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Tóm tắt: 

Xúc tác oxit mangan có bề mặt riêng lớn được tổng hợp từ phản ứng oxi hóa khử từ tiền chất axit 

oxalic và KMnO4 bằng phương pháp nhỏ giọt đồng thời. Các xúc tác sau khi tổng hợp được phân 

tích đặc trưng bằng các phương pháp XRD, SEM, BET và được đánh giá hoạt tính trên thiết bị 

phản ứng liên tục pha khí cho phản ứng oxy hóa hoàn toàn isopropanol ở nhiệt độ thấp dưới 

250°C. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng tỷ lệ khác nhau giữa axit oxalic và KMnO4 trong quá 

trình tổng hợp ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành pha, kích thước tinh thể, diện tích bề mặt 

riêng của vật liệu, từ đó ảnh hưởng đến hoạt tính chuyển hóa isopropanol. Tỷ lệ tối ưu của 

Oxalic/KMnO4  là 2,25, cho phép hình thành pha cryptomelane có kích thước tinh thể nhỏ nhất 

(5,6 nm), bề mặt riêng lớn nhất (147,8 m²/g) và đạt hiệu suất chuyển hóa isopropanol cao nhất. 

         Từ khóa : Xúc tác; Oxit mangan; Cryptomelane; VOCs; Isopropanol. 

Abstract: 

High surface area of MnOx catalysts are synthesized by means of an oxidation/reduction route 

with oxalic acid and KMnO4 as precursors using dropwise method. Morphological, structural 

and specific surface area characterizations of the synthesized catalysts are done by SEM, XRD 

and BET. To evaluate their activity, the low-temperature catalytic oxidation of isopropanol is 

investigated in temperature range below 250°C. The study finds that difference molar ratio of 

oxalic acid and KMnO4 during synthesis has strongly affected physico-chemical properties of 

MnOx and then influenced on their catalytic activity. The value of 2.25 is found as an optimal 

molar ratio of Oxalic/KMnO4 which allows us to obtain the smallest crystallite size (5.6 nm), the 

largest surface (147.8 m²/g) of MnOx cryptomelane structure and the highest isopropanol 

conversion compared to other molar ratios. 
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