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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

 - Xã hội ngày càng văn minh, khoa học kĩ thuật ngày càng ñạt 

ñến trình ñộ cao. Hàng loạt các thành phố phát triển không ngừng, 

các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp ra ñời kéo theo sự ô 

nhiễm môi trường hiện nay ñang ở mức báo ñộng hơn bao giờ hết, 

trong ñó vấn ñề ô nhiễm asen ở các nguồn nước thải cũng như các 

nguồn nước ñược sử dụng vào mục ñích sinh hoạt cho dân cư ngày 

càng trở nên trầm trọng  

- Zeolit là vật liệu ña năng, ñược sản xuất từ nguyên liệu khá 

phong phú là cao lanh. Trong ñó có khả năng hấp phụ kim loại nặng 

trong nước với hiệu quả cao 

- Trước những yêu cầu cấp thiết kể trên tôi ñã chọn ñề tài 

“Nghiên cứu tổng hợp zeolit X từ cao lanh A Lưới với chất tạo 

phức hữu cơ và ứng dụng ñể tách loại asen trong nước” 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xây dựng quy trình tổng hợp zeolit X từ cao lanh A lưới với 

chất tạo phức hữu cơ 

- Xác ñịnh dung lượng trao ñổi cation, khả năng hấp phụ nước 

và benzene của zeolit X tạo ñược 

- Khảo sát sự hấp phụ asen trong nước của zeolit X tạo ñược 

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Cao lanh khảo sát ñược lấy từ huyện A Lưới – Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu thông tin, tư liệu về cao lanh, 

zeolit X, các phương pháp loại bỏ asen và các vấn ñề liên quan thông 

qua tài liệu tham khảo 

4.2. Nghiên cứu thực nghiệm: 

- Xử lí cao lanh bởi nhiệt ở 600oC ñể chuyển hóa cấu trúc cao 

lanh về dạng cấu trúc khuyết tật (metacaolanh) 

- Tạo zeolit X từ metacaolanh, thủy tinh hữu cơ, nước sạch, 

natri hiñroxit với chất tạo phức hữu cơ 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và dùng các phương pháp ñể 

nghiên cứu zeolit NaX tạo ñược như ở cuốn luận văn chính 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

 - Tổng hợp ñược zeolit X từ nguồn cao lanh ở A Lưới 

- Phát triển hướng ứng dụng dùng zeolit X hấp thụ asen trong 

nước với hiệu quả cao 

6. Cấu trúc của luận văn 

 Mở ñầu  

 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. GIỚI THI ỆU VỀ CAO LANH 

1.1.1. Khái lược về cao lanh 

Cao lanh là loại khoáng sét tự nhiên ngậm nước, thành phần 

chính là khoáng vật kaolinit có cấu trúc 1:1 dạng diocta, chiếm 

khoảng 85-90% trọng lượng. Công thức hoá học của cao lanh là 

Al 2O3.2SiO2.2H2O, công thức lí tưởng là Al4(Si4O10)(OH)8 với hàm 

lượng SiO2 = 46,54%; Al2O3 = 39,5% và H2O = 13,9% trọng lượng 

[5]. Tuy nhiên, thành phần lí tưởng này rất ít gặp vì ngoài ba thành 

phần chính kể trên, trong cao lanh thường xuyên có mặt Fe2O3, TiO2, 

MgO, CaO, K2O, Na2O với hàm lượng nhỏ. Ngoài ra còn có các 

khoáng khác như hydromica, halloysit, montmorillonit, felspar, 

rutil… nhưng hàm lượng không lớn. 

1.1.2. Các tính chất của cao lanh 

1.1.2.1. Tính chất trao ñổi ion 

1.1.2.2. Tính chất hấp phụ 

1.1.3. Các ứng dụng của cao lanh 

Ngay từ những thời cổ xưa người ta ñã biết dùng khoáng sét 

vào ñời sống thực tiễn như vận dụng làm ñồ sinh hoạt gốm sứ, gạch 

xây, hoa văn trang trí. Trong công nghiệp chế biến dầu mỏ, cao lanh 

dùng ñể khử các tạp chất có hại gây mùi khó chịu và dùng ñể tẩy 

trắng cho hiệu quả khá cao [2]. Người ta còn có thể sử dụng cao lanh 

làm chất mang cho xúc tác, làm chất ñộn … 
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1.1.4. Nguồn cao lanh ở A Lưới - Thừa Thiên Huế 

Cao lanh A Lưới – Thừa Thiên Huế có nguồn gốc từ quá 

trình phong hoá các ñại mạch aplite, granite aplite có thành phần 

giàu feldspar, nghèo thạch anh và khoáng vật màu. Cao lanh A Lưới 

có màu trắng, trắng trong, trắng vôi, dễ bóp vỡ vụn, có hạt vừa và 

mịn, ở phần tiếp xúc với ñá vây quanh cao lanh có màu trắng hồng 

nhạt, trắng vàng nhạt và có ít mạch thạch anh màu trắng ñục. Cao 

lanh A Lưới có hàm lượng Fe2O3 thấp (<1%), ñộ trắng cao sau khi 

nung (73,9% so với MgO) [24]. 

