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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Trong số các polysaccarit thì tinh bột, xenlulozơ và chitin là các nguồn tài 

nguyên sinh học tự nhiên phong phú nhất. Tinh bột và xenlulozơ ñược tổng hợp chủ 

yếu từ thực vật còn chitin ñược tổng hợp chủ yếu từ vỏ các loài ñộng vật bậc thấp 

(tôm, cua, mực…). Chitin có cấu trúc tương tự xenlulozơ, nhưng khác ở vị trí 

nguyên tử cacbon số 2 thay cho nhóm hyñroxyl là nhóm axetamit. Chitosan là sản 

phẩm deaxetyl hoá chitin trong môi trường kiềm ñặc.  

 Chitin ñược ñánh giá là loại vật liệu có tiềm năng hơn xenlulozơ trong nhiều 

lĩnh vực, nhưng cho ñến nay việc ứng dụng chitin vẫn chưa rộng rãi bằng 

xenlulozơ, do tính tan cũng như khả năng phản ứng kém của chitin. Biến tính hóa 

học chitin nhằm khám phá ñầy ñủ tiềm năng của nó và tạo ra những dẫn xuất hữu 

ích là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng và ñầy hấp dẫn.  

 Bên cạnh các tính chất quý báu: kháng khuẩn, kháng nấm, chống viêm, 

kháng virut, khả năng tự phân huỷ sinh học cao… chitin, chitosan và dẫn xuất của 

chúng còn là các vật liệu sinh học có khả năng hấp phụ tốt các ion kim loại, ñặc biệt 

là ion kim loại nặng.  

 Nhu cầu nước sạch ñang ngày càng trở nên cấp thiết ñối với nhiều quốc gia. 

Nếu không có nước, hoặc nếu tất cả các nguồn nước trên thế giới ñều bị ô nhiễm thì 

chắc chắn rằng sự sống không thể tồn tại. Mặc dù ai cũng biết, cũng hiểu như thế, 

nhưng không phải ai cũng có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Do 

vậy, việc tìm kiếm các phương pháp xử lý nước thải cũng như sản xuất nước sạch 

luôn là mục tiêu ưu tiên hàng ñầu. Trong những năm gần ñây, hướng nghiên cứu sử 

dụng chitin, chitosan và dẫn xuất của chúng làm vật liệu hấp phụ các ion kim loại 

nặng có trong nước thải ñang thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều nhà khoa học.  

 Nước ta là một trong những nước chuyên xuất khẩu các mặt hàng thuỷ hải 

sản với số lượng lớn trên thế giới. Trong quá trình chế biến các loại thuỷ sản (tôm, 

mực,…), hầu hết chúng ta chỉ lấy phần thịt còn vỏ của chúng thì chủ yếu thải vào 

môi trường, chỉ có một số ít ñược dùng làm thức ăn gia súc. Chính việc làm này ñã 
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gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sinh thái ñồng thời chính chúng ta ñã vô tình 

bỏ ñi nguồn thu quý giá từ những phế thải ñó. 

Để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn phế thải thủy, hải sản ở nước 

ta và góp sức vào công cuộc cải thiện và bảo vệ môi trường, chúng tôi tiến hành ñề 

tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình ñồng trùng hợp ghép axit 

acrylic lên chitin và thăm dò khả năng hấp phụ ion Cu2+, Cd2+, Pb2+ của sản 

phẩm”. 

2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài 

- Điều chế chitin từ mai mực ống 

- Tìm ra các ñiều kiện thích hợp cho quá trình ñồng trùng hợp ghép axit acrylic 

lên chitin, sử dụng hệ khơi mào Fenton (Fe2+/H2O2) và amonipesunfat (NH4)2S2O8. 

- Thăm dò khả năng hấp phụ ion kim loại nặng trong nước của copolyme ghép.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: chitin ñược ñiều chế từ mai mực ống 

3.2. Phạm vi nghiên cứu:  

Trong giới hạn của ñề tài luận văn, chúng tôi tập trung nghiên cứu thực 

nghiệm những nội dung sau: 

 - Điều chế chitin từ mai mực ống 

 - Điều chế dẫn xuất của chitin bằng phản ứng ñồng trùng hợp ghép axit 

acrylic lên chitin.  

- Các ñặc tính hóa lý của chitin và copolyme ghép. 

- Thăm dò khả năng hấp phụ ion Cu2+, Cd2+, Pb2+của copolyme ghép. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu lí thuyết 

Tổng quan tài liệu về:  

- Cấu tạo và tính chất của chitin, chitosan 

- Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình biến tính chitin bằng ñồng trùng hợp 

ghép.  

- Khả năng hấp phụ ion kim loại nặng của chitin/chitosan và copolyme ghép   
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4.2. Nghiên cứu thực nghiệm 

- Điều chế chitin từ mai mực ống 

- Tiến hành phản ứng ñồng trùng hợp ghép 

- Tiến hành phản ứng hấp phụ ion Cu2+, Pb2+, Cd2+ của sản phẩm ghép.  

- Chứng minh sự tồn tại của chitin và sản phẩm ghép: Phổ hồng ngoại, ảnh 

SEM,  giản ñồ phân tích nhiệt. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Việc nghiên cứu biến tính chitin bằng vinylmonome tạo các sản phẩm có khả 

năng tự phân hủy, hấp phụ nước, trao ñổi ion...  

Các kết quả thu ñược là tiền ñề cho việc tạo ra các chất hấp phụ giá rẻ, thân 

thiện với môi trường và có khả năng tái sinh. 

6. Kết cấu luận văn  

Ngoài phần mở ñầu, kết luận và kiến nghị, nội dung luận văn gồm 3 chương 

như sau: 

Chương 1 - Tổng quan    

Chương 2 - Thực nghiệm    

Chương 3 - Kết quả và bàn luận  
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CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN 

1.1. GIỚI THI ỆU VỀ CHITIN 

1.1.1. Nguồn gốc   

 Chitin - poly(N-axetyl-D-glucos-amin) - là nguồn tài nguyên thiên nhiên phổ 

biến, có sản lượng ñứng thứ hai sau xenlulozơ. Chitin có ở nhiều loài khác nhau, từ 

các loại nấm ñến vỏ của các loài giáp xác (tôm, mực, cua…); vỏ côn trùng (vỏ 

nhộng); vỏ tế bào vi khuẩn và cả da người. 

 Bằng phương pháp nhiễu xạ tia X ñã phát hiện chitin tồn tại dưới ba dạng: α, 

β, γ- chitin, trong ñó phổ biến nhất là α-chitin và β-chitin có trong vỏ tôm và mai 

mực ống.  

 Theo kết quả nghiên cứu về chitin [7] cho thấy, hàm lượng của chitin trong 

vỏ tôm và mai mực ống ñược thể hiện ở bảng 1.1 như sau: 

Bảng 1.1. Hàm lượng chitin trong vỏ tôm và mai mực ống 

TT 
Nguồn nguyên 

liệu 
Loại chitin 

Hàm lượng chitin 

(%) 

Hàm lượng muối 

khoáng, protein, chất 

màu…(%) 

1 Vỏ tôm α-chitin 13,6 86,4 

2 Mai mực ống β-chitin 35,5 64,5 

1.1.2. Cấu tạo  

 Có thể xem chitin như là dẫn xuất của xenlulozơ, trong ñó nhóm hyñroxyl ở 

nguyên tử cacbon số 2 (C-2) ñược thay bằng nhóm axetamit. Như vậy, chitin là 

polysaccarit mạch thẳng liên kết với nhau bởi các liên kết β-(1-4)-glicozit. 
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Hình 1.1. Cấu tạo phân tử của xenlulozơ, α-chitin và β-chitin 

 Cấu trúc tinh thể của α-chitin theo kiểu tinh thể trực giao - dạng chitin có các 

mạch ñại phân tử ñược sắp xếp theo kiểu ñối song - là dạng chitin phổ biến và bền 

vững nhất vì có liên kết hiñro mạnh, dẫn tới mức ñộ kết tinh lớn nhất. Còn các mạch 

ñại phân tử β-chitin ñược sắp xếp theo kiểu song song với các liên kết hiñro yếu nên 

β-chitin kém bền hơn và ở trạng thái hoà tan hoặc trương thì nó có thể chuyển thành 

α-chitin. γ-chitin là dạng chitin ít gặp nhất, nó ñược coi là hỗn hợp hoặc dạng trung 

gian của α-chitin và β-chitin với sự sắp xếp phân tử theo kiểu song song lẫn ñối 

song [7]. 

                         

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

Hình 1.2. Kiểu tinh thể của α-chitin và β-chitin 

1.1.3. Tính chất vật lí 

 Chitin là chất rắn, có cấu trúc lỗ xốp, màu ngà (α-chitin) và màu trắng (β-

chitin), trong phân tử chỉ có khoảng dưới 10% nhóm amino (-NH2) ở C2, còn lại 

hơn 90% là nhóm N-axetyl (-NHCOCH3), do ñó chitin trung hoà ñiện. Chitin có 

α-chitin                                                      β-chitin 



6 
  

khối lượng phân tử lớn, dễ bị cắt mạch làm giảm khối lượng trong phản ứng với 

kiềm ñặc ở nhiệt ñộ cao, có khả năng phân huỷ sinh học trong tự nhiên bởi nhiều 

loại sinh vật, có khả năng sát trùng, kháng khuẩn, kích  thích  sinh trưởng,... [1].  

 Do có liên kết hiñro chặt chẽ giữa các phân tử nên chitin thể hiện ái lực hạn 

chế ñối với phần lớn các dung môi. α-chitin không tan và hầu như không trương 

trong các dung môi thông dụng mà chỉ tan trong một số dung môi ñặc biệt, ví dụ: 

N,N- ñimetylaxetamit có chứa 5%-10% LiCl hay một số dung môi ñã flo hoá như 

hexafloaxeton, hexaflo-2-propanol với mức ñộ tan phụ thuộc vào nguồn gốc ñiều 

chế. Một số hệ dung môi khác cũng ñược sử dụng ñể hoà tan chitin như: axit fomic- 

axit ñicloaxetic, axit tricloaxetic- ñicloetan. β-chitin có ái lực mạnh hơn α-chitin ñối 

với nước và dung môi hữu cơ bởi nó có liên kết hiñro giữa các phân tử yếu hơn, do 

ñó β-chitin trương ñáng kể trong nước và tan ñược trong axit fomic hay axit axetic 

loãng [7]. 

1.1.4. Tính chất hoá học  

 Trong phân tử chitin có chứa các nhóm chức -OH, -NHCOCH3 trong các mắt 

xích N-axetyl-D-glucozamin nên phản ứng hoá học có thể xảy ra ở vị trí này tạo ra 

dẫn xuất thế O-, dẫn xuất thế N-, hoặc dẫn xuất thế O-, N. Mặt khác, chitin là những 

polyme mà các monome ñược nối với nhau bởi các liên kết β-(1- 4)-glicozit rất dễ 

bị cắt ñứt bởi các chất hoá học như: axit, bazơ, tác nhân oxi-hóa và các enzym…[7]. 

 Theo các kết quả nghiên cứu, mật ñộ ñiện tử trên nguyên tử nitơ của β-chitin 

lớn hơn α-chitin, mặc dù α-chitin, β-chitin ñều có cùng nhóm chức, cùng cấu trúc 

polyme. Điều này là do β-chitin có các nhóm hoạt ñộng (nhóm axetamit) nằm cùng 

một phía của mặt phẳng nên chúng có sự tương tác lẫn nhau, làm cho các nhóm này 

không bền, dẫn ñến khả năng hoạt ñộng về mặt hoá học của chúng lớn. Trong khi 

trong phân tử α-chitin, các nhóm này nằm về hai phía của mặt phẳng, khả năng 

tương tác nhỏ hơn của β-chitin, vì vậy α-chitin hoạt ñộng hoá học yếu hơn β-chitin. 

Khả năng hoạt ñộng hoá học của β-chitin ñược thể hiện ở khả năng trương nở trong 

nước, khả năng tham gia phản ứng deaxetyl hoá ở nhiệt ñộ và nồng ñộ kiềm thấp 

hơn so với α-chitin [10].  
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1.1.4.1. Phản ứng thủy phân mạch 

  Khi xử lý chitin trong môi trường kiềm hoặc axit ở nhiệt ñộ cao, hoặc với 

enzim hydrolaza dễ xảy ra phản ứng cắt mạch, tạo ra những oligochitin (oligome) 

với những tính năng sinh học ñặc biệt: tính kháng khuẩn, tăng cường khả năng miễn 

dịch... Hỗn hợp oligome nhận ñược sau khi thuỷ phân ñược tách bằng phương pháp 

sắc ký với các kỹ thuật sắc ký thích hợp [7]. 

1.1.4.2. Phản ứng deaxetyl hoá  

  Nhóm axetyl gắn với nguyên tử nitơ của chitin có thể loại bỏ bằng phản ứng 

thuỷ phân với kiềm ñặc ở 1000C-1600C thu ñược chitosan với ñộ deaxetyl (DDA) 

khoảng 70%-90%. Muốn thu ñược chitosan với mức ñộ deaxetyl hoá hoàn toàn phải 

rửa sạch mẫu rồi xử lý kiềm lặp lại. 

  Song song với phản ứng này là sự thuỷ phân mạch. Để ngăn cản sự thuỷ 

phân mạch trong quá trình phản ứng, có thể dùng một số chất oxi hoá: thiophen 

(1ml/1g chitosan) hay natri borohydrua NaBH4 (0,1ml/1g chitosan) cho thêm vào 

hỗn hợp phản ứng [7].                          

1.1.4.3. Phản ứng axetyl hoá 

 Chitin không tan trong các dung môi thích hợp cho phản ứng axetyl hoá nên 

phản ứng này chủ yếu xảy ra trong ñiều kiện dị thể.  

 Phản ứng axetyl hoá hoàn toàn chitin bằng anhiñrit axetic (Ac2O) có thể thực 

hiện ñược trong môi trường axit metasunfonic (CH3SO2OH). Hỗn hợp axit 

tricloaxetic-1,2-ñicloetan cũng là một dung môi tốt cho chitin khi tiến hành phản 

ứng này, nhưng do môi trường axit mạnh nên làm phân huỷ mạch chitin và chitin bị 

clo hoá ở mức ñộ thấp. β-chitin cũng không tan trong các dung môi thông thường 

như α-chitin nhưng trương ñáng kể trong nhiều dung môi hữu cơ (metanol). Do ñó, 

nhóm amino tự do có trong β-chitin có thể ñược axetyl hoá trực tiếp trong metanol 

bởi Ac2O tạo thành chitin thuần nhất – poly (N-axetyl-D-glucos-amin). Đối với α-

chitin trong cùng ñiều kiện này thì phản ứng axetyl hoá không diễn ra. 

 Phản ứng axetyl hoá có thể xảy ra hoàn toàn mà không có phản ứng phụ khi 

xử lý β-chitin ở dạng huyền phù với Ac2O trong pyridin dưới tác dụng của xúc tác 



8 
  

4-ñimetyl aminopyridin (DMAP). Phản ứng này phụ thuộc rất lớn vào nhiệt ñộ, thời 

gian, chất xúc tác và ñặc biệt là nguồn nguyên liệu ñiều chế chitin. Nhiều công trình 

nghiên cứu cho thấy β-chitin là vật liệu ñầy tiềm năng ñể tiến hành các phản ứng 

hoá học hơn hẳn α-chitin [7]. 

1.1.4.4. Phản ứng ankyl hoá 

 2-hiñroxyetyl-chitin (glycol-chitin) là một dẫn xuất tan trong nước trung tính 

ñã ñược thương mại hoá. Glycol-chitin ñược ñiều chế bằng cách xử lý chitin kiềm 

với etylen oxit. Vì phản ứng này diễn ra trong môi trường kiềm mạnh nên phản ứng 

N-deaxetyl hoá cũng diễn ra ñồng thời.. 

 Deaxetyl hoá glycol-chitin bằng kiềm mạnh thu ñược glycol-chitosan. 

Đihyñroxypropyl-chitin (một dẫn xuất tan trong nước khác của chitin ñược ñiều chế 

bằng phản ứng giữa chitin kiềm và 3-clopropan-1,2-ñio(glyxerol α-monoclohyñrin) 

trong môi trường isopropanol [7]. 

1.1.4.5. Phản ứng silyl hoá 

 Mặc dù chitin là nguồn tài nguyên sinh học ñầy tiềm năng, nhưng nó lại 

không tan trong các dung môi hữu cơ thông thường và khó biến tính hoá học. 

Phương pháp thế hoàn toàn là một cách làm yếu liên kết hiñro của chitin dẫn tới cải 

thiện tính tan. Phản silyl hoá chitin nhằm tạo ra dẫn xuất chitin tan cho các phản 

ứng biến tính hoá học. Khi chitin ñã ñược silyl hoá ở mức ñộ ñáng kể thì nó có một 

số tính chất quý báu như: tan tốt trong dung môi hữu cơ, khả năng tham gia phản 

ứng cao và dễ dàng tái sinh chitin. β-chitin có thể ñạt ñến ñộ thế hoàn toàn (DS = 

2,0) khi tiến hành phản ứng trong pyridin với hỗn hợp hexametyldisilazan và 

clorotrimetylsilan ở 700C trong khi với α-chitin thì ñộ thế ñạt ñược trong cùng ñiều 

kiện thấp hơn nhiều [7]. 

1.1.4.6. Phản ứng O-cacboxyankyl hoá 

 Việc ñưa các nhóm cacboxymetyl vào chitin làm cho chúng trở thành dạng 

dẫn xuất anion. Cacboxymetyl chitin ñược ñiều chế bằng cách xử lý với kiềm và 

axit monocloaxetic, hoặc với kiềm và natri monocloaxetat tương tự như ñiều chế 

cacboxymetyl xenlulozơ.  
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 Vì phản ứng ñiều chế O-cacboxymetyl chitin ñược tiến hành trong môi 

trường kiềm mạnh nên chitin cũng ñồng thời bị loại bớt một số nhóm axetyl tạo 

thành dạng polyme lưỡng tính vừa có nhóm cacboxyl vừa có nhóm amino. DDA 

của chitin có thể ñạt ñến 50% tuỳ thuộc vào ñiều kiện phản ứng. Mặc dù khó xác 

ñịnh mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất nhưng cacboxymetyl chitin ñã ñược sử 

dụng trong nhiều lĩnh vực: làm chất mang thuốc, mỹ phẩm... [7].                                                                  

1.1.4.7. Phản ứng tosyl hoá 

 Khi các dẫn xuất chitin có các nhóm chức cồng kềnh sẽ dẫn tới giảm sự sắp 

xếp chặt chẽ của các phân tử polysaccarit ở trạng thái rắn nên có tác dụng cải thiện 

tính tan. Vì nhóm p-toluensunfonyl (tosyl) là nhóm ñồ sộ và dạng tosylat rất hoạt 

ñộng nên tosyl-chitin thường ñược sử dụng làm chất ñầu cho nhiều phản ứng biến 

tính hoá học. Mặc dù phản ứng tosyl hoá chitin bằng tosyl clorua diễn ra chậm trong 

ñimetylsunfoxit (DMSO)/pyridin thậm chí ở 1000C với ñiều kiện phẳn ứng dị thể, 

nhưng phản ứng này vẫn xảy ra dễ dàng ở bề mặt chung giữa dung dịch chitin kiềm 

và tosyl clorua trong clorofom ở 00C. 

 Khi DS < 0,3; tosyl-chitin có tính ưa nước cao và tan một phần trong nước. 

Ngược lại, với DS > 0,4; tosyl-chitin trở nên kỵ nước và tan trong các dung môi hữu 

cơ có cực: DMSO, DMAc và N-metyl-2-pyroliñon (NMP). Tosyl-chitin là một chất 

trung gian rất hữu ích cho các phản ứng biến tính tiếp theo trong môi trường ñồng 

thể sử dụng dung môi hữu cơ. Tosyl-chitin dễ dàng phản ứng với natri ioñua tạo 

thành inñochitin hay bị khử bởi NaBH4 trong DMSO tạo thành deoxychitin. Khi xử 

lý tosyl-chitin với kalithioaxetat trong DMSO thì nhóm OTs (p-toluensunfonat hay 

tosylat) ñược thay thế bằng nhóm S-axetyl (SCOCH3) rồi nhóm này lại ñược loại bỏ 

bằng metoxi trong metanol tạo thành mercapto-chitin. Mercapto-chitin ñược sử 

dụng ñể cố ñịnh enzym và làm chất ức chế cho phản ứng ñồng trùng hợp ghép theo 

cơ chế gốc [7]. 

