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Tóm tắt: 
 

Trong nghiên cứu này, hạt nano silica vô định hình được tổng hợp từ tro vỏ trấu (RHA) bằng 
phương pháp kết tủa với hiệu suất 80,63% và được sử dụng như là một chất hấp phụ hiệu quả đối 
với việc loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ. Các hạt nano silica có dạng hình cầu, có kích thước hạt 
từ 15 – 20 nm và có độ tinh khiết cao. Diện tích bề mặt BET và pHzpc của hạt nano silica được 
xác định lần lượt là 62,47 m2/g và 1,7. Kết quả thí nghiệm cho thấy các hạt nano silica có thể 
loại bỏ khoảng 80% chất màu metylen xanh (MB) trong phút đầu tiên. Đây là sự hấp phụ vật lý 
đơn lớp trên bề mặt không đồng nhất với dung lượng hấp phụ cực đại là 88,50 mg/g ở 29ºC. 
Điều kiện tối ưu cho sự hấp phụ MB được tìm thấy ở pH 6.0, thời gian hấp phụ 30 phút, khối 
lượng nanosilica 0,1g, nồng độ MB ban đầu 55 mg/L ở 29ºC. 
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Abstract: 
 

Amorphous nanosilica particles in this study are synthesized from rice hush ash (RHA) by 
precipitation method, with yield of 80.63%. The nano-particles are introduced as an effective 
adsorbent for organic pollutant removal. The particles are spherical with a size of 15 – 20nm and 
highly pure. BET surface area and pHzpc of nanosilica particle are measured as 62,47 m2/g and 
1.7, respectively. The experimental results show that nanosilica particles could remove around 
80% of methylene blue dye (MB) within the first minute by adsorption. The adsorption is 
considered as monolayer physisorption onto a heterogeneous surface with maximum adsorption 
capacity of 88.50 mg/g at 29ºC. Optimum condition for the adsorption of MB is found at pH 6.0, 
contac time of 30 min, particle mass of 0.1g, MB initial concentration of 55 mg/L at 29ºC. 
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