 
hidrotalcite/γ-Al2O3 . 

- Sử dụng các phương pháp vật lí hiện đại như : 
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+ EDX : xác định sự đồng nhất phân tán hidrotalcite trên nền 
γ-Al2O3 
+ XRD : xác định cấu trúc của vật liệu đã tổng hợp 
+ BET: xác định diện tích bề mặt và sự phân bố đường kính 

mao quản 
- Sử dụng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại (IR), phương 

pháp phân tích hóa lý GC-MS để xác định thành phần của sản phẩm 
biodiesel tạo thành. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
Đề tài đã làm sáng tỏ khả năng ứng dụng của vật liệu mao quản 

trung bình Mg-Al hydrotalcite trên nền γ-Al2O3 để tạo ra hệ xúc tác 
có diện tích bề mặt riêng và đường kính mao quản lớn, đồng thời 
chứa lượng lớn tâm bazơ mạnh. Hệ xúc tác có khả năng xúc tác cho 
phản ứng methyl ester chéo hóa tryglicerit tạo biodiesel. Ngày nay, 
việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế nguồn dầu mỏ là một yêu 
cầu cấp thiết cho nhân loại và  nguồn nguyên liệu biodiesel được 
xem là giải pháp hữu hiệu.  Chính vì vậy nghiên cứu tổng hợp hệ xúc 
tác tổng hợp hệ xúc tác Mg-Al hidrotalcite/ γ-Al2O3 cho phản ứng 
ester hóa dầu Jatropha tạo biodiesel là một hướng nghiên cứu không 
chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn có ý nghĩa gắn liền với thực 
tiễn. 

6. Cấu trúc luận văn 
Luận văn gồm có 75 trang trong đó có 10 bảng, 46 hình, được 

chia làm 5 phần bao gồm: 
Mở đầu 
Chương 1 : Tổng quan lý thuyết 
Chương 2: Các phương pháp thực nghiệm 
Chương 3: Kết quả và thảo luận 
Kết luận và kiến nghị 
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CHƯƠNG 1 
 TỔNG QUAN 

 
1.1. TÌNH HÌNH NĂNG LƯỢNG THẾ GIỚI VÀ XU THẾ 
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI SINH. 

1.1.1. Tình hình năng lượng thế giới 
1.1.2. Xu thế phát triển năng lượng tái tạo 
1.1.3. Năng lượng sinh khối 

1.2. NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ BIODIESEL 
1.2.1. Nhiên liệu sinh học 
1.2.2. Biodiesel 
a. Giới thiệu chung về biodiesel 
b. Tình hình nghiên cứu, sản xuất, sử dụng biodiesel trên thế giới  
c. Biodiesel nhiên liệu sinh học trong tương lai gần 

1.3. PHẢN ỨNG ESTER CHÉO HÓA 
1.4. XÚC TÁC THƯỜNG DÙNG CHO QUÁ TRÌNH TỔNG 
HỢP BIODIESEL 

1.4.1. Xúc tác đồng thể 
a. Xúc tác bazơ đồng thể 
b. Xúc tác axit đồng thể 
1.4.2. Xúc tác bazơ dị thể 
a. Xúc tác gốc zeolite bazơ 
b. Xúc tác Hydrotalcite 
1.4.3. Xúc tác axit dị thể 
1.4.4. Xúc tác enzyme 

1.5.  XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ  γ-Al2O3 
1.5.1. Giới thiệu về nhôm oxit 
1.5.2. Cấu trúc nhôm oxit 
1.5.3. γ-Al2O3 
1.5.4. Phương pháp tổng hợp 
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1.6.  NGUỒN TRYGLYXERIT ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL 
1.6.1. Dầu ăn đã qua sử dụng 
1.6.2. Mỡ động vật thải 
1.6.3. Mỡ cá thải 

1.7.  CÂY JATROPHA 
1.7.1. Nguồn gốc và sự phân bố 
1.7.2. Đặc điểm 
1.7.3. Giá trị sử dụng 
a. Về kinh tế, xã hội 
b. Về môi trường 
c. Nông nghiệp 
d. Y học 
1.7.4. Tình hình trồng Jatropha 
a. Thế giới 
b. Việt Nam 
1.7.5. Dầu Jatropha 

