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MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của ñề tài  

Zeolit là các aluminosilicat tinh thể, thuộc họ vi mao quản, 

kích thước ñồng ñều, bề mặt riêng và dung lượng trao ñổi cation lớn, 

có khả năng hấp phụ tốt các chất hữu cơ, có hoạt tính xúc tác và ñộ 

chọn lọc cao, lại rất bền cơ, bền nhiệt và có thể tái sinh. Do vậy, các 

zeolit ñược ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, ñặc biệt 

trong tổng hợp hữu cơ, bảo vệ môi trường, trong công nghiệp lọc hoá 

dầu và y tế.  

Ở Việt Nam nguồn tài nguyên cao lanh rất phong phú nên nếu tận 

dụng ñược nguồn tài nguyên này ñể chế tạo ra những vật liệu zeolit có 

giá trị cao sẽ rất có ý nghĩa.Nhiều nơi ở các miền Bắc như Phú Thọ, 

Yên Bái…hay miền Nam như Cần Thơ ñã xây dựng ñược các nhà 

máy chế tạo zeolit ứng dụng thành công nhiều lĩnh vực. Riêng miền 

Trung với các vùng nguyên liệu cao lanh giàu zeolit như Quảng Bình, 

Huế, Quảng Nam hứa hẹn về  việc sản xuất zeolit với nguồn nguyên 

liệu rộng lớn, rẻ tiền, tại chỗ tiết kiệm ñược nhiều chi phí.  

Kế thừa những kết quả ñã ñạt ñược trong việc tổng hợp zeolit, luận 

văn này tiến hành nghiên cứu chuyển hoá cao lanh A Lưới thành vật 

liệu zeolit Y có tỉ số  Si/Al = 1,9, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

ñến quá trình tổng hợp ñể tìm ra ñiều kiện tối ưu cho quá trình tổng 

hợp và bước ñầu nghiên cứu tính chất hấp phụ chất ñộc hữu cơ 

(toluen) của vật liệu tổng hợp ñược. 

Đây là một ñề tài có ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn mang tính thời sự 

sâu sắc nhằm chứng tỏ những ứng dụng to lớn của zeolit trong mọi 

mặt của ñời sống, ñặc biệt là ứng dụng trong việc hấp phụ các chất 
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ñộc hữu cơ nói chung và toluen nói riêng ñể xử lý ô nhiễm các chất 

hữu cơ ñộc hại, chuyển hóa chúng thành những chất có giá trị hơn. 

2. Mục ñích của ñề tài 

Đề tài ñược thực hiện với 3 mục ñích tổng quát sau ñây: 

- Chuyển hóa cao lanh A Lưới thành vật liệu zeolit Y có tỉ số  Si/Al 

=1,9  tại áp suất khí quyển trong sự có mặt của chất tạo phức hữu 

cơ thông dụng. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của ñiều kiện phản ứng ñến quá trình tổng 

hợp vật liệu zeolit  Y có tỉ số Si/Al = 1,9 từ cao lanh A Lưới.  

- Bước ñầu ñánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu zeolit Y có tỉ số 

Si/Al = 1,9  trong việc hấp phụ toluen ở trạng thái ñộng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 - Nghiên cứu tổng hợp vật liệu zeolit Y từ cao lanh A Lưới  

với tỉ số Si/Al = 1,9 tại áp suất thường với sự có mặt của chất tạo phức 

hữu cơ trong quá trình kết tinh. 

 - Khảo sát sự chuyển hóa cấu trúc cao lanh thành zeolit Y 

bằng các phương pháp hóa lý hiện ñại, từ ñó rút ra các ñiều kiện thích 

hợp ñể tổng hợp vật liệu zeolit Y  có tỉ số Si/Al = 1,9 từ cao lanh A 

Lưới. 

 - Nghiên cứu xác ñịnh tính chất tính chất hấp phụ toluene của 

vật liệu tổng hợp ñược, từ ñó ñề xuất khả năng ứng dụng sản phẩm 

vào thực tiễn. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 - Sử dụng phương pháp kết tinh thủy nhiệt ñể chuyển hóa cao 

lanh thành vật liệu zeolit Y có tỉ số Si/Al = 1,9 
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 - Sử dụng các phương pháp vật lý và hóa học hiện ñại như 

phổ nhiễu xạ rơnghen (XRD), phổ hấp thụ hồng ngoại (IR), ảnh hiển 

vi ñiện tử quét (SEM), ảnh hiển vi ñiện tử truyền qua (TEM), hấp phụ 

và giải hấp phụ nitơ (BET), phân tích nhiệt vi sai và nhiệt trọng lượng 

(DTA/TGA), phổ hấp thụ nguyên tử (AAS),… ñể nghiên cứu cấu trúc 

và thành phần của vật liệu tổng hợp ñược. 

