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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong một vài thập kỷ gần đây, cùng với sự phát triển nhanh 
chóng của đất nước, ngành công nghiệp Việt Nam đã có những tiến 
bộ không ngừng. Bên cạnh những tác động tích cực do ngành công 
nghiệp mang lại thì cũng phải kể đến những tác động tiêu cực. Một 
trong những mặt tiêu cực đó là các loại chất thải do các ngành công 
nghiệp, đặc biệt là lượng kim loại nặng thải ra ngày càng nhiều làm 
ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khoẻ của người dân. Tuy 
nhiên hiện nay ở Việt Nam việc xử lý các nguồn nước thải chứa kim 
loại nặng từ các nhà máy vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức.  

Trước hiện trạng trên, đòi hỏi phải có những phương pháp thích 
hợp, hiệu quả để xử lý kim loại nặng nhằm tránh và hạn chế những 
tác động xấu của nó đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.  

Chitosan là một aminopolysaccharide thu được bằng cách 
deacetyl hóa Chitin, đó là một trong các polyme tự nhiên phong phú 
nhất và có sẵn chủ yếu ở lớp vỏ của giáp xác như tôm, cua [8]. Do 
đó, Chitosan là nguyên liệu khá rẻ nhưng lại có nhiều tính chất quý 
giá nên rất được quan tâm. Hơn nữa, nước ta lại có nguồn hải sản lớn 
và ngành hải sản khá phát triển, vì vậy việc tận dụng nguồn phế thải 
không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần hạn 
chế được sự ô nhiễm môi trường. 

Mặc dù Chitosan được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực 
như y học, nông nghiệp, dược phẩm, công nghệ… Trong đó nhóm 
amin của  2- amino- 2 -glucose - D - deoxy (glucosamin) là đơn vị 
đóng một vai trò quan trọng, nhưng đồng thời cũng chính nhóm amin 
là nguyên nhân cho việc hòa tan của Chitosan trong môi trường có 
tính axit [31]. Đây là một bất lợi nghiêm trọng từ quan điểm thực tế. 
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Do đó, yêu cầu đặt ra là phải cải thiện tính tan của Chitosan. Để khắc 
phục nhược điểm đó thì người ta đã nghiên cứu phản ứng ở vị trí 
nhóm amin (–NH2) của Chitosan bằng các tác nhân là 
Glutarandehyde (GLA). 

Sản phẩm phản ứng tạo liên kết ngang của Chitosan và 
Glutaraldehyde có tính chất lí hoá khác so với Chitosan. Chitosan 
được tạo liên kết ngang không tan trong môi trường axit, bazơ và 
nước nên được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Nhưng cũng 
chính những liên kết ngang của Chitosan với Glutaraldehyde đó làm 
tăng lực liên kết giữa các mạch polime, hạt sẽ bền hơn và hạt có độ 
trương nở kém.Vì thế khả năng hấp phụ các ion kim loại kém hơn 
Chitosan. Điều đó đã được chứng minh bằng thực nghiệm của một số 
tác giả [12], [24], [26], [31]. Với thực tế như vậy, tôi đã nghĩ đến 
việc nghiên cứu một vật liệu cải tiến mới có hạt vừa không tan trong 
môi trường axit, bazơ và nước vừa có khả năng hấp phụ ion kim loại 
tốt hơn. Đó là yêu cầu cần thiết và cũng là lý do tôi chọn đề tài “ 
Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ Chitosan – Glutaraldehyde 
với chất tạo khung Cu2+ và ứng dụng hấp phụ ion kim loại Cd 
trong dung dịch nước ”  
2. Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ Chitosan – 
Glutaraldehyde với chất tạo khung Cu2+ 

Khảo sát khả năng hấp phụ của VLHP đối với ion kim loại Cd2+ 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là vật liệu hấp phụ Chitosan được tạo liên 
kết ngang với Glutaraldehyde với chất tạo khung Cu2+ 

 Chitosan được mua ở Công ty TNHH MTV Chitosan VN – 
Kiên Giang. 
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 Glutaraldehyde được mua ở Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học 
Thịnh Phát – Hà Nội.  