1.1.4.8. Phản ứng tạo bazơ schiff 

 Nhóm amino tự do ở chitosan phản ứng với anñehit tạo thành bazơ schiff. 

Phản ứng loại này ñược tiến hành trong hỗn hợp dung dịch nước của axit axetic với 
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metanol và dễ dàng ñạt ñến DS = 1. 

 Glutaranñehit là một ñianñehit thường ñược dùng ñể liên kết ngang với 

chitosan dùng cho mục ñích cố ñịnh enzyme. 

  Liên kết ngang với glutaranñehit làm tăng khả năng hấp phụ ion kim loại 

nặng của chitosan và ñược sử dụng làm màng bán thấm [7]. 

1.1.5. Điều chế 

 Hiện nay, chitin thương mại chủ yếu ñược ñiều chế từ vỏ tôm và mai mực. 

Nguyên tắc chung ñể ñiều chế chitin từ vỏ các loài ñộng vật chân ñốt là loại bỏ 

muối khoáng (chủ yếu là muối cacbonat), protein và chất màu, phần còn lại là 

chitin. Theo phương pháp hoá học, muối khoáng thường ñược loại ñi bằng axit 

clohidric, protein ñược hoà tan trong môi trường kiềm, và chất màu ñược loại bỏ 

bằng các chất oxi hoá (H2O2,…). Trong quá trình loại protein, một số nhóm 

axetamit trong mạch ñại phân tử chitin bị thay thế bởi nhóm amino do phản ứng 

deaxetyl hoá. Protein còn ñược tách khỏi vỏ các loài giáp xác bằng cách xử lý với 

enzim hoặc vi sinh vật. Đối với β-chitin thì cách ñiều chế ñơn giản hơn α-chitin vì 

nó chiếm phần lớn thành phần của mai mực ống, không cần phải qua giai ñoạn loại 

bỏ chất màu. Hơn nữa do sự sắp xếp các mạch ñại phân tử trong β-chitin khác α-

chitin nên khi xử lý mai mực bằng axit và kiềm xảy ra êm dịu hơn [7]. 

* Điều chế chitin keo  

 Chitin không tan hầu hết trong các dung môi nên loại bột chitin mịn gọi là 

chitin keo ñược sử dụng làm nguyên liệu ñầu trong một số phản ứng hóa học. Chitin 

keo ñược ñiều chế bằng cách hòa tan chitin vào trong axit clohidric ñậm ñặc rồi rót 

dung dịch vào nước. Chitin kết tủa thành một loại vật liệu bột có thể phân tán vào 

nước. Tuy nhiên khối lượng phân tử của chitin keo thu ñược thấp hơn chitin ban ñầu 

do xảy ra phản ứng cắt mạch chitin bởi axit [7]. 

 * Điều chế chitin tan trong nước  

 Khi ngâm chitin trong dung dịch kiềm ñặc và xử lý với nước ñá ñập nhỏ thì 

tạo thành dung dịch chitin kiềm. Trong ñiều kiện này, phản ứng deaxetyl hoá diễn 

ra nhanh trong dung dịch. Một mẫu chitin kiềm với nồng ñộ NaOH 10% ñể ở nhiệt 
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ñộ phòng trong 70 giờ sẽ thu ñược chitin có DDA~50% tan hoàn toàn trong nước 

trung tính và ñược gọi là chitin tan trong nước [7]. 
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Sơ ñồ 1.1. Điều chế chitin tan trong nước 

1.1.6. Phương pháp xác ñịnh ñộ deaxetyl hóa của chitin  

 Mắt xích cơ sở của chitin là N-axetyl-D-glucosamin. Mặc dù hầu hết các 

nhóm amino gắn với C-2 ñã bị axetyl hoá, nhưng ngay trong tự nhiên chitin vẫn tồn 

tại một số nhóm amino tự do. Hơn nữa, phản ứng deaxetyl hoá chitin còn xảy ra 

trong quá trình loại protein bằng kiềm. Vì vậy, các mẫu chitin trên thực tế có DDA 

khác nhau (khoảng 0,05-0,15) phụ thuộc vào nguồn gốc và cách ñiều chế chúng. 

Khi chitin bị deaxetyl hoá ñáng kể thì trở nên tan trong axit axetic loãng và ñược 

gọi là chitosan [7]. 

 Để ñánh giá mức ñộ khác nhau của chitin và chitosan người ta sử dụng khái 

niệm ñộ deaxetyl hoá (DD) hoặc ñộ axetyl hoá (DA = 100 – DD), thực chất là sự 

khác nhau về hàm lượng của các nhóm -NHCOCH3 và nhóm -NH2 trong chitin và 

chitosan. Sự khác biệt ñó dẫn ñến sự khác biệt rõ rệt về tính chất của hai loại polime 

này, và ñôi khi có tính quyết ñịnh ñến việc ứng dụng chúng. Chính vì vậy, việc xác 

ñịnh hàm lượng nhóm -NH2 có trong phân tử chitosan ñóng vai trò rất quan trọng. 

Theo các tài liệu ñã ñược công bố, ñộ deaxetyl hoá có thể ñược xác ñịnh bằng các 

y 

HO- 

x n 
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phương pháp khác nhau như: phương pháp phổ 1H-NMR, phổ IR, chuẩn ñộ,… 

Trong số ñó phương pháp sử dụng phổ 1H-NMR ñược xem là phương pháp có 

nhiều ưu ñiểm vì không cần biết chính xác lượng tạp chất, chuẩn bị mẫu ñơn giản, 

không cần chất chuẩn, không nhất thiết phải loại nước cẩn thận [4]. 

  Giá trị DD (%) của chitosan ñược xác ñịnh theo phương pháp phổ 1H-NMR 

dựa trên nguyên tắc xem xét tương tác giữa các proton trong ñơn vị D-glucosamin 

và N-axetyl-D-glucosamin. Trên cơ sở ñó dựa vào sự chuyển dịch hoá học, phát 

hiện và so sánh cường ñộ tích phân của các proton trong nhóm bị biến ñổi (-

COCH3) và proton ñược xem như là chuẩn (H1 và H1
1) của vòng D-glucosamin và 

N-axetyl-D-glucosamin, từ ñó tính ñược DD [4]. 

 Tóm lại, tính chất của chitin cũng như chitosan phụ thuộc rất nhiều vào ñộ 

deaxetyl hóa. Việc tìm ra phương pháp xác ñịnh DDA hay DA một cách chính xác 

và ñơn giản có ý nghĩa quan trọng và cần thiết.  

1.1.7. Phương pháp xác ñịnh khối lượng phân tử của chitin  

 Khối lượng phân tử của chitin/chitosan là thông số quan trọng, nhưng khó có 

thể xác ñịnh chính xác vì tính tan kém của chúng và sự ña dạng về kiểu phân bố các 

nhóm axetyl cũng như mức ñộ axetyl hoá. Khối lượng phân tử chitin càng khó xác 

ñịnh ñược vì nó tồn tại ở dạng liên kết chặt chẽ với protein, muối khoáng cũng như 

các chất màu. Hơn nữa ñộ dài mạch chính của chitin/chitosan có thể bị giảm trong 

quá trình xử lý với dung dịch kiềm và axit. Khối lượng phân tử chitin sau khi tách 

khỏi những chất trên ñược xác ñịnh bằng phương pháp ño ñộ nhớt, tán xạ ánh sáng, 

sắc ký thẩm thấu gel (GPC) hoặc sắc ký loại trừ theo ñộ lớn phân tử (SEC) trong 

dung môi DMAc/LiCl. Tán xạ ánh sáng là phương pháp xác ñịnh chính xác trực 

tiếp khối lượng phân tử. Từ các số liệu thu thập ñược qua các phương pháp GPC ñã 

khẳng ñịnh ñược các mẫu chitin tách từ mai mực ống và vỏ tôm có ñộ polyme hoá 

nằm trong khoảng 2000 - 4000.  

 Cũng có thể chuyển hoá chitosan thành chitin qua phản ứng N-axetyl hoá 

trong ñiều kiện mềm và khối lượng phân tử ñược tính theo phương pháp GPC trong 

hệ dung môi DMAc/LiCl. Phương pháp ñơn giản nhất ñể xác ñịnh khối lượng phân 
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tử của polyme là xác ñịnh theo phương pháp gián tiếp qua phép ño ñộ nhớt. Phương 

pháp này dựa trên cơ sở ñộ nhớt của dung dịch polyme tăng tỷ lệ với số lượng các 

phân tử thêm vào.  

 Nguyên tắc chung của phương pháp xác ñịnh khối lượng phân tử bằng 

phương pháp ño ñộ nhớt: Tiến hành ño thời gian bằng giây một thể tích bằng nhau 

của dung môi ñể hoà tan polyme (t0)  và dung dịch polyme (t) qua mao quản của 

nhớt kế ở một nhiệt ñộ nhất ñịnh. Để xác ñịnh khối lượng phân tử của polyme theo 

phương pháp này cần xác ñịnh các ñại lượng: 

 - Độ nhớt tương ñối:               ηtñ = 
0t

t
 

 Trong ñó: t, t0 lần lượt là thời gian ñể dung dịch polyme và dung môi (dùng 

hoà tan polyme) chảy hết từ vạch trên xuống vạch dưới của nhớt kế (giây) 

 - Độ nhớt riêng phần:            ηrp = 
0

0

t

tt −
= 

0t

t
-1 = ηtñ -1 

  - Độ nhớt ñặc trưng:        [η] = limn→0 
C
rpη

       

(C là nồng ñộ dung dịch polyme) 

         Độ nhớt ñặc trưng ñược xác ñịnh bằng phương pháp ngoại suy ñồ thị phụ 

thuộc của 
C
rpη

= f(C) khi C→ 0. Biết ñược [η] sẽ tính ñược khối lượng phân tử trung 

bình theo ñộ nhớt (Mv ) của polyme theo phương trình Mark-Houwink-Sakurada:  

[η] = K.Mv
a 

 Trong ñó: K và a là hệ số ñối với một hệ polyme – dung môi xác ñịnh.  

 Các giá trị này không thể tính toán ñược một cách chính xác theo lý thuyết 

mà phải xác ñịnh từ phép ño thực nghiệm phụ thuộc vào dạng hình học của các 

phân tử tương tác giữa polyme và dung môi [7]. 

1.1.8. Ứng dụng của chitin và dẫn xuất 

 Chitin và các dẫn xuất có nhiều ñặc tính quý báu như: có hoạt tính kháng 

nấm, kháng khuẩn, có khả năng tự phân huỷ sinh học cao, không gây dị ứng, không 
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gây ñộc hại cho người và gia súc, có khả năng tạo phức với một số kim loại chuyển 

tiếp như: Cu (II), Ni (II), Co (II)... Do vậy chitin/chitosan và các dẫn xuất của chúng 

ñược ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: xử lí nước thải, dược học và y học, 

nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ sinh học... (bảng 1.2) [7]. 

  Bảng 1.2. Một số ứng dụng của chitin/chitosan  

*1 – chitin, 2 – chitosan, 3 – dẫn xuất 

Hợp chất* Chức năng Ứng dụng 

2 

Chất ñiện ly trùng hợp 

(polyelectrolyte) và tạo vòng 

càng (chelat) 

1) Tác nhân keo tụ và ñông tụ ñể xử 

lý nước thải. 

2) Thu hồi protein, kim loại, ñồng vị 

phóng xạ trong nước thải, nước 

biển. 

3) Chất trao ñổi ion trong sắc ký. 

4) Chế biến thực phẩm (tinh chế 

ñường…) 

5) Phụ gia cho sơn và thuốc nhuộm. 

1, 2, 3 Đúc và ñổ khuôn 

Tạo hạt, sợi, vải không dệt, màng 

phim, gel (cố ñịnh tế bào, enzim…) 

và vật liệu xốp. 

1, 2 
Ngưng kết CO2 trong khí 

quyển 

Ngăn chặn hiệu ứng nhà kính, vật 

liệu composit CO2. 

1, 2 Hoá chất công nghiệp 
N-axetyl-D-glucosamin, 

oligosacarit, CM-chitin. 

1, 2 Kết cấu xương sinh học 
Vật liệu sinh học từ chân và cánh 

của côn trùng, vỏ cua cho nhạc cụ… 

2, 3 Tính chất nhớt Chất gây lắng cho sơn… 

2, 3 Tính hút ẩm 
Thành phần mỹ phẩm cho tóc và 

bảo vệ da. 
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2, 3 

Nhận dạng phân tử và tương 

tác 

Dung dịch sắc ký ái lực (kĩ thuật sắc 

ký sử dụng khả năng của các phân 

tử sinh học ñể làm cong một số phối 

tử nào ñó một cách ñặc biệt và 

thuận nghịch, ñược dùng trong hoá 

sinh protein) cho sự tách teclin lúa 

mì, chitinaza và lysozim. 

1, 2, 3 
Tăng cường và duy trì chức 

năng tự bảo vệ sinh học 

1) Vật liệu nông nghiệp (ngâm hạt 

giống ñể làm tăng sản lượng thu 

hoạch). 

2) Thức ăn cho cá và ñộng vật nuôi. 

3) Thức ăn cho người. 

4) Dệt vải và sợi. 

5) Bảo quản quả tươi, rau, trứng… 

 

1, 2 

 

Cải thiện hệ vi sinh 

1) Cải thiện môi trường và sinh thái 

trong ñất, nước. 

2) Cải thiện hệ vi khuẩn trong ruột 

người và ñộng vật 

1, 2 Tính kháng khuẩn Bảo vệ thực phẩm 

1, 2 Chitinaza, chitosanaza 
Các protein liên quan ñến sự phát 

sinh bệnh và kháng khuẩn 

1, 2 Làm lành vết thương 
Vật liệu chữa bỏng và những chỗ da 

bị thương tổn cho ñộng vật và người 

2 
Tác dụng làm giảm 

cholesterol 

Sử dụng trong dược phẩm (sản xuất 

thuốc cholestyramine) 

2 
Tác dụng chống tạo máu cục 

và cầm máu 

Sử dụng trong dược phẩm (sản xuất 

heparinoit, thuỷ tinh thể…) 
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 Tổng lượng chitin/chitosan tiêu thụ năm 1994 ước tính khoảng 800 tấn (tính 

toán theo chitosan), trong ñó khoảng 40% ñược sử dụng trong lĩnh vực xử lý nước 

thải, 20% cho phụ gia thực phẩm, 15% cho nông nghiệp và lượng còn lại ñược dùng 

trong công nghiệp dệt, mỹ phẩm và y dược… (bảng 1.3) [23]. 

Bảng 1.3. Lượng chitin/chitosan tiêu thụ năm 1994 

Sử dụng chitin và dẫn xuất Tấn/năm 

Nông nghiệp 120 

Công nghiệp dệt sợi, vải 50 

Mỹ phẩm 40 

Y dược 20 

Sản xuất D-glucosamin và oligosacarit 13 

Phụ gia sơn và thuốc nhuộm 10 

Chất gây lắng tự nhiên 10 

Màng phim, gel,… 1 

Dung dịch sắc ký và thuốc thử hoá học 1 

Tác nhân keo tụ và làm khô 

 Xử lí nước thải sinh hoạt                                            (200) 

 Xử lí nước thải công nghiệp và thức phẩm                (100) 

 Công nghiệp sản xuất ñường                                      (50) 

 

350 

 

Phụ gia thực phẩm 

Thức ăn cho người                                                       (80) 

Thức ăn cho ñộng vật                                                   (60) 

Chế biến thực phẩm                                                      (45) 

 

185 

                                                                Tổng cộng 800 

1.1.9. Độ ñộc của chitin/chitosan 

Mặc dù có rất nhiều tính năng và công dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực 

nhưng chitin và chitosan chưa ñược sử dụng rộng rãi trên thế giới. Theo thời gian, 
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tuỳ thuộc vào vật và cách thử nghiệm, người ta ñã dần dần phát hiện ra những mặt 

lợi và bất lợi của chitin/chitosan. Bất lợi ñiển hình nhất của chitin và chitosan là ñộc 

tính của chúng.  

Qua các thí nghiệm về ñộc tính của chitin/chitosan, các nhà khoa học ñã ñưa 

ra  một số kết luận như sau: ñối với chitin, hàm lượng nhỏ không gây ảnh hưởng gì 

ñến sức khoẻ con người nhưng với chitosan nhất là loại chitosan có 70 ÷ 89% nhóm 

-NH2 thì ñộ ñộc của chúng là khá nghiêm trọng, nó có thể gây ra các triệu chứng: bỏ 

ăn, suy giảm khả năng hô hấp, xung huyết phổi… Vì vậy, người ta còn rất dè dặt 

trong việc sử dụng trực tiếp chitin, chitosan trên cơ thể người [1]. 

1.2. AXIT ACRYLIC VÀ M ỘT SỐ TÁC NHÂN KH ƠI MÀO  

1.2.1. Axit acrylic 

1.2.1.1. Tính chất vật lý 

Axit acrylic (CH2=CH-COOH), có tên thay thế là axit propenoic, một chất 

lỏng không màu, mùi hắc. Nhiệt ñộ nóng chảy 13,50C, nhiệt ñộ sôi là 1410C, khối 

lượng riêng là 1,045g/cm3 (250C). Axit acrylic tan trong nước và nhiều dung môi 

hữu cơ như: metanol, etanol, axeton, benzen,… [24]. 

Axit acrylic gây kích thích ăn mòn da và ñường hô hấp, ảnh hưởng sâu sắc 

ñến thị lực… Ít tiếp xúc sẽ gây ra ít hoặc không có ảnh hưởng sức khỏe, trong khi 

phơi nhiễm cao có thể dẫn ñến phù phổi [24]. 

1.2.1.2. Tính chất hóa học 

 Các phản ứng hóa học của axit cacboxylic có thể xảy ra theo 5 hướng khác 

nhau, tùy theo liên kết bị ñứt ra trong phản ứng:  

                                                                                    

                                                                                        

 

 

 

 Do sự liên hợp trong nhóm –COOH, các phản ứng theo hướng (1) của axit 

xảy ra dễ dàng hơn ancol, trái lại hướng (2) và (3) lại lần lượt khó hơn ancol và 

(4) 

(3) 

(2) 

O 

R – C 

H O 

(1) 

(5) 
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anñehit – xeton. Khả năng phản ứng (4) phụ thuộc vào cấu trúc của gốc 

hiñrocacbon (R), còn hướng (5) phụ thuộc vào ảnh hưởng của –COOH [15]. 

 Axit acrylic có tính chất của axit không no, với 2 trung tâm phản ứng chính 

là nhóm –COOH và nối ñôi C=C. 

a. Phản ứng ở nhóm chức 

* Phản ứng làm ñứt liên kiết –O – H (tính axit)      

Trong nước, axit acrylic phân li thuận nghịch: 

CH2=CH-COOH  +  H2O ↔ CH3COO –  + H3O
+ 

Do khả năng phân li như trên, dung dịch axit acrylic có ñầy ñủ tính chất của một 

axit: ñổi màu chỉ thị, tác dụng với bazơ, kim loại hoạt ñộng, muối của axit yếu,… 

Vd:   CH2=CH-COOH  + NaOH →  CH2=CHCOONa + H2O
 

Tính axit của axit acrylic mạnh hơn các axit hữu cơ no, ñơn chức tương ứng 

vì 2sp
C  có ñộ âm ñiện lớn hơn 3sp

C  [15]. 

* Phản ứng ñứt liên kết –CO–OH tạo este, clorua axit, amit...  

Vd:   CH2=CH-COOH  +  C2H5OH  →←
0

42 , tSOH ñ  CH2=CH-COOC2H5 + H2O
 

CH2=CH-COOH  +  PCl5  →   CH2=CH-COCl + POCl3 + HCl 

 2CH2=CH-COOH   → 52OP  (CH2=CH-CO)2O + H2O 

Ngoài ra, còn có phản ứng ñề cacboxyl hóa, khử nhóm COOH [15]. 

b. Phản ứng ở nối ñôi C=C:  

Axit acrylic dễ tham gia phản ứng cộng (cộng hiñro, cộng halogen, cộng 

HX), phản ứng trùng hợp ñể tạo polyme. 