 - Sử dụng các phương pháp trao ñổi ion và phương pháp hấp 

phụ ñể ñánh giá khả năng ứng dụng sản phẩm vào thực tiễn. 

5.Ý nghĩa khoa học của ñề tài 

Đề tài góp phần chế tạo vật liệu zeolit nói chung và zeolit Y 

nói riêng trong ñiều kiện ñơn giản và hiệu quả từ cao lanh và các 

nguyên liệu trong nước, ñồng thời xem xét khả năng ứng dụng của 

chúng trong xử lý các chất ñộc hữu cơ 

6.Cấu trúc luận văn 

Gồm có 3 chương 

Chương 1: Tổng quan tài liệu  

Chương 2: Các phương pháp thực ghiệm 

Chương 3: Kết quả và thảo luận 

              

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 

1.1. GIỚI THI ỆU VỀ CAO LANH A L ƯỚI 

1.1.1 Thành phần hóa học 

 Cao lanh A Lưới  qua phân tích nhận thấy thành phần hóa học như 

sau: hàm lượng Al2O3 = 31,77%; SiO2 = 53,95%; các oxyt khác chiếm 

từ 0,03 ÷ 11,88% [3]. 
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1.1.2. Cấu trúc tinh th ể  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               : Oxy           : hydroxyl          : Silic           : Nhôm 

       Hình 1.1.  Sơ ñồ không gian mạng lưới cấu trúc của kaolinit 

Qua phân tích và nghiên cứu nhận thấy cao lanh A Lưới có cấu trúc 

chung tương tự như các kaolinit ñã trình bày ở hình 1.. 

1.1.3. Các tính chất cơ bản của cao lanh 

1.2. GIỚI THI ỆU VỀ ZEOLIT VÀ ZEOLIT Y 

1.2.1 Sơ lược về zeolit 

1.2.1.1. Khái niệm và phân loại zeolit 

1.2.1.2 Cấu trúc tinh thể zeolit Y 

Đối với zeolit Y thuộc họ vật liệu faujazite, SBU là các vòng kép 6 

cạnh (D6R). Đơn vị cấu trúc cơ bản của zeolit Y là sodalit. Sodalit là 

một khối bát diện cụt gồm 8 mặt 6 cạnh và 6 mặt 4 cạnh do 24 tứ diện 

TO4 ghép lại. Mỗi nút mạng của zeolit Y ñều là các bát diện cụt và 

mỗi bát diện cụt liên kết với 4 bát diện cụt khác ở mặt 6 cạnh thông 

qua liên kết cầu oxi (phối trí tứ diện như các ñỉnh cacbon trong cấu 

c 
= 

a 
c 

b
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trúc kim cương). Số mặt 6 cạnh của bát diện cụt là 8, do ñó tồn tại 4 

mặt 6 cạnh còn trống của mỗi bát diện cụt trong zeolit Y. Hình I.4 

trình bày cấu trúc khung mạng của zeolit Y. Theo kiểu cấu trúc này, 

một ô mạng cơ sở chứa 8 bát diện cụt. Do vậy, trong một ô mạng cơ 

sở, tổng số tứ diện SiO4 và AlO4
−

 bằng 192 và chứa 384 oxy. Kiểu 

sắp xếp trong cấu trúc này tạo ra các hốc lớn (hốc α) với ñường kính 

khoảng 13Å. Mỗi hốc lớn thông với 4 hốc lớn khác qua các vòng 12 

nguyên tử oxy có ñường kính bằng 7,4 Å tạo nên một cấu trúc mạng 

có ñộ rỗng cao. Các tâm hoạt ñộng xúc tác cho nhiều phản ứng hầu 

hết nằm trong những hốc lớn. Khi hốc lớn thông với hốc nhỏ (sodalit 

– hốc β) hoặc các hốc nhỏ thông với nhau qua cửa sổ ñược giới hạn 

bởi vòng 6 nguyên tử oxi tạo nên hệ thống mao quản thứ cấp có 

ñường kính bằng 2,2 Å nhỏ hơn nhiều so với kích thước phân tử nên ít 

ñược quan tâm trong xúc tác 

1.2.2. Các tính chất của zeolit Y 

a. Tính chất xúc tác 

b. Tính chất chọn lọc hình dạng 

c. Tính chất trao ñổỉ cation 

d.Tính chất hấp phụ 

1.2.3. Ứng dụng của zeolit Y  

1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP ZEOLIT 

1.3.1.Tổng hợp zeolit từ nguồn Si và Al tinh khiết  

1.3.1.1. Các giai ñoạn cơ bản trong quá trình hình thành zeolit 

1.3.1.2. Cơ chế kết tinh 

1.3.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình hình thành zeolit 

1.3.2. Tổng hợp zeolit từ khoáng sét tự nhiên 
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CHƯƠNG 2 :  PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM  