4. Phương pháp nghiên cứu  
4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

        4.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 
* Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài  

 Ý nghĩa khoa học 
Nghiên cứu điều chế VLHP Chitosan – Glutaraldehyde với chất 

tạo khung Cu2+. 
Khảo sát khả năng hấp phụ ion Cd2+ của VLHP Chitosan – 

Glutaraldehyde  với chất tạo khung Cu2+ . 
 Ý nghĩa thực tiễn 

Nâng cao giá trị sử dụng nguồn phế liệu thủy sản. 
Nghiên cứu và điều chế được VLHP  không tan trong các môi 

trường axit, bazơ, nước và có khả năng hấp phụ tốt các ion kim loại 
trong nước. 
5.  Cấu trúc luận văn 

MỞ ĐẦU 
Chương 1 : Tổng quan 
Chương 2 : Thực nghiệm 
Chương 3: Kết quả và thảo luận 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN 

1.1. TỔNG QUAN VỀ KIM LOẠI ĐỒNG ( Cu ), CADIMI ( Cd ) 
 1.1.1. Trạng thái thiên nhiên  

1.1.2.  Độc tính của kim loại Cu, Cd 
1.2. TỔNG QUAN VỀ CHITOSAN VÀ MỘT SỐ ỨNG 
DỤNG   
 1.2.1. Cấu tạo của Chitosan  
 1.2.2. Tính chất của Chitosan  
 1.2.3. Khả năng hấp phụ ion kim loại của Chitosan  
 1.2.4. Phản ứng liên kết ngang (lưới hóa) của Chitosan và 
Glutaraldehyde  
 1.2.5. Ứng dụng      

1.2.6. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 
1.3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG 
TRONG NƯỚC  

1.3.1. Phương pháp kết tủa 
1.3.2. Phương pháp trao đổi ion  
1.3.3. Phương pháp điện hóa 
1.3.4. Phương pháp hấp phụ  

1.4. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC  
1.4.1. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (UV-VIS)  
1.4.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS )  
1.4.3. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) 
1.4.4. Phương pháp phổ hồng ngoại (IR) 
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CHƯƠNG 2 

THỰC NGHIỆM 

2.1. NGUYÊN VẬT LIỆU, HÓA CHẤT, THIẾT BỊ, DỤNG CỤ  
2.2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

Nội dung nghiên cứu được thực hiện theo sơ đồ thực nghiệm sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

Hình 2.1. Sơ đồ quy trình thực nghiệm 

Chitosan (CTS) Dung dịch Cu2+ 

CTS - Cu2+ Glutaraldehyde (GLA) 

CTS - Cu2+ - GLA 

VLHP 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng: 
1. pH  
2. Thời gian khuấy từ 
3. Nồng độ dung dịch Cu2+ 

Khảo sát tỉ lệ CTS - Cu2+ / GLA 

1. HNO3 0.5M 
2. Rửa bằng nước cất đến trung tính 

1. Kiểm tra thông số vật lý: độ
tan và độ trương nở 
2. Kiểm tra cấu trúc VLHP bằng 
SEM, phổ IR 

 Khảo sát khả năng hấp phụ 
ion Cd2+ trong dung dịch 
nước. 
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2.3. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ 
TRÌNH HẤP PHỤ ION KIM LOẠI Cu2+ CỦA CHITOSAN 

 2.3.1. Lập đường chuẩn dung dịch Cu2+ 

2.3.2. Khảo sát yếu tố pH đến khả năng hấp phụ Cu2+ của 
Chitosan 

2.3.3. Khảo sát yếu tố thời gian khuấy từ đến khả năng hấp 
phụ Cu2+ của Chitosan 
 2.3.4. Khảo sát yếu tố nồng độ Cu2+ đến khả năng hấp phụ 
của Chitosan 
2.4. ĐIỀU CHẾ CHITOSAN – GLUTARALDEHYDE CÓ 
CHẤT TẠO KHUNG Cu2+ (VLHP) 

2.4.1. Điều chế khung Chitosan – Cu2+ (CTS - Cu2+) 
 2.4.2. Tạo liên kết ngang CTS – Cu2+ với  GLA và khảo sát 
tỉ lệ khối lượng CTS – Cu2+ / GLA. 

