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TRƯỜNG
TỔNG QUAN 
         Trên thế giới, đã có những nghiên cứu về vật liệu hấp phụ chế tạo từ các phụ phẩm nông
nghiệp như lõi ngô, bã mía, vỏ lạc, vỏ đỗ, … để hấp phụ các kim loại nặng trong môi trường
nước [4, 6]. Nhưng việc chế tạo vật liệu compozit từ các polyme dẫn mặc dù đã được giới khoa
học trên thế giới quan tâm nhưng chưa nhiều. Các chất mang được sử dụng trong những nghiên
cứu này chủ yếu là mùn cưa và các oxit kim loại. Tuy nhiên các polyme dẫn được nghiên cứu như:
polypyrol, polystyren [7, 8. 9, 10] đều là các polyme khó tổng hợp với giá thành sản xuất cao. Do
đó polyanilin là polyme được nhiều nhà khoa học lựa chọn bởi nhiều ưu thế như: dễ tổng hợp với
giá thành thấp, khả năng dẫn điện tốt, đặc biệt đây là vật liệu thân thiện với môi trường.
         Hossein Eisazadeh và cộng sự đã nghiên cứu quá trình tổng hợp vật liệu compozit của
polyanilin với chất mang là các oxit Fe2O3 và CoO kích cỡ nano có sử dụng propylxenlulozo làm
chất bề mặt [1].  Hai nhà khoa học Lijuan Zhang và Meixiang Wan cũng đã nghiên cứu tổng hợp
ống nano compozit từ Polyaniline và TiO2 [2].                                                                   
        R.K.Gupta và cộng sự (Ấn Độ) đã nghiên cứu hấp phụ ion thủy ngân trong nước thải của vật
liệu compozit chế tạo từ  polyaniline và polystyrene [10].
       Việc chế tạo vật liệu compozit từ các polyme dẫn và các phế phẩm nông nghiệp mặc dù đã
được nghiên cứu nhưng cũng chỉ tập trung chủ yếu các polyme dẫn như polypyrol, polyanilin với
các chất mang là mùn cưa, sợi đay và đánh giá khả năng hấp phụ của vật liệu này đến một số kim
loại nặng như Crom và Asen trong nước thải [3,5,7,8,9]. Các nghiên cứu này đã đưa ra được
những kết luận về khả năng hấp phụ các kim loại nặng: Crom, Asen, thủy ngân và sự phụ thuộc
vào các yếu tố như: pH của dung dịch, nồng độ ban đầu chất bị hấp phụ, khối lượng chất hấp
phụ, thời gian hấp phụ …
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Ở Việt Nam, việc sử dụng vật liệu composit tổng hợp từ polyaniline và các phụ phẩm nông nghiệp
để hấp phụ các kim loại nặng ứng dụng trong xử lý môi trường còn chưa được quan tâm nghiên
cứu.  PGS.TS  Phan  Thị  Bình  và  các  cộng  sự  đã  tổng  hợp  và  nghiên  cứu  vật  liệu  composit
polyanilin/vỏ đỗ để ứng dụng hấp phụ ion Cu(II) trong nước, polyanilin/mùn cưa có kích thước
nano để hấp phụ Cr(VI). Tuy nhiên những kết quả nghiên cứu này chỉ là những nghiên cứu ban
đầu mang tính chất thăm dò [1, 2]. Do vậy đây thực sự là một vấn đề mới, nhiều tiềm năng để
nghiên cứu và khám phá.
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MỤC TIÊU 
       Mục tiêu:
   - Tổng hợp vật liệu hấp phụ composit từ polianiline và các phụ phẩm nông nghiệp.
          - Khảo sát khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của vật liệu hấp phụ trong dung dịch
nước.
NỘI DUNG 
Nội dung nghiên cứu    
+ Tổng hợp vật việu hấp phụ composit.
+ Khảo sát một số đặc điểm bề mặt, thành phần cấu trúc pha của các vật liệu hấp phụ đã tổng
hợp.
+ Khảo sát  các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của vật liệu
hấp phụ:
          - Nồng độ ban đầu của chất bị hấp phụ
          - Khối lượng chất hấp phụ
          - Thời gian hấp phụ
          - Môi trường pH của dung dịch
+ Bước đầu thăm dò xử lý môi trường với một số mẫu thực.
 



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Phương pháp nghiên cứu:
- Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc bề mặt như:
Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM) để khảo sát độ đồng đều
và kích thước bề mặt vật liệu hấp phụ.
Phương pháp nhiễu xạ tia X (X-Ray) nhằm mục đích xác định cấu trúc pha và kích thước vật liệu
hấp phụ.
- Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) để xác định hàm lượng các ion kim loại trước và sau
khi hấp phụ.
HIỆU QUẢ KTXH 
- Nâng cao năng lực nghiên cứu cho nhóm nghiên cứu.
- Phục vụ công  tác nghiên cứu, đào tạo đại học và sau đại học của Trường.
- Kết quả khoa học của đề tài là một phần luận án tiến sĩ của chủ nhiệm đề tài.
- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học của cán bộ Đại học Thái Nguyên với các cơ sở đào
tạo trong nước.
- Kết quả của đề tài góp phần vào việc tìm ra được một loại vật liệu mới có khả năng ứng dụng
trong xử lý môi trường và có hiệu quả kinh tế cao.
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