 

2.1. HÓA CHẤT VÀ DỤNG CỤ 

2.2. XỬ LÝ NGUYÊN LI ỆU CAO LANH A L ƯỚI 

Ta sử dụng cao lanh nguyên khai loại 1 có màu trắng lấy từ mỏ 

A Lưới. Cao lanh nguyên khai ñược sơ tuyển ñể loại bỏ cát, sỏi, các 

khoáng vô cơ và các chất hữu cơ... bằng cách hòa tan trong nước rồi 

lọc gạn lấy phần huyền phù sạch [2], [4]. Quá trình này ñược lặp lại 

nhiều lần, huyền phù thu ñược lần cuối ñem lọc lấy chất rắn rồi sấy 

khô ở 105oC, sau ñó ñược nghiền, rây ñến cỡ hạt 0,25 mm. 

Cao lanh ñã sơ chế ñược ñem nung trong không khí ñến 3000C 

với tốc ñộ gia nhiệt là 20C/phút và duy trì ở nhiệt ñộ này trong 1h. Sau 

ñó tiếp tục nâng nhiệt ñộ trên 6000C và duy trì trong 3h. Mẫu cao lanh 

sau khi xử lý nhiệt ñược gọi chung là metacaolanh 1.  

2.3. TỔNG HỢP ZEOLIT Y CÓ T Ỷ SỐ Si/Al = 1,9 VÀ NGHIÊN 

CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG 

2.3.1. Tổng hợp zeolit NaY có tỷ lệ Si/Al = 1,9 

Nguyên liệu metacaolanh 1 ñược phối trộn với chất tạo phức 

CNy, kiềm, muối ăn, thủy tinh lỏng, nước theo tỷ lệ Na2O/Al2O3 =3,5; 

H2O/Al2O3=140; NaCl/Al2O3 = 2,0; SiO2/Al 2O3  = 5,0 và CNy/ Al2O3 

=1,2. Qúa trình kết tinh thủy nhiệt thực hiện trong 12h tại nhiệt ñộ 

950C. Sau phản ứng, mẫu ñược lọc rửa bằng nước cất ñến pH = 8 và 

sấy khô ở 1050C, nghiền mịn rây ñến cỡ hạt 0,15 mm. Sản phẩm ký 

hiệu là NaY-12. 

NaY-12 ñược ñem ñi xác ñịnh các tính chất như dung lượng trao ñổi 

cation CEC, ñộ hấp phụ nước và benzen, xác ñịnh cấu trúc và ñộ tinh 
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thể bằng các phương pháp SEM, XRD, IR, BET và xác ñịnh thành 

phần hóa học 

2.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng kiềm 

Lập một cụm 3 mẫu thí nghiệm từ nguyên liệu metacaolanh 1 

có thành phần hỗn hợp gel với tỷ lệ mol như sau: 

1) 4,0Na2O.Al2O3.5,0SiO2.140H2O.1,2CNy.2,0NaCl 

2) 3,5Na2O.Al2O3.5,0SiO2.140H2O.1,2CNy.2,0NaCl 

3) 3,0Na2O.Al2O3.5,0SiO2.140H2O.1,2CNy.2,0NaCl 

Sau khi phối liệu với nhau theo tỉ lệ như trên thì cả 03 mẫu ñều 

ñược làm già ở nhiệt ñộ phòng trong 72h, có khuấy và ñược kết tinh 

thủy nhiệt ở 950C trong 12h. Sản phẩm sau kết tinh ñược lọc rửa ñến 

pH = 8, sấy khô ở 1100C rồi ñược nghiền, rây ñến cỡ hạt  0,15 mm. 

Các mẫu tương ứng ñược kí hiệu là NaY-Na4.0, NaY-Na3.5 và 

NaY-Na3.0. 

2.3.3. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ Cl-/OH- 

Tạo lập 03 mẫu thí nghiệm từ nguyên liệu metacaolanh 1 có 

thành phần hỗn hợp gel với tỷ lệ mol như sau: 

 1)  3,0Na2O.Al2O3.3,8SiO2.140H2O.1,2CNy.3,0NaCl 

 2)  3,5Na2O.Al2O3.5,0SiO2.140H2O.1,2CNy.2,0NaCl 

  3)  4,0Na2O.Al2O3.3,8SiO2.140H2O.1,2CNy.1,0NaCl 

Sau ñó các mẫu trên ñều ñược làm già ở nhiệt ñộ phòng trong 

72h, có khuấy và gel già hoá ñược kết tinh thủy nhiệt ở 950C trong 

12h. Sản phẩm sau kết tinh ñược lọc rửa ñến pH = 8, sấy khô ở 1050C 

rồi ñược nghiền, rây ñến cỡ hạt 0,15 mm. Mẫu thí nghiệm tương ứng 

ñược kí hiệu là NaY-3.0/3.0, NaY-2.0/3.5, NaY-1.0/4.0. 