 
CHƯƠNG 2 

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT 
2.1.1. Nguyên liệu 
Hạt Jatropha được nghiên cứu được thu hái tại huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng Nam vào cuối tháng 6 năm 2015. Quả được thu 
hái là những quả chín vàng, hạt có màu nâu đen. 
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Hình 2.1. Hình dạng và màu sắc hạt Jatropha 

(a) trước bóc vỏ; (b) sau khi bóc vỏ 
2.1.2. Hóa chất 
Các hóa chất được sử dụng trong nghiên cứu đều thuộc loại tinh 

khiết, sử dụng trực tiếp mà không qua tinh chế lại, bao gồm: 
- Dung dịch n- hexane (Trung Quốc) 
- Methanol nguyên chất xuất xứ Trung Quốc 
- Ethanol nguyên chất xuất xứ Trung Quốc 
- NaOH khan xuất xứ Trung Quốc 
- Chất hoạt động bề mặt : PEG (Polyethylene glycol) 
- Dung dịch H2SO4 98% 
- Dung dịch HNO3 10% 
- Al(NO3)3.9H2O,Mg(NO3)2.6H2O, (NH4)2SO4 khan, Na2CO3 

khan 
Nước cất được sử dụng trong thực nghiệm là nước cất 2 lần, đảm 

bảo không chứa cation kim loại lẫn anion. 
2.1.3. Dụng cụ, thiết bị 
Các dụng cụ thí nghiệm được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: 
- Máy khuấy từ gia nhiệt             - Cân điện tử, tủ sấy 
- Lò nung                                      - Phễu chiết, buret 
- Các dụng cụ thủy tinh thông thường: pipet, đũa khuấy, cốc... 
- Bộ shoxlet, đũa khuấy, giấy lọc, giấy đo pH. 
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2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.2.1. Chiết dầu từ hạt jatropha khô 
Cân 100 g bột jatropha cho vào cốc, thêm tiếp 125 ml (NH4)2SO4 

1M, khuấy đều để hoạt hóa; thêm tiếp 500 ml n- hexan vào hỗn hợp 
trên, khuấy đều trên máy khuấy từ trong 6 giờ, để ổn định trong 30 
phút. Hỗn hợp sẽ tách thành 3 lớp. Gạn, thu lấy phần dịch lỏng chứa 
n- hexan, dầu jatropha và nước. Chiết loại bỏ phần nước nằm phía 
dưới, lấy phần trên gồm n-hexan và dầu, chưng cất loại bỏ n- hexan 
thu được dầu jatropha 

 
Hình 2.2. Sơ đồ quy trình chiết dầu jatropha 

2.2.2. Xác định chỉ số axit của dầu 
Cách tiến hành: Cân 1g mẫu dầu cho vào bình tam giác 250 ml, 

thêm vào đó 80 ml hỗn hợp dung môi gồm hai phần diethyl eter và 
một phần ethanol, lắc mạnh cho dầu tan đều, thêm 3 giọt chất chỉ thị 
màu phenolphtalein, chuẩn độ bằng dung dịch KOH 0,1M đến khi 
xuất hiện màu hồng nhạt, bền trong 30 giây. Ghi lại kết quả thể tích 
KOH tiêu tốn [2]. 
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Chỉ số axit được tính theo công thức:         
m

CVX ..1,56
=  

Trong đó:  
V: là số ml dung dịch KOH 0,1M cần dùng để chuẩn độ. 
C: là nồng độ chính xác của dung dịch chuẩn KOH đã dùng. 
m: là lượng mẫu dầu thử, g. 
Mỗi mẫu được xác định 3 lần, kết quả cuối cùng là trung bình cộng 

của ba lần chuẩn. Chênh lệch giữa các lần thử không lớn hơn 0,1mg. 
2.2.3. Phương pháp tổng hợp vật liệu Mg-Al hydrotalcite/γ-Al2O3 
Vật liệu Mg-Al hydrotalcite/ γ-Al2O3 được tổng hợp theo qui trình 