1.2. GIỚI THI ỆU VỀ ZEOLIT VÀ ZEOLIT X 

1.2.1. Giới thi ệu về zeolit 

1.2.1.1. Khái niệm 

       Zeolit là các aluminosilicat tinh thể có cấu trúc không gian ba 

chiều, với hệ thống lỗ xốp ñồng ñều và rất trật tự. Hệ mao quản trong 

zeolit có kích thước cỡ phân tử dao ñộng trong khoảng từ 3 - 12Å. 

      Công thức hóa học của zeolit thường ñược biểu diễn dưới dạng: 

Mx/n.[(AlO2)x . (SiO2)y]. zH2O. 

  Trong ñó: - M là cation bù trừ ñiện tích khung, có hóa trị n. 

       - x và y là số tứ diện nhôm và silic, z là số phân tử nước 

kết tinh. 

       - Ký hiệu trong [ ] là thành phần của một ô mạng cơ sở. 

1.2.1.2. Phân loại zeolit 

 * Dựa theo nguồn gốc 
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* Dựa theo ñường kính mao quản 

* Dựa theo tỷ số Si/Al 

* Theo hướng không gian của các kênh hình thành cấu trúc 

mao quản 

1.2.1.3. Cấu trúc tinh thể zeolit 

Zeolit tự nhiên cũng như zeolit tổng hợp ñều có cấu trúc 

không gian ba chiều, ñược hình thành từ các ñơn vị sơ cấp là các tứ 

diện TO4 (T: Al, Si). Trong mỗi tứ diện TO4, cation T ñược bao 

quanh bởi 4 ion O2 - và mỗi tứ diện liên kết với 4 tứ diện quanh nó 

bằng cách ghép chung các nguyên tử oxy ở ñỉnh. Khác với tứ diện 

SiO4 trung hoà ñiện, mỗi một nguyên tử Al phối trí tứ diện trong 

AlO4
- còn thừa một ñiện tích âm. 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Các ñơn vị cấu trúc sơ cấp của zeolit 

1.2.1.4. Tính chất ñặc trưng của zeolit 

a. Tính chất trao ñổi cation 

b. Tính chất hấp phụ 

c. Tính chất xúc tác. 

d. Tính chất chọn lọc hình dạng 
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1.2.1.5. Các phương pháp tổng hợp zeolit và yếu tố ảnh hưởng ñến 

quá trình tổng hợp 

a. Tổng hợp zeolit từ các nguồn Si và Al riêng biệt. 

b. Tổng hợp zeolit  từ cao lanh. 

Trong rất nhiều các loại khoáng sét ñã ñược nghiên cứu, chỉ có 

một số loại ñược sử dụng nhiều cho tổng hợp zeolit, ñiển hình là 

khoáng kaolinit. Loại khoáng này có cấu trúc lớp 1:1, dạng triocta. 

Thành phần hoá học chủ yếu của kaolinit là SiO2, Al2O3, và H2O. Tỷ 

số SiO2/Al 2O3 thông thường từ 2,1 ñến 2,4. Do ñó, kaolinit là nguyên 

liệu tốt cho quá trình tổng hợp các loại zeolit có tỷ số SiO2/Al 2O3 

thấp như zeolit X.  

c. Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình tổng hợp zeolit. 

 * Ảnh hưởng của tỷ số Si/Al. 

 * Ảnh hưởng của nguồn silic.  

 *  Ảnh hưởng của ñộ pH.  

 *  Ảnh hưởng của nhiệt ñộ và thời gian. 

 *  Ảnh hưởng của chất tạo cấu trúc.  

1.2.2. Giới thi ệu về zeolit X 

Zeolit X thuộc họ vật liệu faujazite, SBU là các vòng kép 6 

cạnh (D6R). Đơn vị cấu trúc cơ bản của zeolit X 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 X 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 
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cấu 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 X. Hình 

1.6 trình bày cấu trúc khung mạng của zeolit X.  

 

 

 

 

Hình 1.6.  Cấu trúc khung mạng của zeolit X. 

1.3. GIỚI THI ỆU VỀ ASEN VÀ Ô NHIỄM ASEN 

1.3.1. Giới thi ệu về asen và tác hại của nó 

Asen là một nguyên tố tự nhiên, có mặt ở khắp mọi nơi trong 

không khí, ñất, thức ăn, nước uống. Asen thường tồn tại trong nước ở 

dạng vô cơ As(III) và As(V), As(III) thì ñộc hại hơn As(V) và 

thường tồn tại trong nước [34]. 

1.3.1.1. Tính chất của Asen 

 a. Tính chất vật lý của Asen 

 b. Tính chất hoá học. 

1.3.1.2. Một số hợp chất của Asen. 

 a. Asen hidrua (AsH3 còn gọi là asin). 

 b.  Asen trioxit (As2O3). 

 c.  Asen (V) oxit (As2O5). 

 d.  Asen trihalogenua 
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1.3.2. Tình hình ô nhiễm Asen. 