2.3.4. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng muối NaCl 
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Tạo lập một cụm 3 mẫu thí nghiệm từ nguyên liệu metacaolanh 

1 có thành phần hỗn hợp gel với tỷ lệ mol như sau: 

 1)  3,5Na2O.Al2O3.5,0SiO2.140H2O.1,2CNy.1,0NaCl 

 2)  3,5Na2O.Al2O3.5,0SiO2.140H2O.1,2CNy.2,0NaCl 

 3)  3,5Na2O.Al2O3.5,0SiO2.140H2O.1,2CNy.3,0NaCl 

 Sau khi ñã ñược phối trộn với nhau theo tỉ lệ như trên, các 

mẫu ñều ñược làm già ở nhiệt ñộ phòng trong 72h, có khuấy và ñược 

kết tinh thủy nhiệt ở 950C trong 12h. Sản phẩm sau kết tinh ñược lọc 

rửa ñến pH = 8, sấy khô ở 1050C rồi ñược nghiền, rây ñến cỡ hạt 0,15 

mm. 

 Các mẫu tương ứng ñược kí hiệu là NaY-Cl1.0, NaY-Cl2.0, 

NaY-Cl3.0. 

 2.3.5. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian làm già 

Tạo lập 05 mẫu thí nghiệm từ nguyên liệu metacaolanh 1 có 

thành phần hỗn hợp gel với tỷ lệ mol giống nhau là: 

3,5Na2O.Al2O3.5,0SiO2.140H2O.1,2CNy. 2,0NaCl. 

 Các mẫu ñược làm già ở nhiệt ñộ phòng với thời gian thay ñổi 

0h, 24h, 48h, 72h và 96h. Sau khi ñược làm già, tất cả ñều ñược kết 

tinh thủy nhiệt ở 950C trong 12h. Sản phẩm sau kết tinh ñược lọc rửa 

ñến pH = 8, sấy khô ở 1050C rồi ñược nghiền, rây ñến cỡ hạt 0,15 

mm.  

Các mẫu tương ứng ñược kí hiệu là NaY-L0, NaY-L24, NaY-

L48, NaY-L72 và NaY-L96. 

2.3.6. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian kết tinh  

Tạo lập 05 mẫu thí nghiệm có thành phần hỗn hợp gel với tỷ lệ 

mol như nhau là: 3,5Na2O.Al2O3.5,0SiO2.140H2O.1,2CNy.2,0NaCl. 
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Trong ñó tất cả các mẫu ñều ñược làm già ở nhiệt ñộ phòng trong thời 

gian 72h, có khuấy rồi ñược kết tinh ở 950C với thời gian thay ñổi 

tương ứng là 6h, 9h, 12h, 18h và 24h. Sản phẩm sau kết tinh ñược lọc 

rửa ñến pH = 8, sấy khô ở 1050C rồi ñược nghiền, rây ñến cỡ hạt 0,15 

mm.  

Các mẫu trên ñược kí hiệu là NaY-K6, NaY-K9, NaY-K12, 

NaY-K18 và NaY-K24. 

2.3.7. Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp xử lý nguyên liệu 

Tạo lập 02 mẫu thí nghiệm từ nguyên liệu metacaolanh 1 và 

nguyên liệu metacaolanh 2 có thành phần hỗn hợp gel với tỷ lệ mol 

như nhau: 3,5Na2O.Al2O3. 5,0SiO2.140H2O.1,2CNy.2,0NaCl.  

Sau khi phối trộn cả 02 mẫu ñều ñược làm già ở nhiệt ñộ 

phòng trong 72h, có khuấy và ñược kết tinh thủy nhiệt ở 950C trong 

12h. Sản phẩm sau kết tinh ñược lọc rửa ñến pH = 8, sấy khô ở 1050C 

rồi ñược nghiền, rây ñến cỡ hạt 0,15 mm. Các mẫu tương ứng ñược kí 

hiệu là NaY-12 và NaY-12a. 

2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC SẢN PHẨM  

2.4.1. Phương pháp phổ XRD 

2.4.2. Phương pháp phổ IR 

2.4.3. Phương pháp SEM 

2.4.4.  Phương pháp BET 

2.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CH ẤT SẢN 

PHẨM  

2.5.1. Xác ñịnh tổng dung lượng trao ñổi cation 

2.5.2. Xác ñịnh ñộ hấp phụ toluen ở trạng thái ñộng 
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              Hình 3.2. Phổ IR của mẫu NaY-12 (a) và mẫu Y chuẩn (b) 

CHƯƠNG 3:   KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. KẾT QUẢ TỔNG HỢP VẬT LI ỆU ZEOLIT Y CÓ T Ỉ SỐ 

Si/Al = 1,9 

3.1.1 Kết quả xác ñịnh cấu trúc zeolit Y có tỉ số Si/Al = 1,9 

Theo như phổ XRD thu ñược, phổ ñồ của mẫu zeolit tổng hợp không 

còn các pic ñặc trưng của kaolinit, ñiều này cho biết nguyên liệu ñã 

chuyển hóa hết. 