được trình bày hình 2.3 như sau: 

 
Hình 2.3.Quy trình tổng hợp vật liệu Mg-Al hydrotalcite/ γ-Al2O3 
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2.2.4. Phân tích các đặc trưng vật liệu 
a. Phương pháp phổ tán sắc năng lượng tia X (Energy 

Dispersive X-ray Spectroscopy- EDX) 
Độ đồng nhất phân tán hydrotalcitetrên nền γ-Al2O3 được xác 

định thông qua phổ tán sắc năng lượng tia X trên mẫu rắn, được đo 
trên máy phân tích JEOL JED-2300 Analysis Station tại khoa Hóa 
học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

b. Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (Power X-ray Diffraction- XRD) 
Cấu trúc tinh thể của mẫu được xác định trên máy D8- Advance- 

Bruker với tia phát xạ CuKα có bước sóng λ = 1,5406 A0, công suất 
40 KV, 40 mA. Giản đồ XRD của γ-Al2O3 và Mg-Al hydrotalcite /γ-
Al2O3 được đo trên mẫu rắn ở nhiệt độ phòng, tại trường Đại học 
Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

c. Phương pháp hấp phụ và giải hấp đẳng nhiệt N2 
Diện tích bề mặt và sự phân bố mao quản của vật liệu đã tổng hợp 

được xác định bằng phương pháp đo hấp phụ và giải hấp phụ Nitơ 
(BET) trên máy Tristar 3000 V; 6.07 A tại Viện tiên tiến Khoa Học 
và Công Nghệ Hà Nội. 

2.2.5. Đánh giá hoạt tính xúc tác thông qua phản ứng chuyển 
hóa dầu jatropha tạo biodiesel 

Lắp hệ thống phản ứng theo sõ đồ trình bày ở hình 2.4. Phản ứng 
được thực hiện trong bình cầu 3 cổ, có gắn sinh hàn để hồi lưu 
methanol; một cổ cắm nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ; một cổ cắm sinh 
hàn để hơi methanol bay lên ngưng tụ trở lại thiết bị phản ứng; một 
cổ để nạp xúc tác, methanol, dầu nguyên liệu vào cho phản ứng. Sau 
khi nạp xong nguyên liệu phải đậy kín cổ này lại để tránh hơi 
methanol bay ra ngoài 
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1. Ống sinh hàn 

2. Bình phản ứng 

3. Thiết bị khuấy từ gia nhiệt. 

4. Nhiệt kế 

5. Con khuấy từ 
 

Hình 2.4. Sơ đồ thiết bị phản ứng 
Cách tiến hành phản ứng: Cho một lượng cần thiết chất xúc tác 

(10% khối lượng dầu phản ứng) vào bình phản ứng, thêm tiếp một 
lượng thể tích methanol. Quá trình hoạt hóa xúc tác được thực hiện 
bằng cách khuấy và gia nhiệt hỗn hợp trên ở 600C trong 10 phút. 
Thêm một lượng thể tích dầu jatropha vào hỗn hợp trên, khuấy đều 
và gia nhiệt ở nhiệt độ phản ứng, có hồi lưu methanol. Duy trì không 
đổi nhiệt độ này trong suốt quá trình phản ứng. Kết thúc phản ứng, 
tiến hành chưng cất loại hoàn toàn methanol dư ở 65oC. Tiến hành 
tách pha, thu hồi xúc tác và tinh chế sản phẩm. 

