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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

  Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá nhưng không 

phải vô tận. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm, nhất là trong mùa mưa lũ sẽ 

gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng ñến môi trường, hệ sinh thái, 

các loài sinh vật, trong ñó có con người, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật rất 

cao. Vì vậy việc xử lý nguồn nước nhằm ñáp ứng nhu cầu sinh hoạt 

của người dân vùng lũ luôn là vấn ñề ñược quan tâm.  

 Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, việc sử dụng 

các chất keo tụ làm trong nước ñã ñược thực hiện từ rất lâu với 

những loại truyền thống như aluminium sulfate, amonium sulfate… 

và ñang ngày một phát triển, hoàn thiện hơn với polyaluminium 

chloride (PAC). Hiện nay, một số nhà nghiên cứu trên thế giới ñã 

phát triển thêm một loại hợp chất keo tụ với tên gọi polyaluminium 

silicate chloride (PASiC), nó ñược ñánh giá là một sản phẩm mới 

mang nhiều tính ưu việt so với các chất keo tụ truyền thống và việc 

nghiên cứu, tổng hợp PASiC trong ñiều kiện thực tế ở Việt Nam còn 

rất mới mẻ [5]. 

 Với ñặc thù khí hậu ở Việt Nam, việc sử dụng chất keo tụ 

làm trong nguồn nước sinh hoạt vào mùa mưa lũ và việc không 

ngừng cải tiến chất lượng của chúng là vô cùng cần thiết vì nước ta 

là một nước nông nghiệp, có rất nhiều nơi hiện nay vẫn dùng nước 

giếng, giếng khoan, nước sông…làm nguồn nước sinh hoạt chính. 

Với những lý do trên, chúng tôi quyết ñịnh chọn ñề tài “Nghiên cứu 

quá trình tổng hợp polyaluminium silicate chloride (PASiC)”. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

 Góp phần cải tiến hiệu suất keo tụ của các hợp chất cao phân 

tử ñang ñược sử dụng hiện nay trên thị trường. 
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  Xây dựng một phương pháp tổng hợp PASiC ñủ ñộ tin cậy 

nhằm ñáp ứng ñược nhu cầu và ñiều kiện thực tế tại Việt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 - Đối tượng: polyaluminium silicate chloride (PASiC). 

 - Phạm vi: xây dựng quy trình tổng hợp PASiC từ nguồn 

nhôm thương mại trên thị trường và vỏ lon nhôm ñã qua sử dụng 

trong ñiều kiện thực tế tại Việt Nam. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 - Phương pháp vật lý, phương pháp hóa học, phương pháp 

toán học. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

- Nghiên cứu tổng hợp polyaluminium silicate chloride 

(PASiC) là một xu hướng ñang ñược thế giới quan tâm nghiên cứu 

nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình keo tụ trong xử lý nước. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Nghiên cứu này phù hợp cho ñặc thù khí hậu nhiều mưa lũ 

tại Vi ệt Nam nói chung và miền Trung nói riêng. Công nghệ ñiều chế 

tương ñối ñơn giản do dựa trên nền sẵn có là AlCl3 hoặc PAC. 

Nguồn nguyên liệu rẻ, dễ tìm, có thể tận dụng phế thải sinh hoạt và 

ñóng góp vào việc xử lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường. 

6. Cấu trúc của luận văn 

 Nội dung của luận văn ñược trình bày theo các phần sau: 

 Mở ñầu 

 Chương 1: Tổng quan tài liệu 

 Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

 Chương 3: Kết quả và thảo luận 

 Kết luận và kiến nghị 
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CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN 

1.1. Giới thi ệu về nước 

1.1.1. Tính chất vật lý, thành phần hóa học 

1.1.2. Chỉ tiêu cảm quan, hoá lý và vi sinh của nước sinh hoạt 

1.1.2.1. Chỉ tiêu cảm quan 

1.1.2.2. Chỉ tiêu hoá lý 

1.1.2.3. Chỉ tiêu vi sinh 

1.2. Lon nhôm 

1.3. Aluminium chloride (AlCl 3) và polyaluminium chloride 

(PAC) 

1.3.1. Aluminium chloride (AlCl3)  

1.3.2. Polyaluminium chloride (PAC) 

PAC là một muối biến tính ñặc biệt của aluminium chloride. 

Đây là loại phèn nhôm thế hệ mới dạng cao phân tử (polymer). PAC 

có công thức chung là AlnCl(3n-m)(OH)m, nó ñược xem như là một 

polyme vô cơ dựa trên cấu trúc Keggin của Al13. 

PAC là hợp chất phổ biến ñược sử dụng rộng rãi suốt 25 năm 

qua cả trong và ngoài nước trong lĩnh vực keo tụ xử lý nước. Được 

ñánh giá là có nhiều ưu ñiểm nổi bật trong xử lý nước như thời gian 

keo tụ nhanh, ít làm biến ñộng ñộ pH của nước, không cần hoặc 

dùng rất ít chất hỗ trợ, không cần các thiết bị và thao tác phức tạp, 

không bị ñục khi dùng thiếu hoặc thừa phèn. PAC có khả năng loại 

bỏ các chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan cùng kim loại nặng rất 

tốt. Điều này ñặc biệt có ý nghĩa trong việc tạo ra nguồn nước chất 

lượng cao, kể cả xử lý nước ñục trong mùa lũ lụt thành nước sinh 

hoạt. Do vậy, các nước phát triển ñều sử dụng PAC trong các nhà 

máy cấp nước sinh hoạt. 
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1.4. Polyaluminium silicate chloride (PASiC) 

1.4.1. Tính chất của PASiC 

Polyaluminium silicate chloride (PASiC) có công thức 

chung là AlnSil Cl(3n+4l-m)(OH)m, nó ñược xem như là một polyme vô 

cơ dựa trên cấu trúc của PAC.  