Trên phổ ñồ của mẫu zeolit Y chuẩn chỉ chứa một pha NaY 

tổng hợp cho thấy sự xuất hiện của các pic ñặc trưng cho duy nhất 

chứng tỏ ñộ tinh thể ñạt 100%.  . Từ kết quả phổ XRD, tính ñược 

zeolit Ychuẩn có ñộ tinh thể 100%, zeolit tổng hợp NaY-12 có ñộ tinh 

thể khoảng 95%. Tỉ số SiO2/Al 2O3 trong zeolit Ychuẩn  là 4,5 còn ñối 

với zeolit NaY-12 là 3,8 (Tương ứng với zeolit Y có tỉ số Si/Al = 1,9). 
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          Kết quả phân tích phổ IR hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên 

cứu phổ nhiễu xạ Rơngen.  

 

  

 

 

 

 

 

      Trên hình 3.3, ảnh SEM của mẫu tổng hợp ño ñược kích thước hạt 

bằng 700nm, trong khi mẫu chuẩn bằng 500nm. Cả 2 ảnh ñều cho 

thấy các tinh thể zeolit Y tạo thành khá rõ ràng và hầu như không thấy 

có lẫn pha lạ. 

3.1.2. Kết quả xác ñịnh tính chất zeolit Y có tỉ số Si/Al =1,9 

Bảng 3.1. CEC, AH2O, AC6H6 và ñộ tinh thể của mẫu NaY-12 và Y 

chuẩn 

Kí hiệu mẫu CEC, meq/100g 
AH2O, 

%TL 

AC6H6, 

%TL 
Độ tinh thể, % 

NaY-12 255 23 26 95 

Y chuẩn 235 24 27 100 

Hình 3.3. Ảnh SEM của mẫu NaY-12 (a) và mẫu Y chuẩn (b) 
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Kết quả xác ñịnh tính chất cho thấy CEC của mẫu zeolit NaY-

12 tổng hợp lớn hơn CEC của zeolit Y chuẩn của Mỹ. Điều này phù 

hợp với kết quả nghiên cứu cấu trúc, zeolit tổng hợp có tỉ số Si/Al 

thấp hơn mẫu chuẩn.. 

Tóm lại, từ cao lanh A Lưới, bằng kỹ thuật già hóa gel ở nhiệt 

ñộ phòng và kết tinh 12h ở 950C trong sự có mặt của CNy, zeolit Y 

(dạng NaY) có tỷ số Si/Al = 1,9 ñã ñược tổng hợp với ñộ tinh thể cao 

(95%), các tính chất khác như ñộ hấp phụ nước và benzen hầu như 

tương tự mẫu zeolit Y chuẩn của Mỹ 

3.2. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH 

VẬT LI ỆU ZEOLIT NaY CÓ T Ỉ SỐ Si/Al = 1,9 

3.2.1. Ảnh hưởng của hàm lượng kiềm 

. Tăng hàm lượng OH−  dẫn tới tăng ñộ hoà tan các nguyên 

liệu, tạo ra dung dịch ñồng ñều hơn, giúp nhanh ñạt tới trạng thái quá 

bão hoà ñể hình thành nhiều mầm tinh thể. Vì thế, nồng ñộ OH−  thích 

hợp và ñủ lớn có thể tạo ra tinh thể nhiều trong một khoảng thời gian 

không ñổi. Kết quả này cũng phù hợp với phương pháp XRD.  

Bảng 3.2. CEC, AH2O, AC6H6, ñộ tinh thể và kích thước hạt zeolit 

của các mẫu có hàm lượng kiềm khác nhau. 