2.4.3. Rửa giải chất làm khung Cu2+ ra khỏi CTS – Cu2+ - GLA 
2.5. THÍ NGHIỆM KIỂM TRA, SO SÁNH ĐỘ TAN, ĐỘ 
TRƯƠNG NỞ CỦA VLHP VỚI CHITOSAN VÀ PHÂN TÍCH 
BỀ MẶT VLHP 
 2.5.1. Độ tan và độ trương nở  
 2.5.2. Phân tích cấu trúc, bề mặt của VLHP 
2.6. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ 
NĂNG HẤP PHỤ DUNG DICH Cd2+ CỦA VLHP 

2.6.1. Khảo sát pH ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ của VLHP 
 2.6.2.  Khảo sát thời gian khuấy từ ảnh hưởng đến khả năng 
hấp phụ của VLHP 
 2.6.3. Khảo sát nồng độ Cd2+ ảnh hưởng đến khả năng hấp 
phụ của VLHP 
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CHƯƠNG 3 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ 
NĂNG HẤP PHỤ DUNG DỊCH Cu2+

 CỦA CHITOSAN 

   3.1.1. Ảnh hưởng của pH. 
Để khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Cu2+ của 

Chitosan, chúng tôi cho Chitosan hấp phụ Cu2+ ở các pH khác nhau 
với nồng độ Cu2+ ban đầu là 1 g/l và lượng chất hấp phụ Chitosan là 
0.1gam. Vì Chitosan tan trong môi trường axit và Cu2+ sẽ tạo kết tủa 
ở pH > 5.4 [7]. Từ giá trị pH > 5.4 thì xuất hiện kết tủa Cu(OH)2 nên 
việc đo nồng độ Cu2+ ở các giá trị pH lớn hơn 5.5 không còn ý nghĩa. 
Do đó chọn khoảng pH khảo sát độ hấp phụ là từ 3 đến 5.  

Lượng Cu2+ còn lại sau khi hấp phụ được xác định bằng phương 
pháp đo quang UV-VIS ở phòng thí nghiêm hóa - Khoa Hoá - 

Trường §ại Học Sư Phạm Đà Nẵng. Áp dụng công thức tính dung 
lượng hấp phụ q(mg/g) ta có kết quả trên bảng 3.1. 

Bảng 3.1.  Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng 
hấp phụ Cu2+ của Chitosan 

pH q (mg/g) 

3.0 83.59 

3.5 91.91 

4.0 150.48 

4.5 158.27 

5.0 170.65 
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Hình 3.1.  Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của pH đến khả năng 

 hấp phụ Cu2+ của Chitosan 

 Nhận xét : Từ bảng số liệu và đồ thị hình 3.1 cho thấy khả năng 
hấp phụ Cu2+ của Chitosan phụ thuộc rất lớn vào độ pH. 

Khi độ pH tăng thì dung lượng q cũng tăng lên, điều đó chứng 
tỏ khả năng hấp phụ của Chitosan tăng khi pH tăng. Giảỉ thích cho 
điều này là sự cạnh tranh của điện tích dương ion Cu2+ và H+. Vì vậy, 
khi pH thấp thì các nhóm amin trong phân tử của Chitosan được 
proton hóa càng nhiều và tĩnh điện này đẩy ion Cu2+, ức chế khả 
năng hấp phụ Cu2+ của Chitosan. 

Tại pH =5 thì khả năng hấp phụ của Chitosan là tốt nhất . Chọn 
pH =5 cho các thí nghiệm nghiên cứu tiếp theo. 

3.1.2. Ảnh hưởng của thời gian khuấy 
Thời gian khuấy từ của máy khuấy từ cũng là một yếu tổ ảnh 

hưởng lớn đến khả năng hấp phụ kim loại Cu2+ của Chitosan. Để 
khảo sát ảnh hưởng của thời gian khuấy từ đến khả năng hấp phụ 
Cu2+ của Chitosan, chúng tôi cho Chitosan hấp phụ dung dịch Cu2+ ở 
những khoảng thời gian khác nhau.  