1.3.2.1. Tình hình ô nhiễm Asen trên thế giới 

1.3.2.2. Tình hình ô nhiễm Asen ở Việt Nam 

Là một nước nông nghiệp, Việt Nam sử dụng lượng rất lớn 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chứa As, thúc ñẩy phát tán As vào 

môi trường nước và trầm tích. Trong chiến tranh kẻ thù ñã sử dụng 

nhiều hoá chất ñộc hại chứa As ở Việt Nam, cường ñộ ô nhiễm ñất, 

nước, trầm tích bởi nguyên tố này là rất cao [25]. 

1.3.3. Các phương pháp xử lý asen 

+ Phương pháp hấp phụ 

+ Phương pháp lọc 

+ Phương pháp Oxi hoá 

+ Sử dụng ánh sáng mặt trời 

 

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM  

2.1. HÓA CHẤT VÀ NGUYÊN LI ỆU  

2.1.1. Hoá chất sử dụng 

  Hoá chất sử dụng ở dạng tinh khiết hoặc công nghiệp bao 

gồm: 

 - NaOH, NaCl, HCl, H2SO4, HNO3, BaCl2, AgNO3, Benzen, 

Phenol phtalein, As2O3, KMnO4. 
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 - Thuỷ tinh lỏng có tỷ trọng d = 1,36 g/ml, thành phần khối 

lượng là 37,48%  SiO2  và 9,21%  Na2O. 

 - Các chất tạo phức có cấu trúc khác nhau (kí hiệu D1, D2, 

D3) ñược tổng hợp từ các hợp chất hữu cơ thông thường tại phòng 

thí nghiệm. 

2.1.2. Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm 

- Bình cầu thuỷ tinh 250ml, bình tam giác 250ml, bếp ñiện, 

dụng cụ ñun cách thuỷ, phễu lọc chân không, bình hút ẩm, pipet, 

buret chuẩn ñộ, bình ñịnh mức 25ml, 50ml, 500ml, 1000ml,... cân 

ñiện tử, tủ sấy chân không, phễu thuỷ tinh, cốc thuỷ tinh, ống ñong, 

máy khuấy, ñũa khuấy. 

- Các thiết bị thí nghiệm gồm: Tủ sấy, lò nung, máy lọc ly 

tâm, thiết bị ñồng thể, thiết bị kết tinh, cân, máy lắc IKA KS206C 

của Đức. 

2.1.3. Chuẩn bị nguyên liệu 

 Nguyên liệu ñược sử dụng ñể tổng hợp zeolit X là cao lanh 

A Lưới 

     *  Sơ chế cao lanh nguyên khai: 

 Cao lanh lấy từ mỏ về ñược lọc rửa nhiều lần bằng nước công 

nghiệp (loại bỏ cặn ñáy và phần nước trong phía trên, chỉ lấy phần 

huyền phù mịn ở giữa) ñể loại các tạp chất có kích thước lớn như cát, 

sỏi, các khoáng canxi, sắt, felspar và các chất hữu cơ… Huyền phù 

thu ñược lần cuối ñược ñem sấy khô ở 105oC, nghiền nhỏ thu ñược 

cao lanh ñã sơ chế, dùng làm nguyên liệu cho tổng hợp zeolit X. 
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      * Xử lý cao lanh bởi nhiệt 

 Cao lanh tiếp tục ñược nung ở nhiệt ñộ 600oC trong 3 giờ ñể 

loại bỏ các tạp chất hữu cơ, loại nước ra khỏi cấu trúc khoáng và 

quan trọng nhất là chuyển hoá cấu trúc cao lanh về dạng cấu trúc 

khuyết tật, metacaolanh. Từ cấu trúc này ta có thể tổng hợp zeolit X 

dễ dàng hơn. 

2.2. TỔNG HỢP ZEOLIT  NaX T Ừ CAO LANH A L ƯỚI 

2.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất tạo phức khác nhau. 

 Ba mẫu thí nghiệm cùng ñược tạo lập từ metacaolanh, thuỷ 

tinh lỏng, nước sạch, natrihydroxit với tỷ lệ thành phần mol:  

4Na2O.Al2O3.5SiO2.120H2O 

 Ngoài ra, các mẫu ñược bổ sung các chất tạo phức tương ứng 

là D1, D2 và D3 theo cùng tỷ lệ mol: DX/Al 2O3 = 1,2 (x = 1, 2, 3). 

Sau khi tạo hỗn hợp các thành phần kể trên, các mẫu ñược 

làm già trong 96 giờ ở nhiệt ñộ phòng và kết tinh thuỷ nhiệt có khuấy 

trộn liên tục trong 12 giờ ở 95oC. Kết thúc quá trình kết tinh, các 

mẫu ñược lọc rửa ñến pH = 9, sấy khô ở nhiệt ñộ 120oC, rồi nghiền 

và rây ñến cỡ hạt 0,15 mm. Ba mẫu thí nghiệm tương ứng với các 

chất tạo phức D1, D2 và D3 ñược ký hiệu lần lượt là X12-D1, X12-

D2 và X12-D3. 