Nhằm cải thiện hiệu suất trong quá trình keo tụ của PAC, với 

sự kết hợp các chuỗi silicate vào cấu trúc mạch của PAC sẽ tạo ra 

một hợp chất mới có tên gọi polyaluminium silicate chloride 

(PASiC) có phân tử lượng của thành phần chất keo tụ tăng lên, nâng 

cao khả năng keo tụ, tạo ra các cụm bông tụ lớn hơn, hạt keo có diện 

tích bề mặt lớn hơn mà vẫn giữ ñược các ưu ñiểm sẵn có của PAC 

[10], [11], [13], [14], [15].  

1.4.2. Các nghiên cứu trong và ngoài nước về PASiC 

1.4.3. Phương pháp tổng hợp PASiC 

Theo công trình nghiên cứu của Tzoupanosa N.D. và các 

cộng sự, nhìn chung PASiC ñược tổng hợp bằng phương pháp trùng 

hợp, ban ñầu ta sẽ tạo ra hợp chất trung gian PAC, sau ñó thêm vào 

dung dịch PAC vừa tổng hợp một lượng dung dịch thuỷ tinh lỏng sao 

cho ñạt tỷ lệ mol Al/Si thích hợp nhằm tạo ra hợp chất PASiC như 

mong muốn.  

PASiC có bản chất keo tụ tương tự PAC nhưng mang nhiều 

ưu ñiểm vượt trội hơn như hoạt ñộng trong phạm vi pH rộng hơn 

(6.0 – 8.5), hiệu suất cao hơn, hàm lượng sử dụng ít hơn, hàm lượng 

Al dư thấp hơn… 

1.5. Sự keo tụ tạo bông 
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CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng 

Tổng hợp polyaluminium silicate chloride (PASiC).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Polyaluminium silicate chloride (PASiC) là một hợp chất 

keo tụ thế hệ mới và chưa ñược nghiên cứu cũng như sản xuất rộng 

rãi trên thị trường Việt Nam. Trong nghiên cứu này chúng tôi phân 

chia làm ba phần: 

Phần 1: Dùng aluminium chloride thương mại làm nguyên 

liệu ban ñầu, khảo sát ñể tổng hợp polyaluminium chloride (PAC). 

Sau ñó thêm poly silicic acid vào ñể tổng hợp nên polyaluminium 

silicate chloride (PASiC). 

Phần 2: Dựa trên các thông số ñã nghiên cứu ñược ở phần 1, 

thay nguyên liệu aluminium chloride bằng lon nhôm và thực hiện 

quy trình tổng hợp polyaluminium silicate chloride (PASiC).  

 Phần 3: So sánh khả năng keo tụ giữa các hợp chất PASiC 

tạo thành từ aluminium chloride, từ lon nhôm, polyaluminium 

chloride (PAC) thương mại và phèn  

2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 

2.3. Phương tiện nghiên cứu 

2.3.1. Thiết bị, dụng cụ 

2.3.2. Nguyên liệu, hóa chất 

2.3.3. Các thiết bị phân tích sử dụng trong quá trình nghiên cứu 

2.3.3.1. Quang phổ hồng ngoại (FT-IR) 

2.3.3.2. Kính hiển vi ñiện tử quét (SEM) 

2.3.3.3. Phương pháp phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) 

2.3.3.4. Phương pháp phân tích huỳnh quang tia X (XRF) 
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2.4. Quy trình nghiên cứu 

Tham khảo các quy trình tổng hợp theo tài liệu [11], [17], 

[19], chúng tôi ñưa ra ñược quy trình tổng hợp mẫu PASiC như sau: 

2.4.1 Tổng hợp từ AlCl3 

2.4.1.1. Quy trình tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7. Quy trình tổng hợp PASiC từ AlCl3 

2.4.1.2. Thuyết minh quy trình 

a) Các phương trình phản ứng 

- Tổng hợp polyaluminium chloride (PAC): 

AlCl 3 +4NaOH → NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O (2.1) 

13AlCl3 + 13NaAlO2 + 26H2O → 2Al13(OH)26Cl13 + 13NaCl (2.2) 

- Tổng hợp poly silicic acid: 

Na2O.SiO2 + 2HCl + H2O → Si(OH)4 + 4NaCl (2.3) 

- Tổng hợp polyaluminium silicate chloride (PASiC): 

Phản ứng giữa Al13(OH)26Cl13 và Si(OH)4 khi có mặt của HCl sẽ tạo 

ra sản phẩm PASiC với công thức dự kiến là Al130(OH)260Si13Cl143. 

b) Hóa chất và thuyết minh: 

Tổng hợp poly silicic acid: Dung dịch poly silicic axit có pH = 2.02. 

