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TỔNG QUAN 
Hấp phụ là một trong những phương pháp được lựa chọn để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm. Vật
liệu sử dụng trong phương pháp này rất phong phú, đó có thể là oxit kim loại được điều chế từ
hóa chất, bã chè, cacbon hoạt tính, graphen hay chitosan… Sử dụng g-Fe2O3  nano để hấp phụ
Cd(II), Ni(II) và Co(II) tác giả [1] cho biết  sự  hấp phụ cả 3 ion này đều tuân theo mô hình động
học bậc 2 và xác định được dung lượng hấp phụ cực đại đối với 3 ion kể trên tương ứng là
94,33; 86,206 và 60,60 mg/g.  Mô tả sự hấp phụ Pb(II), Cd(II) và Ni(II) trên vật liệu chitosan –
MAA kích cỡ nano mét theo mô hình đẳng nhiệt Langmuir tác giả [2] cũng đã xác định được dung
lượng hấp phụ cực đại đối với từng ion trên lần lượt là 11,3; 1,84; 0,87 mg/. Tác giả [3] đã chế
tạo thành công cacbon hoạt tính từ thân cây sen hoạt hóa bằng axit H3PO4 có diện tích bề mặt
riêng là 1220m2/g, dung lượng hấp phụ cực đại của nó đối với quá trình hấp phụ Ni(II)  là
31,45mg/g.
           Bằng phương pháp sol-gel tác giả [4] đã tổng hợp thành công g-Fe2O3 , nghiên cứu khả
năng hấp phụ của vật liệu này với metyl da cam đã xác định dung lượng hấp phụ cực đại là 476
mg/g.  Khi nghiên cứu khả năng hấp phụ của graphene với một số hợp chất hữu cơ trong đó có
xanh metylen (MB) tác giả [5] đã xác định được dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu này đối
với MB là 1,52g/g. Sử dụng vật liệu thải trong công nghiệp sản xuất dầu đậu nành để hấp phụ
động tác giả [6] đã xác định được dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu này đối với  metyl da
cam là 16,664 mg/g.
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        Ở Việt Nam cũng có nhiều tác giả nghiên cứu hấp phụ kim loại nặng và chất hữu cơ bằng
nhiều vật liệu khác nhau. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước
của vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía cho thấy khi bã mía được xử lý bằng fomandehyt hấp phụ
tốt hơn khi xử lý bằng axit sunfuric [7]. Nghiên cứu sử dụng than hoạt tính hấp phụ thuốc nhuộm
Basic Red 46 (BR46) tác giả [8] cho biết với nồng độ đầu BR46 là 400mg/L, hàm lượng than



0,19g/L ở pH=7 thì sau 2 giờ xử lý BR46 hoàn toàn mất màu, hiệu quả xử lý đạt 100%.
     Trong số vật liệu hấp phụ và xúc tác được nghiên cứu không thể không kể đến loại vật liệu mao
quản trung bình do có rất nhiều ứng dụng thực tế trong nghiên cứu, kỹ thuật và công nghệ. Tác
giả [9] đã biến tính MCM-41 bởi TiO2, vật liệu sau biến tính có diện tích bề mặt riêng 554 m2/g;
đường kính mao quản 2,45 Ao. Theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir xác định được dung
lượng hấp phụ  cực đại của loại vật liệu này đối với  Cd(II), Pb(II) là 36 mg/g và 43mg/g. Gần
đây nhất, nhóm tác giả [10] đã chế tạo thành công vật liệu hấp phụ từ bùn đỏ có diện tích bề mặt
riêng 105 m2/g; đường kính mao quản 408Ao. Nghiên cứu xử lý Cd(II) bằng hạt vật liệu này
theo phương pháp hấp phụ động đã xác định được dung lượng hấp phụ cực đại là 0,943 mg/g ở
pH tối ưu bằng 6.
Nhìn chung, việc nghiên cứu tìm ra các vật liệu có khả nảng hấp phụ tốt ở điều kiện thường, giá
thành rẻ vẫn là mảnh đất chờ đợi của các nhà khoa học.