Tinh chế sản phẩm: Hỗn hợp sản phẩm sau khi đã tách xúc tác 
được cho vào phễu chiết, để lắng trong 6 – 8h. Lúc này, hỗn hợp được 
phân tách thành hai pha: pha nhẹ có thành phần chủ yếu là các methyl 
ester (biodiesel) có tỷ trọng thấp hơn (d = 0,895 - 0,9) ở trên, pha này 
có lẫn một ít dầu và methanol dư; pha nặng nằm ở dưới chứa chủ yếu 
là glycerol và methanol dư có tỷ trọng lớn hơn. Chiết phần glycerol ở 
dưới, còn phần methyl ester đưa đi xử lý tiếp. Để loại hoàn toàn 
glycerol và methanol dư có trong pha nhẹ, tiến hành rửa hỗn hợp bằng 
nước cất ở 700C, lượng nước rửa bằng 80% thể tích methyl ester tạo 
thành. Hỗn hợp được khuấy nhẹ trong 15 phút, sau đó để cân bằng. 
Chiết loại bỏ phần nước ở phía dưới. Quá trình rửa lặp lại 4 – 5 lần. 
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2.2.6. Xác định độ chuyển hóa của phản ứng 
Độ chuyển hóa của phản ứng được xác định thông qua việc đo độ 

nhớt của sản phẩm phản ứng ester chéo hóa dầu jatropha với 
methanol sau khi đã rửa bằng nước để tách loại mono glyceride, 
diglyceride. 
Bảng 2.1. Sự phụ thuộc của thời gian chảy qua cột mao quản trong 

nhớt kế Ubbelohde  vào hàm lượng methyl ester 
% methyl ester 100 95 90 85 80 75 
Thờigian (giây) 103,4 110,2 118,5 122,8 130,6 136,5 

 

 
Hình 2.5. Đồ thị phụ thuộc % methyl ester vào thời gian chảy qua  

mao quản 
Phương trình hồi quy tuyến tính mô tả sự  phụ thuộc % methyl 

ester vào thời gian chảy qua cột mao quản trong nhớt kế được xác 
định  y = - 0,7543x + 178,26 với hệ số tương quan R2 = 0,9956. 
Phương trình này sẽ được sử dụng với tất cả các phản ứng với 
nguyên liệu đầu sử dụng là dầu Jatropha. 

Do đó, hiệu suất phản ứng được tính theo công thức sau: 
H ≈ (Vbiodiesel/ Vdầu nguyên liệu) × % methyl ester trong biodiesel. 

Trong đó, % methyl ester trong biodiesel được tính từ thời gian 
chảy qua cột mao quản trong nhớt kế từ phương trình đường chuẩn 
đã xây dựng. 
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2.2.7. Phân tích sản phẩm 
a. Phổ hấp thụ hồng ngoại 
Xác định đặc trưng cấu trúc của sản phẩm được xác định bằng 

quang phổ hồng ngoại IR trên máy hồng ngoại Spectrum RX FT-IR 
system của Perkin Elmer,ở nhiệt độ phòng tại phòng thí nghiệm Lọc 
hóa dầu và Vật liệu xúc tác, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. 

b. Sắc kí khí khối phổ (GC-MS) 
Thành phần các methyl ester có trong sản phẩm được xác định 

bằng phương pháp sắc kí khí khối phổ GC-MS HP-6890 tại Trung 
tâm kiểm định chất lượng 2- Thành phố Đà Nẵng. 

 
CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 

3.1. CHIẾT TÁCH DẦU JATROPHA TỪ HẠT JATROPHA 
Quá trình chiết tách dầu Jatropha từ hạt Jatropha khô được thực 

hiện theo quy trình 2.2.1. Lượng dầu thu hồi được là 40ml / 100 gam 
bột jatropha khô (hình 3.1). 

 
Hình 3.1. Nhân hạt jatropha sau khi nghiền và dầu Jatropha 

3.2. TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG XÚC TÁC 
3.2.1. Tổng hợp γ- Al2O3 
Hòa tan hoàn toàn 70 gam Al(OH)3 bằng dung dịch NaOH 

30% và đun nóng trong 30 phút. Lọc bỏ phần rắn không tan thu  
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dung dịch Natri aluminat, sau đó thêm chất hoạt động bề mặt là 
PEG vào. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch Natri 
aluminat theo tỉ lệ cần thiết, giữ nhiệt độ phản ứng ổn định ở 900 

C và khuấy đều liên tục. Theo dõi sự biến đổi pH và hình thành 
sol- gel trong suốt quá trình phản ứng. Quá trình kết thúc khi pH 
= 6,5. Hỗn hợp sau đó được già hóa ở 900C trong 5 giờ. Lọc, rửa 
chất rắn và đem sấy ở 1200, tiếp tục đem nung ở 4500C trong thời 
gian 5h để thu được khoảng 50 gam bột γ-Al2O3. Sản phẩm  γ-
Al2O3 thu được có màu trắng, mịn như hình 3.2. 