NaOH 

AlCl3 

Polyaluminium chloride 

HCl 

Thuỷ tinh lỏng 

Poly silicic acid 

Polyaluminium silicate 
chloride (PASiC) 
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Tổng hợp polyaluminium chloride: Dung dịch PAC có pH = 2.63 

và mật ñộ d = 1.185 g/l 

Tổng hợp polyaluminium silicate chloride: Dung dịch PASiC tạo 

thành có pH = 2.53 và d = 1.19 g/l. Sản phẩm PAC và PASiC ñược 

sấy, nghiền mịn và phân tích trên FT-IR, SEM, XRD và XRF ñể xác 

ñịnh thành phần hóa. 

2.4.2. Tổng hợp từ Al(OH)3 

2.4.2.1. Quy trình tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Quy trình tổng hợp PASiC từ Al(OH)3 

2.4.2.2. Thuyết minh quy trình 

- Phương trình phản ứng tạo AlCl3 từ Al(OH)3 

  Al(OH)3 + 3HCl →→→→ AlCl 3 + 3H2O (2.4) 

NaOH 

AlCl3 

Polyaluminium chloride (PAC) 

HCl 

Thuỷ tinh lỏng 

Poly silicic acid 

Polyaluminium silicate 
chloride (PASiC) 

Al(OH)3 

HCl 

Tách phần nước trong 
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- Các bước tổng hợp ñược thực hiện tương tự Mục 2.4.1. 

2.4.3. Tổng hợp từ vỏ lon nhôm 

2.4.3.1. Quy trình tổng hợp 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9. Quy trình tổng hợp PASiC từ lon nhôm 

2.4.3.2. Thuyết minh quy trình 

- Lon nhôm sau khi thu mua ñược rửa sạch, phơi khô và 

ñược ñốt cháy trong lò nung ở 5500C trong 5 giờ. Sau ñó, tiếp tục 

Lon 

Rửa, sấy 

Nung 
0

Để nguội 

Rửa, sấy 

NaOH AlCl3 

Polyaluminium chloride (PAC) Poly silicic acid 

Polyaluminium silicate 
chloride (PASiC) 

HCl 

Tách phần nước trong  HCl 

Thuỷ tinh lỏng 
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ñược rửa sạch, sấy khô, bảo quản trong bao nilon ñể sử dụng làm 

nguyên liệu. Xác ñịnh thành phần hóa của vỏ lon ñã nung bằng 

phương pháp phân tích huỳnh quang tia X, kết quả cho thấy rằng 

hàm lượng nhôm (Al) trong các loại lon trên tương ñối cao (94 ñến 

95% khối lượng) và thành phần hóa học khi so sánh giữa các vỏ lon 

bia Heniken, bia 333 hay vỏ lon nước giải khát Coca Cola gần xấp xỉ 

như nhau. Để tổng hợp aluminium chloride từ vỏ lon nhôm sử dụng 

quy trình theo phản ứng sau: 

  4Al + 3O2 →→→→ 2Al2O3 (2.4) 

  2Al2O3 + 6HCl→→→→ 2AlCl3 + 3H2O (2.5) 

- Cân 40 gam lon nhôm ñã xử lý và cho từ từ vào 0.5 lít dung 

dịch HCl 18%, sau khi phản ứng xảy ra, tiến hành khuấy ñều, ñun sôi 

ở nhiệt ñộ 1100C trong 30 phút. Sau ñó làm nguội và ñể ở nhiệt ñộ 

phòng 2 ngày. Dung dịch sau phản ứng tách thành 2 lớp, thu lấy lớp 

dung dịch lỏng màu vàng ở trên, li tâm tách cặn, sau ñó lọc trên máy 

lọc chân không ñể thu dung dịch AlCl3 5M. 

- Pha loãng dung dịch AlCl3 ñể có nồng ñộ 2.5M. 

- Các bước tiếp theo thực hiện tương tự mục 2.4.1. 
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CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cơ sở lý thuyết thực hiện thí nghiệm: 

 Tham khảo từ tài liệu [11], [17], [19] chúng tôi nhận thấy 

rằng tuỳ theo tỷ lệ nồng ñộ OH/Al thay ñổi từ 1-2.5 và tỷ lệ mol 

Al/Si từ 5-20 trong sản phẩm sẽ tạo ra khoảng 32 hợp chất PASiC 

khác nhau. Các nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng tỷ lệ nồng ñộ 

OH/Al = 2 và tỷ lệ mol Al/Si =10 sẽ tổng hợp ñược sản phẩm PASiC 

2/10 có các tính chất keo tụ nước tốt nhất trong 32 hợp chất PASiC 

ñược tạo ra và có các giá trị: pH = 2-3.3 và tỷ trọng = 1.12-1.25 

Do PASiC là một sản phẩm mới, chưa có phổ chuẩn trong 

thư viện của các thiết bị phân tích ñược sử dụng trong ñề tài nên sản 

phẩm PASiC 2/10 tạo ra ñược phân tích trên FT-IR, SEM, XRD, 

XRF và so sánh với kết quả của công trình nghiên cứu gần ñây của 

Tzoupanosa N.D. và các cộng sự [17]. Sau ñó sản phẩm sẽ ñược 

phân tích khả năng làm trong nước (ño ñộ ñục). 