Lîng Cu2+ cßn l¹i sau khi hÊp phô ®îc xác định bằng phương 



9 

 

pháp ®o quang UV-VIS ë phßng thÝ nghiªm hãa - Khoa Ho¸ - 

Trường §ại Học Sư Phạm - Đà Nẵng. 
Bảng 3.2.  Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian khuấy từ đến  

khả năng hấp phụ Cu2+ của Chitosan 

Thời gian khuấy từ (phút) q(mg/g) 

10 134.59 

20 158.90 

30 170.44 

40 170.78 

50 171.69 
 

 
Hình 3.2. Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của thời gian khuấy từ  

đến khả năng hấp phụ Cu2+ của Chitosan 

Nhận xét : Từ bảng số liệu và đồ thị hình 3.2 cho thấy khả năng 
hấp phụ của Chitosan đạt cân bằng rất nhanh, từ 10 đến 30 phút đầu 
thì khả năng hấp phụ Cu2+ của Chitosan tăng lên, từ sau 30 phút hầu 
như không tăng thêm nhiều. Vì vậy, thời gian khuấy 30 phút được 
chọn làm thời gian tối ưu cho các nghiên cứu tiếp theo. 
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3.1.3 Xác định dung lượng hấp phụ cực đại ion Cu2+ của 
Chitosan 

Để khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Cu2+ đến khả năng hấp phụ 
Cu2+ của Chitosan, chúng tôi cho Chitosan hấp phụ dung dịch Cu2+ ở 
những nồng độ khác nhau như trên bảng 3.3 . 
Bảng 3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ dung dịch Cu2+ 

đến khả năng hấp phụ Cu2+ của Chitosan 

Nồng độ Cu2+ (g/l) q(mg/g) 
0.1 494.3 
0.15 61.49 
0.3 97.76 
0.6 153.81 
1 171.36 

1.5 193.86 

 

Hình 3.3. Đồ thị biểu diễn sự ảnh hëng cña nồng độ Cu2+®Õn kh¶ 

n¨ng hÊp phụ Cu2+ của Chitosan. 

      Nhận xét : bảng số liệu và đồ thị hình 3.3 cho thấy rằng, khi nồng 
độ Cu2+ tăng thì khả năng hấp phụ của Chitosan cũng tăng lên và đến 
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một giá trị nồng độ nào đó sẽ đạt bão hoà. Vì vậy, tôi sẽ tiến hành 
xác định dung lượng hấp phụ cực đại theo mô hình hấp phụ đẳng 
nhiệt Langmuir. 
Kết quả thực nghiệm xác định dung lượng hấp phụ cực đại theo mô 
hình Langmuir được trình bày trong bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Kết quả thực nghiệm xác định dung lượng hấp phụ  
cực đại 

C0 (g/l) C (g/l) q (mg/g) C/q 

0.1 0.0112 494.3 0.0002 
0.15 0.0270 61.49 0.0004 
0.3 0.1045 97.76 0.0010 
0.6 0.2924 153.81 0.0019 
1 0.6573 171.36 0.0038 

1.5 1.1123 193.86 0.0057 

 
Hình 3.4. Đồ thị dạng tuyến tính của phương trình Langmuir 
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Đây là phương trình đường thẳng biểu thị sự phụ thuộc C/q vào 
C. Từ phương trình đường thẳng này, ta xác định được dung lượng 
hấp phụ cực đại qmax = 204.08 mg/g.  

Vậy dung lượng hấp phụ cực đại ion Cu2+ của Chitosan là 
204.08 mg/g. 
3.2. KIỂM TRA ĐỘ TAN, ĐỘ TRƯƠNG NỞ CỦA CHITOSAN 
VÀ VLHP 

3.2.1. Độ tan 
Hòa lần lượt 1g Chitosan, 1g hạt VLHP – 1, 1g hạt VLHP – 2, 1g 

hạt VLHP – 3, 1g VLHP – 4 trong 50ml nước cất, CH3COOH 5%, dung 
dịch NaOH 0,1M. Ngâm 24h, sau đó sấy khô đến khối lượng không đổi, 
cân lại khối lượng hạt được trình bày trong bảng 3.5 dưới đây. Độ tan 
của Chitosan và các VLHP được thể hiện trong bảng 3.6. 