Kí hiệu mẫu CEC, meq/100g 
AH2O, 

%TL 

AC6H6, 

%TL 
Độ tinh thể, % 

NaY-Na4.0  255 23 26 95 

NaY-Na3.5  232 21 21 93 

NaY-Na3.0 190 18 18 90 
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3.2.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ Cl − /OH −  

Bảng 3.3. CEC, AH2O, AC6H6 và ñộ tinh thể của các mẫu có tỷ lệ 

Cl − /OH −  khác nhau 

Kí hiệu mẫu CEC, meq/100g 
AH2O, 

%TL 

AC6H6, 

%TL 
Độ tinh thể, % 

NaY-3.0/3.0  246 22 23 94 

NaY-2.0/3.5 255 23 26 95 

NaY-1.0/4.0 197 16 17 82 

Ta thấy khi giảm hàm lượng OH−  và thay bằng Cl−  tương 

ứng (tức tỷ lệ Cl − /OH −  tăng lên từ 1,0 →1,75→ 4) thì CEC, hấp phụ 

nước, hấp phụ benzen, ñộ tinh thể ñều ñạt cực ñại tại giá trị 1,75. Điều 

này cũng ñược chỉ ra trên phổ XRD 

Như vậy, có thể ở vùng tỷ lệ Cl − /OH −  thấp quá hay cao quá, thì Cl−  

ñóng vai trò chất ức chế OH−  làm giảm vai trò làm tác nhân khoáng 

hoá của OH−  dẫn ñến giảm chất lượng sản phẩm. 

 3.2.3. Ảnh hưởng của hàm lượng NaCl 

Bảng 3.4. CEC, AH2O, AC6H6 và ñộ tinh thể của các mẫu có hàm 

lượng NaCl khác nhau 

Kí hiệu mẫu CEC, meq/100g 
AH2O, 

%TL 

AC6H6, 

%TL 
Độ tinh thể, % 

NaY-Cl1.0  232 21 21 93 
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NaY-Cl2.0 255 23 26 95 

NaY-Cl3.0 243 20 19 90 

     

Ta thấy các mẫu ñều có CEC, AH2O, AC6H6, ñộ tinh thể cao. 

Khi tăng hàm lượng NaCl thì các giá trị CEC, AH2O, AC6H6 và ñộ 

tinh thể zeolit tăng rồi giảm. Trong ñó mẫu NaY-Cl2.0 là tốt nhất. 

Điều ñó chứng tỏ NaCl tốt cho quá trình tổng hợp zeolit Y và giá trị 

thích hợp là NaCl/Al2O3 = 2,0. 

3.2.4. Ảnh hưởng của thời gian làm già 

Bảng 3.5. CEC, AH2O, AC6H6 và ñộ tinh thể của các mẫu có thời gian 

làm già khác nhau 

Kí hiệu mẫu CEC, meq/100g 
AH2O, 
%TL 

AC6H6, 
%TL 

Độ tinh thể, % 

NaY-L48  240 19 20 82 

NaY-L72 255 23 26 95 

NaY-L96 250 23 25 94 

Từ bảng 3.5 ta thấy khi thời gian làm già tăng, dung lượng 

trao ñổi CEC, ñộ hấp phụ benzen (AC6H6), ñộ hấp phụ nước (AH2O), 

ñộ tinh thể ñều ñạt cực ñại tại thời gian làm già bằng 72 giờ.  

3.2.5. Ảnh hưởng của thời gian kết tinh  

Để ñánh giá sơ bộ kết quả tổng hợp ta xác ñịnh tổng dung lượng 

trao ñổi cation (CEC) và khả năng hấp phụ nước, benzen của các mẫu. 

Kết quả thu ñược ñược thống kê trong bảng 3.6. 
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Bảng 3.6. CEC, AH2O, AC6H6 và ñộ tinh thể của các mẫu có thời gian 

kết tinh khác nhau 

          Từ bảng kết quả bảng 3.6 ta thấy, theo sự tăng của thời gian kết 

tinh, các giá trị CEC, AH2O, AC6H6, ñộ tinh thể ñều ñạt cự ñại sau 12 

giờ kết tinh. Tất cả các mẫu ñều cho số liệu CEC và hấp phụ cao 

chứng tỏ ñã có sự hình thành zeolit NaY từ nguyên liệu ban ñầu.  

3.2.6. Ảnh hưởng của phương pháp xử lý nguyên liệu 

 Qua kết quả bảng 3.7 ta thấy mẫu NaY-12 và NaY-12a cho kết 

quả hấp phụ nước, benzen, CEC và ñộ tinh thể ñều rất cao. Tuy nhiên 

mẫu NaY-12a luôn cao hơn một chút. Kết quả này ñã chứng tỏ nguyên 

liệu khi xử lý axit có khả năng chuyển hóa thành vật liệu zeolit NaY 

cao hơn so với nguyên liệu không xử lý axit. 

Kí hiệu mẫu CEC, meq/100g 
AH2O, 

%TL 

AC6H6, 

%TL 
Độ tinh thể, % 

NaY-K9 234 19 20 92 

NaY-K12 255 23 26 95 

NaY-K18 230 18 19 91 
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Bảng 3.7. CEC, AH2O, AC6H6, ñộ tinh thể của các mẫu NaY-12 (a) 

và NaY-12a (b) 

Kí hiệu mẫu CEC, meq/100g 
AH2O, 

%TL 

AC6H6, 

%TL 
Độ tinh thể, % 

NaY-12  255 23 26 95 

NaY-12a 256 24 27 96 

Khi tạp chất trong gel ít, quá trình kết tinh luôn diễn ra thuận 

lợi hơn. Điều này có nghĩa là các tạp chất trong nguyên liệu ban ñầu 

gây bất lợi ñến chất lượng và kích thước hạt zeolit NaY. Như vậy, vấn 

ñề xử lý làm sạch nguyên liệu trước khi tổng hợp zeolit NaY là rất 

quan trọng.  