    Các tài liệu tham khảo chính:
7. Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thanh Tú (2010), “Nghiên cứu khă năng hấp phụ metyl đỏ trong
dung dịch nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học,
Tập 15, số 4, tr. 165 – 170.
8. Nguyễn Đắc vinh, Đào Sỹ Đức (2010), “ Xử lí phẩm nhuộm Basic Red 46 trong nước thải bằng
phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 48, số 2A,
tr. 274 – 279.
9. Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Thị Hồng Thảo, Nguyễn Ngọc Minh (2013), “Khả năng hấp
phụ một số ion kim loại nặng trong dung dich nước của vật liệu MCM-41 biến tính bởi TiO2”, Tạp
chí Xúc tác - Hấp phụ, Tập 2, Số 4, tr. 111-117.
10. Phạm Xuân Cường, Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Đức Chuy (2013), “Xử lý ô nhiễm kim loại
nặng Cd(II) bằng hạt vật liệu chế tạo từ bùn đỏ theo phương pháp hấp phụ cột”, Tạp chí Xúc tác -
Hấp phụ, Tập 2, Số 4, tr. 46 -51. 
MỤC TIÊU 
- Chế tạo được vật liệu hấp phụ từ quặng sắt Trại Cau
  - Nghiên cứu cấu trúc, hình thái học, diện tích bề mặt riêng của vật liệu bằng các phương pháp
vật lý hiện đại như X-ray, BET, TEM…
 - Đánh giá được khả năng xử lí một số ion kim loại nặng và hợp chất hữu cơ của các vật liệu chế
tạo được.
NỘI DUNG 
    1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng sắt Trại Cau – Thái Nguyên bằng phương
pháp kết tủa
    - Chế tạo các mẫu vật liệu hấp phụ với một số tỉ lệ mol Fe (từ quặng sắt) và tác nhân biến tính
(Mn hoặc Ni (từ hóa chất)) khác nhau.
 - Thử hoạt tính các mẫu vật liệu chế tạo được thông qua khả năng hấp phụ một trong số các ion
kim loại như: Ni2+, Co2+, Cu2+...  hoặc một chất hữu cơ nào đó như: metylen xanh, metyl da
cam…, từ đó chọn được mẫu vật liệu có hoạt tính tốt nhất ứng với mỗi tác nhân biến tính.
   - Nghiên cứu các đặc trưng về pha, hình thái học, diện tích bề mặt riêng của vật liệu tốt nhất chế
tạo được.
      2.  Khảo sát khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của từng vật liệu hấp phụ chế tạo
chọn được ở trên.
    - Khảo sát ảnh hưởng thời gian



    - Khảo sát ảnh hưởng của pH
    - Khảo sát ảnh hưởng nồng độ đầu của chất bị hấp phụ
       3. Khảo sát khả năng hấp phụ một số hợp chất hữu cơ của từng vật liệu hấp phụ chế tạo chọn
được ở trên.
    - Khảo sát ảnh hưởng thời gian
    - Khảo sát ảnh hưởng của pH
    - Khảo sát ảnh hưởng nồng độ đầu của chất bị hấp phụ
      4. Thử nghiệm xử lí môi trường của các vật liệu chế tạo được chọn.
- Thử  xử lí một số hợp chất hữu cơ như  metylen xanh, metyl da cam ...
- Thử xử lí  một số ion kim loại nặng trong nước như Ni2+, Co2+, Cu2+...
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
        -  Phương pháp kết tủa để chế tạo các vật liệu.
        - Các phương pháp phân tích, đánh giá vật liệu: Phương pháp phân tích nhiệt, phương pháp
nhiễu xạ tia X, phương pháp hiển vi điện tử truyền qua, phương pháp đo diện tích bề mặt riêng.
       - Phương pháp phân tích nồng độ của các chất hữu cơ và ion kim loại: phương pháp UV-Vis,
phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.
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