Bảng 3.5. Khối lượng của Chitosan và các VLHP sau khi ngâm  
 Nước cất CH3COOH 5% NaOH 0.1M 

Chitosan (g) 0.9864  0 0.9885 
VLHP – 1(g) 0.9945 0.9921 0.9897 
VLHP – 2(g) 0.9934 0.9823 0.9963 
VLHP – 3(g) 0.9928 0.9639 0.9910 
VLHP – 4(g) 0.9901 0.7726 0.9872 

Bảng 3.6. Độ tan của Chitosan và các VLHP 
 Nước cất CH3COOH 5% NaOH 0.1M 

Chitosan (g) Không tan  Tan hoàn toàn Không tan 
VLHP – 1(g) Không tan Không tan Không tan 
VLHP – 2(g) Không tan Không tan Không tan 
VLHP – 3(g) Không tan Không tan Không tan 
VLHP – 4(g) Không tan Tan một phần  Không tan 

Kết quả sau khi ngâm 24 giờ trong các dung dịch, lọc lấy hạt, 
sấy khô, cân lại khối lượng cho thấy Chitosan tan trong dung dịch 
axit loãng tạo thành gel, không tan trong nước cất và dung dịch kiềm.  
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Đối với các VLHP – 1, VLHP – 2, VLHP – 3 là không tan trong 
môi trường axit, kiềm cũng như nước cất. Riêng đối với VLHP – 4 bắt 
đầu xuất hiện hiện tượng tan lại một phần trong môi trường axit. 

Giải thích cho sự tan trong dung dịch axit loãng của Chitosan là 
do có nhóm amin chưa được liên kết  kết hợp với H+ của axit tạo 
thành gel. Nhưng khi tạo liên kết ngang với Glutaraldehyde thì các 
nhóm amin trên phân tử của Chitosan sẽ được liên kết với nhóm 
andehit của Glutaraldehyde, do vậy hạt bền hơn, sẽ có kích thước và 
khối lượng phân tử lớn hơn, cấu hình mạch phân tử cồng kềnh nên 
VLHP không tan trong các dung dịch nước. Tuy nhiên, nếu lượng 
Glutaraldehyde càng thấp thì cho thấy hạt VLHP tạo được lại tan 1 
phần lớn trong dung dịch axit do còn nhiều hạt Chitosan chưa tạo 
liên kết với Glutaraldehyde. Vì VLHP – 4 đã bắt đầu tan lại một 
phần trong môi trường axit nên chưa đạt yêu cầu về việc cải tiến tính 
tan cho vật liệu. Do đó, VLHP – 4 sẽ không được khảo sát trong các 
nghiên cứu sau. 

3.2.2. Độ trương nở 
Khối lượng ban đầu của Chitosan, VLHP – 1, VLHP – 2, VLHP 

– 3 được sử dụng để kiểm tra độ trương nở là 1g. 
Khối lượng sau khi ngâm 24h để ráo nước cân lại được kết quả 

trong bảng 3.7 và độ trương (%) được thể hiện trong bảng 3.8. 
Bảng 3.7. Khối lượng của Chitosan và các VLHP sau khi ngâm 

 Nước cất CH3COOH 5% NaOH 0.1M 
Chitosan (g) 1.3566 Tan 1.3562 
VLHP – 1(g) 1.2725 1.4445 1.2356 
VLHP – 2(g) 1.2803 1.4767 1.2684 
VLHP – 3 (g) 1.2870 1.4853 1.2899 
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Bảng 3.8. Độ trương  (%) của Chitosan và VLHP 
 Nước cất CH3COOH 5% NaOH 0.1M 

Chitosan (g) 35.66 Tan 35.62 
VLHP – 1(g) 27.25 44.45 23.56 
VLHP – 2(g) 28.03 47.67 26.84 
VLHP – 3 (g) 28.70 48.53 28.99 

 
Hình 3.5. Đồ thị biểu diễn độ trương nở của VLHP trong  

các dung môi 

Theo nghiên cứu của W.S.Wan Ngah [31], độ trương nở của 
Chitosan giảm xuống đáng kể sau khi được liên kết với 
Glutaradehyde. Độ trương nở chỉ đạt 9.5% đối với dung dich NaOH 
0.1M, 11.9 % đối với nước và 15.6% đối với CH3COOH. Chính 
những liên kết ngang của Chitosan với Glutaraldehyde đã làm tăng 
lực liên kết giữa các mạch polime làm cho hạt trở nên trơ cứng hơn. 
Tuy nhiên, đối với VLHP cũng là Chitosan liên kết ngang với 
Glutaraldehyde  nhưng có Cu2+ làm khung thì độ trương nở được cải 
thiện rất rõ được thể hiện qua bảng  3.8. 