CH2=CH-COOH + HCl →  Cl-CH2-CH2-COOH                                                       

nCH2=CH-COOH  →
0,txt   

                                   

1.2.1.3. Điều chế 

- Khử axetilen bằng cacbonmonooxit, có mặt nước: [24] 

HC≡CH + CO + H2O → CH2=CHCOOH 

- Là sản phẩm phụ thu ñược khi oxi hóa propen [24]. 

  COOH  n 

CH2 – CH 
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CH2=CH-CH3 + 
2

3
O2 → CH2=CHCOOH + H2O 

- Từ anñehit fomic và axit malonic [15]. 

HCH=O + H2C(COOH)2   → mina   CH2=C(COOH)2 + H2O 

CH2=C(COOH)2  →
0t  CH2=CHCOOH  + CO2 

1.2.1.4. Ứng dụng 

Các phân tử axit acrylic dễ dàng kết hợp với nhau hoặc với các monome 

khác hoặc ñược ghép lên các mạch polyme tự nhiên (tinh bột, xenlulozơ, chitin…) 

bằng phản ứng tại liên kết ñôi của chúng, tạo thành homopolyme hoặc copolyme 

ñược sử dụng trong sản xuất các chất dẻo, sơn, chất kết dính, chất ñàn hồi và chất 

ñánh bóng sàn nhà [24]. 

1.2.2. Một số tác nhân khơi mào   

1.2.2.1. Hệ Fenton (Fe2+/H2O2) 

Hệ Fenton là hệ oxi hóa – khử thường ñược sử dụng trong phản ứng ñồng 

trùng hợp ghép vinyl monome lên các polyme tự nhiên, nhằm tạo ra gốc tự do 

hidroxyl ( •HO ) khơi mào cho phản ứng ñồng trùng hợp. Những gốc tự do này lấy ñi 

các nguyên tử hidro của mạch chitin/chitosan tạp ra các gốc tự do ñại phân tử.  

Cơ chế tạo thành gốc tự do hidroxyl ñược trình bày như sau: [22] 

H2O2 + Fe2+ → •HO  + OH- + Fe3+ 

•HO  + Fe2+ →  OH- + Fe3+ 

•HO  + H2O2 →  H2O + •HOO  
•HOO  + H2O2 → •HO  +  O2  + H2O 

Phản ứng ñồng trùng hợp ghép monome lên polyme bao giờ cũng diễn ra 

song song với phản ứng trùng hợp các monome cùng loại thành polyme ñồng nhất. 

Mặc dù bản thân H2O2 cũng có ñủ khả năng khơi mào cho phản ứng ñồng trùng hợp 

ghép, nhưng sự có mặt của ion Fe2+ sẽ kích thích cho phản ứng xảy ra nhanh hơn. 

Nguyên nhân là do ion Fe2+ làm tăng quá trình tạo gốc tự do từ các phân tử H2O2 

qua phản ứng oxi hóa – khử và nó tạo phức chelat với chitosan nên các phân tử 

H2O2 lân cận mạch polime dễ tạo gốc tự do ñại phân tử, vì vậy phản ứng ưu tiên 
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theo hướng tạo thành sản phẩm ñồng trùng hợp ghép hơn là trùng hợp monome 

thành polyme ñồng nhất. Ion Fe2+ còn ñược sử dụng kết hợp với kali pesunfat 

(K2S2O8) khơi mào phản ứng ñồng trùng hợp ghép lên chitin [22].  

1.2.2.2. Amonipesunfat (APS) 

Ngoài hệ Fenton, amonipesunfat (NH4)2S2O8 cũng là một tác nhân khơi mào 

quen thuộc trong phản ứng ñồng trùng hợp ghép.   

Amonipesunfat hay amoni peoxiñisunfat, muối của axit peoxiñisunfuric 

(H2S2O8), là chất ở dạng tinh thể không màu, rất dễ tan trong nước, 1 lít nước ở 

150C hòa tan 75g muối. 

Nghiên cứu tinh thể amoni peoxiñisunfat bằng phương pháp Rơnghen, nhận 

thấy ion −2
82OS  có cấu tạo sau: 

                                                              

 

 
 
 

 

Hình 1.3. Cấu tạo ion −2
82OS  

trong ñó những nguyên tử S nằm ở trung tâm của những tứ diện gồm các 

nguyên tử O. Cấu tạo này phù hợp với công thức kiến trúc của axit peoxiñisunfuric.  

Với thế ñiện cực: −2
82OS  + 2e → 2 −2

4SO  (E0 = 2,01 V), axit peoxiñisunfuric 

và muối amoni peoxiñisunfat là những chất oxi hóa rất mạnh.   

Ở trong ñiều kiện khô ráo, amoni peoxiñisunfat bền nhưng trong không khí 

ẩm phân hủy dần giải phóng oxi và tạo nên (NH4)2S2O7. Trong dung dịch nước, nó 

thủy phân chậm ở nhiệt ñộ thường và nhanh khi ñun nóng:  

(NH4)2S2O8 + 2H2O → 2NH4HSO4 + H2O2 

( −2
82OS  + 2H2O → 2 −

4HSO  + H2O2)  (*)  

H2O2 là chất kém bền, dễ bị phân hủy thành H2O và O2. Do vậy, có thể viết 

lại phản ứng (*) như sau:  

   −2
82OS   +  H2O →  2 −

4HSO  + ½ O2  (1) 

O 

O 

O 

S 
O 

O 
S 

O 

O 

O 

2- 
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 Ngoài ra, ion pesunfat ( −2
82OS ) còn bị phân hủy bởi nhiệt theo cơ chế sau: 

Không có xúc tác: 

−2
82OS → 2 −•

3OSO  ( −•
4SO ) 

−•
4SO  +  H2O    →   −

4HSO  + •HO  

2 •HO       →     H2O + ½ O2 

Xúc tác H+:  

−2
82OS → 2 −•

4SO  

−•
4SO  +  H+    →    −

4HSO  

   Do có tính oxi hóa mạnh nên amoni peoxiñisunfat ñược dùng ñể tẩy trắng, 

sát trùng và kích thích phản ứng trùng hợp của các hợp chất vinyl. Nó cũng là chất 

ñầu ñể ñiều chế axit peoxiñisunfuric và muối kali peoxiñisunfat [13]. 

1.3. PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP 

1.3.1. Lý thuyết chung 

 Quá trình ñồng trùng hợp một loại monome nào ñó ñể tạo thành các nhánh 

ñính vào mạch phân tử một polyme khác ñã có sẵn gọi là ñồng trùng hợp ghép. Sản 

phẩm của phản ứng ñược gọi là copolyme ghép. Phản ứng ñiều chế copolyme nhánh 

thường xảy ra ít nhất hai quá trình, ñó là quá trình trùng hợp monome tạo thành 

polyme nhánh và quá trình trùng hợp của monome tạo thành homopolyme. Sản 

phẩm cuối cùng là hỗn hợp hai loại polyme, việc tách chúng gặp nhiều khó khăn và 

tốn một lượng dung môi lớn. Về cơ bản có hai cách tổng hợp copolyme ghép. 

* Thứ nhất: dùng phản ứng tạo liên kết ngang hai mạch polyme có kiểu khác 

nhau: 

A A

B B

A A

B
hayPolyme A + Polyme B

 * Thứ hai: dùng kiểu khơi mào các trung tâm hoạt ñộng trên bộ khung 

polyme A khi các monome (M) có thể ñược ghép. 

Polyme A Polyme A*  
Khơi mào 
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A A
M

A A

M
Polyme A*

 

   Trong ñó A* là một loại polyme có trung tâm hoạt ñộng. 

  Quá trình khơi mào trùng hợp ghép qua sự hình thành các trung tâm hoạt 

ñộng trung gian trên bộ khung polyme, có thể ñược tiến hành nhờ năng lượng cao 

hay bức xạ ion hóa, hoặc nhờ chuyển hóa hóa học. Hiệu ứng cơ bản của chiếu xạ 

bao gồm quá trình ion hóa và phản ứng, kết quả tạo thành các ion và gốc. Các ion 

hay gốc này sau ñó có thể khơi mào quá trình ñồng trùng hợp ghép. 

  Trong hai phương pháp trên, phương pháp thứ hai thu hút ñược sự chú ý 

nhiều nhất và quá trình khơi mào ñược tiến hành theo cách sử dụng hóa chất và kỹ 

thuật chiếu xạ phù hợp. Phản ứng có thể theo cơ chế trùng hợp gốc hay ion, trong 

ñó phương pháp ñược nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn nhiều hơn cả là trùng 

hợp gốc [11]. 

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình ñồng trùng hợp ghép 

  Hiệu suất ghép (mức ñộ nhánh trên phân tử chính) phụ thuộc vào rất nhiều 

thông số như: bản chất của polyme, kiểu chất nền, phương pháp ñồng trùng hợp, 

phương pháp khơi mào, các ñiều kiện phản ứng như: môi trường phản ứng, nhiệt ñộ 

phản ứng, thời gian phản ứng,… Việc tối ưu hóa các thông số ñó là cần thiết ñể thu 

ñược hiệu suất ghép lớn nhất.  

1.3.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ 

  Trong phản ứng ñồng trùng hợp ghép, nhiệt ñộ là một trong những yếu tố 

quan trọng cho việc xác ñịnh các thông số ghép. Khi tăng nhiệt ñộ, tốc ñộ hình 

thành các trung tâm hoạt ñộng xảy ra mạnh làm tăng phản ứng phát triển mạch, do 

ñó tăng tốc các quá trình ghép. Tuy nhiên, hiệu suất ghép chỉ tăng ñến khi ñạt ñược 

một giới hạn nhất ñịnh. Sự tồn tại một giới hạn sẽ trở nên rõ ràng nếu khi xem xét 

cơ chế ảnh hưởng của nhiệt ñộ tới quá trình trùng hợp ghép. Tăng nhiệt ñộ có thể 

dẫn tới một số ảnh hưởng như: 

1. Độ tan của monome có thể tăng. 
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2. Khuếch tán của monome vào các trung tâm ghép có thể tăng. 

3. Hệ khơi mào oxi hóa khử có thể dễ dàng phân hủy.  

4. Tốc ñộ khơi mào và phát triển mạch có thể ñược tăng cường. 

5. Tốc ñộ ngắt mạch có thể tăng. 

  Nếu khi xét tất cả các yếu tố này, rõ ràng là hoạt ñộng của các yếu tố (1-4) sẽ 

dẫn tới tăng quá trình ghép, trong khi yếu tố (5) sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới quá 

trình ghép. Giới hạn hiệu suất ghép ñược ñề cập ở trên có thể ñược giải thích là do 

hoạt ñộng của yếu tố (5) trở nên bằng hay trội hơn các yếu tố còn lại. Ngoài ra, giới 

hạn trong quá trình ghép cũng có thể gây ra do tăng hình thành polyme ñồng nhất 

ñược khơi mào nhiệt khi tăng nhiệt ñộ [14], [17]. 

1.3.2.2. Ảnh hưởng của thời gian  

  Khi tăng thời gian phản ứng ñồng trùng hợp ghép thì hiệu quả ghép sẽ tăng 

lên. Tuy nhiên nếu thời gian phản ứng quá dài thì phản ứng ñồng trùng hợp ghép 

không tiếp diễn nữa do monome và chất khơi mào ñều ñã cạn kiệt dần [17].  

1.3.2.3.  Ảnh hưởng của cấu trúc và hàm lượng monome 

   Bản chất của polyme gốc và monome là các yếu tố quan trọng trong việc xác 

ñịnh thông số ghép. Nghiên cứu quá trình ghép của monome acrylat khác nhau lên 

xenlulozơ theo phương pháp khơi mào Ce4+ cho thấy rằng hiệu quả ghép các 

monome giảm theo thứ tự sau: metyl acrylat > etyl acrylat > butyl acrylat > metyl 

metacrylat. Điều này ñược giải thích là do giảm khả năng phản ứng của các gốc 

acrylat do hiệu ứng lập thể và phân cực [11]. Một thông số quan trọng khi ñánh giá 

ảnh hưởng của nồng ñộ monome tới quá trình ghép là hiệu ứng gel - xuất hiện do ñộ 

tan của polyme ñồng nhất trong bản thân của monome. Đóng góp của hiệu ứng này 

sẽ là nồng ñộ monome cao hơn rõ rệt, kết quả là tốc ñộ nghẽn mạch sẽ giảm.  

  Với chitin, chúng ta biết rằng quá trình khơi mào ñồng trùng hợp ghép bằng 

các cặp oxi hóa khử chủ yếu liên quan ñến sự tạo phức giữa chất khơi mào, chitin 

và monome. Hiệu quả của quá trình này phụ thuộc vào nồng ñộ monome có mặt 

trong hệ, có nghĩa là nồng ñộ monome càng lớn thì sự tạo phức càng thuận lợi, dẫn 

ñến quá trình ghép. Mặc dù về cơ bản quá trình ghép tăng khi tăng nồng ñộ của 
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monome nhưng luôn có một giới hạn, nếu vượt quá giới hạn này quá trình ghép 

không thuận lợi. Một trong số các nguyên nhân là ở nồng ñộ monome cao thì quá 

trình tạo homopolyme tăng không thuận lợi cho quá trình ghép [7]. 

1.3.2.4. Ảnh hưởng của nồng ñộ chất khơi mào  

 Quá trình ghép có thể ñược khơi mào hoá học hay bằng cách khác. Trong 

trường hợp khơi mào bằng chất khơi mào hoá học, hiệu suất ghép tăng khi tăng 

nồng ñộ của chất khơi mào tới một giới hạn nhất ñịnh, vượt quá giới hạn này quá 

trình ghép không tăng nữa. Điều này ñược cho là do sự suy kiệt bản thân các gốc 

ñại phân tử bởi phản ứng của chúng với chất khơi mào [5]. 

1.3.2.5. Ảnh hưởng của pH 

pH của môi trường ảnh hưởng rất lớn ñến quá trình ñồng trùng hợp ghép. 

Ảnh hưởng này không chỉ phụ thuộc vào nồng ñộ mà còn phụ thuộc bản chất của 

axit ñược sử dụng. Nghiên cứu ảnh hưởng của axit khác nhau như: HNO3, HClO4 và 

H2SO4  tới quá trình trùng hợp ghép allyl metacrylat lên chitin khơi mào bằng ion 

Ce4+ cho thấy hiệu suất ghép tăng khi tăng nồng ñộ axit trong trường hợp HNO3 và 

HClO4 trải qua một cực ñại sau ñó giảm. Có thể là do ban ñầu axit xúc tác quá trình 

ghép và tăng cường khả năng oxi hoá chất khơi mào nên quá trình ghép tăng, sau ñó 

quá trình ghép giảm do ion H+ dư trong quá trình ngắt mạch gốc ñại phân tử chitin. 

 Không giống như quá trình ghép ñược khơi mào bởi Ce4+ như ñề cập ở trên 

ảnh hưởng của H2SO4
  rất khác nhau khi chất khơi mào là Mn4+ khi metylmetacrylat 

ñược ghép với chitin. Tính chất quan sát ñược tương ñối giống với HNO3 và HClO4 

nhưng ở ñây hiệu suất ghép lúc ban ñầu tăng là do xúc tác axit, còn lúc sau giảm với 

nồng ñộ axit cao hơn là do quá trình ñông tụ polyme ñồng loại dạng keo làm chậm 

sự khuếch tán của monome tới các trung tâm ghép cũng như sự hình thành oxi trong 

phản ứng của MnO2 với axit, ñiều này gây ức chế quá trình ghép [7]. 

1.3.2.6. Ảnh hưởng của oxi 

 Ảnh hưởng của các ñiều kiện môi trường ñặc trưng (oxi có mặt hay 

không) là một ñiểm quan trọng ñể xem xét khi tối ưu hoá ñiều kiện ghép. Ảnh 

hưởng của oxi ñóng vai trò ñáng kể, không phụ thuộc vào phương pháp khơi mào. 
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 Đối với các tác nhân khơi mào là peoxit, do có thể phân hủy tạo ra gốc tự do 

nên luôn có hai trường hợp xảy ra:  

- Nếu gốc tự do kém hoạt ñộng thì oxi kiềm hãm quá trình ghép.   

- Nếu gốc tự do hoạt ñộng thì oxi có tác dụng làm tăng quá trình ghép    

Trong quá trình ghép acrylonitrin hay etylacrylat lên chitin với chất khơi 

mào ion Ce4+, thay ñổi các ñiều kiện ghép (quá trình ghép ñược tiến hành trong các 

dung dịch có sục và không sục nitơ). Kết quả thấy rằng sự có mặt của oxi làm giảm 

cả hiệu suất ghép và hiệu quả ghép. Ảnh hưởng có hại này của oxi ñược giải thích 

bởi vai trò của oxi như chất “bắt gốc” – chất bắt gốc ñại phân tử ñược hình thành 

trên bộ khung chitin gây ức chế quá trình ghép. Ảnh hưởng của oxi phụ thuộc vào 

bản chất của monome tham gia phản ứng. 

 Ngoài ra, hiệu suất ghép còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: bản chất 

của chất nền, các chất phụ gia vô cơ, dung môi,… [14]. 

1.3.3. Cơ chế phản ứng ñồng trùng hợp ghép axit acrylic lên chitin  

1.3.3.1. Sử dụng hệ khơi mào Fenton (Fe2+/H2O2)   

 a. Khơi mào:  

H2O2 + Fe2+ → •HO  + HO-  + Fe3+ 

Ch-X-H + NaOH → Ch-X-Na + H2O 

Ở ñây: Ch-X-H là chitin, X là NH hoặc O (Vì ở các mẫu chitin vẫn có một số 

nhóm amino tự do). 

Ch-X-Na + Fe2+ → (Ch-X)2Fe2+ 

(Ch-X)2Fe2+  →
+H          2Ch- •X  + Fe2+ 

                                            2Ch-XH + Fe2+ 

Gốc .OH tấn công vào chitin, lấy H trên chitin. Như vậy, tạo ra các gốc tự do 

trên chitin và có khả năng ghép với axit acrylic (AA) 

Ch-X-H  + •HO  → Ch- •X  + H2O 

Ch- •X  +                              →      Ch-X- 

  COOH 

 CH2=CH 

  COOH 

 CH2–
•CH  
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 Ngoài ra còn có phản ứng trùng hợp tạo hopolyme – phản ứng này cũng 

ñược khơi mào bởi các gốc tự do 

                                          +  •HO    →    HO- 

 

b. Phát triển mạch 

Ch-X-                    +  n                       →   Ch-X    

                                                                                                               n 

HO-                     + n                   → HO-                             

                                                                                                                 n-1    

c. Ngắt mạch 

Giai ñoạn này xảy ra khi các gốc ngắt mạch hay chuyển mạch lên monome, 

dung môi và lên cả chitin, gốc khơi mào. 

* Ngắt mạch bằng gốc tự do 

Ch- •X + Ch-X                                            →  Ch-X                                           X-Ch 

 

* Ngắt mạch cộng hợp 

2Ch-X                                                        → 

 

 

      Ch-X                                                                                                    X-Ch 

 

* Ngắt mạch phân ly 

Ch-X                                                        → 

 

                                  

      Ch-X                                                    + Ch-X               

 COOH 

 CH2=CH 

  COOH 

 CH2–
•CH  

 COOH 

 CH2–
•CH  

 COOH 

 CH2=CH 

 COOH 

 CH2–CH 

 COOH  

 CH2–CH 

 COOH 

 CH2–
•CH  

  COOH 

 CH2–
•CH  

 COOH 

 CH2=CH 

 COOH 

 CH2–CH 

  COOH 

 CH2–
•CH  

HOOC 

CH2 –CH  CH2 –
•CH  

HOOC n-1  HOOC 

CH2 – CH 

n-1 
HOOC 

CH2 – CH  

 COOH 

CH=CH 

 COOH 

 CH2–CH 

p 

 COOH    n-1 

 CH2–CH 

  COOH 

 CH2–
•CH  

 COOH   n-1 

 CH2–CH 

 COOH 

 CH–CH2 

 COOH    n-1 

 CH2–CH 

 COOH 
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1.3.3.2. Sử dụng tác nhân khơi mào Amonipesunfat (APS)  

 a. Khơi mào:  

−2
82OS → 2 −•

3OSO  ( −•
4SO ) 

−•
4SO  +  H2O    →   −

4HSO  + •HO  

Các gốc −•
4SO  và •HO  tấn công vào chitin, tách một nguyên tử hiñro trên ñó 

và tạo gốc.          