 
Hình 3.2. γ-Al2O3 bột điều chế được từ Al(OH)3 Tân Bình 
3.2.2. Tổng hợp Mg-Al hydrotalcite / γ- Al2O3 
Hỗn hợp muối gồm Mg(NO3)2.6H2O và Al(NO3)3.9H2O được lấy 

theo tỉ lệ mol 3:1 (0,03 : 0,01) rồi hòa tan vào nước thu được dung 
dịch A. Cho vào dung dịch A 10 g γ-Al2O3 đã điều chế ở trên, khuấy 
đều và nhỏ từ từ dung dịch chứa Na2CO3 0,025 M, NaOH 0,084M 
vào đến khi pH của hỗn hợp nằm trong khoảng 9-10 thì dừng lại. Sau 
khi phản ứng xong, tiếp tục khuấy hỗn hợp trong 1 giờ, rồi già hóa ở 
650C trong vòng 24 giờ. Lọc rửa kết tủa bằng nước cho tới khi pH 
bằng 7, sấy khô ở 1100C trong 12h, rồi nung ở nhiệt độ khảo sát 
trong 5h với tốc độ gia nhiệt 20C / phút thu được hệ xúc tác Mg-Al 
hydrotalcite/γ-Al2O3, kí hiệu HT/ Al2O3. Sản phẩm sau nung được sử 
dụng làm xúc tác cho phản ứng nghiên cứu. 

Sản phẩm Mg-Al hydrotalcite / γ- Al2O3 được trình bày ở hình 3.3. 
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Hình 3.3. Sản phẩm Mg-Al hydrotalcite/γ-Al2O3 điều chế được từ 

Mg(NO3)2.6H2O và Al(NO3)3.9H2O và γ- Al2O3 đã tổng hợp 
3.2.3. Phân tích tán sắc năng lượng tia X (EDX) 

Bảng 3.1. Kết quả phân tích phổ EDX của mẫu Mg- Al 
hydrotalcite/γ-Al2O3 

Thành phần các nguyên tố  ( % ) Vị 
trí C O Na Mg Al Si S 

Tổng % 
khối 

lượng 
1 4,38 14,95 4,98 22,11 52,20 0,35 1,03 100 
2 4,32 14,78 5,02 21,75 52,32 0,43 1,38 100 
3 4,28 15,04 4,73 22,07 52,25 0,40 1,23 100 

 
Hình 3.4. Phổ tán xạ năng lượng tia X của mẫu: 

a) γ-Al2O3;  b) Mg- Al hydrotalcite/γ-Al2O3 
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3.2.4. Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD) 
Từ giản đồ nhiễu xạ tia X của vật liệu γ- Al2O3 đã tổng hợp, có thể 

nhận thấy các đỉnh nhiễu xạ có cường độ cao ứng với góc 2θ ~ 38,50, 
46 0 và 670, đặc trưng cho các mặt ( 311), (400) và (440) của vật liệu 
γ- Al2O3. Các đỉnh nhiễu xạ của mẫu sau nung có cường độ lớn hơn 
hẳn. Vậy có thể kết luận sau khi nung, cấu trúc tinh thể của vật liệu 
được cải thiện đáng kể. 