Hình 3.5 đã thể hiện VLHP - 3 có độ trương nở trong các dung 
môi nước cất, CH3COOH 5%, NaOH 0.1M  là lớn nhất. Vì vậy, tôi 
chọn tỉ lệ Chitosan - Cu2+ / Glutaraldehyde :  40 / 1 là tốt nhất cho 
nghiên cứu điều chế VLHP. 
3.3. KẾT QUẢ CHỤP SEM VÀ PHỔ IR CỦA VLHP 
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 3.3.1. Phổ hồng ngoại FI-IR của Chitosan và VLHP 
Sau khi tạo khung bằng cách cho Chitosan phản ứng với dung dịch 
Cu2+, tiếp tục tạo liên kết ngang của Chitosan – Cu2+ với 
Glutaraldehyde, hai nhóm  – CHO của Glutaraldehyde tương tác với 
nhóm amino bậc 1 của Chitosan, sau đó rửa giải ion kim loại bằng 
axit HNO3 0.5M theo các phương trình trong hình 3.6. dưới đây. 

 

 

 
Hình 3.6. Phương trình phản ứng điều chế VLHP  
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(2) CTS- Cu2+ ; (3) CTS- Cu2+- GLA ; (4) CTS-GLA (VLHP) 

 
Hình 3.7. Phổ IR của Chitosan 

 
Hình 3.8. Phổ IR của VLHP 

Từ phổ hồng ngoại của Chitosan và VLHP ở hình 3.7 và 3.8, tôi 
đã xác định một số đỉnh hấp thụ đặc trưng cho các dao động như 
bảng 3.9 dưới đây. 
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Bảng 3.9. Một vài đỉnh hấp thụ đặc trưng của Chitosan và VLHP 
Các dao động đặc 

trưng của các nhóm Chitosan VLHP 

ν-OH  3453 cm-1 3458 cm-1 
ν–CH3 (đ/x) 2885 cm-1 2895 cm-1 
δ -NH2 1658 cm-1 1643 cm-1 
ν – N = CH –  1544 cm-1 
δ-CH3 1382 cm-1 1378 cm-1 
δ C-O-C 1156 cm-1 1150 cm-1 
ν C-OH 1025 cm-1 1024 cm-1 

Nhận xét : Dựa vào phổ hồng ngoại và bảng 3.9, VLHP có đầy 
đủ các dao động đặc trưng như Chitosan. Bên cạnh đó, điểm khác 
với phổ của Chitosan là ở phổ của VLHP xuất hiện đỉnh hấp thụ ở  
1544 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị của nhóm azometin  – N = 
CH – . Đó là kết quả của phản ứng giữa nhóm amin và nhóm 
cacbonyl. Điều này chứng tỏ rằng, sau khi giải hấp phụ Cu2+  thì các 
liên kết ngang của Chitosan và Glutaraldehyde vẫn được ổn định trên 
cấu trúc hạt VLHP. 
       3.3.2. Chụp hiển vi điện tử SEM của VLHP 
 Vật liệu hấp phụ sau khi được điều chế  là hạt nhỏ có màu vàng 
nhạt . Các hạt này được chụp dưới hiển vi điện tử với độ  phóng đại 
2500 lần và 4000 lần. Kết quả chụp qua kính hiển vi của CTS - GLU 
và VLHP được thể hiện ở hình 3.9 , 3.10 dưới đây. 

 
Hình 3.9. Hình chụp hiển vi điện tử SEM của CTS – GLA 
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Hình 3.10. Hình chụp hiển vi điện tử SEM của VLHP 

Nhận xét : So với hình 3.9 là hình chụp dưới kính hiển vi điện 
tử của hạt Chitosan được liên kết ngang với Glutaraldehyde thì hình 
chụp 3.10 là cho thấy VLHP đã xuất hiện rất nhiều lỗ trống. Điều đó 
chứng tỏ được việc tạo khung Cu2+ trước khi tạo liên kết ngang CTS 
– GLU đã tạo ra được VLHP mới có những lỗ trống trong cấu trúc 
mạng lưới của hạt, làm cho VLHP có độ trương nở lớn hơn, VLHP 
trở nên xốp hơn. Vì vậy, khả năng hấp phụ của VLHP được cải thiện. 
3.4. KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Cd2+ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC 
CỦA VLHP 

3.4.1. Ảnh hưởng của pH 
Để khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Cd2+ của 

VLHP, chúng tôi cho VLHP hấp phụ Cd2+ ở các pH từ 1 đến 6, với 
nồng độ Cd2+ ban đầu là 100ppm và lượng VLHP là 0.2 gam. 