Ở ñây: D1, D2, D3 tương ứng là các chất tạo phức hữu cơ có 

cấu trúc khác nhau, trong cấu tạo có chứa một hoặc nhiều nhóm chức 

amin và cacboxyl. 

2.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian kết tinh  
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Hai mẫu thí nghiệm tiếp theo ñược thực hiện tương tự như 

mẫu X12-D2 nhưng với thời gian kết tinh là 6 và 18 giờ. Các mẫu 

này ñược ký hiệu là X6-D2 và X18-D2. 

2.2.3. Nghiên cứu tính lặp lại của quy trình tổng hợp 

 Một mẫu ñược thực hiện tương tự như mẫu X12-D2 nhưng 

với trọng lượng mẫu lớn gấp 50 lần so với mẫu X12-D2 và ñược ký 

hiệu là X12-D2L2. 

Tóm tắt sơ ñồ tổng hợp zeolit NaX từ metacaolanh ñược 

trình bày trong hình 2.1. Tất cả các mẫu thí nghiệm sau ñó ñược ñưa 

ñi phân tích xác ñịnh cấu trúc và tính chất ñặc trưng trong cùng ñiều 

kiện. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 2.1. Sơ ñồ tổng hợp zeolit NaX từ cao lanh A Lưới 

 

Metacaolanh 

Nguồn Si (thuỷ 
tinh lỏng), NaOH 

Chất tạo phức D1, 
D2, D3, nước 

Gel ñã già hoá 

Zeolit NaX 

Kết tinh thuỷ nhiệt, 95oC, 6-18 
giờ lọc, rửa, sấy, nghiền, rây 

Làm già gel 96 giờ, nhiệt ñộ phòng 

Hỗn hợp gel 
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2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG TÍNH CH ẤT VÀ 

CẤU TRÚC  

2.3.1. Các phương pháp ñặc trưng tính chất 

2.3.1.1. Xác ñịnh dung lượng trao ñổi cation (CEC) 

2.3.1.2. Xác ñịnh khả năng hấp phụ nước và benzen. 

2.3.2. Các phương pháp ñặc trưng cấu trúc 

2.3.2.1. Phương pháp phổ nhiễu xạ Rơnghen (XRD) 

2.3.2.2. Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại (IR). 

2.3.2.3. Phương pháp hiển vi ñiện tử quét (SEM) 

2.3.2.4. Áp dụng phương trình BET ñể xác ñịnh bề mặt riêng 

2.4. XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

HẤP PHỤ 

2.4.1. Nguyên liệu, dụng cụ, hóa chất 

2.4.2. Khảo sát khả năng hấp phụ Asen của zeolit NaX và NaXFe 

2.4.2.1 . So sánh khả năng hấp phụ As của zeolit NaX và NaXFe. 

2.4.2.2 . Đánh giá khả năng hấp phụ As của zeolit NaXFe. 

2.4.2.3 . Đánh giá khả năng hấp phụ As của zeolit NaXFe khi trong 

dung dịch có mặt chất oxi hoá. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ TH ẢO LUẬN 

3.1. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ZEOLIT NaX  

Quy trình tổng hợp zeolit NaX từ cao lanh A lưới ñược tiến hành với 

sự thay ñổi thời gian kết tinh từ 6 ÷ 18 giờ, trong cùng ñiều kiện 

nhiệt ñộ kết tinh 95oC và thời gian làm già là 96 giờ. Trong phần 

thực nghiệm này mẫu X12-D2 ñược sử dụng ñể khảo sát chi tiết. Các 

kết quả dung lượng trao ñổi cation CEC, hấp phụ nước, hấp phụ 

benzen của mẫu X12-D2 và mẫu zeolit NaX ñược tổng hợp theo [5] 

từ cao lanh (ký hiệu NaX [5]) ñược trình bày trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Kết quả CEC, AH2O, AC6H6 của mẫu X12-D2 và NaX [5]. 

STT 
Ký hiệu 

mẫu 

CEC, 

meq/100g 

AH2O, 

% 

AC6H6, 

% 

Độ tinh thể 

theo XRD, % 

1 X12-D2 312 21,3 22,9 92 

2 NaX [3] 288 21,0 23,00 95 

Từ bảng 3.1 cho thấy, kết quả xác ñịnh CEC của mẫu X12-D2 

cao hơn so với NaX [5], kết quả hấp phụ benzen và nước của mẫu 

X12-D2 so với NaX [5] gần như tương ñương. Điều ñó chứng tỏ sau 

96 giờ làm già và 12 giờ kết tinh với sự có mặt của chất tạo cấu trúc 

hữu cơ D2, mẫu tổng hợp có ñộ xốp lớn và cấu trúc thoáng. Đây là 

thành công bước ñầu vì ñã giảm ñược một nửa thời gian kết tinh so 

với [5] bằng việc thay ñổi chất tạo phức D2. 