Ch-X-H  +  −•
4SO  → Ch- •X  + −

4HSO  

Ch-X-H  +  •HO  → Ch- •X  + H2O 

  Giai ñoạn b, c xảy ra tương tự như mục 1.3.3.1. 

Sản phẩm thu ñược là hỗn hợp chứa: chitin dư, monome dư, chitin ghép, 

hopolyme và chitin bị oxi hóa. Tỉ lệ các cấu tử này khác nhau phụ thuộc vào bản 

chất, ñộ ổn ñịnh kích thước các cấu tử, nhiệt ñộ, xúc tác, nồng ñộ các cấu tử... [17].  

1.4. GIỚI THI ỆU SƠ LƯỢC MỘT SỐ KIM LO ẠI NẶNG ĐIỂN HÌNH 

1.4.1. Khái quát chung 

Kim loại nặng là khái niệm ñể chỉ các kim loại có nguyên tử lượng cao và 

thường có ñộc tính ñối với sự sống. Kim loại nặng thường liên quan ñến vấn ñề ô 

nhiễm môi trường. Nguồn gốc phát thải của kim loại nặng có thể là tự nhiên hoặc từ 

hoạt ñộng của con người, chủ yếu là từ công nghiệp (các chất thải công nghiệp), 

nông nghiệp và hàng hải... 

Có một số hợp chất kim loại nặng bị thụ ñộng và ñọng lại trong ñất, song có 

một số hợp chất có thể hoà tan dưới tác ñộng của nhiều yếu tố khác nhau, nhất là do 

ñộ chua của ñất, của nước mưa. Điều này tạo ñiều kiện ñể các kim loại nặng có thể 

phát tán rộng vào nguồn nước ngầm, nước mặt và gây ô nhiễm ñất. Sau ñó qua 

nhiều giai ñoạn khác nhau ñi vào chuỗi thức ăn của con người. Khi ñã nhiễm vào cơ 

thể, kim loại nặng có thể tích tụ lại trong các mô. Đồng thời với quá trình ñó cơ thể 

lại ñào thải dần kim loại nặng. Nhưng các nghiên cứu cho thấy tốc ñộ tích tụ kim 

loại nặng thường nhanh hơn tốc ñộ ñào thải rất nhiều. Dưới ñây là giới hạn hàm 

lượng kim loại nặng trong nước ăn uống theo tiêu chuẩn của Bộ y tế (bảng 1.4) 
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Bảng 1.4. Tiêu chuẩn của Bộ y tế về giới hạn hàm lượng kim loại nặng trong 

nước ăn uống [2] 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ GIỚI HẠN 

1 Hàm lượng Amoni, tính theo +
4NH  mg/l 1.5 

2 Hàm lượng Antimon mg/l 0.005 

3 Hàm lượng Asen mg/l 0.01 

4 Hàm lượng Bari mg/l 0.7 

5 Hàm lượng Cadimi mg/l 0.003 

6 Hàm lượng Crom mg/l 0.05 

7 Hàm lượng ñồng mg/l 2 

8 Hàm lượng Florua mg/l 0.7 – 1.5 

9 Hàm lượng sắt mg/l 0.5 

10 Hàm lượng chì mg/l 0.01 

11 Hàm lượng Mangan mg/l 0.5 

12 Hàm lượng thủy ngân mg/l 0.001 

13 Hàm lượng Molybden mg/l 0.07 

14 Hàm lượng Niken mg/l 0.02 

15 Hàm lượng Selen mg/l 0.01 

1.4.2. Giới thi ệu sơ lược một số kim loại nặng ñiển hình: chì, ñồng, cadimi  

1.4.2.1. Chì (Pb)  

Chì (M = 207,20) là kim loại thuộc nhóm IVA, chu kì 6, ô 82 trong bảng 

tuần hoàn. Cấu hình electron của nguyên tử chì là [Xe]4f145d106s26p2. Trong các 

hợp chất, chì có số oxi hóa +2 và +4. Hợp chất chì có số oxi hóa +2 phổ biến và bền 

hơn. Chì có nhiều ñồng vị nhưng thường gặp là các ñồng vị bền: Pb206 , Pb207 , Pb208   

a. Tính chất 

Chì có màu trắng xám, mềm (có thể cắt bằng dao), dễ dát mỏng và kéo sợi. 

Chì là kim loại nặng, có khối lượng riêng là 11,340 g/cm³, nóng chảy ở 327,40C 

(600,4 K), sôi ở 17450C (2.018 K).  

Chì có tính khử yếu. Thế ñiện cực chuẩn của chì 0

/2 PbPb
E +  = - 0,13V. 
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Chì không tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng, do các muối chì 

không tan bao bọc ngoài kim loại. Chì tan nhanh trong H2SO4 ñặc, nóng, tạo thành 

muối tan Pb(HSO4)2. Chì tan dễ dàng trong dung dịch HNO3, tan chậm trong HNO3 

ñặc, dung dịch bazơ nóng (NaOH, KOH). Trong không khí, chì ñược bao phủ bằng 

màng oxit bảo vệ, nên không bị oxi hóa tiếp, khi ñun nóng sẽ bị oxi hóa tạo ra PbO. 

Chì không tác dụng với nước, khi có mặt không khí chì bị ăn mòn tạo ra Pb(OH)2.  

Oxit và hiñroxit của chì có tính lưỡng tính (PbO2, Pb(OH)2…). Chì có cấu 

trúc tinh thể lập phương tâm diện, ñộ âm ñiện là 2,33 (thang Pauling), nhiệt dung 

riêng 128,61 J/(kg·K), ñộ dẫn ñiện 4.807,7 /Ω·m, ñộ dẫn nhiệt 28,9 W/(m·K) [18]. 

b. Ứng dụng 

- Chì ñược sử dụng ñể chế tạo các ñiện cực trong bình ắc quy, các thiết bị sản 

xuất axit sunfuric, chất nhuộm trắng trong sơn, màu trong tráng men…    

- Chì có tác dụng hấp thụ tia gamma nên dùng làm các tấm ngăn ñể chống 

phóng xạ hạt nhân [18]. 

c. Độ ñộc hại  

Chì và thủy ngân là 2 kim loại nặng nằm trong danh sách các chất ñộc cực 

mạnh và rất nguy hiểm ñối với môi trường và sức khỏe con người. Chì và hơi chì có 

thể xâm nhập vào cơ thể người qua ñường hô hấp và ñường miệng dẫn ñến nhiễm 

ñộc chì. Các triệu chứng của nhiễm ñộc chì là ăn không ngon, sụt cân, buồn nôn, 

ñau bụng, vận ñộng khó khăn, bị “chuột rút”, tăng nguy cơ cao huyết áp, về lâu về 

dài sẽ gây ra các bệnh về thận, tổn hại cho não gây ra bệnh thiếu máu, thậm chí xảy 

ra co giật, hôn mê và tử vong [21]. 

1.4.2.2. Đồng (Cu) 

Đồng (M = 63,54) là kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm IB, chu kì 4, ô 29 

trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron của nguyên tử ñồng là [Ar]3d104s1. Trong 

các hợp chất, ñồng có số oxi hóa +1 và +2. Đồng có hai ñồng vị bền là Cu63 và Cu65 

a. Tính chất 

Đồng có màu ñỏ, mềm, dẻo, dễ dát mỏng và kéo sợi. Đồng có ñộ dẫn ñiện 

(5,959x107/Ω·m) và dẫn nhiệt rất cao (401W/mK). Độ dẫn ñiện của ñồng giảm 
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nhanh nếu có lẫn tạp chất. Do vậy dây dẫn ñiện là ñồng có ñộ tinh khiết tới 99,99%. 

Khối lượng riêng của ñồng là 8,98 g/cm³, ñiểm nóng chảy 10830C (1356 K), ñiểm 

sôi  25670C (2840 K). 

Trong dãy ñiện hóa, ñồng có thể ñiện cực chuẩn 0

/2 CuCu
E +  = +0,34V, ñứng sau 

cặp oxi hóa khử 2H+/H2. Đồng là kim loại kém hoạt ñộng, có tính khử yếu. 

Khi ñốt nóng, ñồng không cháy trong khí oxi mà tạo thành màng CuO màu 

ñen bảo vệ không cho ñồng tiếp tục bị oxi hóa. Nếu tiếp tục ñốt nóng ở nhiệt ñộ cao 

hơn (800 – 10000C), một phần CuO ở lớp bên trong oxi hóa Cu thành Cu2O màu ñỏ. 

Trong không khí khô, ñồng không bị oxi hóa vì có màng oxit bảo vệ. Nhưng 

trong không khí ẩm, với sự có mặt của CO2, ñồng bị bao phủ bởi màng cacbonat 

bazơ màu xanh CuCO3.Cu(OH)2. 

Với axit HCl, H2SO4 loãng, ñồng không tác dụng, nhưng với sự có mặt của 

oxi trong không khí thì tại nơi tiếp xúc giữa ñồng, dung dịch axit và không khí, 

ñồng bị oxi hóa thành muối ñồng (II): 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O 

Đồng bị oxi hóa dễ dàng trong H2SO4 ñặc nóng và HNO3. Những kim loại 

ñứng sau ñồng trong dãy ñiện hóa (Ag, Hg,… ) dễ bị ñồng ñẩy ra khỏi muối. [18] 

b. Ứng dụng:  

Đồng là vật liệu dễ dát mỏng, dễ uốn, có khả năng dẫn ñiện và dẫn nhiệt tốt, 

vì vậy nó ñược sử dụng một cách rộng rãi trong sản xuất các sản phẩm: 

- Dây ñiện, que hàn, tay nắm và các ñồ vật khác trong xây dựng nhà cửa.  

- Đúc tượng, cuộn từ của nam châm ñiện, ñộng cơ ñiện, ñộng cơ hơi nước, 

rơle ñiện, dây dẫn ñiện giữa các bảng mạch và các chuyển mạch ñiện.  

- Ống chân không, ống tia âm cực và magnetron trong các lò vi ba. Bộ dẫn 

sóng cho các bức xạ vi ba.  

- Là một thành phần trong tiền kim loại, gốm kim loại, thủy tinh màu, các 

loại nhạc khí, ñặc biệt là các loại nhạc khí từ ñồng thau. Làm bề mặt tĩnh sinh học 

trong các bệnh viện hay các bộ phận của tàu thủy ñể chống hà.  

- Các hợp chất của ñồng (dung dịch Fehling) ñược ứng dụng hóa học trong 

phân tích .  
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c. Vai trò sinh học và ñộ ñộc 

Đồng là nguyên tố vi lượng rất cần thiết cho các loài ñộng, thực vật bậc cao. 

Đồng ñược tìm thấy trong một số loại enzym và là kim loại trung tâm của chất 

chuyên chở oxi hemocyanin. Máu của cua móng ngựa (cua vua) Limulus 

polyphemus sử dụng ñồng thay vì sắt ñể chuyên chở oxi. Đồng ñược vận chuyển 

chủ yếu trong máu bởi protein trong huyết tương gọi là ceruloplasmin. Đồng ñược 

hấp thụ trong ruột non và ñược vận chuyển tới gan bằng liên kết với albumin. 

Tuy nhiên, hợp chất của ñồng với hàm lượng lớn là những chất ñộc, có khả 

năng gây chết người. Đồng trong nước với nồng ñộ lớn hơn 1 mg/lít có thể tạo vết 

bẩn trên quần áo hay các ñồ vật ñược giặt giũ trong nước ñó. Nồng ñộ an toàn của 

ñồng trong nước uống ñối với con người dao ñộng theo từng nguồn, nhưng có xu 

hướng nằm trong khoảng 1,5 - 2 mg/lít [20]. 

1.4.2.3. Cadimi (Cd)  

Trong bảng tuần hoàn, Cadimi (M = 112,41) ở ô 48, chu kì 5, cùng nhóm IIB 

với kẽm và thủy ngân. Cấu hình electron của nguyên tử cadimi là [Kr] 4d105s2. 

a. Tính chất 

 Cadimi là kim loại mềm, dẻo, dễ uốn, màu trắng xanh, là một tạp chất trong 

cacbonat kẽm ñược phát hiện bởi hai nhà hóa học Đức - Stromeyer và Hermann. 

 Tương tự như kẽm và thủy ngân, cadimi có số oxi hóa +2 ở hầu hết các hợp 

chất. Cadimi cháy trong không khí tạo thành oxit vô ñịnh hình màu nâu (CdO). Các 

dạng tinh thể của cùng một hợp chất có màu ñỏ và ñổi màu khi bị nung nóng, tương 

tự như oxit kẽm.  

Cadimi có thể bị hòa tan trong dung dịch của các axit HCl, H2SO4, HNO3 tạo 

thành các muối tương ứng. Trạng thái oxi hóa +1 của cadimi có thể ñạt ñược bằng 

cách hòa tan cadimi trong hỗn hợp cadimi clorua và nhôm clorua [21]. 

Cd + CdCl2 + 2AlCl3 → Cd2[AlCl 4]2 

b. Ứng dụng 

- Trước ñây, ở một số nước dùng cadimi làm pin ñiện hóa Ni-Cd và trong 

ngành công nghiệp máy bay do sự chống ăn mòn tốt của các thành phần thép mạ 
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cadimi. Cadimi cũng ñược sử dụng như một rào cản ñể kiểm soát các nơtron trong 

phản ứng phân hạch hạt nhân. Heli-cadimi laser là một nguồn phổ biến của ánh 

sáng laser màu xanh-tia cực tím. 

 - Trong sinh học phân tử, cadimi ñược sử dụng ñể chặn kênh canxi phụ 

thuộc vào ñiện áp từ các ion canxi fluxing, cũng như trong nghiên cứu tình trạng 

thiếu oxy ñể kích thích sự xuống cấp proteasome-phụ thuộc của HIF-1α [21]. 

c. Độ ñộc hại:  

Nguồn cadimi có trong môi trường có thể tăng ñột biến do sự bùng nổ của 

các ngành công nghiệp khai thác, luyện kim, làm pin, chạy lò phản ứng... và gây 

nhiễm ñộc cho những người dân sống ở ñịa phương ñó. Theo các nhà khoa học, 

cadimi gây ngộ ñộc do phong bế một số vi chất có tác dụng sinh học: Zn, Fe, Ca... 

dẫn ñến sự ñảo lộn của nhiều quá trình sinh học trong cơ thể, gây nhiều tình trạng 

bệnh lý khác nhau và có thể gây tử vong [21]. 

Tóm lại, cadimi tồn tại trong cơ thể từ 10-30 năm nên gây bệnh âm thầm và 

kéo dài. Hiện chưa có phương pháp giải ñộc hữu hiệu, do ñó phòng ngừa nhiễm ñộc 

cadimi là chủ yếu, tránh việc tạo ra cadimi làm ô nhiễm môi trường, khuyên mọi 

người không nên ăn các thực phẩm nghi ngờ có cadimi vượt ngưỡng cho phép nếu 

phải tiếp xúc với cadimi cần có biện pháp phòng ngừa tích cực. 

1.5. HẤP PHỤ ION KIM LO ẠI NẶNG TRONG NƯỚC  

1.5.1. Cơ chế hấp phụ 

Hấp phụ là sự tích lũy chất lên bề mặt phân cách pha (khí/rắn, lỏng/rắn, 

khí/lỏng, lỏng/lỏng). Chất có bề mặt trên ñó xảy ra sự hấp phụ gọi là chất hấp phụ, 

còn chất ñược tích lũy trên bề mặt gọi là chất bị hấp phụ. Nếu chất bị hấp phụ xuyên 

qua lớp bề mặt ñi sâu vào bên trong chất hấp phụ giống như sự hòa tan thì gọi là sự 

hấp thụ. Hấp phụ và hấp thụ gọi chung là hấp thu. Lượng chất bị hấp phụ trên một 

ñơn vị diện tích bề mặt hoặc trên một ñơn vị khối lượng chất hấp phụ gọi là ñại 

lượng hấp phụ, kí hiệu a.   

Hấp phụ trong môi trường nước là quá trình hấp phụ hỗn hợp tức là trong hệ 

chứa nhiều chất bị hấp phụ, hay ngay cả khi trong môi trường ñó chỉ chứa duy nhất 



33 
  

một chất tan, do sự có mặt của nước. Khi ñó, xảy ra ít nhất ba cặp tương tác là chất 

hấp phụ - chất bị hấp phụ, chất hấp phụ - dung môi nước, chất bị hấp phụ - dung 

môi nước. Có thể coi ñây là một sự cạnh tranh tương tác của lực các phân tử, lực 

nào tương tác mạnh hơn sẽ ñóng vai trò quyết ñịnh. Chính vì vây, cặp chất hấp phụ 

- bị hấp phụ có tương tác lớn, ñộ bền cao (năng lượng thấp) chiếm ưu thế về thành 

phần so với cặp có tương tác yếu. Do ưu thế về số lượng, khi vừa tiếp xúc với chất 

hấp phụ, các phân tử nước lập tức chiếm chỗ hầu như toàn bộ diện tích bề mặt chất 

rắn, các chất bị hấp phụ chỉ có thể tìm ñược chỗ cho nó, khi tương tác giữa nó với 

chất hấp phụ ñủ mạnh ñể ñẩy các phân tử nước ra khỏi vị trí mà nó cần. 

Quá trình hấp phụ diễn ra rất nhanh, giai ñoạn quyết ñịnh tốc ñộ quá trình có 

thể là khuếch tán ngoài hoặc khuếch tán trong. Trong vùng khuếch tán ngoài tốc ñộ 

hấp phụ phụ thuộc vào vận tốc dòng chất lỏng. Trong khi vùng khuyếch tán trong, 

cường ñộ chuyển khối phụ thuộc vào loại, kích thước mao quản của chất hấp phụ, 

hình dạng và kích thước hạt của phân tử chất bị hấp phụ, kích thước phân tử của 

chất bị hấp phụ, hệ số dẫn khối… [3]. 

Trong công nghiệp người ta thường sử dụng các chấp hấp phụ có bề mặt 

riêng lớn như silicagen (SiO2), alumogen (Al2O3), zeolit (alumosilicat hiñrat hóa 

tinh thể), than hoạt tính. Gần ñây, một vật liệu hấp phụ mới, sẵn có trong thiên 

nhiên thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học, ñó là chitin/chitosan.  

1.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình hấp phụ 

Nhìn chung tốc ñộ của quá trình hấp phụ phụ thuộc vào nhiệt ñộ, nồng ñộ, 

bản chất và cấu trúc của chất tan, loại và tính chất các chất hấp phụ. 

1.5.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ và thời gian 

Trong quá trình hấp phụ, năng lượng tự do bề mặt hệ giảm (∆G < 0). Đồng 

thời ñộ hỗn ñộn của hệ giảm (do các tiểu phân của chất bị hấp phụ lên trên bề mặt 

chất hấp phụ ñược sắp xếp một cách có trật tự), nghĩa là ∆S < 0.  

Từ ñó suy ra: ∆G = ∆H – T.∆S < 0, do ñó ∆H < 0. Vậy quá trình hấp phụ là 

quá trình tỏa nhiệt. Điều này phù hợp với thực nghiệm: hấp phụ vật lý hay hấp phụ 

hóa học ñều tỏa nhiệt. Như vậy, nên theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng, lượng 
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chất hấp phụ sẽ giảm khi nhiệt ñộ tăng. Tuy nhiên, ở vùng nhiệt ñộ thấp, hấp phụ 

hóa học thường diễn ra chậm, và khi nhiệt ñộ tăng thì tốc ñộ hấp phụ có thể tăng 

theo. Ở nhiệt ñộ cao, quá trình khuếch tán tăng làm giảm thời gian ñạt cân bằng, 

nhưng ñộ hấp phụ giảm xuống do tăng quá trình giải hấp phụ các phân tử khỏi bề 

mặt chất hấp phụ [3]. 