3.3. TÍNH CHẤT HẤP PHỤ TOLUEN CỦA VẬT LI ỆU ZEOLIT 

NaY CÓ TỈ SỐ Si/Al = 1,9 

3.3.1. Đường chuẩn toluen 

3.3.2. Khả năng hấp phụ Toluen 

Bảng 3.8. Kết quả hấp phụ - nhả hấp phụ toluen của mẫu zeolit Y 

chuẩn và NaY-12 

Nồng ñộ toluen trong khí ra 
Thời gian ño 

(phút) C Y chuẩn 

(ppm) 
C/C0 

C NaY-12 

(ppm) 
C/C0 

Hấp phụ ở 400C     

5 1180 0.079 253 0.017 



 19 

10 1830 0.122 320 0.021 

15 5515 0.368 835 0.056 

20 9030 0.602 3070 0.205 

25 11015 0.734 6880 0.459 

30 13221 0.881 12085 0.806 

35 13803 0.920 14098 0.940 

40 14051 0.937 14520 0.968 

45 14556 0.970 14885 0.992 

Nhả hấp phụ ở 3000C     

1 38693 2.580 49238 3.283 

6 12016 0.801 14658 0.977 

11 4080 0.272 2886 0.192 

16 1582 0.105 505 0.034 

21 515 0.034 221 0.015 

26 352 0.023 - - 

Qua bảng 3.8 và ñồ thị (hình 3.11) ta thấy cả 2 mẫu ñều hấp 

phụ rất tốt toluen, tuy nhiên có sự khác nhau rõ rệt về khả năng hấp 

phụ và nhả hấp phụ toluen. Ở giai ñoạn ñầu (20 phút ñầu) thì ñồ thị 

hấp phụ của mẫu NaY-12 thấp hơn và có ñộ dốc nhỏ hơn so với ñồ thị 

của mẫu zeolit NaY chuẩn. Còn ở giai ñoạn sau (từ phút thứ 20 trở ñi) 

ñồ thị hấp phụ của mẫu NaY-12 vẫn nằm dưới nhưng lại có ñộ dốc lớn 

hơn. Điều ñó chứng tỏ mẫu NaY-12 có khả năng hấp phụ nhanh hơn 

và nhiều hơn mẫu zeolit NaY chuẩn. 
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Hình 3.11. Đồ thị hấp phụ tolen của vật liệu NaY-12 và zeolit NaY 

chuẩn 

 

 

 

 

Hình 3.12. Đồ thị nhả hấp phụ toluen của vật liệu NaY-12 và zeolit 

NaY chuẩn 

Còn với quá trình nhả hấp phụ thì ta thấy mẫu NaY-12 nhả 

hấp phụ nhiều hơn và nhanh hơn mẫu zeolit Y chuẩn. Độ dốc của ñồ 

thị nhả hấp phụ rất lớn chứng tỏ quá trình nhả hấp phụ xảy ra nhanh. 

Chỉ sau khoảng 12 phút mẫu NaY-12 ñã gần như nhả hấp phụ xong, 

còn mẫu zeolit Y chuẩn thì cần hơn 16 phút. 

Các kết quả này cũng phù hợp với kết qủa của các phương 

pháp khác như: XRD, CEC, AH2O, AC6H6 . 
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3.3.3. Ảnh hưởng của thời gian hoạt hóa 

Bảng 3.9. Kết quả hấp phụ - nhả hấp phụ toluen của NaY-12 với các 

thời gian hoạt hóa khác nhau 

Nồng ñộ toluen trong khí ra (ppm) 
Thời gian ño 

(phút) NaY-12 

hoạt hóa 1h 

NaY-12 

hoạt hóa 2h 

NaY-12 

hoạt hóa 3h 

Hấp phụ ở 400C    

5 450 253 241 

10 1030 320 342 

15 3125 835 726 

20 6692 3070 2732 

25 11015 6880 6581 

30 13631 12085 11240 

35 14547 14098 13866 

40 14895 14520 14280 

45 14966 14885 14590 

Nhả hấp phụ ở 3000C    

1 43964 49238 50662 

6 12256 14658 14690 

11 2460 2886 2812 

16 606 505 562 

21 300 221 216 

Từ bảng số liệu và hình 3.13 ta nhận thấy, khi tăng thời gian 

hoạt hóa thì khả năng hấp phụ và lượng hấp phụ tăng lên. 
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Hình 3.13. Đồ thị hấp phụ toluen của vật liệu NaY-12 có thời gian 