 
Hình 3.5. Phổ XRD của mẫu Boehmite (mẫu chỉ sấy ở 120oC) 

 
Hình 3.6. Phổ XRD của mẫu γ- Al2O3 sau khi nung ở 3000 C 
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Hình 3.7. Phổ XRD của mẫu γ- Al2O3 sau khi nung ở 4000 C 

 
Hình 3.8. Phổ XRD của mẫu γ- Al2O3 sau khi nung ở 4500 C 

 
Hình 3.9.Phổ XRD của mẫu γ- Al2O3 sau khi nung ở 5000 C 
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Hình 3.10. Phổ XRD của mẫu HT/ γ- Al2O3 sau nung ở 4500C 

Kết quả phân tích nhiễu xạ tia X mẫu Mg- Al hydrotalcite/ γ- 
Al2O3 được trình bày ở hình 3.10 cho thấy có xuất hiện các đỉnh 
nhiễu xạ cường độ cao ứng với góc 2θ ~ 38,50, 460 và 670, đặc trưng 
tương ứng cho các mặt (311), (400) và (440) của vật liệu nền γ- 
Al2O3. Ngoài ra, còn xuất hiện thêm các đỉnh với cường độ thấp tại 
2θ ~ 430 và 61,50, ứng với mặt nhiễu xạ là (200) và (220) - đây là các 
đỉnh nhiễu xạ đặc trưng cho pha MgO. 

3.2.5. Xác định đường kính mao quản và diện tích bề mặt 
riêng của γ-Al2O3 và Mg- Al hydrotalcite /γ- Al2O3 

Đường cong hấp phụ và giải hấp nitơ của mẫu γ- Al2O3 và HT/ γ- 
Al2O3 được thể hiện ở hình 3.11, hình 3.12. 

 
Hình 3.11.  Kết quả hấp phụ - giải hấp đẳng nhiệt N2  

của mẫu γ-Al2O3 

Bảng 3.2. Kết quả tính toán diện tích bề mặt và đường kính mao 
quản trung bình của mẫu γ-Al2O3 bằng phương pháp hấp phụ  

và giải hấp N2 
Đặc trưng Giá trị xác định 

Diện tích bề mặt theo BET 230,088 m2/g 
Đường kính mao quản trung bình 12,81 nm 
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Hình 3.12. Kết quả hấp phụ - giải hấp đẳng nhiệt N2  

của mẫu HT/ γ-Al2O3 
Bảng 3.3. Kết quả tính toán diện tích bề mặt và đường kính mao 

quản trung bình của mẫu HT/ γ-Al2O3  bằng phương pháp hấp phụ 
và giải hấp N2 

Đặc trưng Giá trị xác định được 

Diện tích bề mặt theo BET 103,285 m2/g 
Đường kính mao quản trung bình 7,19 nm 

Từ bảng 3.2 và 3.3 cho thấy khi đưa MgO, Al2O3 lên γ-Al2O3 
đường kính mao quản của sự phân bố hẹp hơn. Điều này cũng có thể 
được giải thích là chính các oxit tạo ra trên γ-Al2O3 là nguyên nhân 
làm khác biệt về sự phân tán độ xốp trên cấu trúc γ-Al2O3. 
3.3. HOẠT TÍNH XÚC TÁC CHUYỂN HÓA DẦU JATROPHA 
THÀNH BIODIESEL THÔNG QUA PHẢN ỨNG ESTER CHÉO 
HÓA CỦA JATROPHA VỚI METHANOL ĐẾN HIỆU SUẤT 
CHUYỂN HÓA 

3.3.1. Ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích methanol/ thể tích dầu 
jatropha phản ứng 
Bảng 3.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích chất phản ứng methanol /dầu 

đến hiệu suất chuyển hóa 
Kí hiệu mẫu V methanol /Vdầu Hiệu suất của phản ứng (%) 

M1 1: 1 81.2 
M2 2 : 1 84.4 
M3 3 : 1 85.6 
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Hình 3.13. Ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích methanol: dầu jatropha đến 

hiệu suất chuyển hóa dầu jatropha tạo biodiesel 
Nhận xét: Hiệu suất phản ứng tỉ lệ thuận với thể tích methanol đưa 

vào. Với tỉ lệ thể tích methanol : dầu jatropha là 2:1, hiệu suất chuyển 
hóa đạt được là 84,4%. Khi tăng tỉ lệ thể tích methanol: thể tích dầu lên 
3:1, hiệu suất chuyển hóa tăng lên một ít, không đáng kể. Do đó, trong 
điều kiện nghiên cứu, sử dụng điều kiện tỉ lệ thể tích methanol: dầu là 
2:1 để thực hiện phản ứng chuyển hóa jatropha thành biodiesel. 