3.2. Tổng hợp PASiC từ AlCl 3  

Từ nguyên liệu ban ñầu là AlCl3, ñầu tiên chúng tôi tiến 

hành tổng hợp PAC, sau ñó dùng sản phẩm trung gian này làm 

nguyên liệu ñể tổng hợp PASiC bằng cách thêm một lượng thích hợp 

poly silicic acid. Sản phẩm tạo thành ñược sấy, nghiền mịn. PAC và 

PASiC ñược phân tích trên FT-IR, XRD, SEM tương ứng. Kết quả 

phân tích thể hiện như sau: 

3.2.1. Phân tích trên FT-IR 

Để ñịnh tính các tính chất của mẫu chúng tôi tiến hành phân 

tích trên FT-IR trong khoảng bước sóng từ 400 ñến 4000 cm-1. Kết 

quả thu ñược: 
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Hình 3.1. Phổ FT-IR của PAC 

tổng hợp từ AlCl3 

Hình 3.2. Phổ FT-IR của PASiC 

tổng hợp từ AlCl3. 

Nhận xét: 

Qua phân tích trên phổ FT-IR chúng tôi thấy rằng so với các 

peak thu ñược từ PAC, phổ của PASiC ñã có sự thay ñổi trong 

khoảng từ 700 cm-1 – 1200 cm-1. Điều này chứng tỏ khi thêm một 

lượng silicate nhất ñịnh vào mẫu trong quá trình tổng hợp bằng cách 

thêm polysilicate ñã tạo ra sự thay ñổi trong mối liên kết giữa các 

phần tử trong mẫu nghiên cứu. 

Các peak ñặc trưng tại 3400 cm-1, 1634 cm-1 và 639 cm-1 

theo Tzoupanosa N.D. hầu như không thay ñổi khi thêm silicate vào 

mẫu.  

Trong vùng 700 cm-1 – 1200 cm-1: dao ñộng tại peak 980 cm-

1 hầu như giữ nguyên nhưng xuất hiện thêm peak 1100 cm-1 (dao 

ñộng tại ñỉnh này không rõ ràng trong phổ của PAC), ñây chính là 

ñỉnh thể hiện sự thay ñổi hàm lượng silicate có trong mẫu PASiC, 

ñặc trưng cho dao ñộng liên kết của Al-O-Si, tạo sự khác biệt với 

PAC. 

Nhìn chung, khi có mặt silicate trong mẫu nghiên cứu thì 

phổ hồng ngoại của PAC bị thay ñổi, nhất là trong vùng 700 cm-1 – 

1200 cm-1. Quan sát cũng cho thấy peak tại 1100 cm-1 thường rất 

nhạy cảm với sự thay ñổi hàm lượng của silicate. Ngoài ra chính sự 
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hiện diện của hàm lượng Si cũng ñược coi là nguyên nhân làm thay 

ñổi peak dao ñộng kéo dãn của liên kết O-H. 

Bảng 3.1. Các peak phổ FT-IR của PAC và PASiC tổng hợp từ AlCl3 

PAC (cm-1) PASiC (cm-1) 

3333.2 3328 
1632.8 1637 

 1105.5 
971.7 980 
639.2 607 

3.2.2. Phân tích trên XRD 

Để khẳng ñịnh sản phẩm tạo thành chúng tôi tiến hành phân 

tích nhiễu xạ tia (XRD) kết quả như Hình 3.3 và Hình 3.4. 

  

 
 

 

 

 

Hình 3.3. Phổ XRD của PAC 

tổng hợp từ AlCl3 

Hình 3.4. Phổ XRD của PASiC 

tổng hợp từ AlCl3 

Nhận xét: 

So sánh phổ XRD của sản phẩm PAC và PASiC tổng hợp 

ñược với kết quả nghiên cứu của Tzoupanose N.D. [17], chúng tôi 

thấy rằng XRD của PAC thể hiện các tinh thể của hợp chất NaCl, 

AlCl 3. XRD rất nhạy với NaCl và thể hiện các peak tại các góc nhiễu 

xạ 2θ lần lượt là 270, 320, 460, 570 [17], NaCl là sản phẩm phụ của 

quá trình trung hoà AlCl3 và NaOH. Bên cạnh ñó, AlCl3 còn thừa sau 
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phản ứng chỉ cho các tín hiệu rất bé, không ñặc trưng hoặc không 

nhận thấy tín hiệu.  

Đối với PASiC, ngoài tinh thể của hợp chất NaCl, AlCl3 còn 

có mặt của Al13 (cấu trúc Keggin), hợp chất chứa silicon. Đặc biệt, 

cấu trúc Al13 ñược hiển thị trong XRD của PASiC ở góc 2θ trong 

khoảng 5 – 150. Tín hiệu của Al13 có thể thấp là do sự ảnh hưởng của 

NaCl. Và một ñiều quan trọng nữa là hợp chất PASiC chứa silicon 

không thể hiện trên phổ XRD do ñây là hợp chất vô ñịnh hình. 