Từ pH lớn hơn 6 thì xuất hiện kết tủa Cd(OH)2  nên việc khảo 
sát ở các giá trị pH  lớn hơn 6 là không có ý nghĩa đối với việc hấp 
phụ ion Cd2+ của VLHP. 

Lượng Cd2+ còn lại sau khi hấp phụ được đem đi ®o theo 
phương pháp  AAS  tại Trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng 2 - TP Đà Nẵng. 
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Bảng 3.10.  Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp 
phụ Cd2+ của VLHP 

pH q(mg/g) 

1 1.24 
2 1.29 
3 1.93 
4 3.69 
5 4.71 
6 6.18 

 
Hình 3.11. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp 

phụ Cd 2+ của VLHP 

Nhận xét : Từ bảng số liệu 3.10 và hình 3.11 cho thấy sự ảnh 
hưởng của yếu tố pH đến khả năng hấp phụ của VLHP là rất lớn. 

 Khi độ pH tăng thì dung lượng q cũng tăng lên, điều đó chứng 
tỏ khả năng hấp phụ của Chitosan tăng khi pH tăng. Giảỉ thích cho 
điều này là sự cạnh tranh của điện tích dương ion Cd2+ và H+. Vì vậy, 
khi pH thấp thì các nhóm amin trong phân tử của VLHP được proton 
hóa càng nhiều và tĩnh điện này đẩy ion Cd2+, ức chế khả năng hấp 
phụ Cd2+ của VLHP. 
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Tại pH = 6 thì khả năng hấp phụ của VLHP là tốt nhất. Chọn 
pH = 6 cho các thí nghiệm nghiên cứu tiếp theo. 
 3.4.2. Ảnh hưởng của thời gian khuấy 

Thời gian khuấy từ cũng là một yếu tổ ảnh hưởng lớn đến khả 
năng hấp phụ kim loại Cd2+ của VLHP. Để khảo sát ảnh hưởng của 
thời gian khuấy từ đến khả năng hấp phụ Cd2+, chúng tôi cho VLHP 
hấp phụ ion kim loại Cd2+ ở những khoảng thời gian khuấy từ khác 
nhau với nồng độ Cd2+ ban đầu là 100ppm và lượng VLHP là 0.2 gam. 

Lîng Cd2+ cßn l¹i sau khi hÊp phô ®îc đem đi ®o theo 
phương pháp  AAS  tại Trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng 2 - TP Đà Nẵng. 

Bảng 3.11.  Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian khuấy từ 
đến khả năng hấp phụ Cd2+ của VLHP 

Thời gian khuấy từ (phút) q(mg/g) 
10 5.54 
20 6.24 
30 6.27 
40 6.28 
50 6.28 

 

 
Hình 3.12. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của thời gian khuấy từ đến  
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khả năng hấp phụ Cd 2+ của VLHP  

 Nhận xét : Từ bảng số liệu 3.11 và đồ thị hình 3.12 cho thấy 

khả năng hấp phụ của VLHP đạt cân bằng rất nhanh. Thời gian 

khuấy từ tăng thì dung lượng hấp phụ tăng lên. Sau 20 phút thì dung 

lượng hấp phụ tăng không đáng kể. Vì vậy, thời gian khuấy 20 phút 

được chọn làm thời gian tối ưu cho các nghiên cứu tiếp theo. Trong 

phân tử VLHP có nhiều lỗ trỗng, điều này có lợi cho việc các ion 

kim loại Cd2+ dễ tấn công vào  các nhóm - OH và - NH2 của VLHP  
tạo phức. Điều đó làm cho khả năng hấp phụ của VLHP rất nhanh 

đạt cân bằng. 

3.4.3. Xác định dung lượng hấp phụ cực đại ion Cd2+ của 

VLHP 

 Để khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Cd2+ đến khả năng hấp phụ 

Cd2+ của VLHP, chúng tôi cho VLHP phản ứng với ion kim loại 

Cd2+ trong dung dịch nước ở những nồng độ khác nhau và lượng 

VLHP là 0.2 gam.  