hoạt hóa khac nhau 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.14. Đồ thị nhả hấp phụ toluen của vật liệu NaY-12 có thời 

gian hoạt hóa khac nhau 

Khả năng hấp phụ của mẫu có thời gian hoạt hóa 3h cao hơn 

mẫu 2h nhưng không nhiều, ñường cong hấp phụ - nhả hấp phụ rất sát 
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nhau. Như vậy thời gian hoạt hóa thích hợp là 2h vì khi ñó mẫu ñã ñủ 

ñiều kiện ñể hấp phụ tốt mà lại có lợi về mặt năng lượng hơn. 

3.3.4. Độ bền hấp phụ 

Bảng 3.10. Kết quả hấp phụ - nhả hấp phụ toluen của NaY-12 

Nồng ñộ toluen trong khí ra (ppm) Thời gian ño 
(phút) Lần 1 Lần 5 
Hấp phụ ở 400C   

5 253 360 

10 320 422 

15 835 819 

20 3070 3360 

25 6880 6967 

30 12085 12275 

35 14098 14214 

40 14520 14691 

45 14885 14789 

Nhả hấp phụ ở 3000C   

1 49238 48109 

6 14658 13680 

11 2886 3258 

16 505 541 

21 221 376 

Từ kết quả trên ta nhận thấy sự hấp phụ và nhả hấp phụ giữa 

lần 1 và lần 5 hầu như không thay ñổi, lần thứ 5 có thấp hơn nhưng 

không ñáng kể. Các ñường cong hấp phụ - nhả hấp phụ ñều gần trùng 

nhau chừng tỏ mẫu NaY-12 tổng hợp ñược có ñộ bền hấp phụ rất tốt 

và ổn ñịnh. 
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KẾT LUẬN 

*. KẾT LUẬN 

1. Bằng phương pháp kết tinh thủy nhiệt ở 95oC, từ cao lanh 

A Lưới ñã tổng hợp thành công vật liệu zeolit NaY có tỉ số Si/ Al =1,9 

trong sự có mặt của chất tạo cấu trúc hữu cơ ña năng CNy. Vật liệu 

tạo thành có ñộ tinh thể 95%, có dung lượng trao ñổi ion 255 

meq/100g, ñộ hấp phụ nước và benzen ở trang thái tĩnh tương ứng 

bằng 23 và 26%. 

2. Đã khảo sát các yếu tố có ảnh hưởng ñến quá trình kết tinh 

zeolit NaY từ cao lanh A Lưới như hàm lượng kiềm, tỷ lệ Cl- /OH-, 

hàm lượng NaCl, thời gian kết tinh, thời gian làm già, phương pháp xử 

lý nguyên liệu. Kết quả thực nghiệm ban ñầu cho thấy, khi tăng hàm 

lượng kiềm sẽ làm cho quá trình kết tinh dễ dàng hơn. Các yếu tố khác 

ñều có ảnh hương mạnh ñến sự hình thành zeolit NaY. Các tỷ lệ mol 

thích hợp rút ra là: Cl-/OH- = 1,75; NaCl/Al2O3 = 2,0; thời gian làm 

già 72 giờ và thời gian kết tinh 12 giờ ở nhiệt ñộ 95oC. 

3. Đã khảo sát tính chất hấp phụ toluen của vật liệu zeolit 

NaY có tỉ số Si/ Al= 1,9. Kết quả cho thấy vật liệu zeolit tổng hợp 

ñược có khả năng hấp phụ tốt toluen, ñộ bền hấp phụ cao và thời gian 

hoạt hóa khoảng 2h là thích hợp. 

4. Đã sử dụng các phương pháp hóa hlys hiện ñại như XRD, 

IR, SEM, CEC, GC,… ñể ñặc trưng cấu trúc và tính chất của các mẫu 

thí nghiệm. Các kết quả thu ñược ñều cho mức ñộ phù hợp ñáng tin 

cậy. 
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*. KIẾN NGHỊ 

Các kết quả nghiên cứu tổng hợp zeolit NaY từ cao lanh A 

Lưới trong bản luận văn này là ñáng tin cậy. Tuy nhiên, các thử 

nghiệm ứng dụng zeolit NaY thu ñược mới chỉ là bước ñầu. Cần tiếp 

tục nghiên cứu thêm các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình tổng hợp 

zeolit NaY từ cao lanh A Lưới và các thử nghiệm ứng dụng khác nhau 

trong các lĩnh vực hấp phụ và xúc tác của công nghệ lọc hoá dầu và 

bảo vệ môi trường. 

 

 