Như vậy, PAC và PASiC tổng hợp có phổ XRD phù hợp với 

nghiên cứu của Tzoupanosa N.D. (Phụ lục 2) và PASiC thể hiện 

peak ở góc 2θ có giá trị thấp trong khoảng 5 – 150, ñây là ñiểm khác 

biệt với PAC trên phổ XRD. Bảng 3.2 tập hợp các peak nhiễu xạ ñặc 

trưng (thông qua góc nhiễu xạ 2θ) trên hai sản phẩm PAC và PASiC. 

Bảng 3.2. Các peak phổ XRD của PAC và PASiC tổng hợp từ AlCl3 

Góc nhiễu xạ 2θ (PAC) Góc nhiễu xạ 2θ (PASiC) 
 13.92 

27.36 27.43 
31.82 31.76 
45.56 46.29 
56.64 56.48 

3.2.3. Phân tích trên kính hiển vi ñiện tử quét (SEM) 

 

 

 

 

 
Hình 3.5. Ảnh SEM 
của PAC 

Hình 3.6. Ảnh SEM 
của PASiC 

Hình 3.7. Phân tích 
nguyên tố trên SEM 
của PASiC 
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Để ñánh giá hình thái học của các mẫu sản phẩm, chúng tôi 

tiến hành phân tích bằng kính hiển vi ñiện tử quét (SEM), hình ảnh 

thể hiện qua Hình 3.5, Hình 3.6 và Hình 3.7. 

Nhận xét: 

Bề mặt PAC tổng hợp không ñều và sắp xếp không trật tự 

(Phụ lục 3) còn PASiC có xu hướng sắp xếp thành chuỗi, lớp không 

ñều nhau trên bề mặt (Phụ lục 4). Điều này là do trong mẫu PASiC 

có sự hình thành phức Al-Si ñược xếp thành chuỗi dẫn ñến cấu trúc 

của nó dày ñặc hơn PAC.  

Cũng trên cơ sở phân tích SEM, thấy rằng các phần tử xuất 

hiện trên bề mặt mẫu là Al, Si, O, Cl và Na. Ngoài ra, theo quan sát 

của chúng tôi, bề mặt của chuỗi, lớp trên bề mặt mẫu nghiên cứu có 

dạng tinh thể. Điều này là do sự có mặt của NaCl ñược tách ra từ các 

phần tử khác, NaCl chính là sản phẩm phụ của quá trình tổng hợp 

(Hình 3.7). 

3.3. Tổng hợp PASiC từ Al(OH) 3  

Trên cơ sở PASiC ñược tổng hợp từ nguyên liệu ban ñầu là 

AlCl 3, chúng tôi ñã tiến hành tổng hợp PASiC trên nguyên liệu ñầu 

vào là Al(OH)3 theo quy trình Hình 2.8, kết quả ñạt ñược: 

3.3.1. Phân tích trên FT-IR 

 

 

 

 

 
Hình 3.8. Phổ FT-IR của PAC 
tổng hợp từ Al(OH)3 

Hình 3.9. Phổ FT-IR của PASiC 
tổng hợp từ Al(OH)3 



17 

 So sánh phổ theo Phụ lục 1 và tài liệu [17] chúng tôi thấy 

rằng sản phẩm tạo ra có phổ FT-IR không thay ñổi nhiều so với sản 

phẩm từ nguyên liệu AlCl3. 

Bảng 3.3. Các peak phổ FT-IR của PAC và PASiC tổng hợp từ Al(OH)3 

PAC (cm-1) PASiC (cm-1) 
3403.1 3339.7 
1641.4 1635.4 

 1098.4 
995.6 961.5 
616.4 620.3 

3.3.2. Phân tích trên XRD     

 

 

 

                                       

Hình 3.10. Phổ XRD của PAC 

tổng hợp từ Al(OH)3 

Hình 3.11. Phổ XRD của PASiC 

tổng hợp từ Al(OH)3 

Để xác ñịnh rõ hơn chúng tôi tiếp tục phân tích XRD, kết 

quả ñược thể hiện qua Hình 3.10 và Hình 3.11. 

Bảng 3.4. Các peak phổ XRD của PAC và PASiC tổng hợp từ AlCl3 
Góc nhiễu xạ 2θ 

(PAC) 
Góc nhiễu xạ 2θ 

(PASiC) 
 14.12 

27.38 28.46 
31.81 31.85 
45.58 45.59 
56.78 56.63 

Như vậy, phổ XRD của PAC và PASiC tổng hợp từ Al(OH)3 

ñã cho thấy sự khác biệt phù hợp với nghiên cứu của Tzoupanosa 

N.D. (Phụ lục 2) là: PASiC thể hiện peak ở góc 2θ có giá trị thấp 
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trong khoảng 5-150 bởi sự tạo thành cấu trúc Keggin của nhôm tương 

tự như PASiC tổng hợp từ AlCl3. 

3.3.3. Phân tích trên SEM 

 

 

 

 

 
Hình 3.12. Ảnh 
SEM của PAC tổng 
hợp từ Al(OH)3 

Hình 3.13. Ảnh 
SEM của PASiC 
tổng hợp từ Al(OH)3 

Hình 3.14. Phân tích 
nguyên tố trên SEM 
của PASiC từ Al(OH)3 

Để hỗ trợ thêm cho kết quả tổng hợp, chúng tôi tiếp tục phân 

tích hình thái bề mặt của mẫu PAC và PASiC trên kính hiển vi ñiện 

tử quét SEM. Kết quả phân tích thu ñược như Hình 3.12, Hình 3.13 

và Hình 3.14. 