3.3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng 
Bảng 3.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến phản ứng 

Kí hiệu mẫu Nhiệt độ phản ứng 
(0C) 

Hiệu suất của phản ứng 
(%) 

M1 50 78.6 
M2 55 82.5 
M3 60 86.3 
M4 65 87.1 

 

 
Hình 3.14. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến độ hiệu suất 

chuyển hóa dầu jatropha tạo biodiesel 
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Nhận xét: Trong khoảng nhiệt độ phản ứng nghiên cứu, khi tăng 
nhiệt độ phản ứng, hiệu suất  tạo biodiesel tăng. Ở 60oC, hiệu suất 
chuyển hóa đạt được 86.3%, tuy nhiên tăng lên 5oC, hiệu suất chuyển 
hóa có sự biến đổi rõ. Vì vậy, nhiệt độ được sử dụng cho quá trình 
chuyển hóa dầu jatropha tạo biodiesel là 650 C. 

3.3.3. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng 
Bảng 3.6. Ảnh hưởng của thời gian  phản ứng đến hiệu suất chuyển 

hóa dầu jatropha tạo biodiesel 
Kí hiệu 

mẫu 
Thời gian phản ứng 

(h) 
Hiệu suất của phản ứng 

(%) 
M1 5 85.6 
M2 6 87.1 
M3 7 89.8 
M4 8 90.7 

 
Hình 3.15. Ảnh hưởng của thời gian  phản ứng đến độ chuyển hóa 

dầu Jatropha 
Nhận xét: Ở thời gian phản ứng ngắn, độ chuyển hóa ban đầu của 

dầu thấp do sự phân tán của methanol vào dầu chưa cao. Trong 
khoảng thời gian 5 – 6 giờ, tốc độ phản ứng tăng và đạt tối ưu ở 7 
giờ. Nếu tiếp tục tăng thời gian phản ứng thì hiệu suất không tăng do 
phản ứng đã đạt trạng thái cân bằng. 
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3.4. PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN SẢN PHẨM 
3.4.1. Phổ hồng ngoại của biodiesel trên xúc tác Mg-Al 

hydrotalcite / γ-Al2O3 
Phổ hồng ngoại IR của mẫu sản phẩm được thể hiện ở hình 3.17. 

 
Hình 3.16. Phổ hồng ngoại của biodiesel chuyển hóa từ dầu Jatropha 
Từ phổ hồng ngoại có thể nhận thấy sự xuất hiện các tín hiệu dao 

động ở 2926,35 cm-1 đặc trưng cho gốc metyl và pic 1744,44 cm-1 
đặc trưng cho nhóm chức ester. Như vậy, trong sản phẩm của quá 
trình phản ứng giữa dầu jatropha và methanol trên xúc tác nghiên 
cứu có mặt methyl ester. 

3.5.2. Phổ GC-MS của biodiesel trên xúc tác Mg-Al 
hydrotalcite / γ- Al2O3 

Thành phần sản phẩm biodiesel thu được là các  methyl ester,  
được xác định bằng phương pháp GC – MS. Kết quả phân tích xác 
định thành phần được trình bày ở bảng 3.8. Phổ đồ của các chất được 
trình bày ở hình 3.18. 
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Bảng 3.7. Thành phần và hàm lượng các chất trong mẫu biodiesel 
thu được bằng phản ứng ester chéo hóa dầu Jatropha với methanol 

sử dụng xúc tác Mg-Al hydrotalcite/γ- Al2O3 

TT Thời 
gian lưu 

% khối 
lượng Chất 

1 28,144 0,06 9- Hexadecenoic acid methyl ester 
2 28,803 12,76 Hexadecanoic acid methyl ester 
3 33,363 35,48 9,12 -octadecadienoic acid (Z,Z) 

methyl ester 
4 33,749 40,98 9- octadecenoic acid (Z) methyl ester 
5 34,436 3,25 Octadecanoic acid methyl ester 
6 37,723 0,82 11- Eicosenoic acid, methyl ester 
7 38,005 1,54 Eicosanoic axit, methyl ester 
8 39,513 3,34 Docosanoic acid methyl ester 
9 40,052 0,04 Tricosanoic acid methyl ester 

