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Tóm tắt: 
 

Trong nghiên cứu này, đất sét (ĐS) Cổ Định - Thanh Hóa và composite của nó với chitosan (CTS) 

từ vỏ tôm được sử dụng như chất hấp phụ hiệu suất cao, giá rẻ, thân thiện với môi trường để loại 

bỏ ion Cu(II) trong môi trường nước ở các điều kiện khác nhau. Các đặc trưng của vật liệu được 

xác định bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM). Mô hình đẳng 

nhiệt Langmuir và Freundlich được sử dụng để kiểm tra tính phù hợp của quá trình hấp phụ của 

ion Cu(II) trên 2 dạng vật liệu ĐS và ĐS/CTS, kết quả cho thấy vật liệu ĐS phù hợp với mô hình 

Freundlich, trong khi đó vật liệu ĐS/CTS lại được mô tả tốt hơn với mô hình Langmuir. Các điều 

kiện tối ưu cho quá trình hấp phụ đã được xác định. Vật liệu trên cơ sở ĐS Cổ Định - Thanh Hóa 

dùng để xử lý ion Cu(II) đã được chứng minh là có hiệu quả với dung lượng hấp phụ cực đại là 

44,1 mg/g đối với ĐS và 56,8 mg/g đối với vật liệu ĐS/CTS.  

         Từ khóa: Đất sét; Chitosan; Hấp phụ; Kim loại nặng; Đồng Cu(II). 
 

Abstract: 
 

In this study, natural clay of Co Dinh - Thanh Hoa province (ĐS) and its composite with chitosan 

(CTS) obtained from shrimp shells have been ultilized as a low-cost and environmentally-friendly 

adsorbent for removal of Cu(II) ions from aqueous solution by the batch adsorption technique 

under different adsorption conditions. The prepared materials are characterized by X-ray 

diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM). The suitability of Langmuir and 

Freundlich isotherms to the equilibrium data for Cu(II) adsorption on ĐS and ĐS/CTS samples is 

investigated. The adsorption of ĐS is well fitted with Freundlich isotherm while the experimental 

data for the ĐS/CTS composite is best described by the Langmuir model. The result of this study 

also indicates that the prepared materials could be used as effective adsorbents for the removal of 

Cu(II) ions from industrial waste water, with maximum adsorption capacity of 44.1 mg/g and 56.8 

mg/g for ĐS and ĐS/CTS, respectively.  
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