Bảng 3.12.  Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ dung dung 

dịch Cd2+  đến khả năng hấp phụ Cd2+ của VLHP 

Nồng độ Cd2+ (ppm) q(mg/g) 
20 1.44 
40 2.87 
80 5.9 

160 10.79 
300 18.38 
600 33.63 
1000 49.88 
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      Hình 3.13. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của nồng độ Cd2+ đến 
khả năng hấp phụ Cd2+ của VLHP  

 Bảng số liệu 3.12  và hình 3.13 cho thấy rằng, khi nồng độ nồng 
độ Cd2+ tăng thì dung lượng hấp phụ tăng lên và đến một giá trị nồng 
độ nào đó sẽ đạt bão hoà. 

Vì vậy, tôi sẽ tiến hành xác định dung lượng hấp phụ cực đại 
theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir. 
  Kết quả thực nghiệm xác định dung lượng hấp phụ cực đại theo 
mô hình Langmuir được trình bày trong bảng 3.13. 
Bảng 3.13. Kết quả thực nghiệm xác định dung lượng hấp phụ cực đại 

C0(ppm) C(ppm) q(mg/g) C/q 
20 8.45 1.44 5.87 
40 17.1 2.87 5.96 
80 32.8 5.9 5.56 
160 73.7 10.79 6.83 
300 153 18.38 8.32 
600 331 33.63 9.84 
1000 601 49.88 12.05 
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Hình 3.14. Đường hấp phụ đẳng nhiệt langmuir 

Hình biểu diễn 3.14 là đường hấp phụ đẳng nhiệt langmuir. 
 Khi đó, qmax được tính là : qmax= 1/tgα 
Từ phương trình của đường hấp phụ đẳng nhiệt, xác định qmax là 

91.74 mg/g. Vậy dung lượng hấp phụ cực đại ion Cd2+ của VLHP là 
91.74 mg/g. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 
1. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu điều chế vật liệu 
hấp phụ Chitosan – Glutaraldehyde với chất tạo khung Cu2+ và 
ứng dụng hấp phụ ion kim loại Cd trong dung dịch nước” chúng 
tôi rút ra một số kết luận như sau: 
v Khảo sát các điều kiện tối ưu của Chitosan hấp phụ ion kim 

loại Cu2+ : 
 pH = 5, thời gian khuấy từ là 30 phút. Dung lượng hấp phụ cực đại 
qmax = 204.08 mg/g. 
v Xác định tỉ lệ khối lượng của CTS – Cu2+ / GLA tối ưu là :  

40 / 1. 
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v Xác định thông số vật lý cho VLHP : độ tan , độ trương 
của VLHP  

 Độ tan: Không tan trong môi trường nước, axit, bazơ.  
 Độ trương: Vật liệu có độ trương khá tốt, 28,70% đối với dung 

dịch nước, 48.63% trong dung dịch CH3COOH 5%, và 28.99% trong 
dung dịch NaOH 0.1M. 
v Đã kiểm tra cấu trúc VLHP qua phổ hồng ngoại (IR) và chụp 

hình  hiển vi điện tử (SEM) .  
v   Khảo sát các điều kiện tối ưu của VLHP hấp phụ Cd2+ trong 

dung dịch nước :  pH = 6, thời gian khuấy từ là 20 phút. Dung lượng 
hấp phụ cực đại 
qmax = 91.74 mg/g  
2. KIẾN NGHỊ 

Qua đề tài này, chúng tôi có một số kiến nghị như sau: 
- Việc điều chế vật liệu hấp phụ CTS-GLU có chất làm khung 

Cu2+ đã tận dụng được một lượng lớn phế thải của các ngành chế 
biến thực phẩm thủy hải sản của nước ta hiện nay. 

- Vật liệu hấp phụ CTS-GLU có chất làm khung Cu2+  có đầy đủ 
các tính chất hóa học cũng như vật lý tốt để ứng dụng vào việc xử lý 
các ion kim loại nặng trong nước. 

- Tiến hành triển khai các kết quả nghiên cứu trong phần thực 
nghiệm vào thực tế để xử lí nước thải tại các nhà máy công nghiệp. 
 

 

.  

 

 