Qua hình ảnh của SEM thu ñược trên Hình 3.12 và Hình 

3.13, chúng tôi thấy rằng sản phẩm tạo thành tương ứng là PAC và 

PASiC có bề mặt khác biệt. Bề mặt của PAC không ñồng ñều, sắp 

xếp không có trật tự. Ngược lại, PASiC có xu hướng sắp xếp theo 

chuỗi, lớp không ñều nhau trên bề mặt. 

Đối chiếu ảnh SEM của sản phẩm PAC và PAC ở Phụ lục 3 

cũng như  sản phẩm PASiC và PASiC ở Phụ lục 4 ta thấy rằng có 

nhiều ñiểm tương ñồng. Quan sát cũng cho thấy các phần tử xuất 

hiện trên bề mặt mẫu là Al, Si, O, Cl và Na (Hình 3.14). 

3.4. Tổng hợp PASiC từ lon nhôm   

Phương pháp tổng hợp từ lon nhôm ñược thực hiện theo quy 

trình phân tích ñã ñược giới thiệu ở chương 2 (Hình 2.9). Điểm khác 

biệt với các quy trình Hình 2.7 và Hình 2.8 là cần phải xử lý nguyên 
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liệu ñầu vào. Mẫu sau khi tổng hợp cũng thực hiện các bước phân 

tích như Mục 3.2, Mục 3.3 và thu ñược kết quả sau: 

3.4.1. Phân tích trên FT-IR 

 Phân tích ñịnh tính mẫu PAC và PASiC tổng hợp từ lon 

nhôm trên FT-IR, chúng tôi thu ñược kết quả thể hiện ở Hình 3.15 và 

Hình 3.16. 

 

 

 

 

Hình 3.15. Phổ FT-

IR của PAC tổng 

hợp từ lon nhôm 

Hình 3.16. Phổ FT-

IR của PASiC từ lon 

nhôm 

Hình 3.17. Phổ FT-

IR của PAC thương 

mại 

Để so sánh, chúng tôi cũng ñã tiến hành phân tích mẫu PAC 

thương mại thị trường (PAC TM) và thu ñược kết quả ở Hình 3.17. 

Bảng 3.5. Các peak phổ FT-IR của PAC và PASiC và PAC TM 
PAC TM(cm -1) PAC (cm-1) PASiC (cm-1) 

3420.4 3408.1 3334.0 
1627.7 1636.0 1636.9 

  1100.0 
997.7 974.2 960.6 
569.7 602.2 618.5 

Nhận xét: 

Dựa trên phân tích FT-IR, chúng tôi thấy rằng so với các 

peak thu ñược từ phổ FT-IR của PAC và PAC TM, phổ FT-IR của 

PASiC ñã có sự thay ñổi trong khoảng từ 700 cm-1 ñến 1200 cm-1 khi 

thêm một lượng silicate nhất ñịnh vào mẫu trong quá trình tổng hợp 

mà không làm ảnh hưởng ñến các peak ñặc trưng khác tại 3400 cm-1, 

1634 cm-1 và 639 cm-1 theo nghiên cứu của Tzoupanosa N.D. 
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Trong vùng 700 cm-1 – 1200 cm-1 ñã xuất hiện thêm peak 

1100 cm-1, ñây chính là ñỉnh thể hiện sự thay ñổi hàm lượng Silicate 

có trong mẫu PASiC, ñặc trưng cho dao ñộng liên kết của Al-O-Si, 

tạo sự khác biệt với PAC. Điều này cũng chỉ ra rằng các kim loại 

khác ngoài nhôm trong nguyên liệu ban ñầu ñã không làm ảnh hưởng 

kết quả phổ FT-IR của cả mẫu PAC và PASiC ñược tổng hợp. 

3.4.2. Phân tích trên XRD 

Để làm rõ hơn vấn ñề nghiên cứu, chúng tôi tiến hành phân 

tích mẫu trên XRD, kết quả thu ñược như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.18. Phổ XRD của mẫu 

PAC tổng hợp từ lon nhôm 

Hình 3.19. Phổ XRD của PASiC 

tổng hợp từ lon nhôm 

Phổ XRD của sản phẩm PAC tổng hợp từ lon nhôm thể hiện 

ở Hình 3.18 có các peak với các góc nhiễu xạ 2θ là 24.850, 32.170, 

45.870, 53.370 . Phổ XRD của sản phẩm tạo thành PASiC tổng hợp từ 

lon nhôm thể hiện qua Hình 3.19 cho các peak tại các góc nhiễu xạ 

2θ lần lượt là 13.910, 27.760, 31.730, 46.30, 56.750. 

Như vậy tương tự như các mẫu PAC và PASiC ở các thí 

nghiệm trên, so với PAC, phổ XRD của PASiC ñã có khác biệt, ñó 

chính là sự xuất hiện peak ở góc 2θ thấp 13.910 (Hình 3.19). 