Tóm lại, tốc ñộ quá trình hấp phụ của các chất khác nhau trên những chất 

hấp phụ khác nhau thay ñổi trong khoảng khá rộng. Sự hấp phụ trong dung dịch xảy 

ra chậm hơn nhiều so với pha khí vì sự khuếch tán xảy ra chậm hơn. Đặc biệt các 

chất bị hấp phụ có kích thước lớn rất khó khuếch tán vào các vật liệu hấp phụ có 

ñường kính lỗ xốp nhỏ, do ñó cần có thời gian tiếp xúc dài ñể ñạt trạng thái cân 

bằng hấp phụ [3]. 

1.5.2.2. Ảnh hưởng của tính tương ñồng  

Những chất có bản chất giống nhau tương tác mạnh hơn so với tương tác 

giữa các chất có bản chất khác nhau. Tương tác giữa chất hấp phụ và chất bị hấp 

phụ có tính cộng hợp, tức là lực tương tác chung bằng tổng các lực thành phần. Hệ 

hấp phụ ở trong nước bị chi phối bởi tính ưa nước và kị nước, là hệ quả của tương 

tác giữa chất hấp phụ, chất bị hấp phụ với nước [9]. 

1.5.2.3. Ảnh hưởng của pH 

Quá trình hấp phụ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi pH của môi trường. Sự thay 

ñổi pH của môi trường dẫn ñến sự thay ñổi về bản chất của chất bị hấp phụ, các 

nhóm chức bề mặt, thế oxi hóa khử, dạng tồn tại của hợp chất ñó (ñặc biệt ñối với 

hợp chất có ñộ phân cực cao, các chất có tính lưỡng tính, chất có tính axit yếu, bazơ 

yếu).  

Đối với chất hấp phụ rắn: hiện tượng hấp phụ xảy ra do lực tương tác giữa 

các nguyên tử trên bề mặt chất rắn với các chất tan, trên cơ sở lực hút tĩnh ñiện, lực 

ñịnh hướng và lực tán xạ. Trong trường hợp lực tương tác ñủ mạnh có thể gây ra 

liên kết hóa học hoặc tạo phức trao ñổi ion. Lực tương tác giữa chất hấp phụ và chất 

bị hấp phụ càng mạnh thì khả năng hấp phụ càng lớn, khả năng giữ các chất bị hấp 

phụ trên bề mặt vật rắn càng cao [9]. 
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1.5.2.4. Ảnh hưởng của nồng ñộ ion kim loại nặng 

Với nồng ñộ loãng, các ion kim loại chuyển ñộng tự do, có khả năng hấp phụ 

tốt. Ở nồng ñộ cao, có sự va chạm, cản trở chuyển ñộng lẫn nhau, hạn chế khả năng 

hấp phụ [3]. 

1.5.2.5. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt chất rắn 

 Diện tích bề mặt chất rắn ñóng vai trò quan trọng ñối với khả năng hấp phụ 

của một hệ: diện tích càng lớn, khả năng hấp phụ càng cao. Diện tích bề mặt của 

một chất rắn ñược ñịnh nghĩa là tổng toàn bộ diện tích của chất rắn ñó trên một ñơn 

vị khối lượng chất hấp phụ (m2/g). Đối với các chất rắn có nguồn gốc khác nhau thì 

diện tích bề mặt ñó là khác nhau. Ngoài các yếu tố trên, quá trình hấp phụ còn chịu 

ảnh hưởng của bản chất của mối liên kết chất bị hấp phụ - chất hấp phụ, nghĩa là từ 

năng lượng tự do tương tác giữa vị trí hấp phụ và phần phân tử tiếp xúc với bề mặt. 

Thời gian tiếp xúc giữa chất rắn và chất hòa tan. Khi cân bằng, có sự trao ñổi ñộng 

lực giữa các phân tử của pha hấp phụ và các phân tử ở lại trong dung dịch. 

1.5.3. Hấp phụ ion kim loại nặng lên chitin, chitosan   

 Trong phân tử chitin/chitosan và một số dẫn xuất của chitin có chứa các 

nhóm chức mà trong ñó các nguyên tử oxi và nitơ của nhóm chức còn cặp electron 

chưa sử dụng, do ñó chúng có khả năng tạo phức, phối trí với hầu hết các kim loại 

nặng và các kim loại chuyển tiếp như: Hg2+, Cd2+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, Co2+.... Tuỳ 

nhóm chức trên mạch  polyme mà thành phần và cấu trúc của phức khác nhau.  

           Ví dụ: với phức Ni(II) với chitin có cấu trúc bát diện với số phối trí bằng 6, 

còn phức Ni(II) với chitosan có cấu trúc tứ diện với số phối trí bằng 4. 

                             

                    

 

 

 

 

Hình 1.4. Sự hấp phụ tạo phức với Ni2+ của chitin và chitosan 
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 So với các chất hấp thu truyền thống như: than hoạt tính, zeolit, nhựa trao ñổi 

ion tổng hợp, việc sử dụng chitin/chitosan ñể tách các loại chất gây ô nhiễm ra khỏi 

dung dịch có một số ưu ñiểm sau: 

  - Chitin/chitosan là các vật liệu ña dạng, giá thành thấp, quy trình ñiều chế 

ñơn giản. Có cấu trúc lỗ xốp với nhiều nhóm chức lặp lại do ñó có khả năng tạo 

phức tuyệt vời ñối với nhiều ion kim loại nặng. Đặc biệt các sản phẩm ñồng trùng 

hợp ghép của chitin và chitosan có khả năng hấp phụ các chất thải khác tốt hơn 

nhiều so với chitin và chitosan. 

 - Dung lượng hấp thu ñược cải thiện một cách chọn lọc nhờ thế các nhóm 

chức khác nhau lên bộ khung phân tử. Có khả năng trương trong nước (β-chitin) 

cho phép quá trình khuếch tán nhanh các chất bị hấp thu, ñồng thời do có tâm kị 

nước cao ñủ ñể bẫy các chất ô nhiễm không phân cực. 

 - Giai ñoạn tái sinh dễ dàng: Các chất hấp thu có thể ñược tái sinh nhờ quá  

trình giải hấp do tương tác giữa chất gây ô nhiễm và chất hấp thu chủ yếu ñược ñiều 

khiển bởi các tương tác tĩnh ñiện, kị nước và trao ñổi ion. Quá trình giải hấp cho 

phép thu hồi các chất gây ô nhiễm ở dạng ñậm ñặc và thu hồi vật liệu gần với ban 

ñầu ñể tái sử dụng hiệu quả  mà không thay ñổi tính chất lý - hoá [16].  

 Tuy nhiên, chitosan có ñộ deaxetyl hoá cao có nhược ñiểm là dễ bị hoà tan 

trong môi trường axit và trở thành khối nhão và nhớt nếu ñể lâu trong nước, thậm 

chí trong môi trường pH trung tính nên rất khó tái tạo, ñặc biệt là sử dụng trong 

phương pháp sắc ký cột ñể làm giàu hoặc tách các ion kim loại, do ñó thường sử 

dụng chitin/chitosan có ñộ deaxetyl thấp (xử lý trong dung dịch NaOH 20%) [12].   

1.5.4. Phương trình hấp phụ ñẳng nhiệt Langmuir 

Lý thuyết hấp phụ ñơn phân tử ñược Langmuir ñược ra năm 1915 dựa trên 

các quan ñiểm về lực hấp phụ của nhà bác học Nga Goodvich. Trong sự thiết lập 

thuyết này, Langmuir ñã dựa trên các giả thiết: 

- Sự hấp phụ là do các lực hóa trị hoặc các lực của hóa trị dư gây ra. 

- Sự hấp phụ các phân tử chất bị hấp phụ xảy ra trên các trung tâm hoạt ñộng 

có trên bề mặt vật hấp phụ. 
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- Do lực hấp phụ có bán kính tác dụng nhỏ là lực có bản chất gần với lực hóa 

học và có khả năng tiến ñến bão hòa, nên mỗi trung tâm hoạt ñộng chỉ hấp phụ một 

phân tử chất bị hấp phụ và không có khả năng hấp phụ thêm nữa, nghĩa là trên bề 

mặt vật hấp phụ chỉ tạo nên một lớp hấp phụ ñơn phân tử. 

 - Phân tử chất bị hấp phụ chỉ ñược giữ trên bề mặt vật hấp phụ một thời gian 

nhất ñịnh, sau ñó do thăng giáng về năng lượng, nó bị rứt ra - ñó là sự giải hấp phụ. 

Khi tốc ñộ giải hấp phụ bằng tốc ñộ hấp phụ trong hệ thiết lập một cân bằng hấp 

phụ. Thời gian lưu lại của các phân tử bị hấp phụ trên trung tâm hoạt ñộng phụ 

thuộc rất nhiều vào nhiệt ñộ. Càng tăng nhiệt ñộ thấp, thời gian lưu càng giảm. 

 - Lực tương tác giữa các phân tử chất bị hấp phụ trên bề mặt vật hấp phụ 

ñược bỏ qua. 

Xuất phát từ các giả thiết trên, Langmuir ñưa ra phương trình hấp phụ ñẳng 

nhiệt tổng quát nhất và ñơn giản nhất. 

Phương trình hấp phụ ñẳng nhiệt Langmuir 

q = qmax . 
f

f

b.C 1

b.C

+
 

q  : tải trọng hấp phụ tại thời ñiểm cân bằng 

qmax   : tải trọng hấp phụ cực ñại 

b =
'k

k
 : hằng số cân bằng hấp phụ (hệ số hấp phụ) 

k : hằng số hấp phụ   

k’ : hằng số giải hấp  

Khi b.Cf << 1 thì q = qmax.b.Cf mô tả vùng hấp phụ tuyến tính  

Khi b.Cf >> 1 thì q = qmax mô tả vùng bão hòa hấp phụ 

Khi nồng ñộ chất hấp phụ nằm giữa hai giới hạn trên thì ñường ñẳng nhiệt 

biểu diễn là một ñoạn cong. Để xác ñịnh các hằng số trong phương trình ñẳng nhiệt 

hấp phụ Langmuir có thể sử dụng phương pháp ñồ thị bằng cách ñưa phương trình 

trên về phương trình ñường thẳng:  
.bq

1
C.

q

1

q

 C

max
f

max

f +=  
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Xây dựng ñồ thị biễu diễn sự phụ thuộc Cf/q vào Cf sẽ xác ñịnh ñược các 

hằng số trong phương trình: b, qmax  

           

 

 

 

 

 

              

                           

     

tgα = 
maxq

1
    ON = 

maxb.q

1
 

Hình 1.5. Xây dựng ñồ thị biễu diễn sự phụ thuộc Cf/q vào Cf 

Tóm lại, phương trình hấp phụ ñẳng nhiệt Langmuir khá ñúng nếu sự hấp 

phụ ñược gây nên bởi các lực tương tự về bản chất với lực hóa học, và nếu sự hấp 

phụ không bị làm phức tạp hóa bởi nhiều hiện tượng phụ. 

Các quan ñiểm ñược Langmuir phát triển cho phép giải thích khá tốt hiện 

tượng hấp phụ bậc, nghĩa là ñường hấp phụ có dạng bậc thang. Cách giải thích ñơn 

giản nhất hiện tượng này là xem như trên bề mặt của vật hấp phụ có những nhóm 

trung tâm hoạt ñộng rất khác nhau. Bậc thứ nhất của ñường hấp phụ ñẳng nhiệt ứng 

với sự lấp ñầy các nhóm trung tâm hoạt ñộng nhất, thường xảy ra ở áp suất thấp. 

Bậc thứ hai ứng với sự lấp ñầy các nhóm trung tâm kém hoạt ñộng hơn, do ñó cũng 

ñòi hỏi áp suất cao hơn... 

Tuy nhiên, có một số trường hợp sự hấp phụ vật lí không thể giải thích ñược 

bằng thuyết hấp phụ ñơn phân tử mà ñòi hỏi một quan ñiểm khác: quan ñiểm hấp 

phụ ña phân tử [19]. 
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CHƯƠNG 2 - THỰC NGHIỆM 

2.1. NGUYÊN LIỆU, DỤNG CỤ VÀ HOÁ CH ẤT 

2.1.1. Nguyên liệu và hóa chất 

  - Mai mực ống ñược cung cấp từ công ty xuất nhập khẩu thủy hải sản Thọ 

Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

 - Axit acrylic (PA- Trung Quốc) 

 - I2 tinh thể, KI tinh thể, HgCl2, muối Mor, ống chuẩn Na2S2O3 0,1N, ống 

chuẩn MgSO4 0,1N, Trilon B, Eriocrom ñen (ET-OO), murexit. 

 - Dung dịch NaOH, HCl, H2O2 30%,  

       - CuSO4, Cd(NO3)2, Pb(NO3)2, (NH4)2S2O8  

       - Etanol, axeton, hydroquinol, hồ tinh bột 

Và các hóa chất thông dụng khác 

2.1.2. Dụng cụ và thiết bị nghiên cứu 

 - Bếp ñiện, bếp cách thủy 

 - Dụng cụ chiết soxhlet 

 - Máy khuấy từ IKA (Đức) 

 - Bình ñựng khí N2 có gắn van ñiều áp 

 - Tủ sấy, lò nung, cân phân tích và các dụng cụ thí nghiệm khác như: cốc 

thủy tinh, bình ñịnh mức, bình tam giác, bình nón, chén sứ, buret, pipet... 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Điều chế chitin 

2.2.1.1. Cách tiến hành 

* Xử lí nguyên liệu: Mai mực ống khi thu thập về rửa sạch hết phần thịt, phơi, 

sấy khô, xay và nghiền nhỏ, qua rây 0,5mm 

* Điều chế chitin: Chitin ñược tách từ mai mực theo phương pháp hóa học. 

Thành phần của mai mực gồm: chitin, protein, và muối khoáng (chủ yếu là MgCO3, 

CaCO3 với hàm lượng rất ít). Vì vậy, nguyên tắc chung ñể ñiều chế chitin là loại bỏ 

protein, và muối khoáng khỏi mai mực.  

Quy trình ñiều chế chitin từ mai mực ống ñược thể hiện ở sơ ñồ 2.1.  
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Sơ ñồ 2.1. Quy trình ñiều chế chitin từ mai mực ống 

* Ki ểm tra protein: Phương pháp xác ñịnh ñịnh tính protein có trong nước lọc 

từ dung dịch kiềm ngâm nguyên liệu bằng phương pháp Biure (một phương pháp 

kiểm tra sự có mặt của peptit, protein và axit amin). Cho vào nước lọc kiềm của 

nguyên liệu một giọt KOH và một giọt CuSO4, màu tím xuất hiện chứng tỏ có mặt 

protein. 

* Ki ểm tra ñộ tro: Hầu hết các muối khoáng trong mai mực là muối cacbonat: 

CaCO3, MgCO3…, do vậy chúng dễ tan trong axit. Để xác ñịnh lượng muối chưa 

phản ứng hết cần dùng, ta dựa vào việc xác ñịnh ñộ tro của mẫu bằng phương pháp 

khảo sát sự thay ñổi khối lượng mẫu theo nhiệt ñộ, tính theo phần trăm khối lượng 

mẫu còn lại sau khi nung ở 7000C, trong thời gian 4 giờ. 

Mai mực ống 

- Rửa sạch, phơi, sấy khô 

- Nghiền nhỏ 

- Qua rây 0,5 mm 

Loại protein bằng dung dịch NaOH 

Kiểm tra protein 

Loại muối khoáng bằng dung dịch HCl 

Kiểm tra ñộ tro 

Chitin thô 

Chitin sạch 

 Chiết soxhlet:  

(Etanol: 24h; Axeton: 24h) 
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    Độ tro = 
m

m'

.100% 

Trong ñó: m’: khối lượng tro còn lại sau khi nung 

                        m: khối lượng mẫu ban ñầu ñã tiến hành loại muối khoáng 

                   Độ tro nhỏ hơn 2% là thoả mãn 

2.2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng cần khảo sát 

a. Loại protein 

- Ảnh hưởng của tỉ lệ mai mực/dung dịch NaOH (g/ml) (tỉ lệ rắn/lỏng) 

- Ảnh hưởng của nồng ñộ dung dịch NaOH 

- Ảnh hưởng của nhiệt ñộ   

b. Loại muối khoáng 

- Ảnh hưởng của tỉ lệ mai mực/dung dịch HCl (g/ml) (tỉ lệ rắn/lỏng) 

- Ảnh hưởng của nồng ñộ dung dịch HCl 

- Ảnh hưởng của thời gian  

2.2.1.3. Khảo sát hàm lượng chitin trong mai mực ống  

 Tiến hành song song 3 mẫu ñiều chế chitin với các ñiều kiện tối ưu ñã tìm 

ñược. Sau ñó, chiết soxhlet với etanol (24h) và axeton (24h), sấy ở 500C ñến khối 

lượng không ñổi thu ñược chitin sạch.  

Hàm lượng phần trăm chitin trong mai mực ñược tính theo công thức:  

% chitin = %100
0

×
m

m
 

  Trong ñó: m là khối lượng chitin sạch thu ñược 

              m0 là khối lượng mai mực khô ban ñầu 

2.2.2. Phản ứng ñồng trùng hợp ghép axit acrylic lên chitin  

2.2.2.1. Sử dụng hệ khơi mào Fenton 

 a. Cách tiến hành      

- Xử lý chitin với dung dịch chứa ion Fe2+: cho mẫu chitin vào dung dịch 

muối Mo {Fe(NH4)2(SO4)2} với tỉ lệ rắn/lỏng = 1/30 (g/ml), khuấy ở nhiệt ñộ 400C 

trong 30 phút, sau ñó lọc, rửa nhiều lần bằng nước cất, rồi chuyển mẫu vào dung 

dịch phản ứng ñồng trùng hợp ghép [7]. 
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- Tiến hành phản ứng ñồng trùng hợp ghép: ñưa mẫu ñã xử lý với dung dịch 

chứa ion Fe2+ vào cốc chứa dung dịch polime hóa có hàm lượng axit acrylic và 

H2O2 với nồng ñộ nhất ñịnh ở pH xác ñịnh, tỉ lệ rắn/lỏng = 1/30 (g/ml). Hỗn hợp 

ñược khuấy trong bếp cách thủy và sục khí N2 ở các nhiệt ñộ xác ñịnh trong những 

khoảng thời gian nhất ñịnh. Dừng phản ứng bằng cách thêm vào hỗn hợp 1ml 

hydroquinol 1%. Mẫu thu ñược cho kết tủa trong axeton, lọc lấy kết tủa, ngâm và 

lọc nhiều lần bằng nước cất nóng, rồi sấy khô ñến khối lượng không ñổi ở 600C.  

b. Các yếu tố ảnh hưởng cần khảo sát 

- Ảnh hưởng của nhiệt ñộ  

  - Ảnh hưởng của thời gian   

  - Ảnh hưởng của nồng ñộ Fe2+  

  - Ảnh hưởng của nồng ñộ H2O2  

  - Ảnh hưởng của hàm lượng axit acrylic  

  - Ảnh hưởng của pH  

2.2.2.2. Sử dụng tác nhân khơi mào APS 

a. Cách tiến hành  

 Ngâm chitin trong dung dịch (NH4)2S2O8 có nồng ñộ nhất ñịnh, tỉ lệ rắn/lỏng 

= 1/30 (g/ml), sục khí N2 trong vòng 30 phút kết hợp khuấy. Sau ñó thêm monome 

vào hỗn hợp, sục khí N2 và khuấy ở nhiệt ñộ nhất ñịnh trong những khoảng thời 

gian xác ñịnh. Dừng phản ứng bằng cách thêm vào hỗn hợp 1ml hydroquinol 1%. 

Sản phẩm ñược kết tủa trong axeton, lọc kết tủa. Axit polyacrylic ñược tách khỏi 

sản phẩm ghép bằng cách ngâm, lọc, rửa nhiều lần với nước cất nóng, chiết soxhlet 

với etanol trong 24 giờ và sấy ở 600C ñến khối lượng không ñổi [11]. 

b. Các yếu tố cần khảo sát trong quá trình ñồng trùng hợp ghép 

  - Ảnh hưởng của nhiệt ñộ  

  - Ảnh hưởng của thời gian   

  - Ảnh hưởng của nồng ñộ APS  

  - Ảnh hưởng của hàm lượng axit acrylic  

  - Ảnh hưởng của pH  
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2.2.2.3 Các thông số ñặc trưng của quá trình ñồng trùng hợp ghép 

Hiệu suất ghép GY (%): là phần trăm lượng axit acrylic ghép vào phân tử 

chitin so với lượng chitin ban ñầu. 