Mẫu X12-D2 còn ñược ñặc trưng cấu trúc cùng với mẫu zeolit 

NaX [11] trong cùng ñiều kiện bằng phương pháp IR và SEM. Kết 

quả tương ứng ñược trình bày trên hình 3.2 và 3.3.  
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Trên hình 3.2, phổ IR xác nhận vùng hấp thụ hồng ngoại của 

mẫu X12-D2 và mẫu zeolit NaX [11] (tỷ số SiO2/Al 2O3 = 2,5) có sự 

trùng hợp rất tốt ở vùng phổ có số sóng 564 cm-1 là dao ñộng liên kết 

ngoài của tứ diện TO4
- của vòng kép 6 cạnh, cường ñộ của chúng rất 

mạnh, chứng tỏ hàm lượng pha tinh thể rất cao, phù hợp với kết quả 

tính từ XRD (92%). Các ñám phổ khác khá trùng hợp về cường ñộ 

và số sóng dao ñộng trong một khoảng hẹp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ hình 3.3 thấy rõ, tinh thể zeolit NaX ñồng ñều và hầu như 

không lẫn pha lạ, tinh thể tạo thành hình lập phương với kích thước 

khoảng 1,0 - 1,5µm. 

 

 

 

 

          (a)              (b) 

Hình 3.2. Phổ IR của các mẫu X12-D2 (a) và NaX [5] (b). 
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Hình 3.3. Ảnh SEM của các mẫu X12-D2 (a) và NaX [5] (b). 
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Bề mặt riêng của mẫu X12-D2 còn ñược xác ñịnh theo phương 

trình BET, kết quả thu ñược bằng 531 m2/g so với mẫu NaX [5] bằng 

553 m2/g, ñiều ñó một lần nữa khẳng ñịnh vai trò của chất tạo phức 

hữu cơ ña năng D2 góp phần xúc tiến nhanh quá trình kết tinh zeolit 

NaX. 

Như vậy, bằng việc sử dụng chất tạo phức D2 trong quá trình 

kết tinh, zeolit NaX ñã tổng hợp ñược với quy trình ñơn giản và ñã 

tiết kiệm ñược thời gian so với khi dùng chất tạo phức Co [5]. Sản 

phẩm tổng hợp ñã ñược ñặc trưng bằng các phương pháp hoá lý hiện 

ñại như XRD, IR, SEM, BET, CEC khẳng ñịnh ñạt chất lượng tốt, có 

thể ñáp ứng ñược các yêu cầu ñòi hỏi ñối với một zeolit NaX dùng 

làm chất hấp phụ ñể tách các ion kim loại nặng ra khỏi nước nói 

riêng và ñể xử lý môi trường nói chung. 

3.2. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH 

TỔNG HỢP ZEOLIT NaX T Ừ CAO LANH A L ƯỚI 

3.2.1. Ảnh hưởng của chất tạo phức ñến quá trình kết tinh zeolit 

NaX 

Các axit aminopolycacboxylic có thể tạo phức với mọi cation 

kim loại phân nhóm chính, còn các axit polycacboxylic thì có thể tạo 

phức ñược với các cation kim loại ña ñiện tích [5]. Do vậy, trong ñề 

tài này chúng tôi khảo sát ba chất tạo phức có cấu trúc khác nhau là 

các axit amino-polycacboxylic và axit polycacboxylic. Quy trình 

thực nghiệm ñược mô tả ở phần 2.2.1. 

Các mẫu tổng hợp sử dụng các hợp chất tạo phức có cấu trúc 

khác nhau với các ñặc trưng ñược trình bày trong bảng 3.2  
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Bảng 3.2. Kết quả CEC, AH2O,  AC6H6, ñộ tinh thể của zeolit NaX 

STT 
Kí hiệu 

mẫu 

CEC, 

meq/100g 
AH2O, % 

AC6H6, 

% 

Độ tinh 

thể, % 

1 X12-D1 292 20,5 21,6 89 

2 X12-D2 312 21,3 22,9 92 

3 X12-D3 271 20,3 21,5 87 

 

Trong cùng một ñiều kiện thực nghiệm do các chất tạo phức 

có cấu trúc hóa học khác nhau nên chúng có ảnh hưởng khác nhau 

ñến quá trình kết tinh của zeolit NaX. Việc sử dụng chất tạo phức là 

axit aminopolycacboxylic D2 cho thấy khả năng chuyển hoá thành 

zeolit NaX tốt nhất. Điều này ñược giải thích là do D2 không chỉ dễ 

tạo phức với cation kim loại hơn mà còn có thể tạo phức chất 5 và 6 

cạnh bền vững [5]. Trong ñó, D2 dễ dàng tạo phức chất vòng càng 5 

cạnh bền, nên mẫu X12-D2 cho ñộ tinh thể cao nhất. 