Ngoài ra, ñối với sản phẩm PASiC tổng hợp từ lon nhôm, 

chúng tôi nhận thấy có một loạt các góc nhiễu xạ 2θ khác ngoài các 

giá trị ñã ñược ñề cập ñến trong nghiên cứu của Tzoupanosa N.D. 
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Điều này chứng tỏ có thể phản ứng tạo PASiC ñã bị ảnh hưởng bởi 

các nguyên tố kim loại khác ngoài nhôm có trong thành phần của lon 

nhôm, và có thể sản phẩm phụ sẽ bao gồm nhiều chất, không phải chỉ 

có NaCl. 

3.4.3. Phân tích trên SEM 

Kết quả phân tích hình thái học trên SEM góp phần vào việc 

xác ñịnh cấu trúc bề mặt của mẫu tổng hợp từ lon nhôm, kết quả 

ñược thể hiện ở Hình 3.20 và Hình 3.21. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.20. Ảnh SEM của PAC 

tổng hợp từ lon nhôm 

Hình 3.21. Ảnh SEM của PASiC 

tổng hợp từ lon nhôm 

Quan sát các ảnh SEM của mẫu PAC và so sánh với ảnh 

SEM theo nghiên cứu của Tzoupanosa N.D. ta thấy rằng PAC có bề 

mặt không ñều (Hình 3.20) 

Khi thêm silicate vào mẫu ñể tổng hợp PASiC, bề mặt của 

mẫu ñã có sự thay ñổi ñáng kể thể hiện qua Hình 3.21. 

Bề mặt PAC tổng hợp không ñều và sắp xếp không trật tự 

(Phụ lục 3) và PASiC có xu hướng sắp xếp thành chuỗi, lớp không 

ñều nhau trên bề mặt (Phụ lục 4). Điều này là do trong mẫu PASiC 

có sự hình thành phức Al-Si ñược xếp thành chuỗi dẫn ñến cấu trúc 

của nó dày ñặc hơn PAC.  

Vậy, qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm như ñã trình 

bày ở trên, chúng tôi ñã bước ñầu khẳng ñịnh ñược khả năng tạo 
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thành hợp chất PASiC từ ba nguyên liệu là AlCl3, Al(OH)3 và lon 

nhôm ñã qua sử dụng. 

3.5 Phân tích trên máy huỳnh quang tia X (XRF) 

Phân tích thành phần hóa học của mẫu trên máy XRF, chúng 

tôi xác ñịnh ñược hàm lượng của các cấu tử trong mẫu PASiC và tỷ 

lệ mol Al/Si nằm trong khoảng 9-10 (phù hợp với yêu cầu theo tài 

liệu nghiên cứu [17]), kết quả ñạt ñược tổng kết theo Bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Hàm lượng kim loại theo XRF của PASiC 

% PASiC 
từ AlCl 3 

PASiC 
từ Al(OH) 3 

PASiC 
từ lon nhôm 

Na2O 4.346 5.126 1.901 
Al 2O3 33.361 32.929 29.791 
SiO2 3.994 3.871 3.462 
Cl 58.228 58.079 60.107 

3.6. Phân tích khả năng keo tụ nước 

Một ñiểm cần chú ý ở ñây là khả năng lắng ñục của các chất 

keo tụ còn phụ thuộc vào nồng ñộ NTU trong dung dịch. Tuy nhiên 

do hạn chế thời gian nghiên cứu chúng tôi chỉ chọn trị số NTU ban 

ñầu lớn hơn 1000 ñể làm cơ sở so sánh ñánh giá các chất keo tụ ñã 

tổng hợp ñược.  

3.6.1 Mẫu nước có ñất sét 

Bảng 3.7. Kết quả ño ñộ ñục của mẫu có ñất sét 

Tên mẫu Sau 2 giờ 
(NTU) 

Sau 4 giờ 
(NTU) 

Sau 6 giờ 
(NTU) 

Sau 12 
giờ 

(NTU) 
PAC thương mại > 1000 > 1000 949 180 
Phèn nhôm 46.8 29.6 18.9 16.9 
PASiC từ AlCl3 268 163 124 88.4 
PASiC lon nhôm 543 379 222 137 
Mẫu nước ñất sét >1000 >1000 980 550 

 Tiến hành ñồng nhất 2 gam ñất sét và 1 lít nước thủy cục. 
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 Đổ mẫu vừa tạo ra vào ống ñong 1 lít, sau ñó lần lượt thêm 

vào từ ống 1 ñến ống 4: PAC thương mại, phèn nhôm, PASiC và 

PASiC lon nhôm (mỗi loại một ống). Ống thứ 5 không thêm chất gì 

vào dùng ñể so sánh.  

Nhìn vào bảng tổng kết ñộ ñục (Bảng 3.7), 

chúng tôi nhận thấy rằng: 

 - PASiC lắng ñục tốt hơn PAC 

thương mại. PASiC tổng hợp từ AlCl3 lắng 

ñục tốt hơn PASiC tổng hợp từ lon nhôm và 

PASiC lắng ñục cho mẫu nước có ñất sét 

không tốt bằng phèn nhôm. 