10 40,591 1.07 Tetracosanoic acid methyl ester 
 

 
Hình 3.17. Sắc đồ GC-MS của mẫu biodiesel được chuyển hóa từ 

dầu Jatropha sử dụng xúc tác Hydrotalcite/ γ-Al2O3 

 
Hình 3.18. Phổ MS của 9- octadecenoic acid methyl ester 
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Hình 3.20. Phổ MS của Hexadecanoic acid methyl ester 

 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 
Qua việc nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác Mg- Al hydrotalcite /   

γ- Al2O3 cho phản ứng ester hóa dầu Jatropha tạo biodiesel, chúng tôi 
đã thu được các kết quả sau: 

1. Đã tổng hợp thành công vật liệu nền Al2O3 bằng phương pháp 
sol-gel đi từ nguyên liệu ban đầu là Al(OH)3 (Tân Bình) sử dụng chất 
điều khiển mao quản là PEG (chất hoạt động bề mặt ). 

2. Đã phân tán thành công Mg- Al hydrotalcite trên nền γ- Al2O3. 
Hệ xúc tác thu được có diện tích bề mặt đạt 103,3 m2 / gam, đường 
mao quản trung bình đạt 7,19 nm. Hệ xúc tác thích hợp cho phản ứng 
methyl ester hóa chéo dầu jatropha tạo biodiesel. 

3. Đã khảo sát các đặc trưng vật liệu của hệ xúc tác Mg- Al 
hydrotalcite / γ- Al2O3 bằng các phương pháp hóa lý hiện đại : XRD, 
EDX, BET. 

4. Đã xác định được điều kiện tối ưu của phản ứng chuyển hóa 
dầu jatropha tạo biodiesel thông qua phản ứng ester hóa chéo với 
methanol, xúc tác bởi Mg- Al hydrotalcite / γ- Al2O3. Trong điều 
kiện nghiên cứu, điều kiện tối ưu được xác định: 
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- Tỉ lệ thể tích methanol : dầu là 2 : 1 
- Nhiệt độ phản ứng: 65oC 
- Thời gian phản ứng: 7 giờ 
5. Đã phân tích xác định thành phần của sản phẩm biodiesel tạo 

ra với các cấu tử chính là hexadecanoic acid methyl ester ; 9,12 -
octadecadienoic acid (Z,Z) methyl ester ; 9- octadecenoic acid (Z) 
methyl ester; Octadecanoic acid methyl ester, ngoài ra còn có các 
ester khác có hàm lượng thấp hơn. 

Như vậy, chất xúc tác Mg- Al hydrotalcite / γ- Al2O3 có tâm bazơ 
đủ mạnh đủ khả năng xúc tác cho phản ứng chuyển hóa Jatropha 
thành biodiesel. 

2. Kiến nghị 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được khi nghiên cứu tổng hợp hệ 

xúc tác Mg- Al hydrotalcite / γ- Al2O3 cho phản ứng ester hóa dầu 
jatropha tạo biodiesel, đề tài có thể phát triển theo hướng mở rộng 
hơn như sau: 

- Khảo sát hàm lượng phần trăm Mg- Al hydrotalcite được mang 
trên chất mang trên γ- Al2O3 để lựa chọn tỉ lệ tốt nhất tạo xúc tác 
hiệu quả hơn cho quá trình tạo biodiesel. 

- Tạo các tâm xúc tác axit và bazơ lên trên bề mặt chất mang γ- 
Al2O3 xúc tác cho phản ứng chuyển hóa. 

- Khảo sát hàm lượng xúc tác so với khối lượng dầu Jatropha để lựa 
chọn tỉ lệ tốt nhất tạo xúc tác hiệu quả hơn cho quá trình tạo biodiesel. 

- Nghiên cứu cách thu hồi và tái sử dụng xúc tác cũng như lượng 
methanol thừa, lượng glixerol sinh ra trong khi tổng hợp điều chế 
biodiesel. 