Vậy là, khi chất tạo phức càng dễ tạo phức và phức chất tạo 

thành có ñộ bền cao thì khả năng xúc tiến kết tinh thành zeolit NaX 

càng lớn.  

3.2.2. Ảnh hưởng của thời gian kết tinh.  

Tiến hành thực nghiệm khảo sát ảnh hưởng của thời gian kết 

tinh ñến quá trình tổng hợp zeolit NaX từ gel ñã ñược làm già trong 

thời gian 96 giờ, các ñiều kiện về tỉ lệ mol các thành phần, nhiệt ñộ 

kết tinh, chất tạo phức ñược giữ không ñổi mà chỉ thay ñổi thời gian 

kết tinh từ 6, 12, 18 giờ. 
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Kết quả xác ñịnh CEC, AH2O, AC6H6, ñộ tinh thể của các mẫu: 

X6-D2, X12-D2, X18-D2 ñược trình bày trong bảng 3.3. 

Từ các kết quả trong bảng 3.3 cho ta thấy khi tăng thời gian 

kết tinh, giá trị CEC AH2O, AC6H6, và ñộ tinh thể của các mẫu ñều tăng, 

trong ñó từ mẫu X12-D2 ñến X18-D2 tức là tăng thời gian kết tinh từ 

12 giờ ñến 18 giờ thì các kết quả CEC, AH2O, AC6H6, và ñộ tinh thể của 

các mẫu hầu như không ñổi. Tất cả các mẫu ñều cho kết quả CEC và 

ñộ hấp phụ cao chứng tỏ ñã có sự hình thành zeolit nhanh chóng từ 

cao lanh A Lưới. 

Bảng 3.3. Kết quả CEC, AH2O, AC6H6, ñộ tinh thể của các mẫu 

X6-D2, X12-D2, X18-D2 

STT 
Kí hiệu 

mẫu 

CEC, 

meq/100g 
A H2O, % A C6H6, % 

Độ tinh thể, 

% 

1 X6-D2 275 20,1 21,2 80 

2 X12-D2 312 21,3 22,9 92 

3 X18-D2 302 21,3 23,0 92 

Như vậy, một lần nữa có thể thấy vai trò của chất tạo phức 

hữu cơ D2 trong quá trình tổng hợp zeolit X là góp phần xúc tiến hòa 

tan gel aluminosilicat, tăng cường ñạt ñến ñộ bão hòa của dung dịch 

và tạo ñiều kiện thuận lợi cho sự hình thành và lớn lên của tinh thể 

zeolit. 

3.2.3. Tính lặp lại của quy trình tổng hợp zeolit NaX 

Bản luận văn này ñược nghiên cứu với mục ñích tạo ra zeolit 

NaX có chất lượng tốt, quy trình ñơn giản, từ nguồn nguyên liệu cao 

lanh sẵn có ở Thừa Thiên – Huế. Đồng thời hướng ñến việc ứng 
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dụng trong xử lý môi trường, mà trước hết là xử lý kim loại nặng và 

nước có nhiễm As. Vì vậy, kế thừa các kết quả nghiên cứu ñã có, sau 

khi xác nhận mẫu X12-D2 là mẫu tốt nhất trong các mẫu ñã tổng 

hợp, chúng tôi ñã nghiên cứu ñộ lặp lại của quy trình tổng hợp mẫu 

này. Vì thế, mẫu X12-D2L2 với trọng lượng mẫu lớn hơn 50 lần so 

với mẫu X12-D2 ñã ñược thực hiện. Kết quả khảo sát ñộ lặp lại của 

quy trình tổng hợp ñược trình bày trong bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Kết quả CEC, AH2O, AC6H6, ñộ tinh thể của các mẫu 

X12-D2 và X12-D2L2 

STT 
Kí hiệu 

mẫu 

CEC,meq/10

0g 
AH2O, % AC6H6, % 

Độ tinh 

thể, % 

1 X12-D2 312 21,3 22,9 92 

2 X12-D2L2 298 21,0 22,8 91 

Các kết quả trên cho thấy AH2O, AC6H6 của hai mẫu gần như 

tương ñương nhau. Sự khác biệt không nhiều về các kết quả nhận 

ñược từ thực nghiệm này ñược giải thích là do mẫu X12-D2L2 với 

trọng lượng mẫu lớn hơn 50 lần, nên việc ñiều chỉnh và ổn ñịnh các 

thông số công nghệ như khuấy trộn, nhiệt ñộ,...khó hơn so với mẫu 

nhỏ X12-D2. Bởi vậy kết quả trên hoàn toàn có thể áp dụng quy mô 

lớn hơn khi hạn chế tác ñộng của các yếu tố liên quan bằng việc cơ 

khí hoá dây chuyền sản xuất. 