 

Hình 3.22. Mẫu nước ñất sét trong quá trình lắng ñục 

3.6.2 Mẫu nước hỗn hợp 

 

 

 

 

 

Hình 3.23. Mẫu nước hỗn hợp 

chưa lắng ñục 

Hình 3.24. Mẫu nước hỗn hợp 

sau lắng ñục 

Bảng 3.8. Kết quả ño ñộ ñục của mẫu hỗn hợp 

Tên mẫu Sau 30 phút 
(NTU) 

Sau 2 giờ 
(NTU) 

Sau 4 giờ 
(NTU) 

Sau 6 giờ 
(NTU) 

PAC thương mại 351 290 214 158 
Phèn nhôm 45.7 43.6 34.7 30.1 
PASiC từ AlCl3 39.5 35.8 27.1 25.3 
PASiC từ Al(OH)3 45.2 40.1 32.7 29.9 
PASiC lon nhôm 40.6 38.6 35.3 33.9 
Mẫu nước hỗn hợp >1000 >1000 798 620 
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 Tạo một hỗn hợp bao gồm 1 gam ñất sét + 1 gam rau xanh 

xay nhuyễn + 1 gam dầu ăn. Trộn ñều và thêm vào 1 lít nước thủy 

cục. Tiến hành thí nghiệm tương tự Mục 3.6.1 và thu ñược kết quả 

như Bảng 3.8. Trong suốt thời gian thí nghiệm, chúng tôi nhận thấy 

rằng dầu ăn luôn nổi lên trên mặt nước, ñiều này chứng tỏ các chất 

keo tụ không xử lý ñược váng dầu trong nước. 

3.6.3 Mẫu nước của nhà máy BLV Quảng Nam 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.25. Mẫu nước nhà máy 

bia 

Hình 3.26. Mẫu nước nhà máy 

bia sau lắng ñục 

Bảng 3.9. Kết quả ño ñộ ñục của mẫu nước nhà máy bia 

Tên mẫu Sau 30 phút 
(NTU) 

Sau 2 giờ 
(NTU) 

Sau 4 giờ 
(NTU) 

Sau 6 giờ 
(NTU) 

PAC thương mại 253 197 135 107 
Phèn nhôm 48.2 46.5 33.1 28.2 
PASiC từ AlCl3 45.3 39.5 25.1 19.1 
PASiC từ Al(OH)3 49.7 47.3 35.8 29.9 
PASiC lon nhôm 48.4 46.6 33.3 29.5 
Mẫu nước hỗn hợp 520 491 456 397 

Mẫu nước lấy tại nhà máy bia BLV Quảng Nam ñược tiến 

hành tương tự như 2 mẫu nước tạo ra tại phòng thí nghiệm. Sau ñó 

tiến hành ño ñộ ñục của nước (Bảng 3.9). Nhìn vào kết quả ño ñộ 

ñục của các mẫu nước trên, chúng tôi nhận thấy rằng: PASiC lắng 

ñục với nước chứa nhiều chất cặn hữu cơ tốt hơn nước chỉ chứa cặn 

vô cơ và PASiC làm trong nước tốt hơn PAC. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

Vì mục ñích của ñề tài là hướng ñến mục tiêu sản xuất xanh, 

góp phần xử lý môi trường, và quan trọng nhất là có thể áp dụng sản 

xuất trong ñiều kiện thực tiễn tại Vi ệt Nam với giá thành hợp lý nên 

chúng tôi quyết ñịnh sử dụng hóa chất của Việt Nam và Trung Quốc 

trong quá trình tổng hợp PASiC. Bên cạnh ñó, chúng tôi sử dụng 

nguồn lon nhôm phế thải làm nguyên liệu ñể tổng hợp.  

Từ kết quả nghiên cứu thực hiện trong ñề tài chúng tôi ñi ñến 

một số kết luận như sau: 

1. Quá trình tổng hợp PASiC phụ thuộc nhiều vào tốc ñộ 

khuấy, thời gian lão hóa và nhiệt ñộ sấy mẫu. 

2. Để tổng hợp ñược PASiC 2/10 thì phải ñảm bảo rằng dung 

dịch mẫu phải có các giá trị: 

+ Tỷ lệ hàm lượng OH/Al = 2 + pH = 2-3.3 

+ Tỷ lệ mol Al/Si =10 + Tỷ trọng = 1.12-1.25 

 3. Khả năng làm trong nước của sản phẩm PASiC tạo thành 

dựa trên kết quả ño ñộ ñục ñã cho thấy PASiC có thời gian keo tụ 

tương ñối nhanh và hiệu quả cao. 

 4. Khảo sát thực tế trên mẫu nước của nhà máy bia BLV ñã 

cho thấy PASiC có khả năng keo tụ nhằm loại bỏ chất hữu cơ trong 

nước tốt hơn so với chất keo tụ PAC. 

 5. Đã thiết lập ñược quy trình tổng hợp PASiC trong phòng 

thí nghiệm. 

2. Kiến nghị 

Với thời gian có hạn nên kết quả nghiên cứu một số vấn ñề 

chưa ñược phân tích kỹ, ñể ứng dụng kết quả nghiên cứu này vào 
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thực tiễn sản xuất hiệu quả hơn. Tôi xin ñề xuất phát triển ñề tài như 

sau: 

1. Phân tích sự ảnh hưởng của các kim loại và các hợp chất 

khác ngoài nhôm có trong lon nhôm ñã qua sử dụng ñến chất lượng 

của nước sau khi keo tụ. 

 2. Tổng hợp PASiC cần ñược làm ở quy mô lớn hơn nữa ñể 

ngày càng tiến gần ñến một mô hình sản xuất công nghiệp. 

  