GY(%) = %100.
1

12

m

mm −
 

Hiệu quả ghép GE (%): là phần trăm lượng axit acrylic ghép vào phân tử 

chitin so với lượng axit acrylic ñã phản ứng. 

GE(%) = %100.
34

12

mm

mm

−
−

 

Độ chuyển hóa TC (%): là phần trăm lượng axit acrylic ñã phản ứng so với 

lượng axit acrylic ban ñầu. 

TC(%) = %100.
4

34

m

mm −
 

Trong ñó: m1, m2, m3, m4 lần lượt là khối lượng chitin, khối lượng copolyme 

ghép, khối lượng axit acrylic dư, khối lượng axit acrylic ban ñầu. 

Xác ñịnh ñộ chuyển hóa 

* Chuẩn bị dung dịch ICl 

Dung dịch ICl ñược chuẩn bị theo phương pháp Hip (do ñó còn ñược gọi là 

dung dịch Hip): Hòa tan 25g I2 trong 500 ml etanol, 30g HgCl2 trong 500 ml etanol. 

Hai dung dịch này giữ riêng trong 2 bình thủy tinh sẫm màu có nút nhám.  

Trước khi tiến hành thử 48 giờ phải trộn lẫn 2 dung dịch trên với thể tích 

bằng nhau, trường hợp có lắng phải lọc.  

Phản ứng xảy ra trong dung dịch Hip:  

HgCl2 +  I2  → HgICl + ICl 

ICl có màu ñỏ thẫm, dưới tác dụng của không khí ẩm bị thủy phân tạo ra 

I2O5 bám trên thành bình. 

Phản ứng vào liên kết ñôi:  

                                  

  
I 

C = C C  – C +  ICl  → 

Cl 
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 Phản ứng chuẩn ñộ: 

KI + ICl → KCl + I2 

I2 + 2Na2S2O3 → Na2S4O6 + 2NaI 

* Cách xác ñịnh ñộ chuyển hóa 

 Để tính lượng axit acrylic dư từ ñó suy ra ñộ chuyển hóa TC, chúng tôi tiến 

hành phương pháp chuẩn ñộ nối ñôi (trong axit acrylic) như sau: lấy 5ml dung dịch 

phản ứng (hỗn hợp thu ñược sau khi ghép) vào bình tam giác 250 ml có nút nhám, 

ñể nguội. Dùng pipet lấy 15 ml dung dịch ICl cho vào bình tam giác, ñậy bình bằng 

nút nhám có tẩm dung dịch KI ñể tránh iot bay hơi. Để bình trong tối khoảng 1 giờ, 

15 phút lắc một lần. Sau ñó thêm vào bình 25 ml dung dịch KI 10%, lắc ñều, ñể 

trong tối 10 phút rồi ñem chuẩn bằng dung dịch Na2S2O3 0,1N cho ñến khi xuất 

hiện màu vàng rơm, cho tiếp 1ml dung dịch hồ tinh bột, tiếp tục chuẩn ñộ cho ñến 

khi màu xanh hoàn toàn biến mất trong 30 giây. Ghi thể tích dung dịch Na2S2O3 

0,1N ñã dùng [8]. 

 Tiến hành tương tự như trên cho mẫu trắng (không có dung dịch phản ứng). 

Ghi thể tích dung dịch Na2S2O3 0,1N ñã dùng.  

 Khối lượng axit acrylic dư ñược tính theo công thức sau: 

m3 = 
1000.2

.72.1,0).( 0 VVV Σ−
 

           V0: thể tích dung dịch  Na2S2O3 (ml) chuẩn mẫu trắng 

V:   thể tích dung dịch  Na2S2O3 (ml) chuẩn mẫu dung dịch phản ứng 

 VΣ : Tổng thể tích dung dịch phản ứng 

2.2.2.4. So sánh các hệ khơi mào: Sau khi tính toán các kết quả ñạt ñược, tiến hành 

so sánh 2 hệ khơi mào (Fenton và APS) từ ñó chọn ra chất khơi mào tốt nhất. 

2.2.3. Xác ñịnh các ñặc tính hóa lý của chitin và sản phẩm ghép 

2.2.3.1. Phổ hồng ngoại  

 Tiến hành ño phổ hồng ngoại chitin và sản phẩm ghép trong vùng phổ từ 600 

ñến 4000 cm-1 trên máy GX-PerkinElmer - USA tại trường Đại học Khoa học tự 

nhiên Hà Nội 
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2.2.3.2. Ảnh kính hiển vi ñiện tử quét (ảnh SEM) 

 Ảnh SEM của chitin và sản phẩm ñồng trùng hợp ghép ñược thực hiện trên 

máy JEOL 5300 tại phòng thí nghiệm nghiên cứu vi trúc, Viện kỹ thuật nhiệt ñới - 

Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. 

2.2.3.3. Giản ñồ phân tích nhiệt 

 Giản ñồ phân tích nhiệt ghi trên máy TA-50 Shimadzu tại Vi ện Hóa học- 

Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam. 

2.2.4. Khảo sát khả năng hấp phụ Cu2+, Cd2+, Pb2+ trong dung dịch của sản 

phẩm ghép 

2.2.4.1. Cách tiến hành 

Cân 100mg chất hấp phụ (sản phẩm ñồng trùng hợp ghép) cho vào cốc dung 

tích 150ml, tiếp theo cho 50ml dung dịch chứa lần lượt các muối Cu2+, Pb2+, Cd2+ 

với nồng ñộ nhất ñịnh (C) ở pH xác ñịnh. Hỗn hợp ñược khuấy trên máy khuấy từ ở 

nhiệt ñộ 300C trong những khoảng thời gian nhất ñịnh. Lọc lấy phần nước lọc, ñem 

chuẩn ñộ. 

 Với ñặc ñiểm dễ tạo phức của các kim loại trên, chúng tôi chọn phương pháp 

chuẩn ñộ complexon, với các chỉ thị phù hợp. Quá trình thực hiện như sau:  

 * Chuẩn hoá nồng ñộ Trilon B bằng dung dịch MgSO4 chuẩn gốc: Dùng 

pipet có bầu hút chính xác 10ml dung dịch MgSO4 0,01N cho vào bình nón, thêm 

2ml dung dịch ñệm NH4OH + NH4Cl (pH = 10) lắc ñều, thêm chỉ thị ET-OO ñể 

dung dịch có màu ñỏ nho. Sau ñó ñịnh phân dung dịch MgSO4 bằng dung dịch 

Trilon B (ñịnh phân chậm và lắc ñều) cho ñến khi dung dịch ñổi từ màu ñỏ nho 

sang màu xanh biếc (không lẫn tím).  

Lặp lại thí nghiệm 2 – 3 lần, lấy kết quả trung bình: V0 (ml). Từ ñó tính ñược 

nồng ñộ của  Trilon B. 

 * Chuẩn ñộ Cu2+: Hút chính xác 10ml dung dịch cho vào bình nón, thêm 1ml 

dung dịch ñệm NH4OH + NH4Cl (pH = 10) lắc ñều, thêm chỉ thị murexit ñể dung 

dịch có màu da cam. Sau ñó ñịnh phân bằng dung dịch Trilon B ñã biết trước nồng 

ñộ (ñịnh phân chậm và lắc ñều) cho ñến khi dung dịch chuyển sang màu tím hoa cà.  
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 * Chuẩn ñộ Cd2+ và Pb2+: Hút chính xác 10ml dung dịch cho vào bình nón, 

thêm 0,2ml dung dịch HCl 0,1M, rồi thêm 1ml dung dịch ñệm NH4OH + NH4Cl 

(pH = 10) lắc ñều, thêm chỉ thị ET-OO ñể dung dịch có màu ñỏ nho. Sau ñó ñịnh 

phân bằng dung dịch Trilon B ñã biết trước nồng ñộ (ñịnh phân chậm và lắc ñều) 

cho ñến khi dung dịch chuyển sang màu xanh biếc (không lẫn tím).  

 Lặp lại thí nghiệm 2 – 3 lần, lấy kết quả thể tích Trilon B trung bình cần 

dùng. Từ ñó tính ñược nồng ñộ ban ñầu hoặc nồng ñộ còn lại của mỗi kim loại. 

 * Tải trọng hấp phụ là lượng chất bị hấp phụ bởi 1gam chất hấp phụ rắn, 

ñược tính theo công thức: 

q =  
m

VCC fi ).( −
 

* Hiệu suất hấp phụ (H%) ñược tính theo công thức:  

H (%) = 100.
i

fi

C

CC −
 

Trong ñó: 

  Ci : Nồng ñộ của dung dịch trước khi hấp phụ (mg/l) 

  Cf : Nồng ñộ của dung dịch sau khi hấp phụ (mg/l) 

 q : Tải trọng hấp phụ (mg/g) 

  H : Hiệu suất hấp phụ (%) 

  V: Thể tích dung dịch ñem hấp phụ (l) 

  m: Khối lượng chất hấp phụ (g) 

2.2.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình hấp phụ cần khảo sát 

- Thời gian ñạt cân bằng hấp phụ của mỗi ion kim loại 

- Ảnh hưởng của pH  

 - Ảnh hưởng nồng ñộ ñầu của ion kim loại. 

* Xác ñịnh tải trọng hấp phụ cực ñại (qmax ) và hệ số hấp phụ (b): Từ các kết 

quả thu ñược qua quá trình khảo sát, tiến hành hồi qui các số liệu thực nghiệm bằng 

các phần mềm chuyên dụng ñể xác ñịnh các hằng số của phương trình hấp phụ ñẳng 

nhiệt Langmuir. Qua ñó xác ñịnh qmax và b của các ion kim loại. 
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CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

 

3.1. ĐIỀU CHẾ CHITIN T Ừ MAI M ỰC ỐNG 

Mai mực ống ñược lấy từ công ty xuất nhập khẩu thủy hải sản Thọ Quang - Đà 

Nẵng. Sau khi rửa sạch hết phần thịt, ñem phơi, sấy khô, xay nhỏ và qua rây 

0,5mm. Tiến hành loại protein và muối khoáng có trong mai mực, phần còn lại chủ 

yếu là chitin. 

3.1.1. Loại protein bằng dung dịch NaOH 

3.1.1.1. Ảnh hưởng của tỉ lệ mai mực/dung dịch NaOH  

Điều kiện tiến hành: mai mực ống: 1g, nhiệt ñộ: 300C, thời gian: 24 giờ thể 

tích dung dịch NaOH 1M thay ñổi từ 15ml ñến 40ml. Kết quả ñược trình bày ở 

bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Ảnh hưởng của tỉ lệ mai mực/dung dịch NaOH  

VNaOH (ml) 15 20 25 30 35 40 

Hiện tượng (+) (+) (-) (-) (-) (-) 

(+): còn protein    (-) : hết protein 

 Kết quả từ bảng 3.1 cho thấy, với thể tích NaOH dùng là 25ml thì protein 

trong 1g mai mực ống ñã ñược loại hết. Vậy, tỉ lệ mai mực/dung dịch NaOH 1M (tỉ 

lệ rắn/lỏng) là: 1g/25ml. 

3.1.1.2. Ảnh hưởng của nồng ñộ dung dịch NaOH  

 Điều kiện tiến hành: tỉ lệ rắn/lỏng: 1g/25ml, nhiệt ñộ: 300C, nồng ñộ dung 

dịch NaOH thay ñổi từ 0,5M ñến 5M. Kết quả ñược trình bày ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Ảnh hưởng của nồng ñộ dung dịch NaOH  

CM, NaOH 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 

Thời gian (giờ) 36 24 22 20 18 15 10 

Kết quả bảng 3.2 cho thấy, khi tăng nồng ñộ NaOH thì thời gian loại hết 

protein giảm dần, ngược lại với nồng ñộ NaOH nhỏ (0,5M) thì thời gian phản ứng 
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lại kéo dài. Tuy nhiên, khi dung dịch NaOH quá ñặc sẽ thúc ñẩy mạnh phản ứng 

deaxetyl hóa chitin thành chitosan. Do vậy, nồng ñộ NaOH thích hợp nhất là 1M. 

3.1.1.3. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ  

Điều kiện tiến hành: tỉ lệ rắn/lỏng: 1g/25ml, nồng ñộ NaOH 1M, nhiệt ñộ 

phản ứng thay ñổi từ 300C ñến 800C. Kết quả ñược trình bày ở bảng 3.3.  

Bảng 3.3. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ  

Nhiệt ñộ (t0C) 30 40 50 60 70 80 

Thời gian (giờ) 24 18 12 9 7 5 

 Như vậy, khi nhiệt ñộ càng tăng thì phản ứng loại protein xảy ra càng nhanh, 

nhanh nhất là khoảng nhiệt ñộ từ 300C ñến 500C, sau ñó thời gian phản ứng giảm 

chậm dần. Tuy nhiên, nếu tiến hành phản ứng ở nhiệt ñộ cao thì chitin dễ bị thuỷ 

phân mạch, và ñòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng, vì thế chúng tôi chọn nhiệt ñộ phản 

ứng là 300C. 

3.1.2. Loại muối khoáng bằng dung dịch HCl 

3.1.2.1. Ảnh hưởng của tỉ lệ mai mực/dung dịch HCl  

Điều kiện tiến hành: mai mực ống (sạch protein): 1g, nhiệt ñộ: 300C, thời gian: 

1 giờ, thể tích dung dịch HCl 1M thay ñổi từ 5ml ñến 30ml. Kết quả trình bày ở 

bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ mai mực/dung dịch HCl  

VHCl (ml) 5 10 15 20 25 30 

Độ tro (%) 2,05 1,35 1,31 0,93 0,72 0,74 

Muối khoáng trong mai mực ở dạng xốp do vậy dễ hoà tan trong axit. Từ bảng 

3.4 cho thấy, chỉ cần 10ml dung dịch HCl cho 1g mai mực thì ñộ tro chỉ còn 1,35% 

ñạt yêu cầu ñặt ra. Vậy, tỉ lệ mai mực/dung dịch HCl (tỉ lệ rắn/lỏng) là: 1g/10ml. 

3.1.2.2. Ảnh hưởng của nồng ñộ HCl  

Điều kiện tiến hành: tỉ lệ rắn/lỏng: 1g/10ml, nhiệt ñộ: 300C, thời gian: 1 giờ, 

nồng ñộ dung dịch HCl thay ñổi từ 0,5M ñến 3M. Kết quả ñược trình bày ở bảng 

3.5.  
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Bảng 3.5. Ảnh hưởng của nồng ñộ dung dịch HCl 

CM,HCl 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Độ tro (%) 2,07 1,35 1,11 0,81 0,69 0,59 

 Kết quả ở bảng 3.5 cho thấy, nồng ñộ dung dịch HCl thích hợp là 1M  

3.1.2.3. Ảnh hưởng của thời gian  

Điều kiện tiến hành: tỉ lệ rắn/lỏng: 1g/10ml, nồng ñộ dung dịch HCl 1M, nhiệt 

ñộ: 300C, thời gian phản ứng thay ñổi từ 5 phút ñến 60 phút. Kết quả ñược trình 

bày ở bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Ảnh hưởng của thời gian 

Thời gian (phút) 5 10 20 30 40 50 60 

Độ tro (%) 2,15 1,89 1,63 1,52 1,45 1,39 1,35 

 Từ kết quả bảng 3.6 cho thấy, hàm lượng muối khoáng trong mai mực ống 

rất ít (phù hợp lí thuyết). Vậy, thời gian loại muối khoáng ñể ñộ tro ñạt mức cho 

phép là 10 phút. 

3.1.3. Hàm lượng chitin trong mai mực ống 

 Tiến hành song song 3 thí nghiệm ñiều chế chitin trong 1g mai mực với các 

ñiều kiện ñã tìm ñược ở trên. Sau ñó, chiết soxhlet với etanol (24 giờ) và axeton (24 

giờ), sấy khô ñến khối lượng không ñổi ở 500C. Kết quả khảo sát hàm lượng chitin 

trong mai mực ống ñược ghi ở bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Hàm lượng chitin trong mai mực ống 

TT Hàm lượng chitin (%) 
Hàm lượng protein, muối khoáng 

và tạp chất (%) 

1 34,92 65,08 

2 35,03 64,97 

3 34,89 65,11 

Trung bình 34,95 65,05 
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Kết quả ở bảng 3.7 cho thấy, hàm lượng chitin trong mai mực ống rất cao, 

cao hơn nhiều trong vỏ tôm, kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của các tác 

giả khác. Do vậy, nếu chúng ta tận dụng ñược nguồn nguyên liệu này thì không chỉ 

có lợi về kinh tế mà còn hạn chế ñược tình trạng ô nhiễm môi trường. 

3.1.4. Sơ ñồ ñiều chế chitin từ mai mực ống 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sơ ñồ 3.1. Quy trình ñiều chế chitin từ mai mực ống 

- Rửa sạch, phơi, sấy khô 

- Nghiền nhỏ, qua rây 0,5 mm 

Mai mực ống 

 Chiết soxhlet 

  - Etanol: 24h 

  - Axeton: 24h 

Chitin sạch 

Chitin thô 

Lọc, rửa, sấy khô ở 600C 

Loại muối khoáng bằng dung dịch HCl 1M,  

tỉ lệ R/L = 1/10 (g/ml), 10 phút, 300C. 

Loại protein bằng dung dịch NaOH 1M,  

tỉ lệ R/L = 1/25 (g/ml), 24h, 300C. 

Lọc, rửa sạch 
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Hình 3.1. Mai mực ống và chitin ñiều chế ñược 

3.1.5. Xác ñịnh các ñặc tính hóa lý của chitin 

3.1.5.1. Phổ hồng ngoại 

Kết quả phân tích hồng ngoại cho phép chúng ta ñánh giá sự có mặt của các 

nhóm chức cũng như khẳng ñịnh phần nào cấu trúc phân tử của chúng. Đối chiếu 

với tài liệu [4], [7], chúng tôi nhận thấy phổ của chitin ghi ñược tương tự như các 

tác giả dã công bố. Kết quả ñược trình bày ở bảng 3.8 và hình 3.2. 

Bảng 3.8. Các vạch hấp thụ ñặc trưng của chitin trên phổ hồng ngoại 

Vị trí (cm-1) 
Dao ñộng 

Thực nghiệm Tài liệu [4], [7] 

υO-H 3440 3437, 3440 

υC-H 2923 2926, 2900, 2874 

υCOCH3 1641 1661, 1659 

υC-O 1120 1158, 1077,1029 

δN-H 1560 1562 

δC-H 1386 1461, 1388 

υvòng 724 895 

υ: dao ñộng hoá trị     δ: dao ñộng biến dạng 



 

Ten may: GX-PerkinElmer-USA

Resolution: 4cm-1

BO MON HOA VAT LIEU-KHOA HOA-TRUONG DHKHTN
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Hình 3.2. Phổ hồng ngoại của chitin 
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3.1.5.2. Ảnh kính hiển vi ñiện tử quét (SEM) 

 

 

 

Hình 3.3. Ảnh SEM của chitin 
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3.1.5.3. Giản ñồ phân tích nhiệt 

 

Hình 3.4. Giản ñồ phân tích nhiệt của chitin 

 Kết quả từ hình 3.2, 3.3 và 3.4 cho thấy: 

- Phổ hồng ngoại của mẫu chitin ñiều chế ñược có các vạch hấp thụ ñặc 

trưng có cho nhóm chức có trong phân tử, tương tự với kết quả của các tác giả khác. 

- Qua ảnh SEM nhận thấy bề mặt chitin ghồ ghề, ñặc trưng của polime dạng 

khối, khác với tinh bột dạng hình cầu và xenlulozơ dạng sợi. 