3.3. ỨNG DỤNG ZEOLIT NaX ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC CÓ NHIỄM 

ASEN 
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Asen trong nước tồn tại ở hai dạng hoá trị: As(III) và As(V), 

trong ñó As(III) thường tồn tại trong nước nhiều hơn so với dạng 

As(V). Phương pháp xử lý As ñơn giản, chi phí thấp, dựa trên khả 

năng tạo thành hợp chất ít tan của As(V) như FeAsO4, AlAsO4. Do 

vậy, muốn tách As ra khỏi nước, trước tiên phải chuyển nó về dạng 

As(V), sau ñó sắt sẽ cộng kết với As(V). 

3.3.1. Khả năng hấp phụ As của zeolit NaX và NaXFe. 

Về khả năng hấp phụ khác nhau giữa zeolit NaX và zeolit 

NaXFe ñược chứng minh qua ñại lượng dung lượng hấp phụ 

(mgAs/g zeolit), hàm lượng As(III) ban ñầu là 0,5 mg/l. Quá trình 

hấp phụ ñược thực hiện trong những ñiều kiện như nhau: pH = 7, 

thời gian hấp phụ là 20 phút, nhiệt ñộ phòng, lượng zeolit 0,10g. Kết 

quả thực nghiệm ñược trình bày trong bảng 3.5. 

Căn cứ kết quả thực nghiệm thu ñược cho thấy, khả năng hấp 

phụ As của zeolit NaXFe cao hơn nhiều so với zeolit NaX. Dung 

lượng hấp phụ của zeolit NaXFe cũng cao hơn. Kết quả này cho 

phép khẳng ñịnh, khi zeolit NaX ñã trao ñổi một phần sắt, quá trình 

hấp phụ xảy ra trên zeolit NaXFe ñược thực hiện không chỉ theo cơ 

chế hấp phụ- trao ñổi ion bình thường, mà còn có thể xảy ra theo 

phương pháp hấp phụ-keo tụ do sự xuất hiện sắt trên bề mặt zeolit.  

Từ ñây, chúng tôi sử dụng zeolit NaXFe ñể xử lý As trong 

nước nhằm tìm ra ñiều kiện thích hợp ñể có thể ứng dụng trong thực 

tiễn. 
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Bảng 3.5. Khả năng hấp phụ As(III) của zeolit NaX và zeolit NaXFe 

STT Chất hấp 

phụ 

Lượng 

zeolit 

Nồng ñộ 

As sau hấp 

phụ, mg/l 

Dung 

lượng hấp 

phụ, 

mgAs/g 

% As bị 

hấp phụ. 

1 Zeolit NaX 0,10 0,112 3,88 77,6 

2 Zeolit 

NaXFe 

0,10 0,001 4,99 99,8 

3.3.2. Ảnh hưởng của lượng zeolit NaXFe ñến quá trình hấp phụ 

As(III) 

 Nhằm khảo sát ảnh hưởng của lượng zeolit NaXFe ñến quá 

trình hấp phụ As(III), các thí nghiệm ñược thực hiện với trong lượng 

mẫu zeolit thay ñổi từ 0,010g - 0,200g, trong các ñiều kiện như nhau 

về nhiệt ñộ, thời gian, pH dung dịch trao ñổi. Nồng ñộ As(III) ban 

ñầu (trước khi trao ñổi) ñược chọn bằng 0,5mg/l. Kết quả thực 

nghiệm ñược trình bày trong bảng 3.6 

 Từ kết quả thu ñược trong bảng 3.6 cho thấy, trong những 

ñiều kiện hấp phụ như nhau, khi tăng lượng zeolit NaXFe thì dung 

lượng hấp phụ giảm dần cùng với sự giảm dần nồng ñộ As(III) ño 

ñược sau hấp phụ bằng phương pháp AAS. Tuy nhiên, từ lượng 

zeolit NaXFe bằng 0,100g trở ñi thì nồng ñộ As(III) sau hấp phụ và 

% As bị hấp phụ không thay ñổi, tương ứng bằng 0,001mg/l và 

99,80%. Kết quả này chứng tỏ, từ giá trị 0,100g zeolit NaXFe trở ñi, 

quá trình hấp phụ As(III) ñã ñạt trạng thái cân bằng 
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Bảng 3.6. Khả năng hấp phụ As (III) của zeolit NaXFe với 

hàm lượng khác nhau 

STT Lượng zeolit 

NaXFe, g 

Nồng ñộ As(III) 

sau hấp phụ, 

mg/l 

Dung lượng 

hấp phụ, 

mgAs/g 

% As bị 

hấp phụ, 

% 

1 0,010 0,248 25,20 50,40 

2 0,030 0,098 13,40 80,40 

3 0,050 0,036 9,28 92,80 

4 0,070 0,010 7,00 98,00 

5 0,100 0,001 4,99 99,80 

6 0,150 0,001 3,33 99,80 

7 0,200 0,001 2,50 99,80 

3.3.3. Ảnh hưởng của lượng zeolit NaXFe ñến quá trình hấp phụ 

As(V) 

Chúng ta ñã biết, As thường tồn tại trong nước ở dạng asenic 

hoá trị III. Dạng này thường khó xử lý hơn dạng asenat hoá trị V. Vì 

vậy, chúng tôi sử dụng chất oxi hoá cho phép trong quá trình xử lý 

nước là KMnO4  ñể chuyển As(III) lên As(V) trước khi xử lý . Mặt 

khác, KMnO4 là chất có khả năng ñưa As(III) lên As(V) có hiệu quả 

hơn cả, không gây ô nhiễm thứ cấp phần dư thừa dễ bị phân huỷ.  

