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Tóm tắt: 

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu biến tính xơ mướp bằng axit citric để chế tạo vật liệu 
hấp phụ và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ các ion kim loại nặng trong môi 
trường nước của vật liệu. Kết quả cho thấy xơ mướp, một loại phụ phẩm nông nghiệp, có khả 
năng hấp phụ tốt các ion kim loại Cu2+; Pb2+; Zn2+. Quá trình biến tính xơ mướp bằng axit 
citric làm tăng hiệu suất hấp phụ ion kim loại nặng của vật liệu từ 10-20% so với vật liệu chưa 
biến tính. Hiệu quả biến tính phụ thuộc vào nồng độ của axit citric và thời gian biến tính. Các 
yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ được khảo sát trong bài báo là nồng độ ion kim loại, thời 
gian và pH. Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy quá trình hấp phụ được mô tả bằng cả hai mô 
hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich.  
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Abstract: 

This paper presents some results of a study of producing absorbent materials from loofah fibers 
using citric acid modification and the effect of various factors on their efficiency in absorbing 
some heavy metal ions in water such as Cu2+; Pb2+; Zn2+. Modification of loofah fibers by 
citric acid will increase heavy metal ion absorption of materials from 10-20%. Efficiency of the 
modification depends on concentration of citric acid and modification time. In addition, the 
paper investigates the factors affecting the absorption process such as absorption equilibrium 
time; pH environment and concentration ion M2+.The Langmuir and Freundlich isotherm 
models are used to simulate the absorption isotherms.  
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