- Trên giản ñồ phân tích nhiệt, cho thấy có hiệu ứng thu nhiệt ở 126,60C 

tương ứng với ñộ giảm khối lượng là 12,97%. Điểm này có thể là do quá trình mất 

nước hấp phụ trong phân tử chitin. Tiếp theo là hiệu ứng tỏa nhiệt ứng với sự cháy. 
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3.2. PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP AA LÊN CHITIN  

3.2.1. Sử dụng hệ khơi mào Fenton (Fe2+/H2O2) 

Cho 1g chitin vào cốc chứa dung dịch muối Mo, tỉ lệ rắn/lỏng = 1/30 (g/ml), 

khuấy ở nhiệt ñộ 400C trong 30 phút, sau ñó lọc, rửa nhiều lần bằng nước cất, rồi 

chuyển mẫu vào cốc chứa 30ml hỗn hợp dung dịch AA và H2O2 ở pH xác ñịnh, sục 

N2, khuấy liên tục. Hỗn hợp thu ñược cho kết tủa trong axeton. Lọc lấy kết tủa, 

ngâm và rửa nhiều lần bằng nước cất nóng, sau ñó chiết soxhlet với etanol trong 24 

giờ. Sản phẩm thu ñược ñem sấy khô ñến khối lượng không ñổi ở 600C.  

Chúng tôi ñã tiến hành nghiên cứu một cách hệ thống ảnh hưởng của các ñiều 

kiện phản ứng: nồng ñộ của chất khơi mào, nhiệt ñộ, thời gian, pH, lượng AA ñến 

phản ứng ñồng trùng hợp ghép. Các kết quả ñược trình bày cụ thể như sau: 

3.2.1.1. Ảnh hưởng của nồng ñộ ion Fe2+  

Điều kiện tiến hành: chitin: 1g; (AA: 2ml + H2O2: 0,3%): 30ml; thời gian: 90 

phút; nhiệt ñộ: 500C; pH = 3; nồng ñộ ion Fe2+ thay ñổi từ 0,01M ñến 0,04M. Kết 

quả ñược trình bày ở hình 3.5.  
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Hình 3.5. Ảnh hưởng của nồng ñộ Fe2+ ñến quá trình ghép 

Từ hình 3.5 cho thấy, khi tăng nồng ñộ ion Fe2+, các ñại lượng ñặc trưng của 

quá trình ghép ñều tăng. Điều này là do số lượng gốc tự do hiñroxyl (ñược tạo ra từ 

phản ứng giữa ion Fe2+ và H2O2) xúc tiến cho phản ứng ghép AA lên chitin tăng tỉ 
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lệ với nồng ñộ ion Fe2+. Sự tăng lượng gốc tự do ñã thúc ñẩy phản ứng tạo gốc tự do 

ñại phân tử chitin. Các gốc ñại phân tử chitin liền cộng hợp vào nối ñôi của AA có 

trong dung dịch phản ứng, dẫn tới tạo thành liên kết cộng hóa trị giữa chitin và AA, 

từ ñó gốc tự do chuyển sang AA ñính vào mạch chitin khơi mào cho phản ứng ñồng 

trùng hợp ghép theo cơ chế gốc.  

Tuy nhiên, khi tăng nồng ñộ ion Fe2+ quá 0,03M thì khả năng ghép giảm 

xuống, vì lúc này các gốc tự do hiñroxyl giảm ñi do kết hợp với Fe2+.             
.OH + Fe2+ → HO- + Fe3+ 

 Như vậy, nồng ñộ ion Fe2+ tối ưu là 0,03M  

3.2.1.2. Ảnh hưởng của nồng ñộ dung dịch H2O2 

Điều kiện tiến hành: chitin: 1g; (AA: 2ml + H2O2): 30ml; nhiệt ñộ: 500C; 

[Fe2+]: 0,03M; pH = 3; thời gian: 90 phút; nồng ñộ dung dịch H2O2 thay ñổi từ 

0,1% ñến 0,5%. Kết quả ñược trình bày hình 3.6.  
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Hình 3.6. Ảnh hưởng của nồng ñộ H2O2 ñến quá trình ghép 

Từ các kết quả hình 3.6 cho thấy, hiệu quả ghép AA lên chitin tăng dần theo 

chiều tăng của nồng ñộ H2O2 và ñạt cực ñại khi nồng ñộ H2O2 là 0,3%, sau ñó giảm 

ñi khi nồng ñộ H2O2 tăng. Điều này có thể giải thích là khi tăng nồng ñộ H2O2, 

lượng gốc hiñroxyl tạo thành tăng, dẫn ñến hiệu quả ghép tăng: 

Fe2+  +  H2O2   → .OH + HO- + Fe3+ 
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Nhưng khi số gốc hiñroxyl quá nhiều lại dễ dàng phản ứng với Fe2+, làm cho 

lượng Fe2+ bị cạn kiệt và quá trình tạo thành gốc tự do ñại phân tử chitin giảm, phản 

ứng ñồng trùng hợp ghép xảy ra khó khăn hơn.  

Vì lí do như trên, chúng tôi chọn nồng ñộ H2O2 là 0,3%.  

3.2.1.3. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ  

Điều kiện tiến hành: chitin: 1g; (AA: 2ml + H2O2: 0,3%): 30ml; thời gian: 90 

phút; [Fe2+]: 0,03M; pH = 3; nhiệt ñộ phản ứng thay ñổi từ 300C ñến 800C. Kết 

quả ñược trình bày ở hình 3.7.  
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Hình 3.7. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến quá trình ghép 

Từ hình 3.7 cho thấy, ở khoảng nhiệt ñộ thấp, khi tăng nhiệt ñộ sẽ xúc tiến 

phản ứng ghép axit acrylic lên chitin. Khoảng nhiệt ñộ thích hợp cho phản ứng ñồng 

trùng hợp ghép là từ 500C ñến 700C.  

Không nên tăng nhiệt ñộ quá cao, vì khi ñó phản ứng trùng hợp monome tạo 

thành polyme ñồng nhất sẽ ñược ưu tiên hơn phản ứng ñồng trùng hợp ghép. Vì thế, 

chúng tôi chọn nhiệt ñộ là 500C. 

3.2.1.4. Ảnh hưởng của thời gian  

Điều kiện tiến hành: chitin: 1g; (AA: 2ml + H2O2: 0,3%): 30ml; nhiệt ñộ: 

500C; [Fe2+]: 0,03M; pH = 3; thời gian phản ứng thay ñổi từ 30 phút ñến 150 

phút. Kết quả ñược trình bày ở hình 3.8.  
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Hình 3.8. Ảnh hưởng của thời gian ñến quá trình ghép 

Kết quả ở hình 3.8 thể hiện rõ sự tăng hiệu quả phản ứng ñồng trùng hợp 

ghép theo thời gian phản ứng, nhất là khoảng thời gian ñầu (≤ 90 phút). Kéo dài 

thêm thời gian phản ứng thì hiệu quả ghép tăng không ñáng kể, thậm chí giảm ñi vì 

lúc này cả monome và chất khơi mào ñều ñã cạn kiệt. Vì vậy, chúng tôi chọn thời 

gian tối ưu cho phản ứng ñồng trùng hợp ghép là 90 phút.  

3.2.1.5. Ảnh hưởng của pH  

Điều kiện tiến hành: chitin: 1g; (AA: 2ml + H2O2: 0,3%): 30ml; nhiệt ñộ: 

500C; [Fe2+]: 0,03M; thời gian: 90 phút; pH dung dịch thay ñổi từ 2 ñến 5. Kết quả 

ñược trình bày ở hình 3.9. 
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Hình 3.9. Ảnh hưởng của pH ñến quá trình ghép 
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Hình 3.9 chỉ ra ảnh hưởng của pH ñến phản ứng ñồng trùng hợp ghép AA 

lên chitin. Hiệu quả ghép tăng từ pH = 2 ñến pH = 3, sau ñó giảm mạnh. Điều này 

ñược giải thích như sau: ở pH thấp, lượng H+ nhiều làm tăng mạnh lượng gốc ñại 

phân tử chitin, do ñó làm tăng hiệu quả ghép; trong khi pH cao hơn, các gốc tự do 

hiñroxyl phản ứng dễ dàng với Fe2+ nên bị giảm số lượng gốc, dẫn ñến phản ứng 

ñồng trùng hợp ghép diễn ra khó khăn hơn. Mặt khác, axit acrylic là một axit ñiện li 

yếu, vì thế giá trị pH cũng ảnh hưởng ít nhiều, ñây có thể cũng là một lí do ảnh 

hưởng ñến hiệu quả của phản ứng ñồng trùng hợp ghép. Tuy nhiên, nếu pH quá thấp 

(pH < 3) thì ion Fe2+ bền nên phản ứng ñồng trùng hợp ghép cũng không thuận lợi. 

Vậy, pH thích hợp cho quá trình ghép là 3.   

3.2.1.6. Ảnh hưởng của lượng axit acrylic (AA) 

Điều kiện tiến hành: chitin: 1g; [Fe2+]: 0,03M; (AA + H2O2: 0,3%): 30ml;  

nhiệt ñộ: 500C; thời gian: 90 phút; pH = 3; lượng AA thay ñổi từ 1ml ñến 3ml. Kết 

quả ñược trình bày ở hình 3.10.  
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Hình 3.10. Ảnh hưởng của lượng AA ñến quá trình ghép 

Từ hình 3.10 cho thấy, khi tăng thích hợp lượng AA thì hiệu quả phản ứng 

ñồng trùng hợp ghép tăng rõ rệt. Điều này là do, khi tăng lượng axit thì phản ứng 

ñồng trùng hợp ghép cũng như phản ứng trùng hợp các phân tử axit ñều ñược xúc 

tiến. Nhưng khi lượng axit quá nhiều, sản phẩm thu ñược có ñộ nhớt rất cao (do 

tăng nồng ñộ polyme ñồng nhất) dẫn ñến các phân tử axit từ pha dung dịch khó 
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khuếch tán vào pha rắn nên hiệu quả ghép giảm. Do ñó, lượng AA tối ưu cần dùng 

là 2ml.     

 Tóm lại, qua quá trình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến phản ứng ñồng 

trùng hợp ghép AA lên chitin với hệ khơi mào Fenton, chúng tôi ñã chọn ra một số 

ñiều kiện thích hợp cho phản ứng, từ ñó ñưa ra sơ ñồ ghép như sau: 

                                                                                     

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 3.2. Quy trình ñồng trùng hợp ghép AA lên chitin 

sử dụng hệ khơi mào Fenton 

- chiết soxhlet với 

  etanol trong 24h 

- sấy khô ở 500C 

Copolyme ghép  

(GE: 14,97%; GY: 32,82%; TC: 90,75%) 

Kết tủa 

- ngâm 15 phút 

- lọc, rửa nhiều lần  

bằng nước cất nóng. 

- sục N2 

- khuấy ở 500C, 90 phút 

Axeton Hỗn hợp sản phẩm 

- sục N2 

- khuấy ở 400C, 30 phút 

- lọc, rửa nhiều lần bằng 

   nước cất 

Chitin  dung dịch Fe2+ 0,03M 
tỉ lệ R/L = 1g/30ml 

Hỗn hợp phản ứng  
dung dịch H2O2 0,3%  

Axit acrylic (AA): 2ml pH = 3 

1g/30ml 
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3.2.2. Sử dụng tác nhân khơi mào Amonipesunfat (APS) 

Ngâm chitin trong dung dịch (NH4)2S2O8 có nồng ñộ nhất ñịnh, tỉ lệ rắn/lỏng = 

1/30 (g/ml), sục khí N2 trong vòng 30 phút kết hợp khuấy. Sau ñó thêm AA vào hỗn 

hợp, sục khí N2 và khuấy ở nhiệt ñộ nhất ñịnh trong những khoảng thời gian xác 

ñịnh. Sản phẩm ñược kết tủa trong axeton, lọc kết tủa, ngâm, lọc, rửa nhiều lần với 

nước cất nóng, chiết soxhlet với etanol trong 24 giờ và sấy ở 600C ñến khối lượng 

không ñổi.  

Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñược thể hiện cụ thể như sau:  

3.2.2.1. Ảnh hưởng của nồng ñộ APS  

Điều kiện tiến hành: chitin: 1g; AA: 2ml; thời gian: 90 phút; pH = 3; nhiệt ñộ: 

500C; thể tích dung dịch APS: 30ml; nồng ñộ APS thay ñổi từ 0,05M ñến 0,1M. 

Kết quả ñược trình bày ở hình 3.11.  
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Hình 3.11. Ảnh hưởng của nồng ñộ APS ñến quá trình ghép 

Từ hình 3.11 cho thấy, hiệu suất ghép ñạt cực ñại khi nồng ñộ APS là 0,07M. 

Xu hướng này cũng giống với hiệu quả ghép và tốc ñộ chuyển hóa. Điều này là do 

khi nồng ñộ APS tăng, ñã thúc ñẩy phản ứng tạo gốc tự do tăng theo:  

−2
82OS  →  2 −•

4SO     và   −•
4SO  +  H2O  → −

4HSO  + •HO  

Lượng gốc tự do −•
4SO , •HO  tăng cũng xúc tiến quá trình tạo gốc tự do ñại 

phân tử chitin, từ ñó tăng cường phản ứng ghép.  
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Tuy nhiên, khi có quá nhiều gốc tự do sẽ cản trở monome khuếch tán từ pha 

lỏng vào pha rắn (chitin), ñồng thời, các gốc tự do còn làm tăng phản ứng tạo ra oxi 

ức chế phản ứng ñồng tùng hợp ghép:  2 •HO   →  H2O + ½ O2 

Do ñó, nồng ñộ thích hợp của APS là 0,07M. 

3.2.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ  

Điều kiện tiến hành: chitin: 1g; axit acrylic: 2ml; thời gian: 90 phút; thể tích 

dung dịch APS 0,07M: 30ml; pH = 3; nhiệt ñộ phản ứng thay ñổi từ 300C ñến 

700C. Kết quả ñược trình bày ở hình 3.12.  
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Hình 3.12. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến quá trình ghép 

Từ hình 3.12 cho thấy, nhiệt ñộ tối ưu cho phản ứng ñồng trùng hợp ghép là 

từ 500C ñến 600C. Tiếp tục tăng nhiệt ñộ lên cao, khả năng ghép có xu hướng giảm 

dần. Có thể giải thích ñiều này như sau:  

+ Ở khoảng nhiệt ñộ thấp, khi tăng nhiệt ñộ sẽ làm tăng hoạt ñộng của chất 

khơi mào, tạo ra nhiều gốc tự do, xúc tiến phản ứng ghép. Mặt khác, ñộ linh ñộng 

của monome cũng tăng lên ñáng kể, khả năng khuếch tán từ pha nước vào pha rắn 

tăng lên.   

+ Khi tăng nhiệt ñộ quá 600C, phản ứng trùng hợp monome tạo thành 

polyme ñồng nhất sẽ ñược ưu tiên hơn phản ứng ñồng trùng hợp ghép, do ñó hiệu 

quả ghép giảm dần. Đồng thời, ở nhiệt ñộ cao, axit và chất khơi mào dễ bị bay hơi. 

Vì thế, chúng tôi chọn nhiệt ñộ là 500C. 
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3.2.2.3. Ảnh hưởng của pH  

Điều kiện tiến hành: chitin: 1g; axit acrylic: 2ml; nhiệt ñộ: 500C; thể tích dung 

dịch APS 0,07M: 30ml; thời gian: 90 phút; pH dung dịch thay ñổi từ 2 ñến 5. Kết 

quả ñược trình bày ở hình 3.13.  
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Hình 3.13. Ảnh hưởng của pH ñến quá trình ghép 

  Kết quả hình 3.13 cho thấy ảnh hưởng rất rõ của pH ñến phản ứng ñồng 

trùng hợp ghép AA lên chitin. Các thông số ghép ñều ñạt cực ñại tại pH = 3, sau ñó 

giảm ñi khi pH tăng. Điều này có thể giải thích là do hiệu quả khơi mào của APS 

phụ thuộc vào lượng ion H+ có trong dung dịch: 

  + Ở pH thấp, lượng H+ lớn ñã xúc tác cho hai phản ứng tạo gốc tự do xảy ra 

dễ dàng hơn, dẫn tới làm tăng mạnh lượng gốc ñại phân tử chitin nên quá trình ghép 

tăng.  

Ch-X-H  +  −•
4SO  → Ch-X.  + −

4HSO  

Ch-X-H  +  •HO  → Ch-X.  + H2O 

+ Khi pH > 3, các gốc tự do giảm, làm cho phản ứng ñồng trùng hợp ghép 

diễn ra khó khăn hơn. Vậy, pH = 3 là thích hợp nhất. 

3.2.2.4. Ảnh hưởng của thời gian  

Điều kiện tiến hành: chitin: 1g; axit acrylic: 2ml; nhiệt ñộ: 500C; thể tích dung 

dịch APS 0,07M: 30ml; pH = 3; thời gian phản ứng thay ñổi từ 30 phút ñến 150 

phút. Kết quả ñược trình bày ở hình 3.14.  
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Hình 3.14. Ảnh hưởng của thời gian ñến quá trình ghép 

Kết quả ở hình 3.14 cho thấy phản ứng ñồng trùng hợp ghép axit acrylic lên 

chitin diễn ra rất nhanh ở khoảng thời gian ñầu (<120 phút). Khi thời gian tăng 

thêm, phản ứng ñồng trùng hợp ghép vẫn tiếp tục song có phần chậm hơn, do  

monome và chất khơi mào ñều ñã cạn kiệt. Vì vậy, chúng tôi chọn thời gian thích 

hợp cho phản ứng ñồng trùng hợp ghép là 90 phút.  

3.2.2.5. Ảnh hưởng của lượng AA 

Điều kiện tiến hành: chitin: 1g; nhiệt ñộ: 500C; thể tích dung dịch APS 0,07M: 

30ml; pH = 3; thời gian: 90 phút; lượng AA thay ñổi từ 1ml ñến 3ml. Kết quả ñược 

trình bày ở hình 3.15.  
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Hình 3.15. Ảnh hưởng của lượng AA ñến quá trình ghép 
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Từ hình 3.15 cho thấy, hàm lượng AA có ảnh hưởng rõ rệt ñến phản ứng 

ñồng trùng hợp ghép. Trong khoảng lượng AA từ 1ml ñến 2ml, do lượng chất khơi 

mào vẫn còn dư so với lượng AA nên phản ứng ñồng trùng hợp ghép cũng như 

phản ứng trùng hợp các phân tử axit ñều ñược xúc tiến. Khi lượng AA vượt quá 

2ml, do lượng chất khơi mào quá ít so với lượng AA, khả năng va chạm giữa các 

AA với nhau tăng lên, do ñó phản ứng trùng hợp các monome tạo polyme ñồng nhất 

ñược ưu tiên hơn phản ứng ñồng trùng hợp ghép. Vậy, lượng AA cần dùng là 2ml.     

Tóm lại, quá trình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình ñồng trùng 

hợp ghép AA lên chitin, sử dụng tác nhân khơi mào APS ñã tìm ñược các ñiều kiện 

thích hợp cho quá trình ghép là: [APS] = 0,07M; pH = 3; thời gian: 90 phút; nhiệt 

ñộ: 500C; tỉ lệ AA/chitin: 2ml/1g. 

Sản phẩm ghép ñiều chế ñược có các giá trị GE, GY, TC lần lượt là: 13,35%; 

29,26%; 88,90%.   

3.2.3. So sánh các hệ khơi mào 

Như vậy, sau khi thực hiện phản ứng ñồng trùng hợp ghép AA lên chitin 

trong cùng các ñiều kiện, với hai tác nhân khơi mào khác nhau là hệ Fenton và APS, 

chúng tôi ñã thu ñược các kết quả như sau: (bảng 3.9) 

Bảng 3.9. Ảnh hưởng của tác nhân khơi mào ñến quá trình ghép 

Tác nhân khơi mào GE (%) GY (%) TC (%) 

Hệ Fenton 14,97 32,82 90,75 

APS 13,35 29,26 88,90 

Từ bảng 3.9 cho thấy, hệ Fenton cho kết quả ghép tốt hơn APS. Do vậy, 

chúng tôi chọn hệ Fenton làm tác nhân khơi mào cho phản ứng ñồng trùng hợp  

ghép AA lên chitin và sử dụng sản phẩm ghép thu ñược từ phản ứng này cho các 

nghiên cứu tiếp theo.   