Nồng ñộ As ban ñầu giữ nguyên là 0,5mg/l, pH = 7, lượng 

zeolit NaXFe ñưa vào từ 0,03 - 0,15g/l. Quy trình thực nghiệm ñược 
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mô tả ở phần 2.4.2. Kết quả tương ứng ñược trình bày trong bảng 

3.7. 

Bảng 3.7. Khả năng hấp phụ As (V) của zeolit NaXFe 

STT Lượng zeolit 

NaXFe, g 

Nồng ñộ As(V) 

sau hấp phụ, 

mg/l 

Dung lượng 

hấp phụ, 

mgAs/g 

% As bị 

hấp phụ, 

% 

1 0,030 0,033 15,57 93,40 

2 0,050 0,009 9,82 98,20 

3 0,070 0,001 7,13 99,80 

4 0,100 0,001 4,99 99,80 

5 0,150 0,001 3,33 99,80 

Từ bảng 3.7 ta thấy lượng zeolit NaX hấp phụ As(V) tốt hơn 

cả là 0,070g/l, với lượng zeolit này hàm lượng As(V) bị loại là 

99,8%. 

Như vậy, kết quả thực nghiệm cho thấy khả năng hấp phụ 

As(V) của zeolit NaXFe là cao hơn As(III). Vì khi lượng zeolit 

NaXFe sử dụng là 0,070g/l ñã loại ñược 99,8% As(V), nhưng chỉ 

loại ñược 98,00% As(III).  

Kết quả này cho thấy, ñể tăng hiệu suất xử lý và xử lý triệt ñể 

As thì nên ñưa As(III) lên As(V) bởi quá trình oxi hoá bằng dung 

dịch KMnO4. 

Tóm lại, với nồng ñộ As ban ñầu là 0,5mg/l, ñể xử lý 1m3 

nước ñạt tới giới hạn cho phép của WHO (0,01mg/l) thì cần 70g 
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NaXFe cùng với việc sử dụng chất oxi hoá KMnO4 hoặc 100g 

NaXFe xử lý As(III).  
 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
1. Kết luận 

 1. Từ cao lanh A Lưới ñã tổng hợp ñược zeolit NaX có ñộ 

tinh thể 92% bằng phương pháp kết tinh thuỷ nhiệt trong thời gian 12 

giờ ở 95oC, thời gian làm già 96 giờ, áp suất khí quyển, trong sự có 

mặt của chất tạo phức hữu cơ. 

 2. Đã khảo sát ảnh hưởng của chất tạo phức, ảnh hưởng của 

thời gian kết tinh và ñộ lặp lại của quy trình tổng hợp zeolit NaX. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, phức D2 là chất tạo phức thích hợp cho 

quá trình tổng hợp zeolit NaX, thời gian kết tinh thích hợp là 12 giờ 

và quy trình tổng hợp có ñộ ổn ñịnh tốt. 

 3. Đã sử dụng các phương pháp vật lý và hoá học hiện ñại 

như XRD, IR, SEM, BET, CEC ñể ñặc trưng tính chất và cấu trúc 

của zeolit NaX. Sử dụng phương pháp AAS ñể xác ñịnh hàm lượng 

As trong các mẫu nghiên cứu. Các kết quả thực nghiệm ñều cho sự 

phù hợp ñáng tin cậy. 

 4. Bước ñầu sử dụng sản phẩm zeolit NaX và zeolit NaXFe 

ñã trao ñổi Fe(III) ñể xử lý nước có nhiễm As. Kết quả,  với lượng 

zeolit NaX ñã trao ñổi Fe(III) 0,100g, có thể xử lý 1 lít dung dịch 

asen nồng ñộ 0,5mg/l ñạt nồng ñộ 0,001mg/l, thoả mãn tiêu chuẩn 

Việt Nam 4945-2005 và tiêu chuẩn của WHO sử dụng với mục ñích 

sinh hoạt.  
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2. Kiến nghị 

Trong quá trình nghiên cứu do thời gian còn hạn chế do ñó 

còn có một số vấn ñề cần ñược nghiên cứu thêm. Đó là: 

 - Tìm hiểu về khả năng ứng dụng thực tiễn của phương pháp 

xử lý As trong nước bằng zeolit NaX 

 - Tìm hiểu thêm về khả năng xử lý một số kim loại nặng 

trong nước như: chì, thủy ngân,… và một số hợp chất hữu cơ của 

zeolit NaX 

 - Nghiên cứu tổng hợp các loại zeolit khác từ cao lanh A 

Lưới 

 - Khảo sát thêm một số ứng dụng khác của zeolit X 

 

 

 

 

 