3.2.4. Xác ñịnh các ñặc tính hóa lý của sản phẩm ghép 

3.2.4.1. Phổ hồng ngoại 

 Cấu trúc của sản phẩm ghép ñược khảo sát bằng phổ hồng ngoại, thể hiện ở 

hình 3.16.  
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Hình 3.16. Phổ hồng ngoại của sản phẩm ghép
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3.2.4.2. Ảnh kính hiển vi ñiện tử quét (SEM) 

 

 

 

Hình 3.17. Ảnh SEM của sản phẩm ghép 
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3.2.4.3. Giản ñồ phân tích nhiệt 

 

Hình 3.18. Giản ñồ phân tích nhiệt của sản phẩm ghép 

Kết quả hình 3.16; 3.17 và 3.18 cho thấy: 

- Trên phổ hồng ngoại của sản phẩm ghép, ngoài các vạch hấp thụ ñặc trưng 

cho các nhóm liên kết giống mẫu chitin (hình 3.2), còn có sự xuất hiện thêm vạch 

hấp thụ (ở 1726 cm-1) gán cho dao ñộng hóa trị của nhóm >C=O (υC=O) ở mạch 

nhánh axit polyacrylic gắn vào mạch chính chitin. Sự xuất hiện của vạch hấp thụ 

này cho phép kết luận ñã có mạch nhánh ghép axit polyacrylic lên mạch chitin.   
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 - So với bề mặt của chitin ban ñầu, thì bề mặt sản phẩm ghép ít ghồ ghề hơn. 

Đồng thời, hình 3.17 cũng cho thấy có những nhánh ghép bám vào bề mặt chitin. 

 - Hình 3.18 chỉ ra ngoài hiệu ứng thu nhiệt ở nhiệt ñộ 1140C tương tự chitin, 

còn xuất hiện hiệu ứng thu nhiệt ở nhiệt ñộ 490,40C. Điểm này có thể là quá trình 

phá vỡ cấu trúc nhánh ghép. Tiếp theo là hiệu ứng tỏa nhiệt tương thích với quá 

trình cháy.  

Tóm lại, với những hình ảnh chứng minh như trên, cho phép khẳng ñịnh 

chúng tôi ñã ñiều chế ñược dẫn xuất của chitin bằng phản ứng ñồng trùng hợp ghép 

AA lên chitin.  

3.3. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cu2+, Cd2+, Pb2+ TRONG NƯỚC 

CỦA SẢN PHẨM GHÉP 

Chúng tôi ñã chọn sử dụng sản phẩm ghép (copolyme ghép) thu ñược trong 

phản ứng ñồng trùng hợp ghép AA lên chitin với tác nhân khơi mào là hệ Fenton, 

làm chất hấp phụ ion kim loại. Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến quá 

trình hấp phụ ñược thể hiện cụ thể như sau:  

3.3.1. Ảnh hưởng của thời gian ñến khả năng hấp phụ 

Điều kiện tiến hành: copolyme: 100mg; thể tích dung dịch [M2+] 100mg/l: 

50ml; nhiệt ñộ 300C; pH = 5; khuấy ñều; thời gian hấp phụ thay ñổi tùy theo mỗi 

ion kim loại. Kết quả ñược trình bày ở các bảng 3.10 và hình 3.19. 

Bảng 3.10. Ảnh hưởng của thời gian ñến khả năng hấp phụ 

Cu2+ Cd2+ Pb2+ Thời gian 

(phút) q (mg/g) H (%) q (mg/g) H (%) q (mg/g) H (%) 

30 4.924 14.691 5.132 14.047 8.806 26.154 

60 5.401 16.114 5.621 15.386 9.842 29.231 

90 5.877 17.535 6.183 16.923 9.908 29.427 

120 5.912 17.638 7.026 19.231 9.916 29.450 

150 5.988 17.865 7.225 19.776 9.925 29.477 
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Hình 3.19. Ảnh hưởng của thời gian ñến khả năng hấp phụ  

Kết quả ở bảng 3.10 và hình 3.19 cho thấy: 

- Tải trọng hấp phụ các ion kim loại lên sản phẩm ghép tăng dần theo thời 

gian, nhất là khoảng thời gian ñầu, sau ñó bắt ñầu ñạt cân bằng.  

- Thời gian ñạt cân bằng hấp phụ của mỗi ion kim loại là khác nhau, cụ thể: 

Pb2+ (60 phút); Cu2+  (90 phút); Cd2+ (120 phút). 

- Tại cùng một thời gian, khả năng hấp phụ các kim loại tăng dần theo thứ tự 

Cu2+ < Cd2+ < Pb2+. Ví dụ: ở t = 90 phút, tải trọng hấp phụ lần lượt là: 

=+2Cu
q  5.877   =+2Cd

q  6.183  =+2Pb
q  9.908 

 Điều này có thể giải thích như sau: khả năng hấp phụ phụ thuộc vào bản chất 

của ion kim loại. Đối với các ion cùng hóa trị, ion nào có bán kính lớn sẽ có khả 

năng hấp phụ cao hơn. Vì, các ion có bán kính lớn thì ñộ phân cực lớn nên dễ tiến 

gần bề mặt vật rắn hơn. Mặt khác, ion Pb2+ rất dễ thủy phân, do vậy trong quá trình 

hấp phụ có một lượng nhất ñịnh Pb(OH)2 kết tủa bám trên bề mặt chất hấp phụ. 

3.3.2. Ảnh hưởng của pH ñến khả năng hấp phụ 

Điều kiện tiến hành: copolyme: 100mg; thể tích dung dịch [M2+] 100mg/l: 

50ml; nhiệt ñộ 300C; khuấy ñều; pH thay ñổi từ 3 ñến 6. Thời gian hấp phụ tương 

ứng của mỗi ion kim loại ñược ghi bên cạnh. Kết quả ñược trình bày ở bảng 3.11 và 

hình 3.20. 
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Bảng 3.11. Ảnh hưởng của pH ñến khả năng hấp phụ 

Cu2+ (90 phút) Cd2+ (120 phút) Pb2+ (60 phút) 
pH 

q (mg/g) H (%) q (mg/g) H (%) q (mg/g) H (%) 

3 2.955 8.816 2.810 7.692 3.110 9.237 

4 4.635 13.828 3.655 10.005 6.735 20.003 

5 5.876 17.531 7.025 19.229 9.840 29.225 

6 5.556 17.353 6.465 17.696 8.805 26.151 
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Hình 3.20. Ảnh hưởng của pH ñến khả năng hấp phụ  

 Từ kết quả bảng 3.10 và hình 3.20, khả năng hấp phụ các ion kim loại lên sản 

phẩm ñồng trùng hợp ghép phụ thuộc rất lớn vào pH. Ở khoảng pH từ 3 ñến 4, khả 

năng hấp phụ các ion kim loại tăng chậm và ñến pH = 5 thì ñạt giá trị cao nhất. Sau 

ñó, khả năng này lại giảm ñi khi pH tiếp tục tăng. Điều này có thể ñược giải thích 

như sau: 

- Axit acrylic là một axit ñiện li yếu nên khi lượng H+ càng cao (vùng pH 

thấp) thì khả năng ñiện li càng giảm. Vì thế có thể xem như nhóm –COOH (của axit 

ghép lên chitin) ở mạch nhánh polyme không bị phân ly, dẫn ñến phản ứng phối trí 

giữa ion kim loại và ñôi ñiện tử tự do ở nguyên tử nitơ (hoặc oxi) bị hạn chế khiến 
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phức chelat kém ổn ñịnh nên khả năng hấp phụ không cao. Ngoài ra, trong chitin 

ban ñầu có một số nhóm –NH2 tự do nên ở vùng pH thấp ñã xảy ra phản ứng proton 

hóa nhóm –NH2 thành – +
3NH  cạnh tranh với phản ứng phối trí.  

- Ở vùng pH cao, nhóm –COOH bị phân ly, các ion kim loại liên kết dễ 

dàng, nên khả năng hấp phụ tăng nhanh. Điều này cho thấy, phức chelat tạo thành 

giữa ion kim loại với sản phẩm ñồng trùng hợp ghép bền trong môi trường pH cao. 

Tuy nhiên, khi tạo môi trường pH = 6 chúng tôi ñã sử dụng dung dịch NaOH, nên 

có thể ñã làm tăng quá trình tương tác của nhóm –COOH với ion HO– làm giảm khả 

năng hấp phụ. Bên cạnh ñó, các ion kim loại còn kết hợp với ion HO– tạo kết tủa 

bám trên bề mặt của chất hấp phụ. Vì vậy, nồng ñộ ion kim loại còn lại trong nước 

lọc sau hấp phụ thấp nên khả năng hấp phụ các ion kim loại ở pH = 6 vẫn lớn hơn ở 

pH < 5. Do ñó, chúng tôi chọn pH = 5. 

3.3.3. Ảnh hưởng của nồng ñộ ñầu ñến khả năng hấp phụ. Xác ñịnh tải tr ọng 

hấp phụ cực ñại của mỗi ion kim loại 

3.3.3.1. Ảnh hưởng của nồng ñộ ñầu ñến khả năng hấp phụ   

Điều kiện tiến hành: copolyme: 100mg; thể tích dung dịch [M2+]: 50ml; nhiệt 

ñộ 300C; pH = 5; khuấy ñều; nồng ñộ ñầu của M2+ thay ñổi từ 100mg/l ñến 

300mg/l. Kết quả ñược trình bày ở các bảng 3.12, 3.13, 3.14. 

Bảng 3.12. Ảnh hưởng nồng ñộ ñầu của Cu2+ ñến khả năng hấp phụ 

Nồng ñộ ñầu C 

(mg/l) Ci (mg/l) Cf (mg/l) q (mg/g) H(%) Cf/q (g/l) 

100 66.777 54.962 5.877 17.619 9.351 

150 95.628 81.967 6.831 14.286 12.000 

200 124.221 106.747 8.737 14.067 12.218 

300 191.573 173.147 9.213 9.619 18.791 
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Bảng 3.13. Ảnh hưởng nồng ñộ ñầu của Cd2+ ñến khả năng hấp phụ 

Nồng ñộ ñầu C 

(mg/l) 
Ci (mg/l) Cf (mg/l) q (mg/g) H(%) Cf/q (g/l) 

100 72.504 58.453 7.026 19.380 8.320 

150 101.731 86.556 7.588 14.917 11.407 

200 129.272 110.162 9.555 14.783 11.529 

300 186.601 164.681 10.960 11.747 15.026 
 

Bảng 3.14. Ảnh hưởng nồng ñộ ñầu của Pb2+ ñến khả năng hấp phụ 

 

Nồng ñộ ñầu C 

(mg/l) 
Ci (mg/l) Cf (mg/l) q (mg/g) H(%) Cf/q (g/l) 

100 67.194 47.504 9.845 29.303 4.825 

150 97.386 74.664 11.361 23.332 6.572 

200 147.320 115.852 15.734 21.360 7.363 

300 185.608 150.578 17.515 18.873 8.597 

Nhận xét: Nhìn chung, khi tăng nồng ñộ ñầu của các ion kim loại, tải trọng 

hấp phụ tăng. Đặc biệt, trong khoảng nồng ñộ từ 150mg/l ñến 200mg/l, tải trọng 

hấp phụ của cả ba ion ñều tăng mạnh nhất. 

3.3.3.2. Xác ñịnh tải trọng hấp phụ cực ñại và hệ số hấp phụ mỗi ion kim loại 

Từ kết quả ảnh hưởng của nồng ñộ ñầu ñến khả năng hấp phụ, tiến hành vẽ 

ñồ thị và xác ñịnh phương trình ñường thẳng biểu thị sự phụ thuộc của Cf/q vào Cf . 

Qua ñó xác ñịnh tải trọng hấp phụ cực ñại và hệ số hấp phụ (hằng số cân bằng hấp 

phụ) của các ion kim loại. Kết quả ñược thể hiện ở các hình 3.21, 3.22, 3.23. 



74 

y = 0.078x + 4.9588

R2 = 0.9654

0

5

10

15

20

0 50 100 150 200

Cf

C
f/q

 

Hình 3.21. Dạng tuyến tính của phương trình Langmuir ñối với Cu2+ 

 Từ phương trình ñường thẳng y = 0,078x + 4,9588 dễ dàng tính ñược tải 

trong hấp phụ cực ñại và hằng số cân bằng hấp phụ ion Cu2+ như sau: 

qmax = =
078,0

1
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Hình 3.22. Dạng tuyến tính của phương trình Langmuir ñối với Cd2+ 
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Tính toán tương tự, thu ñược tải trọng hấp phụ cực ñại và hằng số cân bằng 

hấp phụ Cd2+ là:  

qmax = 920,16
0591,0

1 =  (mg/g) 

b = 011,0
920,16.3655,5

1 =  

y = 0.034x + 3.5397

R2 = 0.9506
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Hình 3.23. Dạng tuyến tính của phương trình Langmuir ñối với Pb2+ 

Tải trọng hấp phụ cực ñại và hằng số cân bằng hấp phụ Pb2+ có kết quả như 

sau: 

qmax = 412,29
034,0

1 =  (mg/g) 

b = 0096,0
412,29.5397,3

1 =  

Nhận xét: Từ các kết quả trên có thể thấy mô hình hấp phụ ñẳng nhiệt 

Langmuir mô tả khá chính xác sự hấp phụ các ion Cu2+, Cd2+, Pb2+ lên sản phẩm 

ghép (thể hiện qua hệ số tương quan R2 của phương trình hồi qui). Đồng thời, cho 

phép khẳng ñịnh sản phẩm ghép có khả năng hấp phụ ion kim loại rất tốt. Từ 

phương trình thu ñược, chúng tôi ñã xác ñịnh tải trọng hấp phụ cực ñại và hằng số 

cân bằng hấp phụ của mỗi ion kim loại.  
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Tóm lại, quá trình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến sự hấp phụ các ion 

Cu2+, Cd2+, Pb2+ của sản phẩm ghép thu ñược một số kết quả sau:  

+ pH = 5. 

+ Thời gian ñạt cân bằng hấp phụ tương ứng của mỗi ion kim loại lần lượt là: 

Cu2+: 90 phút   Cd2+: 120 phút   Pb2+: 60 phút 

+ Tải trọng hấp phụ cực ñại và hằng số cân bằng hấp phụ của mỗi ion kim 

loại ñạt ñược là: 

Cu2+: q max = 12.821 (mg/g) ; b = 0.016 

  Cd2+: q max = 16.920 (mg/g) ; b = 0.011 

   Pb2+: q max = 29.412 (mg/g) ; b = 0.0096 

3.3.4. So sánh khả năng hấp phụ ion kim loại của sản phẩm ghép với chitin 

Từ các kết quả ñã nghiên cứu ñược ở trên, chúng tôi tiến hành hấp phụ ba ion 

kim loại Cu2+, Cd2+, Pb2+ lên chitin. Sau ñó, lập bảng so sánh khả năng hấp phụ ion 

kim loại của chitin so với sản phẩm ghép, rút ra kết luận. 

Điều kiện tiến hành: chitin: 100mg; thể tích dung dịch [M2+] 100mg/l: 50ml; 

nhiệt ñộ 300C; pH = 5; khuấy ñều. Thời gian hấp phụ tương ứng của mỗi ion kim 

loại ñược ghi bên cạnh. Kết quả ñược thể hiện ở bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Khả năng hấp phụ Cu2+, Cd2+, Pb2+ lên sản phẩm ghép và chitin 

Cu2+ (90’) Cd2+ (120’) Pb2+ (60’) Chất hấp 

phụ q (mg/g) H (%) q (mg/g) H (%) q (mg/g) H (%) 

Chitin 2.542 7.584 2.810 7.692 4.140 12.296 

Sản phẩm 

ghép  
5.877 17.535 7.026 19.231 9.842 29.231 

 Kết quả bảng 3.14 cho thấy, sản phẩm ghép có khả năng hấp phụ ion kim 

loại cao hơn rất nhiều so với chitin ban ñầu. Như vậy, qua phản ứng ñồng trùng hợp 

ghép AA lên chitin tạo thành sản phẩm chứa nhiều nhóm –COOH ñã làm tăng khả 

năng hấp phụ ion kim loại lên polyme. Kết quả này mở ra nhiều ứng dụng hứa hẹn, 

có tính khả thi cao cho các sản phẩm ghép. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Sau một thời gian nghiên cứu ñề tài, chúng tôi ñã ñạt ñược một số kết quả sau: 

 1. Đã ñiều chế chitin từ mai mực ống với các ñiều kiện thích hợp: 

- Quá trình loại protein: 

+ Tỉ lệ rắn/lỏng: 1g/25ml 

+ Nồng ñộ dung dịch NaOH: 1M  

+ Thời gian: 24 giờ 

+ Nhiệt ñộ 300C 

- Quá trình loại muối khoáng: 

+ Tỉ lệ rắn/lỏng: 1g/10ml 

+ Nồng ñộ dung dịch HCl: 1M 

+ Thời gian: 10 phút 

+ Nhiệt ñộ 300C 

- Hàm lượng trung bình của chitin trong mai mực là 34,95% 

- Chứng minh sự tồn tại của chitin bằng phổ hồng ngoại, ảnh SEM và giản 

ñồ phân tích nhiệt.  

2. Đã khảo sát các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình ñồng trùng hợp ghép axit 

acrylic lên chitin, sử dụng 2 tác nhân khơi mào là hệ Fenton và amonipesunfat 

(APS) nhằm ñạt hiệu suất ghép cao nhất. Cụ thể: 

* Khơi mào bằng hệ Fenton 

[Fe2+]: 0,03M    C%(H2O2): 0,3%   

Thời gian: 90 phút   Nhiệt ñộ: 500C   

  pH = 3    Tỉ lệ AA/chitin: 2ml/1g 

Các thông số ñặc trưng của quá trình ghép có giá trị lần lượt là: 

GE: 14,97%  GY: 32,82%  TC: 90,75% 

* Khơi mào bằng APS 

 [APS]: 0,07M  Thời gian: 90 phút  Nhiệt ñộ: 500C 

 pH = 3   Tỉ lệ AA/chitin: 2ml/1g 
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Các thông số ñặc trưng của quá trình ghép có giá trị lần lượt là: 

GE: 13,35%  GY: 29,26%  TC: 88,90% 

 - Chứng minh sự tồn tại của sản phẩm ghép thu ñược bằng phổ hồng ngoại, 

ảnh SEM, giản ñồ phân tích nhiệt. Phổ hồng ngoại của sản phẩm ghép có sự xuất 

hiện vạch hấp thụ ñặc trưng cho dao ñộng hóa trị của nhóm >C=O ở 1726 cm-1, ñiều 

này cho phép khẳng ñịnh ñã có mạch nhánh axit polyacrylic gắn lên mạch chitin.    

3. Đã tìm ra các ñiều kiện hấp phụ ion kim loại lên sản phẩm ghép thích hợp: 

- pH = 5. 

- Thời gian ñạt cân bằng hấp phụ tương ứng của mỗi ion kim loại lần lượt là: 

Cu2+: 90 phút    Cd2+: 120 phút   Pb2+: 60 phút 

- Tải trọng hấp phụ cực ñại và hệ số hấp phụ mỗi ion kim loại là: 

Cu2+: q max = 12,821 (mg/g) ; b = 0,016 

 Cd2+: q max = 16,920 (mg/g) ; b = 0,011 

  Pb2+: q max = 29,412 (mg/g) ; b = 0,0096 

2. KIẾN NGHỊ 

 - Tiếp tục nghiên cứu ñiều chế chitin, chitosan và các dẫn xuất của chúng từ 

các nguồn nguyên liệu và các phương pháp ñiều chế khác nhau, nhằm tận dụng và 

phát triển hơn nữa tiềm năng vốn có của chitin và chitosan. 

 - Nghiên cứu phản ứng ñồng trùng hợp ghép các vinyl monome khác lên 

chitin, chitosan với các hệ khơi mào mới như: KMnO4 - HNO3; Ce(NH4)2(NO3)6 -

HNO3… Từ ñó, thăm dò khả năng hấp phụ nhiều ion kim loại trong cùng một dung 

dịch hoặc hấp phụ các hợp chất hữu cơ của các sản phẩm ghép thu ñược.  
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PHỤ LỤC 
 

 

Phụ lục 1a. Ảnh SEM của chitin 
 

 
 

 Phụ lục 1b. Ảnh SEM của sản phẩm ghép
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Phụ lục 2a. Phổ hồng ngoại của chitin 
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Phụ lục 2b. Phổ hồng ngoại của sản phẩm ghép
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 Phụ lục 3a. Giản ñồ phân tích nhiệt của chitin 
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Phụ lục 3b. Giản ñồ phân tích nhiệt của sản phẩm ghép 


